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  شناسي ارسطو از منظر هينتيكا نقد و بررسي روش

  *غالمرضا ذكياني

  **محمدامين برادران نيكو

  چكيده
است، بلكه اغلب تنها نزد همگان پذيرفته شده است كه ارسطو مدون علم منطق  نه

يـا  » منطـق علـم  «، بلكـه  »علم منطق«فقط  چه او تدوين كرد نه بر اين باورند كه آن
هـاي   تـاكنون ارسـطوپژوهان، از ميـان مؤلفـه     .آيـد  شـمار مـي   شناسي نيز بـه  روش
شناسي ارسطويي، نقش اصلي و محوري را به نظرية برهـان و روش قياسـي    روش

امـا  . انـد  اند و ساير اجزاي منطق وي، مانند جدل، را در حاشـيه قـرار داده   وي داده
  انـد و نشـان   برخي معاصرين مانند ياكو هينتيكا عليه چنين ديدگاهي استدالل كرده

تراز نظرية قياس دارد و يكي  شناسي ارسطو نقشي هم اند كه ديالكتيك در روش داده
هينتيكا در پرتو نگاهي متوازن . شناسي ارسطوست از سه ضلع اصلي ساختار روش
 شـده در  ميان روش مطـرح  سازگاري و هماهنگيبه اجزاي دستگاه منطقي ارسطو، 

عـالوه بـر   . كند انة او را نمايان مي، با مسائل متافيزيكي و با روش غالب زمارغنون
شناسي شـناخت   شناسي از نتايج نظرية روان دهد كه اين روش اين هينتيكا نشان مي

  .ارسطويي است
 .شناسي ارسطو، ديالكتيك، برهان، اندوكسا، اپيستمه، هينتيكا روش :ها كليدواژه

  
 مقدمه. 1

فكـري وي دارد، از همـان    شناسي ارسطو كه نقشي اساسي در فهم ساير اجزاي نظام روش
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كـه روش پيشـنهادي ارسـطو بـراي      ابتدا تاكنون محل بحث و نزاع فراوان بوده است؛ ايـن 
كسب علم و معرفت، معرفت با تعريف ارسطويي آن، چيست، برهان يا استقرا و يا تركيبـي  

شناسـي   كنند تا ديالكتيك را به ساختار روش برخي معاصرين سعي ميهمچنين از اين دو؟ 
 .رسطو بيفزايندا

انـد از   شناسـي ارسـطو عبـارت    ادعاي اين مقاله آن است كه پنج عنصر اصلي در روش
، برهــان )first principles(، اصــول اوليــه  )dialectic(، ديالكتيــك )endoxa(اندوكســا 

)demonstration( و اپيستمه ،)episteme.(  
كه يا به نظـر همگـان صـادق    هايند  شده توسط همگان آن هاي پذيرفته اندوكسا يا گزاره

). 100b21-22: 1390ارسـطو،  ( هـا، يـا بـه نظـر فرزانگـان      تـر آن  نمايند، يا به نظر بـيش  مي
هاي پذيرفتة همگان يـا اندوكسـا باشـد     بر گزاره شود كه مبتني گفته مي 1ديالكتيك به قياسي

اهيت را اصول اوليه شامل اصول متعارف و تعاريف است كه چيستي و م). 100a30: همان(
هـاي صـادق و نخسـتين     برهان، قياسي است كه از مقدمـه ). 72a14-24: همان(كند  بيان مي

هـاي   هـا در اصـل از راه مقدمـه    هايي برآيد كـه شـناخت خـود آن    دست آيد، يا از مقدمه به
؛ و سرانجام اپيستمه يا همـان معرفـت   )100a27-30: همان( نخستين و صادق تحصيل شود

مـا هنگـامي معتقـد    «: كنـد  گونه معرفـي مـي   اين فيزيكوي در رسالة  مورد نظر ارسطو، كه
شناسيم كه به نخستين علل و نخستين مبادي آن شناسايي يافتـه و   شويم موضوعي را مي مي

  ).184a2-4: ب 1389، ارسطو( »ترين عناصر آن ادامه داده باشيم تحليل را تا بسيط
توانيم نظرات متفاوت و ديدگاه مورد  با فرض نمودار زير براي مسير معرفتي ارسطو مي

  :نظر اين مقاله را بهتر شرح دهيم
endoxa → dialectic (topics) → first principles → demonstration (posterior analytic) 

→ episteme  
جاسـت   محل بحث آن. تمام شارحين بر اهميت عناصر مذكور نزد ارسطو، اجماع دارند

اي چند عنصـر را   كنند و عده شناسي ارسطو قبول مي اصر را در روشكه برخي، تمام اين عن
  .كنند بيهوده دانسته و حذف مي

معرفتي مذكور از اصول اوليه به بعد  ـ در سير خطي) Sir W. David Ross(ديويد راس 
هاي معتبر و مفيدي براي دسـتگاه   تواند داده وي معتقد است اندوكسا نمي. شمارد را مهم مي

نيـاز كـرده و از آن    همچنين رسيدن به برهان، ارسطو را از ديالكتيك بي. ارسطو باشدعلمي 
ترين كار  وي معتقد است مهم). 100 -  95: 1386راس، (پس، ديالكتيك عمالً منسوخ است 
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تعاريف علّـي شـرح و   . علم براي ارسطو رسيدن از تعاريف غير علّي به تعاريف علّي است
تعـاريف غيـر علـي، بخشـي از     ). 89 -  87: همـان (آيد  دست مي بهتبييني است كه با برهان 

بنابراين ارسطو ناچار است تا . تواند توسط برهان حاصل شود علم است كه نمي ةاولياصول 
به نظر راس، دانش و ). 95 -  90: همان(از فرايندي مشابه تقسيم و نوعي استقرا استفاده كند 

لـذا ورودي دسـتگاه معرفتـي    . شـود  آغاز مي) perception(معرفت ارسطو، با ادراك حسي 
برهـان   ةاوليـ هاي استقرا و تقسيم، اصـول   كه عقل شهودي با روش. اند ارسطو، محسوسات

. اند هاي وجودي اين اصول اوليه، تعاريف نخستين و فرض. كند را فراهم مي) قياس علمي(
لذا مسير خطي . آيند ست ميد تعاريف علّي به اوليه سپس توسط برهان و با استفاده از اصول

  :شود معرفتي ارسطو از ديدگاه راس، به اين شكل طراحي مي
perception → first principles → demonstration (posterior analytic) → episteme  

بيند،  تنها سير مذكور را سازگار و هماهنگ نمي ، نه)Theodor Gomperz(تئودر گمپرتس 
وي معتقد اسـت ارسـطو   . داند هايي از آن را گواهي از تضادهاي شخصيتي ارسطو مي بخش

هاي شخصي ارسطو به  عالقه. يافته برسد شناسي مدون و سازمان نتوانسته است به يك روش
هـاي   ت، از يـك طـرف و آمـوزه   مشاهدة واقعيات، كه از اجداد طبيب خود به ارث برده اس

اي گذار از شناخت  ها از طرف ديگر سبب شده است تا وي مرحله آكادمي در رسيدن به كلي
دوگانة باورهـا  . ها جزئيها، و مفاهيم به سوي محسوسات و  ها، كلي را طي كند؛ گذار از ايده

بـة ابزارهـاي   هاي علم ارسـطو، دوگانـة قيـاس و اسـتقرا بـه مثا      و مشاهدات به مثابة ورودي
). 1282 -  1278: 1375گمپـرتس،  ( دهـد  بودن اين نظام معرفتي را نشان مـي  معرفتي، متزلزل

). 1275: همـان (هاي شخصي و خودنمايي ارسطو نداشته است  ديالكتيك، هدفي جز انگيزه
هـا هـم بـه شـكل      هستند كه حتي آن) مانند عدم تناقض(اصول اوليه، يگانه اصول متعارف 

مسير معرفتي مد نظـر  ). 1298 -  1290: همان(آيند  دست مي نوس و استقرا بهتجربي توسط 
  :بدين شكل است) اگر بتوانيم مسيري را رسم كنيم(گمپرتس 

perception→ epagoge2 → axiom & proposition → demonstration → episteme 

ر يعني اندوكسـا،  گانة مذكو مسير معرفتي ارسطو را با عناصر پنج) J. L. Ackrill(آكريل 
بـر نظـر وي، اصـول اوليـه،       بنـا . پـذيرد  ، برهان و معرفت علمي مـي اصول اوليهديالكتيك، 

مقدماتي كه براي برهان نيازمند است، شامل تعاريف، قضاياي وجودي و حقـايق ضـروري   
حقايق ضروري منطقي، همان قوانين بنيادي مثـل قاعـدة امتنـاع تنـاقض هسـتند      . اند منطقي

شـرح   تحليل دومتعاريف و قضاياي وجودي را ارسطو در دفتر دوم ). 286: 1380آكريل، (



 شناسي ارسطو از منظر هينتيكا نقد و بررسي روش   68

  

بـراي ارسـطو   . كنـد  دهد و روش استقرا را در آخرين بخش به كمك نوس مطـرح مـي   مي
آيـا الـف هسـت؟ الـف     : شود كه به چهار سؤال اصلي پاسخ دهـد  معرفت، زماني كامل مي

به چيستي الف است كه شـامل   چيست؟ الف ب است؟ چرا الف ب است؟ تعريف، پاسخ
آيـا  «و » آيـا هسـت  «بحث قضاياي وجودي ). 297: همان(شود  تعريف اسمي و حقيقي مي

سه سؤال اول، كه ). 305: همان(است، يعني يافتن نوع علمي موضوع معرفت » اين آن است
شـود، توسـط    برهـان منجـر مـي    ةاوليـ مربوط به آيايي و چيستي است و به كشف اصـول  

. شـود  سؤال از چرايي بـا برهـان پاسـخ داده مـي    . آيد مي دست  و عقل شهودي به ديالكتيك
هـا   شـامل واقعيـات مشـهودي كـه بـر اسـاس آن      «آكريل با توسيع معناي اندوكسـا، آن را  

داند، و بدين طريق ارسطو را از ادراك حسي  نيز مي» كنند متخصصان نظريات خود را بنا مي
گيـرد   شناسـي ارسـطو درنظـر مـي     مثابة يگانـه ورودي روش   كند و اندوكسا را به نياز مي بي
رسد  مي pدربارة ) اپيستمه(از نظر وي شخص زماني به معرفت برهاني كامل ). 338: همان(

  ).Ackrill, 1977: 117(است  pعلت  qبداند كه  ،pكه غير از دانستن گزارة 
ارسطوپژوهي معاصر شناسي ارسطو يكي از مباحث عمده در  حضور ديالكتيك در روش

تواند در يافتن اصول اوليه  تأكيد بسياري دارد كه ديالكتيك مي) G. E. L Owen(اُوِن . است
وي با ارجاع به . شناسي ارسطو دارد رو نقش مهمي در روش  ترين روش باشد و از اين  مهم

سـعي  ) 1145b1-7: ج 1389ارسـطو،  ( اخـالق نيكوماخوسـي   برانگيزي از رسالة متن بحث
گويد كه هر پژوهشي بايد بـا   در متن مذكور ارسطو مي. كند تا ادعاي خود را نشان دهد مي

شود تـا بـه    ها و مشكالت سعي مي آغاز شود، و با فرايند بررسي دشواري) پديدار(فاينومنا 
ترين تعداد ممكن اندوكسا دربارة موضـوع مـورد نظـر     اي مسائل حل شود كه به بيش گونه
يعنـي  . كننـد  هاي علمي ارسطو از چنين الگـويي اسـتفاده مـي    ن اكثر رسالهبه نظر او. برسيم

هاي پيشينيان و انديشمندان و مـردم را دقيقـاً بررسـي     ارسطو براي شروع هر بحثي، ديدگاه
وي اذعان دارد كه اين . رسد ها به ديدگاه كلي خود مي كردن برخي از آن سپس با رد. كند مي

تحت عنوان قياس ) Topica( توپيكااست كه ارسطو در رسالة الگو بسيار شبيه همان روشي 
تـرين   مهم. شناسي ارسطو است بنابراين ديالكتيك، آغازگر روش. پردازد ديالكتيكي به آن مي

تنهـا شـامل    اي كه اُوِن در رويكرد خود به آن اشـاره دارد ايـن اسـت كـه فاينومنـا نـه       نكته
 توپيكـا شـود كـه در    امه و فالسفه نيـز مـي  مشاهدات طبيعي نيست، بلكه شامل باورهاي ع

  ).Owen, 1961(شود  ناميده مي» اندوكسا«
و تعـاريفي كـه    )Jaakko Hintikka(كوشيم متناظر با آراي ياكو هينتيكا  در اين مقاله، مي
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شناسي ارسطو را بيان كنـيم و مسـئلة    ها و مقاالت خود ارائه داده است، روش وي در شرح
  .كنيم مذكور را نقد و بررسي

اصـول  . 2ديالكتيـك؛  . 1: از نظر هينتيكا روش علمي ارسطو ساختاري سه بخشـي دارد 
وي بر حضور ديالكتيـك  ). Hintikka, 1996(برهان . 3هاي علم ارسطو؛  اوليه يا همان مؤلفه

بـر   كند و اساسـاً روش علمـي ارسـطو را مبتنـي     در روش علمي و معرفتي ارسطو تأكيد مي
شناسـي ارسـطو،    از ديگر نكات مهـم رويكـرد هينتيكـا بـه روش    ). ibid(داند  ديالكتيك مي

كند تا  همچنين وي سعي مي). Hintikka, 1980(تعريف استقراي ارسطو و اهميت آن است 
هـاي   هاي علمـي ارسـطو، ارغنـون و نيـز بـا دغدغـه       شناسي را طرح كند كه با رساله روش

 ).Hintikka, 2004(متافيزيكي وي سازگار باشد 
كند و سـپس   ابق ديدگاه هينتيكا، ارسطو با استفاده از ديالكتيك اصول اوليه را پيدا ميمط
البته بخش اول علم ارسطو يعني . كند اي را توسط برهان تبيين مي ها، قضيه كارگيري آن با به

  ).ibid(تري برخوردار است  يافتن تعاريف و اصول اولية علم از اهميت بيش
ه سازگاري روش ارسطو، از نظر هينتيكا، در بستر زمـاني و بـا   ك در اين نوشته ضمن آن

بخشـي مـذكور نيـز شـرح داده      شود ساختار سه هاي انديشة ارسطو، بررسي مي ديگر بخش
اندوكسا، ديالكتيـك، مقـدمات اوليـه،    (شده  شناسي مطرح شود، و خواننده، عناصر روش مي

  .يكرد هينتيكا، خواهد شناخت، را در حين بررسي و اعتبارسنجي رو)برهان، اپيستمه
  

 روش ارسطو و اهميت ديالكتيك. 2
بخش روش ارسـطو   ترين بنياديترين و  كه بسياري از شارحين ارسطو برهان را اصلي با اين
توانـد بـا داشـتن دو مقدمـة قيـاس،       دانند، اما هينتيكا معتقد است كه هر انسان عامي مي مي
دارد و بـا داشـتن   ) self evident(گواه  راحتي نتيجه را حدس بزند؛ زيرا برهان حالتي خود به

ه بـه  كار اصلي عالم، زماني اسـت كـ  . كند مقدمات، ذهن خود به خود نتيجه را برداشت مي
  3.ترين بخش روش ارسطو ديالكتيك است رو مهم از اين. دنبال مقدمات ضروري اوليه است

ديالكتيك ابزار مناسبي براي يافتن اصول اوليه است؛ روشي كه هينتيكـا از آن بـه بـازي    
به  4»پرسش سقراطي، منطق و خطابه«كند، و در مقالة  ياد مي) questioning games(پرسشي 

گو با هم به منـاظره   و در اين بازي دو طرف گفت ،به بياني بسيار ساده. ردازدپ معرفي آن مي
كند تا با پاسخ طرف مقابل مواضـع   پردازند؛ به اين شكل كه پرسنده سؤاالتي را طرح مي مي

  .آن روشن شود و در پايان به فهم مشتركي كه قابل قبول هر دو طرف است برسند
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دهد كه كدام ويژگي ديالكتيك، ارسطو را در  ميهينتيكا به طور خاص و دقيق نشان 
 ويژگي مهم در ديالكتيك ارسطو، حقيقـت . كند آوردن اصول اولية علم ياري مي دست به
، اين 6و  5هاي  ، دفتر هشتم، بخشتوپيكادر رسالة . است) truth-seeking(جويي )صدق /(

نكتة . ده نشان داده شده استدهن هاي پرسنده و پاسخ ويژگي از ديالكتيك با تعيين استراتژي
كه  تر در قالب مشاركت و همكاري است تا اين جويانه بيش هاي صدق كه اين بازي ديگر اين

ديالكتيك براي ارسطو زماني مفيد است كه دو طرف با هدف پـژوهش، نـه   . ستيزشي باشد
ها  ان بخشدر اين حالت، با رعايت قواعدي كه در هم. پردازند يگو م و به گفتبراي رقابت، 

هـا   كند آن دهنده تعيين مي براي پرسنده و پاسخ) 6و  5پيكا، دفتر هشتم، تو: 1390ارسطو، (
توانند به بخشي از حقيقت برسند كه قابل قبول باور همگان و يا ناپذيرفتـة   به كمك هم مي

  ).Hintikka, 1993: 224(همگان است 
در ) epagoge(حضـور اسـتقرا   كنـد،   نكتة مهم ديگـري كـه هينتيكـا بـه آن اشـاره مـي      

را  گـر علـم   كه ديديم ارسطو، هدف اصلي عالم و پژوهش چنان. شناسي ارسطو است روش
). Hintikka, 2004: 62(كننـد   داند، كه چيستي حـد را مشـخص مـي    مي يافتن تعاريف اوليه

شـارحين آن را  كـه  كند استقرا اسـت،   روشي كه ارسطو براي يافتن اين تعاريف پيشنهاد مي
هاي جزئـي بـه    اند؛ چراكه استقرا از نظر ارسطو يعني حركت از تعميم نادرست معرفي كرده

اين امر در تعريف . هاي شخصي به كلي برسيم كه از گزاره هاي كلي و اساسي، نه اين تعميم
. شود وضوح ديده مي به) 1390ارسطو، ( 13در تحليل ثاني، كتاب دوم، بخش » منشي بزرگ«

هـاي مشـترك را    ز بين خواص مشترك كه مفـاهيمي كلـي هسـتند مؤلفـه    كه ارسطو ا چنان
گيرد  وجوي تعريف است كه با تركيب مفاهيم شكل مي بنابراين استقرا همان جست. يابد مي

)ibid: 65, 66.(5  
دهنـد؛ اول   شناسـي وي را شـكل مـي    بنابراين دو خصيصة روش پرسشي ارسطو روش

هر علم  ةاوليهاي  است يعني يافتن صدق» جويانه قهاي صد پژوهش«كه ارسطو به دنبال  اين
تواند به عنوان روش كلي در اين  شود و ديالكتيك مي براي ارسطو امري حياتي محسوب مي

نظر دارد در قالب روش  كه مفهومي كه ارسطو از استقرا در دوم اين. امر به ارسطو كمك كند
دسـت آينـد    هـا بـه   ابي شوند و كليي هاي جزئي برون كه برخي تعميم گنجد اين مي پرسشي 

)Hintikka, 1993: 224(.6  
شناسـي و درك درسـت از انديشـة يـك      سه مرحله بـراي يـافتن روش  ) 1996( هينتيكا

  :كند فيلسوف بزرگ را طرح مي
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  هاي وي؛ يافتن مسائل و دغدغه - 
  ها؛ بررسي استدالل - 
  .نتقل شده استمطالعة انديشة موازي آن زمان كه توسط استاد يا دوستانش م - 

دهد كه بـا هـر سـه     وي معتقد است شرح درستي از يك فيلسوف بزرگ زماني رخ مي
  .مرحلة مذكور سازگاري داشته باشد

مدعاي اصلي هينتيكا در مقالة مذكور قراردادن ديالكتيك ارسطو به عنوان بخشي مهم در 
كنـد   معرفي مي تحليل دوماي كه ارسطو در  دستگاه اصل موضوعه. ساختار علمي وي است

دادن اصـول اوليـه بـه شـكل قياسـي در كنـار        فقط بخشي از روش علمي است كه با قـرار 
سـنجي آن از همـان    وي براي اثبات ادعاي خـود و اعتبـار  . رسد ديگر به تبيين نتيجه مي يك

كند و سعي دارد تا سازگاري رويكرد خود را هم در بستر زماني وي و  الگوي باال پيروي مي
  .هاي متافيزيكي و شيوة استداللي او نشان دهد غدغههم با د

، با بررسي سـاير  )سه مرحلة فوق(ما در ادامه با وفاداري به الگوي اعتبارسنجي هينتيكا 
  .تفصيل بررسي كنيم كوشيم داليل او را به هاي وي مي نوشته
 
  پرسش سقراطي، ريشة ديالكتيك 1.2

ايم و ديالكتيك عنصر مهمي در  ارسطو رسيده كه بدانيم به شناخت درستي از روش براي اين
هاي اين روش را در بستر زماني خودش بررسي كنيم،  شناسي ارسطو است؛ بايد ريشه روش

انـد يـا حـداقل     و ببينيم كه آيا پيشينيان او و دوستان و اساتيدش به ايـن روش پايبنـد بـوده   
ن بحثي است كه هينتيكـا بـه   ها كاربرد داشته است؟ اي تقريري خاص از ديالكتيك، براي آن

هـاي   و به طور عام در برخي مقالـه » پرسش سقراطي، منطق و خطابه«طور خاص در مقالة 
 .كند ديگر دنبال مي

عصـر بـا وي، روش    وي معتقد است كه در فضاي فكري يونان پيش از ارسـطو و هـم  
سطو نيز در ار. به نحوي كه ابطال سقراطي روش استداللي غالب بود. پرسشي كاربرد داشت

 .پذيرد كند و تأثير مي آكادمي در يك چنين فضايي رشد مي

، روش پرسشـي  )elenchus) (و يـا ابطـالي  (، بلكه استدالل ردي )logos(در آغاز، نه منطق 
شناسي ارسطو بر پايـة روش سـقراطي طراحـي شـده      اولين روش. سقراطي، وجود داشت

در و توپيكـا  شود، كـه مـا، بـه طـور كلـي، در       اين روش اغلب ديالكتيك ناميده مي. است
  ...كنيم  پيدا مي )de sophisticis elenchis(هاي سوفيستي  پيرامون ابطال
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هاي ديالكتيكي كه در آكادمي به عنوان روش  تمرين ةاردربكتاب راهنمايي است  توپيكا
  ).Hintikka, 1996: 157(شد  تمرين فلسفه انجام مي

بـه شـرح    ،كه ميـزان تـأثير روش سـقراطي را در ديالكتيـك ارسـطو دريـابيم       براي اين
هـاي   هـاي آن را در رسـاله   پردازيم و سپس قرينه مختصري از برخي خواص اين روش مي

 .كنيم ارسطو ذكر مي
. دارد بسـياري  منطقـي  هـاي  كـاري  ريـزه  كـه  است پرسشي روش سقراطي ابطال روش
 اي اوليه فرضيات با او. گيرد مي كار به را سخن هم يك) پاسخ ـ پرسش( ديالكتيك در سقراط
. هسـتند  ديالكتيك اصلي سؤاالت همان يا سقراط اولية سؤال پاسخ اغلب كه كند مي شروع
 آمده، دست به هاي پاسخ سرانجام و كند مي موكول ديگر مهماني به را تر بيش سؤاالت سقراط

 .كنند مي راهنمايي اوليه فرضية رد يا تأييد به را او
پرسـش،   ةشـيو بـا ايـن حـال ايـن     . خير است ـ پاسخ سؤاالت سقراطي به صورت بله

. كنـد  نميها مثل پژوهش در واقعيات يا حساب، براي ما ايجاد  محدوديتي در انواع پژوهش
هـاي حريـف بسـتگي داشـته      همچنين حتي اگر مرز استدالل در پژوهش سقراطي به پاسخ

خيـر وارد   ــ  باشد، اين سقراط است كه چيزهايي را به درون بحث، توسـط سـؤاالت بلـه   
  ).Hintikka, 1993: 219-221(كند  مي

 توپيكـا توان با متن انتخابي زير از رسـالة   اين توضيحات مختصر از روش سقراط را مي
  :مقايسه كرد

باشد؛ بـراي نمونـه    7گذاردة دويچمگويانه نمايد كه هرگونه گزارة كلي پيش ولي چنين نمي
گـذاردة   زيـرا پـيش  . »شـود؟  خوبي به چند معنـا گفتـه مـي   «يا » انسان چيست؟«هاي  گزاره

؛ وليـك در برابـر   »نـه «يـا  » آري«: تـوان پاسـخ داد   چنان است كه بـه آن مـي   دويچمگويانه
هـايي دويچمگويانـه    به اين دليـل چنـين پرسـش   . توان چنين گفت شده نمي هاي ياد نمونه

نمونـه   يكند؛ برا يانبخش كند و سپس ب ياكند  جداكه پرسنده خود آن را  نيستند، مگر آن
  ).158a14-20: همان(؟ يوهش بهمانبه  يا شود يگفته م يوهبه فالن ش »يخوب« ياآ«

هاي ايـن   كنند يكي از شباهت خير تأكيد مي ـ كه هر دو فيلسوف، بر نوع پرسش بله اين
 منـون بر اين افالطون در رسالة  عالوه دهد ميپذيري ارسطو را نشان  دو روش است كه تأثير

دهـد كـه روش سـقراطي     با بحث از اشكال هندسي نشان مي) 82A-85E: 1380افالطون، (
: الـف  1389ارسطو، ( ارسطو متافيزيكمحدوديتي در انواع پژوهش ندارد و قرينة آن را در 

1051a21-26 (بينيم  نيز مي)Hintikka, 1993: 221.(  
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هايي ميان روش سقراط و ديالكتيك ارسطو وجود دارد، امـا در هـر    اگرچه تفاوت
اين تمايل . ها استفاده كند تواند از مشاهدات و آزمايشات و گواهي دهنده مي دو، پاسخ

ارسطو هم در طراحي مدل اولية علم كه بر . در ديالكتيك، در طول تاريخ اهميت دارد
هـاي   بنابراين از ديگـر مشـابهت  . داند ديالكتيك مبتني است نقطة آغاز را اندوكسا مي

و اين است كه هر دو به باورهـا و عقايـد روي   مهم روش سقراطي با ديالكتيك ارسط
  ).ibid(آورند  مي

 بـه  ها شيوه اين افالطون آكادمي در. كرد تغيير سقراطي روش ويژة هاي تكنيك ادامه، در
 8پاسـخي  ــ  پرسـش  هاي بازي وسيلة  به فلسفي هاي پژوهش و فلسفي تمرين روش عنوان
 توپيكـا ارسـطو در رسـالة    يعني يو پس از آن توسط شاگرد جوان آكادم. كرد يداپ يترسم
 يـن ا. دهـد  يارائـه مـ   يبـاز  يـن منظم و مدون از قواعد ا يارسطو، ساختار. شد يآور جمع

 يتآن محـدود  يكـه طـ   ييها قاعده. يكو قواعد استراتژ يفيقواعد تعر: اند قواعد دو دسته
هسـتند كـه در    يفيقواعد تعر داند، يممكن م يررا غ يزهاچ يو برخ شود يمشخص م يباز

را  يچگونه بـاز  كه ينما را به سمت ا ياما دوم شوند، يم يدهاستنتاج نام ينمنطق، همان قوان
مطلـوب   ةيجـ را بـه سـمت نت   يكه باز دهد ينشان م ييها و راه كند يم يتهدا يمشو يروزپ
  ).ibid( 9برد يم

بـراي  . قواعد استراتژيك توسـط ارسـطو هسـتند   دهندة معرفي  نشان توپيكاهايي در  متن
) 155b3-4 :1390ارسـطو، (» پيرامون آرايش و چگونگي بازپرسـيدن «جا كه ارسطو  نمونه آن
يافتن روشي است كه بدان «: گويد مي توپيكا ةرسالوي دربارة موضوع اصلي . كند بحث مي

شـدة همگـان    شود، بر پاية باورهاي پذيرفتـه  اي كه طرح مي وسيله بتوانيم پيرامون هر مسئله
  ).100a18-20: همان(» استدالل كنيم

  :هاي ديالكتيك ارسطو و روش پرسشي سقراطي به شرح زير است به طور كلي شباهت
خن نياز است تـا بـا پاسـخ بـه سـؤاالت پرسـنده       س به هم ،ديالوگ دو نفره كه در آن. 1

 فرضيات اول تأييد يا رد شوند؛
  خير باشند؛ـ  ها در هر دو مدل بايد به صورت بله پرسش. 2
 .كنند هر دو از اندوكسا استفاده مي. 3

با توجه به اين تشـابهات و سـير تطـوري روش ديالكتيـك و ابطـال سـقراطي متوجـه        
از اين . شناسي غالب زمان خود سازگاري دارد طو با روششويم كه روش ديالكتيك ارس مي

  .بر ديالكتيك وي است توان تا حدي معتبر دانست كه روش علمي ارسطو مبتني حيث مي
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 سازگاري ديالكتيك و برهان 2.2
شناسي وي  هاي روش دهيم كه روش ديالكتيك ارسطو با ديگر بخش در اين بخش نشان مي

اين امر حضور . الزم و ضروري است ها، تحليلسازگار است و براي برهان و روش قياسيِ 
هينتيكا در چند مقاله مباحثي را به اين . كند تر مي شناسي ارسطو را موجه ديالكتيك در روش

  :توان در سه دليل زير خالصه كرد مجموع داليل وي را مي. تامر اختصاص داده اس
 وابستگي برهان به ديالكتيك 1.2.2

هاي قياسـي   دهد كه طبق آن با تكيه بر فرم دفتر اول، روشي ارائه مي تحليل دومارسطو در 
اي را  توان با داشتن اصول اولية علم و درنظرگرفتن حد وسط به نتيجه رسـيد و گـزاره   مي

كوشـد بـا آن يـك علـم اصـل       روشي كه به نظر برخي شـارحين، ارسـطو مـي    .تبيين كرد
اما رسيدن به برهـان، ارسـطو را   . رفي كنداي را به عنوان علم نمونه و مطلوب مع موضوعه

) اصـول (كه هينتيكا معتقد است كه رسيدن به مقـدمات   چنان. كند نياز نمي بياز ديالكتيك 
هاسـت فقـط از طريـق     بـر آن  اوليه كه همان تعاريف و اجناس كلي هستند و برهان مبتنـي 

  .ديالكتيك ميسر است
دهـد   آورد كـه در آن نشـان مـي    مـي  ونارغنـ از طرف ديگر هينتيكا، مثال نقضي از متن 

هاي ضروري كه از طريق شكل قياسي برهان و با استفاده از احكام  ارسطو، فقط براي گزاره
غيـر  (بلكه براي معرفت عرضي  ،آيند ارزش قائل نيست دست مي اولية صادق و ضروري به

 :هم جايگاهي قائل است) ضروري

را تعريـف  » گوهرينـه  /تعلق گيرندة گـوهرين «اي كه  هايي كه به شيوه ولي در مورد عرض
توان به ضـرورت   چون نتيجه را نمي. ، دانش برهاني وجود ندارد10ايم گوهرينه نيستند كرده

تواند به موضـوع تعلـق نگيـرد؛ زيـرا از      تصادفي است، مي /چه عرضي زيرا آن. استوار كرد
همه شايد  با اين م،گوي جا سخن مي تصادفي است كه من در اين /گونه خصيصة عرضي اين

جسـتارهاي  <بايـد در  كـه از بهـر چـه     اي سرگشتگي پـيش آيـد و آن ايـن    جا گونه در اين
ها درخواسـت كـرد، اگـر     ها را در مورد اين عرض گذارده اذعان چنين پيش >دويچمگويانه

نباشد كه وضع واقع باشد؟ زيرا هـيچ جداسـاني    ضروري >آيد مي ها بر اي كه از آن<نتيجه
بپرسـد و سـپس    >از همـاورد <را  11اي گذاردة كاتوره شود اگر شخص هر پيش هست نمي

كه  را پرسيد نه چنان >معين<هايي  بايد پرسش >پاسخ آن است كه<ولي . نتيجه را فراگويد
كـه ايـن    به سبب آنها ضرورت نتيجه را ايجاب كنند، بلكه  آن پرسش >ها به پاسخ<گويي 
گاه بايد نتيجه را تأييد كند؛ و اگر  كند، آن دهنده تأييد مي اند كه اگر پاسخ هايي ها گزاره پاسخ

 .)75a22-30: همان( كند بايد راستي نتيجه را تأييد كند ها را تأييد مي راستي گزاره
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در اين پاراگراف مثال نقضي است براي اين نظر كه روش پژوهش علمـي كـه ارسـطو    
كـه در مـتن    چنان. هايي قياسي از اصول موضوعه هستند كند استنتاج طراحي مي تحليل دوم

گيرد كه ضرورتاً از  هايي را فرض مي شود ارسطو در تحقيق علمي صريحاً گام فوق ديده مي
  ).Hintikka, 1996: 162(شوند  مراحل پيشين تحقيق، نتيجه نمي

 سير منطقي از ديالكتيك به قياس 1.2.2
تـوان نشـان داد روش    به حـدي اسـت كـه مـي    ، شناسي ارسطو اهميت ديالكتيك در روش

ارسـطو در  . ارائه كرده در ساية ديالكتيـك ميسـر اسـت    تحليل اولاي كه ارسطو در  قياسي
گر انتخاب  دهنده و پرسش كند كه پاسخ هايي تمركز مي ها و تاكتيك بر روي استراتژي توپيكا
حلي بيابد كه با آن بتواند در ديالكتيك حريـف را بـه سـمتي كـه      كوشيد راه او مي. كنند مي

 .بيني باشد هايي بود كه قابل پيش از اين رو به دنبال پاسخ. مطلوب است هدايت كند
كند؛ او به زودي متوجه شـد كـه    شناسي جديدي رهنمون مي اين امر ارسطو را به روش

هـاي قبلـي، حريـف     كـه بـا قبـول پاسـخ     چرابيني هستند،  ها كامالً قابل پيش برخي از پاسخ
پس  .شوند هاي قبلي منتج مي هايي كه منطقاً از پاسخ يعني پاسخ. ها را بپذيرد ضرورتاً بايد آن

هـا را   ها كرد تا نظرية آن ها پي برد، شروع به بررسي آن كه ارسطو به اهميت اين پاسخ از اين
ايـن مباحـث   ). Hintikka, 1993: 226(اش اسـت شـكل دهـد     منطق قياسي ةنظريكه همان 

هـاي   پاسـخ : كنـد  شود كه ارسطو از دو نوع پاسـخ صـحبت مـي    جا آشكار مي مخصوصاً آن
نـوع اول   ).ad hominem(بر شخص  هاي مبتني و پاسخ) ad argumentum(بر استدالل  مبتني
دهنـده   كـه شـخص پاسـخ    هايي است كه فقط بر دليل و تعقل مبتني است؛ نه بـه ايـن   پاسخ

هـاي   هايي همان اسـتنتاج  چنين پاسخ. داند و باورهاي او چيست يست و چه چيزهايي ميك
به باورها (دهنده  هايي است كه به شخص خاص پاسخ نوع دوم پاسخ. شود منطقي ناميده مي

  ).Hintikka, 1996: 159(، بستگي دارد )و دانش او
 سوق اسيق سمت هب را يو ارسطو، كيالكتيد چگونه كه نيا حيتوض يبرا كاينتيه

 ،يسقراط روش. كند يم اشاره يسقراط روش و ارسطو كيالكتيميان د يبه اختالف دهد؛ يم
 ارسطو اما. گرفت يم انجام ها پاسخ و ها پرسش قيطر از فقط رفت، يم كار به يآكادم در كه

 به كه باشد يپرسش به پاسخ اگر. داد ارائه را يمنطق يها استنتاج از خاص يا  مجموعه
 نيچن و ندارد يكياستراتژ نقش چيه دهنده پاسخ است؛ شده نييتع يقبل پاسخ واسطة 

 گر، پژوهش لذا. است دهنده پاسخ شخص تيموقع و ها دانسته و باورها از مستقل يحركت
 از يحركات نيچن ارسطو مدل در نيبنابرا. دهد انجام تواند مي را كار نيا ييتنها به خودش
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 يپرسش مدل و يسقراط روش مهم اختالفات از يكي نيا و شود يم زيمتما گريد يها پاسخ
  ).Hintikka, 1993: 227( است ارسطو

دهد كه ارسطو بـه   توضيح مي هاي سوفيستي پيرامون ابطالهينتيكا با ارجاعاتي به رسالة 
هايي كه به طور مطلق اثبات و يا ابطـال   دنبال دو نوع استدالل يا ابطال است؛ يك دسته، آن

بر وضعيت و جايگـاه شـخص و دانسـته و باورهـاي او      هايي كه مبتني كنند، ديگري، آن مي
بطـال  هـاي او بسـتگي دارد، ا   ابطال يا قياسي كـه بـه شـخص و جايگـاه و فرضـيه     . هستند

دهد را درنظـر   چه قضيه به آن اشاره دارد و معنا مي چراكه آن. آميز است سوفيستي و مغالطه
  ).159 :1996(كند  دهد، رد يا اثبات مي چه شخص، به آن قضيه نسبت مي گيرد؛ بلكه آن نمي

ابطال سوفيستي ابطال به معناي مطلق نيست، بلكه ابطال در رابطه با يك شخصي اسـت؛ و  
نـامي   چـه وابسـته بـه هـم     زيـرا تـا آن  . نيز به همين روال اسـت  >سوفيستي<اري شم باهم

چـه   كنـد و تـا آن   گـري مـي   نگيرد كه حد، يك چيز تك را نشان ضفراست  >دوپهلويي<
است فـرض نكنـد كـه حـد، تنهـا ايـن چيـز را         >همانندي لفظي<وابسته به همانندديسي 

ها،  شماري ها برجا خواهند بود، نه باهم طالكند و ديگرها به همين روال، نه اب گري مي نشان
ها را فرض گيرند،  نه مطلقانه، نه در رابطه با كسي كه از او پرسيده شده است؛ ولي اگر اين

شماري در رابطه با كسي كه از او پرسيده شده وجـود خواهنـد داشـت، ولـي      ابطال و باهم
گـري كنـد را    يـز را نشـان  هـا اظهـاري كـه يـك چ     مطلقانه وجود نخواهند داشت؛ زيرا آن

گـري   كه يـك چيـز را نشـان   <نمايد  اند كه فرامي اند، بلكه فقط اظهاري را برگرفته برنگرفته
  ). 170a12-19: 1390ارسطو، (، و آن هم تنها نزد اين شخص معين >كند مي

دهد كه حركت از ديالكتيك به قيـاس در ارسـطو بـه نحـو      در مجموع هينتيكا نشان مي
 :اي از ديالكتيك است گرفته و نظرية قياس ارسطو تقرير جديد و كامل شدهصحيحي انجام 

  ).Hintikka, 1996: 160(» كردن مدل پرسشي علم، نه كنار گذاشتن آن تر يعني غني«
  شناسانة ديالكتيك در قياس كاربرد اصطالح 2.2.2

نگذاشته است، را ها ديالكتيك را كنار  تحليلاين امر كه ارسطو با رسيدن به تئوري قياس در 
 ).ibid: 161(هاي ديالكتيك در قياس نيز نشان داد  توان با حضور واژه مي

نبايـد نتيجـه را    > در برهان درسـت  <زيرا «: چنين است تحليل دومنمونة آشكاري از 
عكس ضـروري اسـت    قرار داد؛ به] حريف[=پرسيد، و نبايد نتيجه را بر پاية اذعان هماورد 

[= دهندة آن را نگيراي كند  ها برجا باشند، حتي اگر پاسخ گذاره د اگر پيشكه نتيجه برجا باش
  ).91b17-18 :1390ارسطو، (» ]منكر شود
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شـماري   باهم«: به آن اشاره دارد تحليل اولمثال ديگر تعريف قياس است كه ارسطو در 
شـوند،  كه در آن، هنگامي كه چيزهـايي فـرض   گفتاري  عبارت است از] قياس اقتراني [=

ها،  بودن مفروض برجا) دليل(، به چم )ta keimena( اند فرض شده ها كه چيزي ديگر جز آن
  ).24b18-20: همان(» شود ضرورت نتيجه مي به

دهنـده، چيزهـاي    كند كه در آن پاسخ شناسي ارسطو بافت ديالكتيكي را پيشنهاد مي واژه
اي كـه   درواقع واژه. شود مي خاصي را پذيرفته است كه از پاسخ به پرسش بعدي، ضروري

 ta keimenaواژة . نامة ديالكتيك ارسطو كاربرد زيـادي دارنـد   مشخص شده است براي واژه
، توپيكـا : همان(ست كه پيشينة ديالكتيكي آن كامالً واضح است ا )thesisيا (مترادف فرضيه 

نهادي را اين واژه بـا ايـن نظريـه كـه پيشـ     ). 37و  26، 23، 7ب159: 5كتاب هشتم، فصل 
هـاي غيـر    كـه در اسـتدالل   چنـان . كه آزموده شود، ارتباط محكمـي دارد  دادن براي اين ارائه

  36a10.(12و  34b23: 15، كتاب اول، فصل تحليل اول: همان(مستقيم نيز كاربرد دارد 

  
  روش ارسطو و مسائل او 2.3

: شناسي ارسـطو اسـت   روشبخشي براي  سهقائل به ساختار ) 2000(كه گفتيم، هينتيكا  چنان
 .برهان. 3مباني يا مقدمات اوليه؛ . 2ديالكتيك؛ . 1

شناسي با ساير اجزاي نظام فكري ارسطو  در اين بخش سؤال اين است كه آيا اين روش
سازگاري و تطابق دارد؟ براي پاسخ به اين سـؤال دو مسـئلة مهـم ارسـطو يعنـي علـت و       

  .كنيم شناسي را بررسي مي هستي
 ش ارسطو و يافتن علترو 1.3.2

. علت، از مسائلي است كه در فضاي آن زمان يونان دغدغة اكثـر انديشـمندان بـوده اسـت    
بر اين، ارسطو  عالوه. اند كه از طالس به بعد به دنبال يافتن علت اصلي يعني آرخه بوده چنان

م انـواع  فصل پنج) الف 1389(وي در كتاب دلتا . اي از علت را مد نظر دارد معناي گسترده
 .مادي، صوري، فاعلي، غايي: كند آن را معرفي مي

  :هاي اصلي تبيين ارسطويي است هينتيكا معتقد است كه يافتن علت، يكي از ويژگي
هـا بـه طـور     تبيين ةكه هم اول اين، دو جنبة چشمگير دارد؛ تبيين ةهاي ارسطو دربار ديدگاه
همان دو شكل اول قياس ارسطو  غالبكه اين شكل  شكل قياسي مشابهي دارند اي گسترده
 و مرتبط با مفهوم علت اسـت  تر از نظر ارسطو مفهوم تبيين بسيار نزديك كه دوم اين. است

)Hintikka, 2000: 126.(  
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ارسـطو از علـت چيسـت و چگونـه روش علمـي وي       منظـور ابتدا الزم است تا ببينيم 
 .تواند به او در يافتن تمام معاني علت كمك كند مي

 :اي مثل گزارة زير را تبيين كند ارسطو درصدد است تا گزاره
  .هر الف ج است. 1

 :براي تبيين اين گزاره نكات زير مهم است
 1، حد وسط ب است كه با تشكيل قياس آن، نتيجه، گزارة 1گزارة ) چرايي(تبيين ) الف

 :يعني قياسي به اين شكل. خواهد شد
  هر الف ب است و هر ب ج است. 2

 .ر الف ج استه: پس
يعني هـيچ  . ترين تبيين زماني است كه قياس فوق حداقلي باشد ترين و اصلي كه نزديك

 :1390ارسـطو،   ←تـر   براي بررسي بيش(يافت نشود ) ب و ج(و ) الف و ب(حدي بين 
  ).74b32،89a16  ،89b15،93a8  ،95a11 ،98b10، تحليل دوم

 .شود تبيين ميچه  علت، تبيين و شرح وجود است دربارة آن) ب
 .دانستن علت چيزي مشابه اين است كه بدانيم آن چيز چيست) ج
 ).Hintikka, 2000: 127(هاي اصيل هستند  علت الفهاي  علت) د

علت تبييني، وجـودي و  : به سه دسته علت نياز دارد 1بنابراين مطابق نظر ارسطو گزارة 
تواند با يافتن حد وسطي كه موضـوع و محمـول را    هاي تبييني شخص مي در علت. ماهوي

در ايـن  . »هر الـف ج اسـت؟  «، توضيح دهد كه چرا 2كند و تشكيل قياس  به هم وصل مي
كند، و يـا   ، دفتر اول از آن ياد ميتحليل دومارسطو در  صورت علت، همان تبييني است كه

  .همان برهان در ركن سوم ساختار سه بخشي پيشنهادي هينتيكا است
 يبـرا  يـد با شـناختي  يو هسـت  يشناخت كه ارسطو به لحاظ معرفت دهد ينشان م هينتيكا

 يازهم ن يعني. مذكور استفاده كند ياسيبا فرم ق ياز روش برهان ييننوع علت و تب ينا يافتن
 يراست و ناگز يضرور يارسطو امر يبرا واسطه يبه مقدمات ب يازو هم ن ياسيبه اشكال ق
 .كند يشكل طراح ينخود را به ا يشناس بخش از روش يناست تا ا
 تئنشـ  شـناختي  معرفـت  فـرض  ايـن  از دارد؛ قياسي شكل ارسطو نظر از تبيين كه اين

 مسـتقل  ديگـر  يـك  از، 1 گزارة در كناري حدهاي از يك هر با مرتبط شناخت كه گيرد مي
 بـه  توسـل  بدون تواند مي) ج يا الفمثالً ( حد دو از يكي شناخت ديگر، عبارت به. است

 فـرض  ايـن  از چگونـه  كـه  دهـد  مي نشان صوري شكل به هينتيكا. گيرد صورت ديگري
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جـا كـه    از آن). 2 يـاس ق( رسـيد  1 گزارة تبيين به قياسي شكل به توان مي شناختي، معرفت
).  ibid: 129←(نوشته است خواننده را به مقالـة مـذكور    يناستدالل خارج از بحث ا ينا

  .دهيم مي ارجاع
مقدماتي كه بين موضـوع و محمـول حـدي    (واسطه  همچنين نياز ارسطو به مقدمات بي

دارد كـه   13شناختي براي تبيين با اشكال قياسي فوق، ريشه در اين فرض هستي) قرار نگيرد
گيرند وجـودي مسـتقل از    كه در ذهن نقش مي) يا حدهايي(ارسطو براي صورت مفاهيمي 

 .ديگر قائل است يك

هاي ساده و پيچيـده را نشـان    صورت» هر الف ج است«، در قضية )الف(و ) ج(براي وي 
هـا   بـراي وي آن . برنـد  ها از وجودي مسـتقل بهـره مـي    براي ارسطو اين صورت. دهند مي

توانند در نفس، هماننـد خـارج از نفـس،     اند كه در انواع متفاوت ماده مي ات واقعيموجود
  ).ibid: 129(بالفعل شوند 

شناسي، ارسطو قائل بـه وجـود مسـتقل بـراي مفـاهيم و       كه در ساحت هستي همچنان 
شناسي نيز، به دنبال ايـن اسـت تـا بـه شـناختي       هاي اشيا است؛ در ساحت معرفت صورت

اي مستقل از هم شـناخته   يعني دو حد كناري در يك قضيه، به گونه. ا برسدمستقل از حده
گيرد كه حد وسـطي يافـت شـود كـه بـين آن و حـد        و اين فقط زماني صورت مي. شوند

كناري هيچ حدي قرار نگيرد؛ از اين رو، ارسطو ناچار است تـا بـه دنبـال مقـدمات بسـيط      
هـر الـف ب   «گـزارة  . اريف حدود هسـتند واسطه همان تع اين مقدمات بي. واسطه باشد بي

توانـد قـرار بگيـرد و لـذا يـك       را درنظر بگيريد كه در آن حدي بين الف و ب نمـي » است
ديگر جدا باشد چراكـه   تواند از يك بنابراين شناخت ما از الف و ب نمي. مقدمة بسيط است

شناخت الـف   يعني به محض. اگر جدا باشد دوباره نياز به حد وسطي بين الف و ب داريم
به همين سبب مقدمات اولية علم ارسطو همـان تعـاريف   . يابيم به شناخت ب هم دست مي

 ).ibid: 130-131(هستند 
چراكــه در . تـوانيم نكتــة سـوم بــاال را در تبيـين ارســطويي توضـيح دهــيم     اكنـون مــي 

 بر دانسـتن حـد وسـط ب مبتنـي    ) 1گزارة (تبيين نتيجه ) 2قياس (ترين نوع قياس  حداقلي
كـه ب بـه چـه     كه ديديم حد وسط ب همان تعريف ج است و دانستن ايـن  است، و چنان

از اين رو گاهي دانستن علت همان دانستن . معناست برابر با اين است كه بدانيم ج چيست
  ).هاي ماهيتي علت(چيستي ج است 

ها قائل است و آن زماني است كه علـت يـك چيـز     اما ارسطو به دستة ديگري از علت
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فرض وجودي ارسطو دارد، نـه بـه    اين بحث ريشه در پيش. بايد وجود آن را اثبات كند مي
گيرد، بلكه بدين معنا كه هر حدي كـه بـر    ها را فرض مي كه ارسطو فقط غير تهي معناي اين

 2- 1هـاي   ، كتـاب دوم، فصـل  تحليـل دوم در . شود حتمـاً وجـود دارد   موضوعي حمل مي
، از بـاال بـه پـايين جريـان     2وجودي، در قياسـي مثـل    هاي دهد كه فرض ارسطو نشان مي

. يابـد  توسط حد وسـط انتقـال مـي   ) پاييني(به حد اصغر ) بااليي(يعني از حد اكبر . يابد مي
دهندة بار وجـودي   كه نقش انتقال(با اتصال حد وسط . وجود حد اكبر براي ما آشكار است

بهتر است بـه   2بنابراين قياس . بريم به حد اصغر، ما به وجود حد اصغر هم پي مي) را دارد
  :شكل زير نوشته شود

 .است) موجود(هر الف ب است و هر ب ج . 2
  .است) موجود(پس، هر الف ج 

چنـين  «هينتيكا اهميت خاصي براي اين نكته در علم ارسطو قائل اسـت و از نظـر وي   
، يكـي از  هـاي علمـي   هاي وجودي به سمت پايين در حلقة قياس جريان گام به گام فرض

  ).ibid: 133-134(» هاي اصلي نظرية علم ارسطو است ايده
بخشـي   شناسـي سـه   درنتيجه ارسطو براي يافتن سه نوع علتي كه ذكـر شـد بايـد روش   

براي يافتن علت وجودي بايد از ديالكتيك استفاده كند تا اجناس اشيا . كار گيرد هينتيكا را به
ي كند و پـس از آن بـه تعريـف موضـوعات علـم      را بيابد و دستگاه مقوالتي خود را طراح

و در پايان به ) علت ماهوي(واسطه را كشف كند  هاي بي بپردازد و ماهيات را بيابد و مقدمه
. كمك دستگاه برهاني به تبيين قضايا دست بزند و علـت تبيينـيِ پديـداري را شـرح دهـد     

آيد  مي از اين رو چنين بر«. ها، يافتن حد وسط است ارسطو معتقد است يافتن تمام اين علت
يـا  » آيا حد وسط وجـود دارد؟ «جوي ما دربارة اين است كه  و ها جست كه در همة پژوهش

چيـز حـد    همهزيرا حد ميانگين علت است و ما در . »حد ميانگين چيست؟«در اين باره كه 
  ).90a6-8: 1390ارسطو، (» كنيم وجو مي ميانگين را جست

  شناسي شناخت او روانروش ارسطو و  2.3.2
شناسي شناخت ارسـطو چيسـت يعنـي بـه      كنيم كه اوالً نظرية روان در اين بخش بررسي مي

آن  شناسد يـا بـه علمـي و دركـي از     كه انسان چيزي را مي  دنبال اين مسئله هستيم كه زماني
ونـه  افتد و ارسطو چگ كند چه فرايندي در نفس او اتفاق مي رسد يا دربارة چيزي فكر مي مي

كنيم و در پايان  تر بررسي مي شناسي ارسطو را مفصل ثانياً روش. دهد اين فرايند را توضيح مي
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شناسي وي  دهيم كه آيا نظر ارسطو در مورد فرايند انديشيدن با روش اين پرسش را پاسخ مي
» شناسـي وي  نظرية تفكر ارسطو و پيامدهاي آن بـراي روش «سازگار است؟ هينتيكا در مقالة 

 .شود دهد كه در ادامه اجماالً به آن اشاره مي مسائل را طرح و پاسخ مي اين

 )theory of thinking(نظرية تفكر ارسطو  1.2.3.2
 وgignoskei هـاي   رود؛ واژه كار مي به تفكرهاي متفاوتي براي  در زبان يونان باستان واژه

noeo از  دربـارة نفـس  رسالة  ارسطو هم در. شد به ترتيب براي تفكر و شناخت استفاده مي
براي ارجاع بـه عملكـرد بخـش مشـابهي از نفـس اسـتفاده        phrone وgignoskei هاي  واژه
كـار     را بـه  epistemeواژة همچنين در جاي ديگـر  ). 420a10-12: د 1389ارسطو، (كند  مي
رغـم تمـايزات معنـايي كـه بـين ايـن كلمـات وجـود دارد، امـا مكانيسـم            علـي . گيرد مي

كه بدانيم  بنابراين براي اين). Hintikka: 46(سان است  ها براي ارسطو يك شناختي آن روان
افتد، كافي است بدانيم  در هنگام تفكر و انديشيدن چه اتفاقي مي) soul) (ذهن (/ براي نفس

 .دهد در هنگام شناخت چه روي مي
گيـرد   انجـام مـي  كه شناخت به چه شكل در نفس  جملة كليدي ارسطو در پاسخ به اين

خـود يكـي    )ابـژه (با متعلـق  ) episteme(علم بالفعل «: دربارة نفساي است از رسالة  جمله
 ).431a1: همان( »است

  :به نظر ارسطو ميان معرفت و متعلق معرفت، رابطة هماني صوري برقرار است
ول و اند كه يكـي معقـ   در نفس، قوة حاسه و قوة عاقله هر دو بالقوه همان متعلقات خويش

ديگري محسوس است و ضروري است كه اين دو قوه با متعلقات خود، يا الاقل با صـور  
چـه در   اما ممكن نيست كه خود همان متعلقات باشـند؛ زيـرا آن  . اين متعلقات، يكي باشند

آيـد كـه نفـس ماننـد      جا برمـي  از اين. نفس است خود سنگ نيست بلكه صورت آن است
سـت ابـزاري بـراي ابزارهـا اسـت، عقـل نيـز صـورت         طور كـه د  همانزيرا : دست است

 ).431b26-432a2: همان... (هاست  صورت

واقعيـت بيـرون   ) represent(گـر   گيرد، نمايـان  چه در نفس شكل مي در هنگام تفكر آن
هاي بالفعل اشـيا و متعلـق تفكـر     نيست كه به نيابت از آن در ذهن عمل كنند؛ بلكه صورت

يابد  رسيم، صورت الف در ذهن تحقق مي شناختي از الف ميبدين شكل كه وقتي به . است
گيـرد   و شناخت چه از طريق تعقل و چه از طريق حس فقط در ايـن صـورت انجـام مـي    

)Hintikka, 2004: 46.(  
شده  هاي تشكيل تواند چنين نظري داشته باشد كه اوالً براي صورت اما زماني ارسطو مي
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و ثانياً اين امكان وجود داشته ) ibid: 47(باشد ) تزاعياننه (در نفس قائل به وجودي واقعي 
  ).ibid: 50(باشد كه صورت اشيا در داخل و خارج نفس يكي شوند 

ارسطو اين را صراحتاً دربارة . اند، نه انتزاعي شده در نفس اشيا واقعي هاي تشكيل صورت
  :ادراك حسي بيان كرده است

بالقوه همان است كه شيء محسوس بالفعـل چنـان اسـت؛ بنـابراين از آن     ... قوة حساسه «
شود، اما چون منفعل شد با محسـوس مشـابه    حيث كه با محسوس مشابه نيست منفعل مي

  ).418a3-7: همان(» شود و همان است كه اوست مي

از طرف . شود فعل ميبراي مثال اگر رنگ قرمز را ببينيم قوة بينايي ما به صورت قرمز بال
متعلـق حـس   «مثالً . ديگر ارسطو اذعان دارد كه هر حسي متعلق مخصوص به خود را دارد

شناسي ارسطو كيفيـت درجـه دوم    رنگ در هستي). 418a26-27: همان(» باصره رنگ است
بنابراين متعلق ادراك حسي، وجود واقعي . نيست؛ بلكه شيئي واقعي است) اشياي موهومي(

جا كه قوة حاسه در ارسطو به قوة عقل نزديك است، به طـور مشـابه متعلقـات     آناز . دارد
  ).Hintikka, 2004: 48(اند  تفكر هم واقعي

شـده در نفـس بـا     مطلب ديگري كه بايد به آن بپردازيم اين است كه صـورت تشـكيل  
  .صورت شيء بيرون از نفس يكي است

همچنان كه (با آن اشتراك در اسم دارد آيد كه  هر شيء مولود صناعت از شيئي به وجود مي
تر، از جزئـي از خـود خـويش     ، يا به بياني دقيق)آيند مواليد طبيعت نيز بدين سان پديد مي

آيد كه در نفـس اسـت؛    آيد كه با خود آن همنام است، مثالً خانه از خانه پديد مي پديد مي
  ).1034a22-26: الف 1380ارسطو، (زيرا صناعت معماري صورت خانه است 

گـر قـدرت    چه بـه صـنعت   دهد كه آن ، توضيح ميمتافيزيك هينتيكا دربارة متن فوق از
بـه وجـود آمـده    ) گـر  صنعت(دهد تا مصنوع را بسازد، صورتي است كه در ذهن صانع  مي

دارد كه صورت شـيء واقعـي   را شده در ذهن همان توانايي  بنابراين صورت تشكيل. است
سان داشتن است، لذا صورت شيء  دن به معناي داراي قدرت يكبو جا كه يكي و از آن. دارد

  ).51 :2004(در نفس با صورت شيء در خارج از نفس يكي است 
شويم، اين اسـت كـه تفكـر از     اي كه در باب نظرية تفكر ارسطو يادآور مي آخرين نكته

... « .هاست يبلكه در مورد كل. ها نيست كند، اما دربارة آن استفاده مي) شيء خاص(ها  جزئي
شود  شود در صورتي كه علم به كليات حمل مي احساس بالفعل از اشياي فردي حاصل مي

  ).417b22-24: د 1389ارسطو، (» و كليات از يك جهت در خود نفس واقع است
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  بر نظرية تفكرش شناسي ارسطو مبتني روش 2.2.3.2
و روش ديالكتيـك  شناسي ارسطو شكل قياسي، تعاريف اولية حدود  اركان اصلي روش

بودن اصول  دهيم كه ضرورت منطقي در اشكال قياس و بديهي در اين بخش نشان مي. است
در ذهن و روش ديالكتيك كه شامل نوعي استقرا نيز است، چگونـه از  ) تعاريف(اولية علم 

 .آيد دست مي  نظرية تفكر ارسطو كه در باال شرح داده شد به
شناسـي   به نظرية تفكر ارسطو، چطور تعاريف در روش كنيم كه با توجه ابتدا بررسي مي
  .يابند ارسطو اهميت مي

اي ضروري با هم داشـته باشـند، قـانون     كه صورت دو چيز رابطه از نظر ارسطو هنگامي
حال اگـر بـين   . دهد و اين نوع ضرورت از انواع ضرورت طبيعي خواهد بود طبيعي رخ مي

توجه به نظرية تفكر ارسطو با انديشـيدن بـه    دو صورت الف و ب رابطة ضروري باشد، با
  چراكه با انديشيدن دربـارة الـف، صـورتي از آن در ذهـن بـه     . الف بايد به ب نيز فكر كرد

و چون صورت الف رابطة ضروري با صورت ب دارد؛ لذا صـورت ب هـم   . آيد وجود مي
  .كند يابد، از اين رو نفس به ب نيز فكر مي در نفس تحقق مي

، رابطة ضروري ميان حدود برقرار است، لذا با دانسـتن يـك حـد و تحقـق     در تعاريف
جا كه برخـي   از آن. گيرد صورت آن در نفس، صورت تعريف آن حد نيز در نفس شكل مي

هسـتند و  ) بـديهي ( خودگواهعلم همان تعاريف هستند، بنابراين اصول اوليه  ةاولياز اصول 
هايي است كه نظرية تعـاريف ارسـطو را حيـاتي     علتاين يكي از . گيرند در نفس شكل مي

 ).Hintikka, 2004: 56-57(كند  مي
از ديگر تبعات نظرية تفكر ارسطو چنين است كه استنتاج منطقي براي وي امري خود به 

ناپذير است؛ زيرا استنتاج معتبر منطقي از ج به د زمـاني اسـت كـه در تمـام      خود و اجتناب
تفكر به ج، تحقق صورت ج در نفـس و بـه   . د نيز صادق باشدحاالتي كه ج صادق است، 

عبارت ديگر صادق بودن ج است و با توجه به اعتبـار اسـتنتاج، د نيـز در ذهـن محقـق و      
اج معتبر ارسطو تفكر به مقدمات، تفكر بـه نتيجـه را در   تبنابراين در استن. صادق خواهد بود

رسطو نوعي قانون تفكر است و خود به خود به اين ترتيب استنتاج منطقي از نظر ا. پي دارد
دهـد كـه بـا فـرض      اين نكته، ما را به نظرية قياس ارسطو سوق مي. شود در نفس انجام مي

  ).ibid: 58(شود  مقدمات در ذهن، نتيجه خود به خود و ضرورتاً پيدا مي
به كمـك  كه از اصول اوليه  بنابراين اشتباه است كه بگوييم علم از نظر ارسطو، يعني اين

چراكه اين امر آني و خود به خود است و نياز به پـژوهش  . اي برسيم شكل قياسي، به نتيجه
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كـار  . يابـد  شود، بلكه پايـان مـي   علم با اصول اوليه و تعاريف آغاز نمي. گر ندارد و پژوهش
  .وجوي اصول اوليه است اصلي علم، همان مرحله يافتن مبادي و جست

اسي براي ارسطو اهميت چنداني ندارد؛ بلكـه اسـتقرا هـم بـه     هاي علمي قي تنها تبيين نه
كه در بخش قبل  چنان. ها براي علم ارسطو جايگاهي ندارد ها به كلي معناي رسيدن از جزئي

ايـن  . يابـد  هـايي در نفـس او تحقـق مـي     انديشـد، صـورت   كه انسان مي اشاره شد؛ هنگامي
شود، اما تفكر در  ها آغاز مي جزئي ها كلي هستند و گرچه معرفت با ادراك حسي از صورت

اشـياي  (هـا   شناسي خود با جزئـي  از اين رو ارسطو در روش. گيرد ها صورت مي مورد كلي
بنـابراين  . هـاي ذهـن را تعمـيم دهـد     سر و كار نـدارد و فقـط الزم اسـت تـا كلـي     ) فردي
را بـه معنـاي   گيرد و نيازي به اسـتفاده از اسـتق   اي را در پيش مي گرايانه شناسي مفهوم روش

  ).ibid: 61-62(رسيدن از جزئي به كلي ندارد 
بدين . هاست كند همان يافتن تعريف معنايي كه هينتيكا براي استقراي ارسطو معرفي مي

اين فرايند با بررسـي تعـاريف و   . رسد هاي كلي مي هاي جزئي به تعريف نحو كه از تعريف
  ).ibid: 66-67(گيرد  تركيب مفاهيم در نفس صورت مي

شناسي  شده نشان داد كه نظر ارسطو در باب تفكر چه تأثيري در روش هاي انجام بررسي
يابد و از  علم براي ارسطو اهميت مي ةاولياز طرفي مرحلة يافتن تعاريف و اصول . وي دارد

بر تشكيل مفاهيم است، اما نقطة عطف  كند مبتني طرف ديگر استقرايي كه ارسطو استفاده مي
آيد، با  دست مي  ها در نفس به راحتي با تحقق صورت ظر، كه رابطة بين مفاهيم بهتالقي اين ن

قيـاس   ةاوليـ آوردن مقـدمات   دسـت  جاست كه ارسطو چگونگي به شناسي ارسطو، آن روش
  .ديالكتيك: كند علمي را بيان مي

ــودن، مســئله   ــد آزم ــراي ارســطو ديالكتيــك حــداقل شــامل فراين و ) probing(ســازي  ب
هاي درست و هـر   كه به تعريف ها است براي اين صورت) reorganizing(سازي بازسازمند

استقرا براي ارسطو بخشـي از  . علم نياز باشد، برسد ةاوليچيز ديگري كه به عنوان مقدمات 
  ).ibid: 68(چنين فرايندي است 

ترين مقدمات علم كه همان اجنـاس   تواند به كلي با اين تعريف از ديالكتيك ارسطو نمي
لذا نياز دارد تا توسط فراينـدي  . كند، دست يابد عالي هستند و وجود موضوع را تضمين مي

بينشي انعكاسي در . شده در نفس بصيرت يابد هاي تشكيل به طور مستقيم، به درون صورت
. ها دسـت يابـد   ترين ن وضعيت را در وي به وجود آورد، تا به كليتواند اي ذهن شخص مي

  14.گذاشته است) nous(» نوس«ارسطو نام اين بينش مستقيم را 
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شناسـي او را چگونـه    هـاي روش  تاكنون مالحظه كرديم كه نظرية تفكر ارسطو مؤلفـه 
شناسـي شـناخت ارسـطو،     گرايانه و سازگار با روان ديالكتيك، روشي مفهوم. دهد شرح مي

تـرين   اصـول اوليـه، كـه شـامل تعـاريف و كلـي      . يابـد  علم را مـي اولية تعاريف و اصول 
برهـان يـا همـان قيـاس     . ديگر دارنـد  ضروري با يك اند كه رابطة هايي اند صورت مقدمات

خود و آني است كه از ضرورت منطقي حاصـل از آن نظريـه    به علمي، نوعي استدالل خود
هـا در نفـس و تركيـب و تجزيـة      و نهايتـاً اپيسـتمه، كـه تحقـق صـورت     . آيد دست مي به
شناسـي   روش تـرين داده بـراي ورود بـه ايـن دسـتگاه      اما چه اطالعاتي مناسب. هاست آن

  .به معرفي آن اختصاص يافته استاين قسمت است؟ پاسخ، اندوكسا است كه بخش آخر 
از اين حيث كه علم ارسـطو تركيـب   . علم از نظر ارسطو با علم امروزي متفاوت است

. بـر تجربـه و آزمـايش اسـت     كه علم امـروز مبتنـي   ها است، در صورتي  مفاهيم و صورت
در مورد تركيب مفاهيم، آزمايشات تجربي، چنـدان مفيـد فايـده    بنابراين براي تبيين علمي 

نخواهد بود؛ بلكه اندوكسا، باوري كه از دانشمندان پيشين رسـيده و يـا بـاور عـام مـردم،      
اي را بـه هـم    ريخته هم هاي به چراكه انديشمندان پيشين، صورت. تواند ما را كمك كند مي

بهترين وسيله براي پژوهش اصـول اوليـه در    تواند اند و اين تجربيات خام، مي وصل كرده
هـا   كـه آن  همچنين عدم اطمينـان بـه اندوكسـا و ايـن    . هاي ديالكتيكي ارسطو باشد تحقيق

ــ   شود تـا خـود   اند، سبب مي دست نيامده خاصيتي احتمالي دارند و از ترسيم استنتاجي به
هاي اوليه و خود باورهـا   تا حدي كه به رد برخي فرض. باشند) self-coorective(تصحيح 
كـه    گيرد كه هنگامي مينشئت وي عقيدة اعتماد ارسطو به اندوكسا، از اين . شوند منجر مي

تحقـق مفهـوم در   وسـيلة    كنيم صدق مقدمات علمي را بـه  ما مفاهيم خودمان را صاف مي
  ).ibid: 73-74(كنيم  ذهن خود، محرز مي

اش براي مقدمات اولية علم  وجوي ديالكتيكي راين توجه اصلي ارسطو در جستبناب
هاي مفهومي، خطاهـا   بلكه حذف نقص. حتي زدودن خطاهاي واقعي در اندوكسا نيست

هاي مفهومي اسـت كـه برنامـة كـار      و كمبودها از اندوكسا است، و حذف چنين نقيصه
توانـد بـه انـدازة مشـاهدة      سـا مـي  اندوك. دهد شكل مي هاي علمي  ارسطو را در پژوهش

مستقيم در علم ارسطويي خوب باشد و اگر چنـين ورودي درمجمـوع فاينومنـا ناميـده     
مبنـا قـرار    phainomenaشود، در ارسطو نيازي نيست معناهـاي متفـاوتي را بـراي واژة    

در فراينـد مشـابهي انجـام    ) مشاهدات و اندوكسا(جا كه هر دو نوع فاينومنا  دهيم، از آن
  ).ibid: 74(كنند  وظيفه مي
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 هاي علم ارسطو مؤلفه .3

سير خطي معرفتي ارسطو از اندوكسا تا اپيسـتمه  . گرديم به مسئلة اصلي اين پژوهش باز مي
 :به شرح زير است

endoxa → dialectic → first principles → demonstration → episteme 
هـاي قبلـي    ديالكتيك، برهان و اپيستمه در بخشهاي اندوكسا،  نظر هينتيكا دربارة مؤلفه

در اين بخش قصد داريم تا عنصر مياني اين سير خطي يعني اصول اوليه . تفصيل گفته شد به
  .تري دهيم تا ابهاماتي در اين زمينه باقي نماند را شرح بيش

كند  ينامد و به چهار دسته تقسيم م هاي علم ارسطو مي هينتيكا اصول اولية علم را مؤلفه
)Hintikka: 1972:( 

  ؛)common axioms( اصول مشترك. 1
  ؛)premises about atomic connections(هاي اتمي  مقدماتي دربارة رابطه. 2
 ؛)generic premises(مقدمات كلي . 3
 ).nominal definitions(تعاريف اسمي . 4
 
 اصول مشترك 1.3

لوم مشترك هستند، و شامل اصول منطقي مثل اند كه در بين همة ع اين دسته از مبادي اصولي
كه  شوند مانند اين هچنين شامل اصول رياضي مي. شوند قانون تناقض و يا طرد شق ثالث مي

 ).76a41: 1390ارسطو، (» ها برابر خواهند بود مانده اگر برابرها از برابرها كم شوند، باقي«
كند و مطالعـة   اصول بحث مي ، كتاب سوم، فصل چهارم دربارة اينمتافيزيكارسطو در 

  ).Hintikka, 1972: 90(داند  ها را مربوط به فلسفة اولي مي آن
 
 يهاي اتم مقدماتي دربارة رابطه 2.3

بـدون واسـطة دو حـد را اظهـار      ةرابطاين دسته از مقدمات اولية علم، مقدماتي هستند كه 
ها  تواند بين آن حدي نمي قدر نزديك است كه ديگر هيچ يعني اتصال بين حدود آن. كنند مي

 ).ibid: 89(قرار گيرد 
. توان نياز وي را به اين دسته از مقدمات توجيه كرد با نگاهي به نظرية قياسي ارسطو، مي

ارسطو براي يـافتن  . هاي علمي به دنبال يافتن حد وسط، ميان دو حد است ارسطو در قياس
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 تحليل دومهمچنين ارسطو در . پردازد ميها  يابي ميان آن اي بين حدود به درون چنين رابطه
نهايـت   تواند تـا بـي   يابي حدي بين دو حد نمي دهد كه درون نشان مي) 22تا  20: دفتر اول(

توان حد ديگـري بـين    رسد كه نمي از اين رو درنهايت به اتصاالتي از دو حد مي. ادامه يابد
نامد كه همان مقـدمات   ز علم ميهاي بدون واسطه را نقطة آغا ارسطو اين گزاره. ها يافت آن

 ).ibid: 89(اتمي هستند 
شوند، پـس حـدي    تر حمل مي خود بر حد پايينباالروندة جا كه حدود در روند  از آن
هـاي   تـرين مرتبـه را نسـبت بـه موضـوع دارد، مشخصـه       ترين و بنابراين پايين كه نزديك

دهد و در يـك   شود به ما مي ميتري را در مورد موضوعي كه به آن حمل  تمايزدهندة بيش
» مقدمات مبنايي برهـان تعـاريف هسـتند   «از اين رو ). ibid(معنا تعريف آن موضوع است 

  ).90b24: 1390ارسطو، (
كه ممكن است بپرسيم چرا الف ج است؟ و يك پاسـخ ارسـطويي    تر اين توضيح بيش

ود كه چرا الـف  ج است، و اگر دوباره پرسيده ش 1است و ب 1اين است كه زيرا الف ب
 3دادن حـدود ب  است، و بـا قـرار   1ب 2است و ب 2است پاسخ دهيم زيرا الف ب 1ب
تواند  رسيم كه ديگر حدي بين الف و ب نمي به طور نزولي سرانجام به حد ب مي...  4ب

الف ب است؟ پاسخ اين است كـه زيـرا    در اين صورت اگر پرسيده شود چرا. قرار بگيرد
واسـطه حكـم تعريـف را دارنـد      ن ترتيب مقـدمات اتمـي بـي   بدي. ب چيستي الف است

)Hintikka, 1972: 90.(  
 :يابيم تر در اين مقدمات اتمي دو دستة مجزا را در متون ارسطو مي با تدقيق بيش

دوم مقدمات قياسي . يابي شوند تر درون اند كه نتوانند بيش واسطه اول مقدمات قياسي بي
واسطه  بي) مقدمه(گذاردة  پيش«. دست نيايند تري به اي بيشه اند كه توسط استدالل واسطه بي

دسـتة اول  ). 72a8: 1390ارسـطو،  (» آيد اي است كه هيچ گزارة ديگر پيش از آن نمي گزاره
دهند و در باال شرح داده شدند،  همان تعاريف اوليه هستند كه ماهيت و چيستي را نشان مي

ها را با قضاياي ديگر اثبات كرد؛ مانند ضـرب   آنتوان  اما دستة دوم قضايايي هستند كه نمي
دسـت   بـه ) و نيز كالرنت(باربارا در اشكال قياسي، كه اگرچه ارسطو تمام ضروب را از آن 

 ).Hintikka, 1972: 91(كند  آورد، خود باربارا اثبات را نمي مي
ه اسـتفاد  atomosو amesos ارسطو بـراي ايـن دو دسـته از مقـدمات اتمـي از دو واژة      

) بالواسطه(تر براي دستة دوم  برد ولي بيش كار مي را براي هر دو حالت به amesosكند؛  مي
  ).ibid( 15برد كار مي را فقط براي دستة اول به atomosو واژة 
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 مقدمات كلي 3.3

برعكس مقدمات اتمـي كـه در   . هاي علم ارسطو مقدمات كلي هستند يكي ديگر از فرض
حـد را نسـبت بـه موضـوع پيـدا كـرده و بـه تعريـف آن          تـرين  يك روند نزولي، نزديك

رسيديم؛ اين مقدمات را در يـك سلسـلة صـعودي حـدودي كـه بـر موضـوع حمـل          مي
نهايت ادامه يابـد و بـه    تواند تا بي به نظر ارسطو، روند باالرونده نيز نمي. يابيم شوند مي مي

گر جنس آن موضوع اسـت   رسيم كه ديگر حدي باالتر از آن نباشد، اين حد بيان جايي مي
)ibid: 92 .(فقط دانشـي يـك اسـت كـه     «: لذا در هر علمي بايد جنس آن علم تعيين شود

 ).87a38: 1390ارسطو، (» فقط به يك جنس واحد بپردازد
هـايي   اند از جنس، كه خصيصـه  ها عبارت اين«: گويد ارسطو در مورد مقدمات كلي مي

جنس خواص ). 76b11: همان(» نگرد ند درميگير به آن تعلق مي 16را كه در گوهر خويش
رسـانند   كند پس اين دسته مقدمات هم به شكلي تعريف موضوع را مي ذاتي را بررسي مي

جا كه يافتن جنس  از طرف ديگر از آن. شود تر تحليل نمي با اين تفاوت كه به طور ظريف
د موضوع هم بـه  شناسي آن، لذا در اين مقدمات وجو موضوع يعني پيداكردن مقولة هستي

كه مقـدمات اتمـي هـيچ بـار وجـودي بـراي موضـوع          شود در صورتي اي اثبات مي گونه
  ).Hintikka, 1972: 92(نداشتند 

 
  تعاريف اسمي 4.3

گر اين هستند كه موضوع به چـه چيـزي داللـت دارد؛ يعنـي همـان       تعاريف اسمي بيان
  ).ibid: 96(ابر صدا در : كنيم مثالً براي رعد تعريف مي. معناي لغوي حد

  
 17نقد و ارزيابي. 4

بـابي كـه ديالكتيـك و    . كنـد  شناسي ارسطو باز مي پروژة هينتيكا، بابي جديد در روش
شناسـي ارسـطو دارنـد، در حـالي كـه قبـل از آن        ترين نقش را در روش اندوكسا مهم

همچنين ديـدگاه هينتيكـا ديـدگاهي    . دانستيم بر برهان و مشاهدات مي ارسطو را متكي
ارسـطو نظيـر تعـاريف، اجنـاس، وجـود،       شناختي جامع است كه تمام عناصر معرفت

كند  شناسي را معرفي مي وي دستگاه روش. گيرد علت، برهان، و ديالكتيك را دربر مي
هاي  بحث. هاي وي سازگار است هايش، و با دغدغه كه با روش ارسطو در ساير رساله
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شود تا برخي ابهامات كه در بين مفسرين محل بحث  شناختي دقيق وي سبب مي واژه
  .ست روشن شودا

نظـر قابـل    فرد كار هينتيكا، مسائلي هست كه بـه  به هاي منحصر رغم همة ويژگي علي
هدف ما اين نيست كه اين ديدگاه را رد كنـيم، امـا ذكـر نكـات زيـر الزم      . تأمل هستند

  :رسند نظر مي به
وي . هرچند تعريف هينتيكا از ديالكتيك ارسطو تعريف جامعي است اما مانع نيست. 1

ارسطو . شود دهد كه شامل فرايند نوس و استقرا مي اي از ديالكتيك ارائه مي ريف گستردهتع
اجماع . كند گونه معرفي نمي هاي خود به طور مستقيم ديالكتيك را اين كدام از رساله هيچدر 

وي در ايـن رسـاله   . معرفي كرده است توپيكابر اين است كه ارسطو ديالكتيك را در رسالة 
شود، اما هرگـز   هاي متفاوت آن روشن مي كند كه انواع ديالكتيك و جنبه ح ميروشي را طر

بنابراين حضور نوس و استقرا در ديالكتيك ارسطو . كند به نوس و شهود مستقيم اشاره نمي
 .موجه نيست

، اين ادعاي هينتيكا كـه  6و  5، فصول توپيكاتر به كتاب هشتم از رساله  با نگاهي دقيق. 2
جويانه است و به روش پرسش سقراطي شبيه است، مورد  سطو، پژوهشي صدقديالكتيك ار

دهنده  گيرد؛ زيرا اوالً غايت روش مذكور، ابطال يك رأي و نظر است كه پاسخ ترديد قرار مي
دهنده بايد رعايـت   كند كه پاسخ ارسطو در اين دو بخش بر قوانيني تأكيد مي. گيرد فرض مي

كه همان ابطال نظرية مفـروض اسـت پـيش بـرود؛ يعنـي       كند تا ديالكتيك به سمت درست
اگرچه بـا ابطـال ايـن    . كنند ديگر همكاري مي اي با يك دهنده و پرسنده جهت رد نظريه پاسخ

شود، اما هرگز به كشف حقيقـت منجـر    باور پذيرفتة ديگران، بخشي از ناحقيقت روشن مي
يي از ايـن روش در سـنت پـيش از او    كند كـه رد پـا   ثانياً ارسطو صراحتاً اعالم مي. شود نمي

نداريم كه از ديگران به ما رسيده ] سنت[= گونه تراداد  چون ما در اين باره هيچ«: وجود ندارد
). 159a37-38: 1390ارسـطو،  (» باشد، پس بگذاريم بكوشيم تا خود در اين باره سخن گوييم

از سقراط دقيق نيست و محل  بر تأثيرپذيري روش ديالكتيك ارسطو درنتيجه نظر هينتيكا مبني
: گويـد  دربارة هدف رسالة خود چنين مي توپيكابر اين، ارسطو در ابتداي  عالوه. مناقشه است

 هـاي  يرأ يـة شـده بـر پا   مطـرح  ةهر مسئل يرامونپ يمبتوان يلهاست كه بدان وس يروش يافتن«
  ). 100a18-21: همان(» )يمده يلتشك ياسيق( يمبا هم بشمار) اندوكسا( يرپذ خرد

كنيم كه ارسطو در سراسر پژوهش حاضر مسير مشخصـي   ما از اين عبارت برداشت مي
. هاي اول تا هشتم با طـرح و هـدف خاصـي نگاشـته شـده اسـت       كند و كتاب را دنبال مي
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هـاي مشـترك    مباحثي است كه به بررسي جايگـاه  توپيكااي از رسالة  همچنين بخش عمده
با اين حال در پروژة هينتيكا به ايـن  ). كتاب دوم تا كتاب هفتم(پردازد  مي)) topoi(توپوي (

جويي  ها چه نقشي در خصيصة حقيقت ها و يافتن آن سؤال پاسخ داده نشده است كه توپوي
  ديالكتيك و تعريف آن دارد؟

كـه ماهيـت ديالكتيـك     درنتيجه، نقد اصلي ما بر ديدگاه هينتيكا اين است كه وي از اين
كه ديالكتيك ارسطو   به همين سبب اعتبار اين. و را صريحاً بيان كند اجتناب كرده استارسط

اي از  گيرنـد، در هالـه   جويي دارد و نوس و استقرا در اين فرايند قرار مـي  خصيصة حقيقت
  .ماند ابهام باقي مي

خصوص كتاب اول، برهان و معرفت برهاني  و به تحليل دومبحث اصلي ارسطو در . 3
خـود كـه    گـواه و خودبـه   آيا ارسطو اين بحث گسترده را صرفاً براي يك روش خود .است

نيـز   تحليـل اول كه تمام تالش ارسطو در  كند؟ با توجه به اين ارزش علمي ندارد، طرح مي
ريزي برهان انجام گرفته است، ما بايد در تعريف برهـان بـه قـراردادن دو مقدمـة      براي پايه

خـود و   ياسي و گرفتن نتيجه از آن، كه به يك فراينـد خودبـه  ضروري و صادق در اشكال ق
گر هدف ارسطو در برهـان   به نظر پژوهش. شود، ترديد كنيم بدون نياز به دانشمند منجر مي

اشـكال  . واسطة يـافتن حـد وسـط اسـت      نه تحصيل نتيجه از دو مقدمه، كه تبيين نتيجه به
تحليـل   28و  27هاي  ست كه در بخشاز يك سو، بحثي ا تحليل اولشده در  قياسي مطرح

ها  كند، از سوي ديگر ارسطو را به روشي تحليلي براي تبيين گزاره ، كتاب اول مطرح مياول
شناختي را معرفي كنـد كـه    دستگاه روش تحليل دومتا با بسط اين پروژه در . كند مجهز مي

 .ها را بيابد علت پديده
هـا و نتيجـه و    مند است كه كلية مقدمه رزشاز اين رو معرفت علمي و برهان زماني ا. 4

حتي شكل صوري قياس آن را مد نظر قرار دهيم تا ارتباطي منطقي و ضروري بين سه حد 
. گويي منظور ارسطو از اپيستمه تمام استنتاج است نه فقط نتيجـه . در تمام قضايا يافت شود

  .ش نياز داردگواه باشد و به دانشمند و پژوه تواند خود بنابراين برهان نمي
  

 گيري نتيجه. 5
شـده در مقدمـه،    كنيم؛ از مسـير خطـي رسـم    اي از رويكرد هينتيكا بيان مي در پايان خالصه

به نظر وي رسيدن به اصول اوليـه پايـان   . داند هينتيكا سه بخش اول آن را مهم و حياتي مي
  :كار محقق و دانشمند است
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endoxa → dialectic (topics) → first principles 

: هاسـت  شناسي خـود بـه دنبـال آن    اصول اوليه دو دستة مهم دارند كه ارسطو در روش
ديالكتيك روشي . كند رساند، جنس كه وجود موضوع را اثبات مي تعاريف كه ماهيت را مي

بـا  . پـردازد  مـي ها و آزمودن عقايد ديگران  مفهومي است كه به تشكيل مفاهيم و بررسي آن
ديالكتيك، فرايند عقل در بينش مستقيم نوس و استقرا براي رسـيدن بـه   شدن تعريف  وسيع

هينتيكا نوس را براي رسـيدن بـه   . گيرند تعاريف كلي نيز در دامنة روش ديالكتيك قرار مي
بدين طريـق ديالكتيـك اصـول    . داند جنس موضوع و استقرا را در تحصيل تعريف مهم مي

كه بهتـرين داده بـراي ايـن روش مفهـومي باورهـاي      دهد  هينتيكا نشان مي. يابد اوليه را مي
كه دانشمند به اصـول اوليـة علـم رسـيد، بـا       پس از اين. پيشينيان است كه اندوكسا نام دارد
تواند به نتيجه كه همان معرفت مطلوب ارسطو است، به  قراردادن مقدمات مربوط به هم، مي

  .خود برسد طور خودبه
  :حاضر به شرح زير استنتايج ديدگاه هينتيكا در پژوهش 

داند كه با نظرية قياس در  شناسي ارسطو مي هينتيكا ديالكتيك را بخشي مهم در روش. 1
 ها رابطة الزم و ملزوم دارند؛ تحليل
شناسي ارسطو كه شامل ديالكتيـك و اصـول    به نظر هينتيكا ساختار سه بخشي روش. 2

هـاي متـافيزيكي ارسـطو     از دغدغـه  شود براي يافتن علت به عنوان يكـي  اوليه و برهان مي
 كاربرد دارد؛

 شناسي شناخت ارسطو است؛ هينتيكا معتقد است ساختار مذكور از تبعات نظرية روان. 3
 .استقرا براي ارسطو كاربرد و تعريف ويژه دارد. 4

  
 نوشت پي

 

قياس گفتاري است كه در آن، هنگامي كه چيزهاي معينـي فـرض شـوند، چيـز ديگـري جـز       « .1
» دسـت آيـد   بـودن آن مفروضـات بـه ضـرورت بـه      گونه  چه فرض شده است به سبب اين آن
 ).24b18: 1390ارسطو، (

  .كند استفاده مي» استقرا«از اين واژه براي اشاره به . 2
  .شود تر بحث مي در ادامة مقاله اين موضوع بيش .3
4.‘Socratic Questioning, Logic and Rhetoric’  
  .تفصيل خواهيم پرداخت به استقراي ارسطويي در بخش ديگري از نوشته به. 5
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