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Aristotle on Haqiqi and Khariji propositions
Asadollah Fallahi*

Abstract
Following Fakhr al-din Razi, Muslim logicians invented two technical terms: haqiqi
and khariji propositions, which prima facia are absent from Aristotle’s works as
well as from his ancient followers’. We show that although Aristotle used haqiqi
propositions for his absolute syllogisms, he utilised khariji ones for his modal
syllogisms. However, he has a passage that prohibits the use of khariji propositions
in modal syllogisms. Now, what to do in regard to the conflict between this explicit
passage and those many examples? Some contemporary commentators proposed the
possibility that the passage is from his students. Anyway, Aristotle’s modal
syllogisms are sensitive to the division of propositions into haqiqi and khariji,
although we couldn’t find any historian of logic who investigated carefully and
completely Aristotle’s syllogisms from this perspective.
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قضایای حقیقیه و خارجیه نزد ارسطو
اسداهلل فالحي

*

چكیده
منطقدانان مسلمان به پیروی از فخر رازی دو اصطالح قضیة حقیقیه و خارجیه را به ادبیاا
منطقی خود افزودهاند که در نگاه بدوی در آثار ارسطو و شارحان یونانیاش وجود ندارد .باا
وجود این نشان میدهیم که هرچند ارسطو هنگام بحث از قیاا هاای مطلاق یریروج)ای
مثالهایی برای قضیة مطلقه ذکر کرده است که قضایة حقیقیاه هسا،ندم اماا هنگاام بحاث از
قیا های مخ،لط یمرکب از مقدمههاای وج)ای و ریروج)ای در بسایاری از ماوارد بارای
قضیة مطلقه مثالهایی آورده است که تن)ا به صور قضیة خارجیه میتوانند صااد باشاند
و نه به صور قضیة حقیقیاه .باا هماة این)اام ارساطو در یا ماورد اراارتی دارد کاه باا
صراحت تمامم اس،فاده از قضیة خارجیه در قیا را ممنوع میداناد .در تااارم میاان ایان
ی ت ارار صریح بر منع کاربرد قضایای خارجیه و آن همه مثالهای فاراوان کاه قضایة
خارجیه هس،ند چه باید کرد؟ برخی از مفسران مااصر اح،مال دادهاند که این تا اراار از
افزودههای بادی ارسطو و در پاسخ به اا،رامهای دانشجویان و دسا،یاران باوده اسات.
در هر صور م قیا های موج)اتی ارسطوم چنان که برخای از منطاقداناان مسالمان مانناد
ابنسینام فخر رازی و خونَجی به صراحت نشان دادهانادم نسارت باه قضایههاای حقیقیاه و
خارجیه حسا هس،ند؛ هرچند تا کنونم هیچ منطقدانای را ساران ناداریم کاه احااام ایان
قیا ها را برای قضیههای حقیقیه و خارجیه به صور کاما و دقیاق بررسای و اسا،خرا
کرده باشد.
کلیدواژهها :ارسطوم قضیه حقیقیهم قضیه خارجیهم قیا های وج)ی.
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 .1مقدمه
بحث قضایای حقیقیه و خارجیه از نوآوریهای منطقدانان مسلمان اسات کاه ناه در منطاق
ارسطو و نه در منطق التین سدههای میانه هم،ایی برای آن نمیشناسیم .نخسا،ین کسای کاه
دو اصطالح «حقیقیه» و «خارجیه» را با همین واژهها به کار برده است افض الادین خاونجی
در ک،اب گرانسنگ کشف األسرار ان روامض األفاار است یکشف األسارار صا -148
 157؛ اما پی از اوم فخر رازی در منطق الملخّ ارار های «مأخوذ بحساب الحقیقاه» و
«مأخوذ بحسب الخار » را در همین مانا به کار بارده و تفااو حامای آن)اا را در مرحاث
 199و از هماین روم مایتاوان اف،خاار
ااس مس،وی نشان داده بود یمنطق الملخا
نامگذاری این قضایا را به جای خونجی به خود فخر رازی نسرت داد .ناگف،ه پیادا اسات کاه
ریشه تفای یاد شده و تقسیم گزاره به «مأخوذ بحسب الحقیقه» و «مأخوذ بحسب الخاار »
به ک،ابهای قیا شفا و اإلشارا و ال،نری)ا ابنسینا برمیگردد .اما تا کنون بررسای نشاده
است که ریشه سخنان ابنسینا در کجاست .در این مقاله میخواهیم نشان دهیم این ریشاه را
میتوان در ارسطو جست.
در بخ نخستم نشان میدهیم که ارسطوم برخالف نظر ابنسینام گزارههای خارجیاه را
به کرا به کار برده اسات .در بخا دوم نشاان مایدهایم کاه ارساطوم بار خاالف ایان
کاربردهای ماررم ی جا تصریح کرده است که نراید گزارههای خارجیه را باه کاار باردر در
بخ سوم نشان میدهیم که به نظر میرسد ارسطو به این قانون خودساخ،ه در قیاا هاای
مطلق یریروج)ی پایرند بوده است .در بخ چ)ارم اما به موردی از قیا هاای مطلاق نازد
ارسطو میپردازیم که با کمی تام به نظر میرسد گزارههای خارجیه به کاار رف،اه اسات .از
همهی این)ا ن،یجه خواهیم گرفت که تفای گزارههای خارجیه از حقیقیه نزد ارسطو چنادان
واضح نروده است و تالشهای ابنسینام فخار رازی و خاونجی باه شناساایی ایان تفایا
کم کرده استم هرچند منطقدانان م،اخر این تمایز را به ی تمایز تشریفاتی و فلسفی کاه
ربطی به منطق ندارد فرومیکاهند.

 .2ارسطو و گزارههای خارجیه در قیاسهای وجهی
ارسطوم هنگام بحث از قیا هایی که از ی مقدمة مطلق و یا مقدماة وج)ای یضاروری
یا ممان تشای شده استم گزارههایی را برای مقدمة مطلق مثال میآورد کاه صاد آنهاا
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تن)ا به صور «قضیة خارجیه» درست درمیآید .این گزارهها در بیش،ر موارد کااذب هسا،ند
اما با فرمهایی که ارسطو در نظر میگیرد صاد میشوند .این فرمهاا از بااب «انحصاار
یاا مف)ااوم کلاای در زیرمجمواااهای خااا » اساات .از ایاان روم بررساای مثااالهااای
ارسطو میتواند ریشة بحث قضایای حقیقیه و خارجیه را به خوبی آشاار کند.
مثال 1
نخس،ین مثال از مواردی که ارسطو گزارههای کاذب را به انوان گزارة صاد بهکار مایگیارد
هنگامی است که او ن،یجة قیا شا اول مرکاب از صاارای ضاروریه و کرارای مطلقاه را
بررسی میکند و میخواهد بریند که آیا ن،یجة ضروریه به دست میدهد یا خیر؟
صور اس،دالل:

شا 1

Barbara

صاری:

A

هر

کرری:

A

هر ب الف است

ن،یجه:

A

ب است به ضرور

——————————

هر

الف است به ضرور

ارسطو بر این بااور اسات کاه ایان قیاا هماواره ن،یجاة ضاروری باه دسات نمایدهاد
 194تحلی اول  . 30a24-33مثال نقض ارسطو چنین است:
یارسطو 1378
مثال نقض:

شا 1

Barbara

صاری:

A

هر انسان حیوان است به ضرور

کرری:

A

هر حیوان م،حرك است

ن،یجه:

A

هر انسان م،حرك است به ضرور

—————————————

صاد
صاد
کاذب

در این مثال نقضم کررای قیا ارار است از گزارة «هار حیاوان م،حارك اسات» کاه در
فرم م،حرك بودن همة حیوانا یانحصار حیوان در حیوان م،حرك در ی زماان خاا
صاد است .در این فرمم گزارة «هر حیوان م،حرك است» تن)ا به حیواناا موجاود در آن
زمان مفروم اشااره مایکناد و باه حیواناا موجاود در زماانهاا یاا ج)اانهاای دیگار
اشارهای ندارد و از این روم گزارهای است خارجیه و نه حقیقیه.
توجه داریم که گزارة «هر حیوان م،حرك اسات» اکناون کااذب اسات زیارا بسایاری از
حیوانها اکنون در خواب هس،ند و بنابراینم ساکناند و نه م،حرك .الر،اه مایتاوان زماانی را
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فرم کرد که همه حیوانها بیدار و در حال حرکت باشندم فرضی که ارسطو در مثالی دیگار
یهر م،حرك انسان است به آن تصریح کارده اسات« :هایچ چیازی ماانع از آن نیسات کاه
«انسان» در ی زمان خا به هر آنچه م،حرك است حم شاود» یارساطو 214 1378
تحلی اول . 34b11
مثالهای  2و 3
اکنونم به ترکیب قیا از ی مقدمة ممان و ی مقدمة مطلق بپردازیم .در ایانجاام بحاث
بر این است که قیا شا اول با صارای ممانه و کررای مطلقه آیا اقیم و ناما،رر است یاا
دست کم ن،یجة ممانه به دست میدهد؟
صور اس،دالل:

شا 1

Barbara

صاری:

A

هر

کرری:

A

هر ب الف است

ن،یجه:

A

ب است به اماان

————————

هر

الف است به اماان

ارسااطو باار ایاان باااور اساات کااه ایاان قیااا مناا ،و ما،راار اساات و ن،یجااة ممانااه
بهدست میآیدم اما با وجود ایانم بارای آنم دو مثاال نقاض ذکار مایکنادر یارساطو 1378
 214تحلی اول  . 34b12-18دو مثال نقاض بارای ایان اسات کاه نشاان داده شاود دو
مقدمة باال هیچ ن،یجهای نمیدهند نه موجره و ناه ساالره .بارای ایان کاارم الزم اسات نشاان
داده شود ضایفترین موجرهها و ضایفترین سالرهها هیچ کدام از دو مقدمة قیا بااال باه
دست نمیآیند .ضایفترین موجره برابر است با موجرة جزئیة ممانة ااماه و ضاایفتارین
سالره برابر است با سالرة جزئیة ممانة اامه .مثالهای ارسطو چنین است:
مثال نقض برای اس،ن،ا موجرة جزئیة یممانة اامه :
هر اسب م،حرك است به اماان
هر م،حرك انسان است

صاد
صاد

——————————————

برخی اسب انسان است به اماان یاام

کاذب
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مثال نقض برای اس،ن،ا سالرة جزئیة یممانة اامه :
هر انسان م،حرك است به اماان
هر م،حرك حیوان است

صاد
صاد

——————————————

برخی اسب انسان نیست به اماان یاام

کاذب

آشاار است که در این دو مثالم صد کرری در ی فرم و به صور خارجیه اسات.
خارجیه بودن این مثالها از ارار خود ارسطو به آسانی به دست میآید:
اگر مقدمه را نسرت به اکنون بف)میم قیا

برقرار نخواهد بود؛ زیرا:

[مثال نخست ]:هیچ چیزی مانع از آن نیست که «انسان» در ی زمان خا باه هار آن
چه م،حرك است حم شود ییانی وق،ی که هیچ چیز دیگر م،حرك نراشد [کرری] .اماا
«م،حرك» بارای هار اساب مماان اسات [صااری] ؛ اماا «انساان» بارای هایچ اساب
ممان نیست [کذب ن،یجه].
[مثال دوم ]:افزون بر اینم حد اکرر را «حیوان»م حد وسط را «م،حارك» و حاد اصاار را
«انسان» بگیرید .در این صور م مقدما چنان هس،ند که گذشت [یانی کرری مطلقاه و
صاری ممانه است]؛ اما ن،یجاه ضاروری اسات ناه مماان [خاا ] زیارا انساان باه
ضرور حیوان است یارسطو  214 1378تحلی اول . 34b10-17

ارسطو با این دو مثاال نقضای کاه مایآورد بایاد ن،یجاه بگیارد کاه صاور اسا،دالل
موردبحث ناما،رر است؛ اما او این صور اس،دالل را قیاسی و ما،رر میداناد .دلیا ارساطو
این است که گزارة کلای در کراری را بایاد باه صاور «کلای نامقیاد» در نظار گرفات ناه
«کلی زمانمند» .ارار ارسطو به بیان ما میگوید که گزارة کلی را باید به صاور «حقیقیاه»
درنظر گرفت و نه «خارجیه» 1.ایان ساخن تن)اا ماوردی اسات کاه ارساطو حقیقیاه باودن
گزارههای مطلقه را الزم و واجب میشمارد .این بحث را در بخ باد «لزوم حقیقیاه باودن
گزارههای مطلقه» خواهیم آورد.
مثال 4
ارسطو برای ضرب دوم از شا اول ی Celarentنیز مثالی مایآورد کاه گازارة زماانمناد و
خارجیه است .در اینجام بحث بر این است که آیا صاارای مماناه و کرارای مطلقاه در ایان
ضرب همواره ن،یجة ضروریه میدهد:
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صور اس،دالل:

شا 1

Celarent

صاری:

A

هر

کرری:

E

هیچ ب الف نیست

ن،یجه:

E

ب است به اماان

———————————

الف نیست به ضرور

هیچ

ارسطو برای اثرا ایناه این ضرب همواره ن،یجة ضروریه نمیدهد مثاال نقاض زیار را
 216تحلی اول : 34b33-36
ارائه میکند یارسطو 1378
مثال نقض:
هر انسان دانشمند است به اماان

صاد

هیچ دانشمند م،حرك نیست

صاد

——————————————

هیچ انسان م،حرك نیست به ضرور

آشاار است که کررای این مثال تن)ا به صور

کاذب

خارجیه میتواند صاد باشد.

مثالهای  5و 6
مثالهای قضیة خارجیه در دو ضرب جزئای شاا اول مرباوه باه قیاا هاای مرکاب از
ضروریه و مطلقه هس،ند و ایناه آیاا ن،یجاة آن)اا هماواره ضاروریه اسات؟ ایان دو ضارب
ارار اند از:
صور اس،دالل:

شا 1

Darii

صاری:

I

برخی

کرری:

A

هر ب الف است

ن،یجه:

I

ب است به ضرور

———————————

برخی

الف است به ضرور
صور اس،دالل:

شا 1

Ferio

صاری:

I

برخی

کرری:

E

هیچ ب الف نیست

ن،یجه:

O

ب است به ضرور

————————————

برخی

الف نیست به ضرور
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مثالهاای نقاض ارساطو بارای ایان دو ضارب چناین اسات یارساطو 1378
تحلی اول : 30b1-6

195

مثال نقض :Darii
برخی سفید حیوان است به ضرور

صاد

هر حیوان م،حرك است

صاد

——————————————

برخی سفید م،حرك است به ضرور

کاذب

مثال نقض :Ferio
برخی سفید حیوان است به ضرور

صاد

هیچ حیوان م،حرك نیست

صاد

——————————————

برخی سفید م،حرك نیست به ضرور

کاذب

در مثال نقض Dariiم کرری همان کررای مثال نقض  Barbaraاست یکه در مثال  1گذشات و
توضیح همان توضیح .اما در مثال نقض Ferioم کرری سالرة کلیه است« :هیچ حیاوان م،حارك
نیست» .در اینجام بر خالف مثالهای  Barbaraو Dariiم در ی زمان همة حیوانها را باا هام
ساکن فرم کنید.
مثالهای شكل دوم ( 7و )8
این مثالهایی برای شا دوم از م،ن ارسطو میآوریم .مثال نخست بارای ضارب نخسات
از شا دوم است:
صور اس،دالل:

شا 2

Cesare

صاری:

E

هیچ

کرری:

A

هر الف ب است به ضرور

ن،یجه:

E

ب نیست

———————————

هیچ

الف نیست به ضرور

مثال نقض ارسطو برای ایان ضارب چناین اسات یارساطو 1378
: 30b31-37

 196تحلیا اول

 222منطقپژوهي ،سال  ،12شمارة  ،2پاییز و زمستان 1400
مثال نقض:
صاد

هیچ سفید حیوان نیست
هر انسان حیوان است به ضرور

—————————————

هیچ سفید انسان نیست به ضرور

صاد
کاذب

در این مثالم صاریم «هیچ سفید حیوان نیست»م گزارهای کاذب است کاه بارای نموناهم
در فرم سیاه بودن همة حیواناا یانحصاار سافید در سافیدهای ریرحیاوان یاا انحصاار
حیوان در کالنها مثالم صاد میشود .در این فرمم مقصود از «هیچ سفید» تن)اا سافیدهای
موجود در این فرم است و به حیوانهای سفید مانند کروتر و انساانهاای سفیدپوسات در
زمانهای دیگر اشارهای نمیکند .از این روم گزارة «هیچ سفید حیوان نیست» در ایان فارم
گزارهای است خارجیه و نه حقیقیه.
مثال بادی در شا دوم مثالی است کاه ارساطو آن را باه صاراحت بیاان ناارده بلااه
خواننده را به مثالی ارجاع داده است که قرال برای دو ممانه طرح کارده باود یارساطو 1378
 228تحلی اول  . 37b2-10ارسطو در آنجا ضرب زیر را اقیم دانس،ه بود:
صور اس،دالل:

شا 2

Cesare

صاری:

A

هر

کرری:

E

هیچ ب الف نیست به اماان

ن،یجه:

E

الف است به اماان

———————————

هیچ

ب نیست به اماان

مثال نقض ارسطو برای این ضرب:
مثال نقض:
هر اسب سفید است به اماان
هیچ انسان سفید نیست به اماان

صاد
صاد

————————————

هیچ اسب انسان نیست به اماان

کاذب

اکنون به شا دوم با صارای مطلقه و کررای ممانه برگردیم:
صور اس،دالل:

شا 2

Cesare

صاری:

A

هر

کرری:

E

هیچ ب الف نیست به اماان

ن،یجه:

E

الف است

——————————

هیچ

ب نیست به اماان
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ارسطو برای این ضرب همان مثال نقض ضرب پیشین را کافی مایداناد یارساطو 1378
 230تحلی اول : 37b19-22
مثال نقض:
هر اسب سفید است

صاد

هیچ انسان سفید نیست به اماان

صاد

————————————

هیچ اسب انسان نیست به اماان

کاذب

آشاار است که در این مثالم صاری به صور خارجیه و زمانمند صاد است و نه باه
صور حقیقیه و نازمانمند.
مثالهای شكل سوم ( 9تا )15
این
است:

به مثالهایی برای شا سوم بپردازیم .نخس،ین ضرب مربوه به بحث ماا ضارب زیار
صور اس،دالل:

شا 3

Felapton

صاری:

A

هر

کرری:

E

هیچ

ن،یجه:

O

برخی ب الف نیست به ضرور

ب است به ضرور
الف نیست

————————————

مثال نقض ارسطو برای ایان ضارب چناین اسات یارساطو 1378
: 31b1-8

 199تحلیا اول

مثال نقض:
هر اسب حیوان است به ضرور
هیچ اسب خوب نیست

صاد
صاد

——————————————

برخی حیوان خوب نیست به ضرور

کاذب

در ایان مثاالم کراری گاازارهای کااذب اسات کااه در فارم باد بااودن هماة اسابهااا
یانحصار اسب در اسابهاای باد صااد مایشاود .در ایان فارمم گازارة «هایچ اساب
خوب نیست» گزارهای است خارجیه و نه حقیقیه.
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ارسطو بر این باور است که ن،یجة این مثاال کااذب اسات زیارا هار حیاوانی مایتواناد
خوب باشد .با وجود اینم ارسطو اح،مال میدهد که خواننده امااان خاوب باودن را بارای
همة حیوانها نپذیرد و بنابراینم کذب ن،یجه را باور ناند .از این روم پی ن)ااد مایدهاد کاه
حدهای «خواب» یا «بیدار» را به جای حد اکرر «خوب» بگذاریم زیرا آشاار است که امااان
خواب بودن برای همة حیوانها یو اماان بیدار باودن بارای هماة حیاوانهاا اماری اسات
 199تحلی اول  . 31b1-8از این روم مثالهاای نقاض زیار باه
پذیرف،نی یارسطو 1378
دست میآید که ن،یجة آن به اطمینان کاذب است:
مثال نقض دوم:
هر اسب حیوان است به ضرور
هیچ اسب خواب نیست

——————————————

برخی حیوان خواب نیست به ضرور

صاد
صاد
کاذب

مثال نقض سوم:
هر اسب حیوان است به ضرور
هیچ اسب بیدار نیست

صاد
صاد

—————————————

برخی حیوان بیدار نیست به ضرور

کاذب

در این دو مثالم نیزم آشاار است که گزارههای «هیچ اسب خواب نیست» و «هیچ اساب
بیدار نیست» هار دو کااذباناد و هار کادام در فارمهاایی باه صاور قضایة خارجیاه
صاد میشوند.
مثالهای بادی برای ضربهای جزئی زیر است:
صور اس،دالل:

شا 3

Datisi

صاری:

I

برخی

کرری:

A

هر

ن،یجه:

I

برخی ب الف است به ضرور

ب است به ضرور
الف است

————————————

صور اس،دالل:

شا 3

Ferison

صاری:

I

برخی

کرری:

E

هیچ

ن،یجه:

O

برخی ب الف نیست به ضرور

ب است به ضرور
الف نیست

———————————
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صور اس،دالل:

شا 3

Bocardo

صاری:

A

هر

کرری:

O

برخی

ن،یجه:

O

برخی ب الف نیست به ضرور

ب است به ضرور
الف نیست

————————————

مثالهای نقض ارسطو بارای ایان ساه ضارب باه ترتیاب این)اا هسا،ند یارساطو 1378
 200تحلی اول : 31b29-32, 32a2-6
مثال نقض :Datisi
برخی حیوان دوپا است به ضرور

2

هر حیوان بیدار است

——————————————

برخی دوپا بیدار است به ضرور

صاد
صاد
کاذب

آشاار است که در این مثالم صد کرری در فرم بیدار بودن همة حیاوانهاا یانحصاار
حیوان در حیوانهای بیدار برقرار است و از ایان روم کرارای باه صاور خارجیاه صااد
است.
مثال نقض :Ferison
برخی سفید حیوان است به ضرور
هیچ سفید بیدار نیست

——————————————

برخی حیوان بیدار نیست به ضرور

صاد
صاد
کاذب

در این مثال نیزم صد کرری در فرم انحصار سفید در خوابها برقرار اسات و از ایانروم
کررای به صور خارجیه صاد است.
مثال نقض :Bocardo
هر حیوان م،حرك است
برخی حیوان دوپا نیست به ضرور

——————————————

برخی م،حرك دوپا نیست به ضرور

در این مثالم صد صاری است که در ی
خارجیه صاد است.

صاد
صاد
کاذب

فرم برقارار اسات و از ایان روم باه صاور
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 .3لزوم حقیقیهبودن گزارههای مطلقه
قرال گف،ایم کاه ارساطو قیاا شاا اول باا صاارای مماناه و کرارای مطلقاه را منا ،و
ما،رر میداندم اما با وجود اینم برای آنم دو مثال نقض ذکر میکندر یارساطو 214 1378
تحلی اول  . 34b12-18دو مثال نقاض ارساطو را در بخا پیشاین باا شامارههاای  2و 3
گزارش کردیم و دیدیم که کررای آن)ا قضیة خارجیه بود .ارسطو با این دو مثاال نقضای کاه
آورد ناگزیر باید ن،یجه میگرفت که صور اس،دالل مورد بحث نااما،رر اسات؛ اماا او ایان
صور اس،دالل را قیاسی و ما،رر شمرده است .دلی ارساطو ایان باود کاه گازارة کلای در
کرری را باید به صور «کلی نامقید» در نظر گرفت نه «کلی زمانمناد» .باه بیاان ماام گازارة
کلی را باید به صور «حقیقیه» در نظر گرفت و نه «خارجیاه» .بارای درك ساخن ارساطوم
ب)،ر است ارار خود او را برینیم:
3

ما نراید «حم کلی» را با محدودیت نسرت به زمان یمانند اکنون یا ی زماان خاا
بف)مایم بلاااه بایااد آن را صارفا باادون قیااد 4در نظار بگیااریم؛ زیاارا باه کما چنااین
مقدماتی است که ما قیا انجام میدهیم؛ چرا که اگر مقدمه را نسرت به اکناون بف)مایم
قیااا برقاارار نخواهااد بااود [ ...بیااان دو مثااال نقااض شاامارة  2و  ... ]3بنااابراینم
آشاار میشود که کلی باید به صور ساده [یا مطلقم یاا نامقیاد] و بادون محادودیت
نسرت به زمان ف)میده شود یارسطو  214 1378تحلی اول . 34b7-18

ارسطو بر این باور است که اگر کررای صور اس،دالل در دو مثال باال کلی نامقید باشاد
ن،یجه نمیتواند کاذب باشد و قیا ما،رر خواهد بود .او به همین دلی بر این باور است کاه
کررای مطلق را باید به صور کلی نامقید در نظر گرفات ناه کلای زماانمناد .الر،اه ارساطو
هیچ توضیحی نمیدهد کاه چارا اگار کراری را نامقیاد در نظار بگیاریم ن،یجاه نمایتواناد
کاذب باشد و از این روم ما برداشت مس،قیمی از آنچه در ذهن او میگذش،ه نداریم.
به نظر نگارندهم مقصود ارسطو را میتوان با اصطالحا قضیة «حقیقیه» و «خارجیاه» تاا
حدودی بازسازی کرد .در قضیة حقیقیهم رابطة موضوع و محمول چنان اسات کاه موضاوع
مس،لزمِ 5محمول است و از این رو در همة زمانها و همة مااانهاا و بارای هماة مصاادیق
واقای و فرضی صد میکند .اما در قضیة خارجیاهم موضاوع و محماول چناین اسا،لزامی
را ندارند و بنابراینم ما نیازمند مشاهدهم اسا،قرا و تجرباة مصاادیق هسا،یم .ولای مشااهده و
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اس،قرا محدود به زمان گذش،هم حاال یاا یا زماان خاا اسات .در یا زماان خاا م
ممان است همة م،حركها انسان یا حیوان باشاند؛ در چناین زماانیم گازارة «هار م،حارك
انسان است» یا «هر م،حرك حیاوان اسات» صااد اسات .اماا ایان دو گازاره باه صاور
همهزمانی و به انوان قضیة حقیقیه صاد نیس،ند چرا که میاان م،حارك و انساان ییاا میاان
م،حرك و حیوان رابطة اس،لزامی برقرار نیست .با این توضایحا م قضایة نامقیاد و حقیقیاه
شریه گزارههای ضروریه و قضیة نازمانمند خواهند بود و گزارههای خارجیه شریه گزارههاای
ریرضروری و زمانمند؛ و از این روم قیا با صارای ممانه و کرارای مطلقاة حقیقیاه شاریه
قیا با صارای ممانه و کررای ضروریه است و شاید ارساطو باه هماین دلیا آن را منا،
مایدانساا،ه اساات .الر،ااه شااراهتم دلیا مسا،حامی باارای مناا ،و ما،راار بااودن نیساات و
توجیه یادشده «من اندی» ی ad hocبه نظر میرسد.
دو مثال نقض یادشدهم چنان که برخی پژوه گاران گف،اهانادم از دسا،یاران و شااگردان
ارسطو به نامهای تئوفراس،و و اودیمو اسات کاه اا،راار قیاا شاا اول از صاارای
ممان و کررای مطلق را نمیپذیرف،ند .این پژوه گران اح،مال دادهاند که ارساطو در پاساخ
به اا،رامهای این دو دس،یار ناگزیر شده است تا گزارههای مطلق را به کلیهای نامقیاد باه
زمان محدود کند و بنابراینم بحث یاد شده از افزودههای م،أخر ارسطو است و در پاساخ باه
اا،رامهای دس،یاران و شاگردان طراحی شده است ی Bocheński 1947 p. 81, Huby 2002
. p. 96-98, 2007 p. 88
در هر صور م اداای ارسطو مرنی بر ایناه در قیا بایاد گازارة مطلاق را باه صاور
«نامقید» و «حقیقیه» در نظر گرفت با مثالهای پیشین خود ارسطو ناساازگاری دارد چارا کاه
در مثالهای پیشین دیدیم که او گزارههاای «زماانمناد» و «خارجیاه» را طارح کارده اسات.
اح،ماالم وجود این مثالها و مانند آن در گف،ار ارسطو بوده که شاگردان او را واداشا،ه اسات
تا سخن وی در لزوم «نازمانمند بودن مطلقهها» را نپذیرند.

 .4گزارههای حقیقیه در قیاسهای مطلق
دیدیم که ارسطوم هنگام بحث از قیا های ترکیری ی= قیا های مخ،لط = مرکاب از قضایة
مطلقه و موج)ه م مثالهای فراوانی میآورد که به صور قضایة خارجیاه صااد اناد .او باا
وجود اینم هنگام بحث از قیا های مطلق ی= ریروج)ی م در بیشا،ر ماوارد قضایههاایی را
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مثال میآورد که به صور قضیة حقیقیه صاد هس،ند .در بخ های پیشین باه قضایههاای
خارجیه در قیا های ترکیری نظر افاندیم و در این بخ م به قیا هاای مطلاق و قضاایای
حقیقیه به صور گذرا اشاره میکنیم.
گزارههای زیر برخی از گزارههایی است که ارسطو در بحث از قیا های مطلق مایآورد
و به نظر میرسد که همگی قضیة حقیقیه هس،ند:
ی

ی

 167تحلی

اول 26a9-10

ی

 168تحلی

اول 26a13

است

هر انسان حیوان است

هر پزشای دان

هر اسب حیوان است

هیچ پزشای خط نیست

هیچ اسب انسان نیست

نیست

هیچ خط دان

هیچ سنگ انسان نیست

هیچ ی

خط نیست

هیچ سنگ حیوان نیست

هیچ ی

نیست

 169تحلی

اول 26b36

ی

دان

 169تحلی

اول 26b38

هر زیرکی ملاه است

هر قو سفید است

هر زیرکی خوبی است

هیچ قو اسب نیست

هر نادانی ملاه است

هیچ کالن اسب نیست

هیچ نادانی خوبی نیست

هیچ کالن سفید نیست

از دیدگاه ارسطوم «انسان»م «حیوان»م «اسب» و «سنگ» نسرت به مصاادیق خاود ناوع یاا
جنس و از این روم برای آن)ا ذاتی و ضروری هس،ند .همین نا،ه دربارة «پزشای»م «دانا »م
«خط» و «ی » نیز برقرار است کاه دو ماورد اول ناوع و جنسای تحات «کیاف نفساانی» و
دو مورد دوم ناوعهاایی تحات «کام» هسا،ند یاادد «یا » از دیادگاه فیلساوفان مسالمان
کمیت نیست بلاه کمیتساز است .
«ملاه» در اصطالح ارسطو «کیف نفسانی پایدار» است و باه نظار مایرساد کاه ارساطو
«ملاه» را جنس م،وسط «زیرکی» و «ناادانی» و از ایان رو ذاتای آن دو مایدانادم چناان کاه
«خااوبی» و «باادی» را نیااز فص ا م،وسااط آن دو یااا دساات کاام ارضاای الزم باارای آن)ااا
میشمرده است.
بهنظر مای رساد کاه ارساطو سافیدی را بارای قاو و سایاهی را بارای کاالن ذاتای ییاا
ارضی الزم میداند؛ گویا این دو وصف برای قو و کالن فص هس،ند .نگارنده آثاار دیگار
ارسطو را برای اثرا یا رد این پی فرم نااویده است؛ هرچند ابنسینا ضارور سافیدی
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برای ققنو ی= قو و برف را باه صاراحت باه ارساطو نسارت مایدهاد یابانساینا 1364
 . 91اگر از آثار ارسطو به دست بیاید که او این دو صفت را برای این دو پرنده ذاتی یاا
ارضی الزم نمیدانس،ه استم باید دو مثال «هر قو سفید است» و «هیچ کالن سافید نیسات»
را قضاایه خارجیااه بگیااریم یااا قضاایه حقیقیااه را بااه «در همااة زمااانهااا» و نااه بااه «همااة
ج)انهای ممان» تفسیر کنیم.

 .5گزارههای خارجیه در قیاسهای مطلق
با وجود این مثالهام دست کم دو مورد در بحث قیا های مطلق هست که میتاوان آن)اا را
به قضیة خارجیه تفسیر کرد .الر،ه این دو مورد در ارارا ارسطو به صاور بسایار مر)مای
ارائه شدهاند و ما در اینجا تفسیر خود را از گف،ههای ارسطو میآوریم .ارسطو برای بیان ایان
که ایجاب صاری در شا اول قیا شره استم مثالهایی میآورد که صاری سالره اسات
و ن،یجهای به دست نمیآید .ضرب مورد نظر چنین است:
صاری
کرری

هیچ الف ب نیست
هر ب

ن،یجه

است
؟؟؟

ارسطو ماموالم برای نشان دادن اقیم بودن ی ضربم دو مثال نقض بیاان مایکناد کاه
ن،یجة یای در مادة وجوب و ن،یجة دیگری در مادة امااان اسات .در ماادة وجاوبم رابطاة
اصار و اکرر ایجاب کلی است و در مادة ام،ناعم رابطة اصار و اکرر سلب کلی اسات .ارساطو
برای موردی که صاری سالرة کلیه است به آسانی این مثالهای نقض را ارائه میدهد:
ی
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صاری

هیچ اسب انسان نیست

هیچ سنگ انسان نیست

کرری

هر انسان حیوان است

هر انسان حیوان است

برخی اسب حیوان نیست

برخی سنگ حیوان است

ن،یجة کاذب

اما برای موردی که صاری سالرة جزئیه استم یاف،ن دو مثال نقض دشوار است .یا راه
این است که صارای دو مثال باال را به صور سالرة جزئیه بنویسیم و بگاوییم چاون ساالرة
کلیه صاد استم سالرة جزئیه هم صاد است .اما ارسطو نمیخواهد این راه پی پااف،ااده و
مر،ذل را پی بگیردم بلاه میخواهد مثالهایی بیابد کاه صاارای آن)اا ساالرة جزئیاه باشاند
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بدون ایناه سالرة کلیة آن)ا صاد باشد .اما چنین مثالهایی وجود نادارد یزیارا اگار صاارای
سالرة کلیه صاد نراشد به صور موجرة جزئیه صاد خواهاد باود و بناابراینم باه کما
کررای کلیه مس،لزم ن،یجة موجرة جزئیه خواهد شد و از این روم هیچ ن،یجاة ساالرة کلیاه یدر
مادة ام،ناع دیگر نخواهیم یافات  .ارساطو بارای گریاز از ایان دشاواریم راه حا زیار را
برگزیده است:
فرم کنید حدها[ی اصارم وسط و اکررم به ترتیابم] سافیدم انساان و حیاوان هسا،ند؛
آنگاه از میان سفیدهای ریرانسانم قو و برف را در نظر بگیرید .در این صاور م حیاوان
بر همة قوها حم میشود و بر هیچ کدام از برفها حما نمایشاود .بناابراینم قیاا
 170تحلی اول . 26b6-10
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مقصود ارسطو نشان دادن اقیم بودن صارای سالرة جزئیه و کررای موجرة کلیه اسات باه
این صور که ن،یجه گاهی موجرة جزئیه و گاهی سالرة جزئیه است:
صاری

O

برخی سفید انسان نیست

برخی سفید انسان نیست

کرری

A

هر انسان حیوان است

هر انسان حیوان است

برخی سفید حیوان نیست

برخی سفید حیوان است

ن،یجه

اما در این دو موردم هر دو ن،یجة جزئیه صاد است در حالی کاه در مثاالهاای نقاضم
ن،یجه باید کاذب باشد.
تفسیر نگارنده این است که ارسطو از ارار «آنگاه از میاان سافیدهای ریرانساانم قاو و
برف را در نظر بگیرید» دو فارم جداگاناه را در نظار گرف،اه اسات :یا فارم ایانکاه
سفیدهای ریرانسان منحصر در قوها باشد و دیگری ایناه سفیدها 6منحصر در برفها باشاد.
در فرم نخستم هر سفید یا انسان است یا قو؛ و بناابراینم «هار سافید حیاوان اسات» .در
فرم دومم هر سفید برف است و بنابراینم «هیچ سفید حیوان نیسات» .باا ایان توضایحا م
ارسطو اس،داللهای زیر را جایگزین اس،داللهای باال کرده است:
برخی قو انسان نیست

برخی برف انسان نیست

هر انسان حیوان است

هر انسان حیوان است

برخی قو حیوان نیستر

برخی برف حیوان استر

اگاار تفساایر مااا درساات باشاادم دوگاازارة «هاار ساافید حیااوان اساات» و «هاایچ ساافید
حیوان نیست»م به ترتیبم در دو فرم یاد شده صاد هس،ند و موضاوع در هار دو فارم
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تن)ا شام مصدا های موجود است یدر فرم نخستم شام انسانهاا و قوهاا اسات و در
فرم دوم شام برفها  .بنابراینم اگر تفسیر ما درسات باشاد ایان دو گازاره باه صاور
7
خارجیه به کار رف،هاند.

 .6نتیجهگیری
از آنچه گذشتم ن،یجه میشود که قیا های موج)اتی ارسطو به تقسیم قضاایای حقیقیاه و
خارجیه که منطقدانان مسلمان آن را به صراحت پی کشیدهاند حسا است و پاذیرش یاا
وازن برخی از این قیا های موج)اتی بدون حا و فصا مراحاث مرباوه باه قضاایای
حقیقیه و خارجیه اماانپذیر نیستم نا،اهای کاه منطاقداناان رربای تاا آنجاا کاه نگارناده
جستوجو کرده به آن م،فطن نشدهاند.
ح،ی بسیاری از منطقدانان مسلمان م،وجه این نا،ة بسایار م)ام و حیااتی نشادهاناد .از
زمان قطب الدین شیرازی که تقسیم قضاایا باه حقیقیاه و خارجیاه را از خرافاا م،ااخران
میدانست تا اس،ادان مااصر منطق در ج)ان اسالم که این تقسیم را ی تقسیم صرفا مرباوه
به ماده و بیارتراه با صور قضیه میپندارند همگی بر این پندار باطا هسا،ند کاه تقسایم
قضایای حقیقیه و خارجیه حداکثر ی تقسیم فلسفی و ریر منطقی است کاه اگار کااربردی
داشاا،ه باشااد صاارفا در فلساافه و اصااول فقااه و ماننااد آن اساات و در قوااااد منطااق هاایچ
تاثیری ندارد .از همین رو است که این تقسیم در ک،ابهاای منطقای مااصاران یا تقسایم
خش و بیروح در آراز مراحث قضایا اسات و هایچ کااربردی در قواااد منطاق از خاود
نشان نمیدهد و از این روم به اصطالح مرحوم مظفرم ی تقسیم «بیفایده» در منطاق اساتم
چه آنکه ی تقسیم در ی المم تن)ا در صورتی فایده دارد که در آن الم اخ،الف حامای
داش،ه باشد .در این مقاله دیدیم که بر خاالف املاارد بیشا،ر ک،اابهاای منطقای پاس از
قرن هف،م یبه ویژه پس از قطب الدین شیرازی م تقسیم قضایای حقیقیه و خارجیه در منطاق
اخ،الف حامی دارد و برخی قیا های مخ،لط برای قضایای حقیقیه ما،رر و برای قضاایای
خارجیه ناما،رر هس،ند .ح،ی می توان ایان نا،اه را هام افازود کاه اح،ماال دارد کاه برخای
قیا های مخ،لط برای قضایای خارجیه ما،رر و برای قضایا حقیقیه نااما،رر باشادم اح،ماالی
که تا کنون بررسی نشده است.
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پینوشتها
 .1شاید گمان شود که مقصود ارسطو از «نامقید» و «زمانمند» به ترتیب همان «دائمه» و «وق،یاه» نازد
ابنسینا است .اما باید توجه کرد که دائمه و وق،یه نزد ارسطو در مثالهای بااال  de dictoهسا،ند و
نزد ابنسینا  .de reیانی ارسطو این دو گزاره را به صور زیر میف)مد:
)t ⊨t x (Ax → Bx
)⊨now x (Ax → Bx

اما ابنسینا به صور زیر:
)x (t Axt → t Bxt
)x (Ax,now→ Bx,now

 .2از این مثال به دست مایآیاد کاه ارساطو «دوپاا» را ذاتای و اح،مااال «فصا ِ» برخای حیواناا
میدانس،ه است مانند انسان و بسیاری از پرندگان .شاید ب،وان حیواناتی مانناد کاانگورو را نیاز باه
این دس،ه افزودم هرچند باید است که ارسطو کانگورو را دیده باشد.
 .3ارار «با محدودیت نسرت به زمان» در سخن ارسطو به صور های گوناگونی ترجمه و تفسایر
شده است که برخی از آن)ا را در زیر میآوریم:
تذاری 1980

فی زمان محدود یمث اآلن أو زمان ما یشار إلیه
همخواند با زمانْکرانمندشده یبرای نمونه «اکنون» یا «در فالن یا ب)مان زمان»

)’With limiting it with respect to time (e. g. ‘now’ or ‘at this time
)With limitation in respect of time (e. g. to the present or to a particular period
)’Qualified in respect of time (e. g. ‘now’ or ‘at such-and-such a time
Merely true of the members it happens to contain at a particular time

183
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214

Jenkinson 2006 p.
Smith 1989 p. 23
Tredennick 1938 p. 273
Ross 1957 p. 340

 .4ارار «بدون قید» نیز به صور های گوناگونی ترجمه و تفسیر شده است کاه برخای از آن)اا را
در زیر میآوریم:
مرسالً

تذاری 1980

به سان مطلق

ادیبسلطانی 1378

Simply without qualification
Without qualification
In an absolute sense
Permanently true of a class

183
214

Jenkinson 2006 p.
Smith 1989 p. 23
Tredennick 1938 p. 273
Ross 1957 p. 340

 .5یادآوری میکنیم که در اینجام اس،لزام را به مانای «اتصال لزومی» در منطاق قادیم مایگیاریم کاه
اح،ماال ماادل یای از شرطیهای اکیدم ربطیم خالفواقع و مانند آن در منطق جدید است.
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 .6ی ایراد به تفسیر ما این است که نااگزیر شادهایام در اینجاام باه جاای «سافیدهای ریرانساان»م
«سفیدها» را بگذاریم .نگارنده نمیداند این ایراد را چگونه از میان بردارد.
 .7توجه داریم که اگر مقدمه های این دو مثال را خارجیاه بگیاریم صااری باه صاور ساالرة کلیاه
صاد خواهد بود و نه فقط سالرة جزئیه؛ و این چیزی نیست که ارسطو مایخواسات باه اناوان
مثال بیاورد .باید بگوییم که اگر تفسایر ماا درسات باشاد بایاد بگاوییم کاه ارساطو یآگاهاناه یاا
ناآگاهانه مقدما را حقیقیه و ن،یجه را خارجیه در نظر گرف،اه اسات .اگار اخا،الف مقادما و
ن،یجه در حقیقیه و خارجیه بودن را ایراد بینگاریم این ایراد بر ارسطو یاا بار تفسایر ماا از ارساطو
وارد است.
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