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  1انتقال ضرورت در موجهات ارسطو؛ نگاهي ارسطويي

  *حامد باستين

  چكيده
در  يو يآرا خـواني  نـاهم  ارسـطو  موجهات راجع به مهم، و اساسي مسائل از يكي
از زمان  مسئلهاين . مطلقه است يها در حالت قياس يو يها با آموزه ،ضرورتباب 

 بـه  را محققان تر بيش امروز تا و كردهرا ايجاد  يخود ارسطو تاكنون مناقشات بسيار
در ايـن مقالـه   . اسـت  تنـاقض  دچار خود موجهات در ارسطو كه رسانده نتيجه اين
 آثـار از متن  ،ارسطو يممكن منطبق با آرا يتا جا يجديد ول يشده تا با قرائت يسع

 يتفسير ي،مانند اسكندر افروديس يتر به و و همچنين آثار شارحان نزديك يو خود
به نتيجه توضيح داده شده  يضرور مقدمة يك از ضرورت انتقال مسئلةشود تا  ئهارا

  .روشن شود سازد يرا ممكن م يو ديدگاه و استدالل ارسطو كه چنين مورد
  .قياس ي،موجهات، ارسطو، ضرورت، اسكندر افروديس :ها اژهكليدو

  
  مقدمه. 1

دانان در سراسر  بحث موجهات منطق ارسطو طي قرون متمادي مشكالت زيادي براي منطق
دنيا به وجود آورده است و شايد يگانه راه حل اين مشكالت، نگـاهي متفـاوت بـه منطـق     

مسـئلة اساسـي در   . مابعدالطبيعـه ارسـطو باشـد   تر به بحث مقوالت و  ارسطو با ابتناي بيش
هـايي   شود كه وي در ضروب منتج شكل اول، نتيجة قياس موجهات ارسطو وقتي شروع مي

داند  است را ضروري مي) بالفعل(ها مقدمة كبري ضروري و مقدمة صغري مطلقه  كه در آن
و ) Theophrastos(دانـان، از جملـه تئوفراسـتوس     كه اين مسئله به نظـر بسـياري از منطـق   

نتيجة قياس تابع اخس «، با اين اصل منطق قياسي در جمالت مطلقه كه )Edamus(اداموس 
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تواند  ؛ به بيان ساده، يعني نتيجه نمي)Ross, 1995: 41-42(در تضاد قرار دارد » مقدمات است
  .تر از مقدمات خود داشته باشد ادعايي قوي

مختلف به بررسي اين موضـوع پرداختـه و   ديويد راس و اسكندر افروديسي از مواضع 
بر برداشت باال از منطق ارسطويي   هر دو معتقدند كه ايرادات مبتني. اند پاسخ منتقدان را داده

وارد نيست؛ هرچند كه اسكندر كامالً با ارسطو موافق است ولي راس، به دليلي ديگـر رأي  
  :نويسد مي اسكندر در نقد نظر تئوفراستوس. داند ارسطو را مردود مي

 مقدمـة  يـك  بـا  ضـروري  هـاي  قيـاس  مـورد  دربحـث  [ جا اينارسطو در  كه اين ادعاي... 
 كـه  اينهستند، مگر  ياز اين نوع هميشه ضرور يهاي اقتران نتيجة كه است نگفته] ضروري

ييـد  أت يو ةگفتـ با اين  مسئلهاستفاده شود، ناصحيح است و اين  يمشخص ياز حدود ماد
. باشد ياز مقدمات ضرور ييك فقط يوقت است يقياس ضرور نتيجة گاهي كه شود يم

ندارد،  يدارد و گاه يضرور ةنتيج يمشخص گاه ينيست كه اقتران يبه اين معن گاهياين 
و  يضـرور  يا اقتـران مقدمـه   نتيجة يعني گردد؛ برمي اقتران به كلي طور  به گاهي بلكه اين
هركـدام از   نـه سطو به وضوح بـا گفـتن   خود ار... است  يضرور يمطلق، گاه يا مقدمه

ايـن  . كند يرا توجيه م گاهي واژةتر است  مربوط به حد بزرگ كه آن فقطمقدمات بلكه 
در  معينـي  مـادي  حـدود  كـه  يبه حالت گاهي از يمسخره است كه تصور كنيم منظور و

مـانع آن نخواهـد    يچراكه با پذيرش اين موضوع چيز گردد يتركيب با هم قرار گيرند برم
  ).Alexander, 1999: 59-60(هستند  يقياس گاهي يقياس شد كه تصور كنيم تركيبات غير

  :نويسد گونه مي راس در نقد تئوفراستوس اين
 اعتراضـات  ايـن  از ارسـطو  ديدگاه كردن پاك براي كه كنيم هايي تالش درگير را خود نبايد

ارسطو  يها گفته يكه بنا به اذعان اسكندر، تماماً حاصل بدفهم يهاي تالش اند، شده طراحي
  ).Ross, 1995: 42(است 

دهد كه چرا راس در نقد خـود دچـار    شود نشان مي جا توضيح داده مي مدلي كه در اين
نحـوي اسـت كـه      اشتباه است و درواقع، نگاه ارسطو به هسـتي و اشـيا و مقـوالت آن بـه    

  .ستوس، اداموس، راس و ديگران به اين قسمت آن وارد نيستكدام از نقدهاي تئوفرا هيچ
چيـز اسـت و    همـه دهـد، جـوهر اول    طور كه در مقوالت توضيح مـي  آناز نظر ارسطو، 

توان بدون درنظر گرفتن آن شرح داد يا به سـاخت مفـاهيم كلـي دسـت زد      چيز را نمي هيچ
)Aristotle, 1955: Ch. 4-5 .(كنـد   است، اما ارسطو تأكيد مي كه جوهر اول عقلي با وجود آن

ها و كيفيات  كه راه شناخت آن حسي و تجربي است؛ يعني تا حسي در كار نباشد كه ويژگي
شونده به جـوهر اول   اين كيفيات حمل. اشيا را درك كند، دستيابي به جوهر اول امكان ندارد
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ر درجات بـاالتر و  داند، همان هستند كه د مي» كيفيات معطوف به جوهر«ها را  كه ارسطو آن
 بزرگ، آلفاي :1389ارسطو، (دهند  شوند، جواهر ثاني را تشكيل مي كه با هم جمع مي هنگامي
 17 -  35: فصـل سـيزدهم   زتا،؛ a1028 20 -  30: يكم فصل زتا، هشتم؛ فصل دلتا، يكم؛ فصل

b1038 6 -  31: فصل هفدهم زتا،؛ a1041 19 -  30: فصل يكم المبدا،؛ a1069.(  
  يعني كيفيات معطوف به جوهر متفـاوت، بـه  . هماني است منطق ارسطو، فقط اينبحث 

گيرند كه اين ارتباط از نوع  شدن در جوهر اول مشترك با هم در ارتباط قرار مي واسطة جمع
بايد توجه داشت كه مفهوم . شدن كيفيات در جوهر اول است همان نيست بلكه اين» نسبت«

به اين . شود قيقاً به همين صورت شكل گرفته و تعريف ميعقلي جوهر اول براي ارسطو د
تواننـد   هايي مي عنوان جوهر اول، چه ويژگي معني كه مثالً از سقراط، افالطون و ارسطو به 

بودن قابل  آن كيفياتي كه از دايرة انسان. بمانند» انسان«چنان  حذف شوند و اين مصاديق هم
تـوان جـوهر اول    شان، به مصداق انسان ديگر نمي واسطة درنظر نگرفتن  حذف نيستند و به

انسان را نام نهاد، همان مجموع كيفيات معطوف به جوهري هستند كه در مجمـوع جـوهر   
  .سازند را مي) به عنوان مفهوم كل(ثاني انسان 

بـر   A«در بحث قياس، به گفتة اسكندر، بايد منظور ارسطو در هر جايي كـه از عبـارت   
گونه تفسير كنـيم   كند را اين استفاده مي» گيرد نمي /ميتعلق  Bيا هيچ برخي / همه يا برخي

» گيـرد  نمـي  /، تعلق مـي گيرد به آن تعلق مي Bچه  آنبرخي يا هيچ / بر همه يا برخي A«كه 
)Alexander, 1999: 61 .(جـوهر اول «، كليد حل مسئله و منظور ارسطو از آن، چه آن واژة «

حد مورد استفاده در سـاخت يـك ضـرب قياسـي، درواقـع همگـي        3با اين تفسير، . است
شـوند يـا    ترتيـب در آن جمـع مـي    معطوف يا غير معطوف به جوهر اولـي هسـتند كـه بـه    

بـل تصـور   از تركيب اين سه حد در عالم واقع هفت حالـت وجـودي بـالقوه قا   . شوند نمي
درنظر گيريم، جوهر اول مربوطه از نظر ايـن سـه حـد     Γو  Α ،Βاست؛ يعني اگر حدود را 

را داشته باشد، كـه   αβγو  α ،β ،γ ،αβ ،βγ ،αγصورت بالقوه هفت حالت شيئي   تواند به مي
كـه در   αβγو  γ ،βγ ،αγالبته با توجه به ادعاي فعليتي جملة نتيجه، فقط چهار حالت شيئي 

  .وجود دارد مهم است γ ها آن
صورت تجربي از وضعيت واقع در عالم خـارج   كاركرد جمالت مطلقه يا بالفعل كه به 

از نظر اسكندر افروديسي چهار شكل . شوند، حذف حاالت بالقوه وجودي است ساخته مي
طور كه خود ارسطو بارها تكرار كرده است، بايد بـه   همانجمالت داراي سور و حدود را، 

  ).ibid(ر ديد شكل زي
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(a) »A  به همةΓ گيرد تعلق مي «← »A چـه   آن گيرد بـه همـة   تعلق ميΓ    بـه آن تعلـق
  .»گيرد يم

(i) »A ي به برخΓ گيرد يتعلق م« ← »A چه  آن يبه برخ گيرد يم تعلقΓ    بـه آن تعلـق
  .»گيرد يم

(e) »A به هيچ Γ گيرد يتعلق نم« ← »A چـه   آنبه هيچ  گيرد ينم تعلقΓ    بـه آن تعلـق
  .»گيرد يم

(o) »A ي به برخΓ گيرد يتعلق نم« ← »A چه  آن يبه برخ گيرد ينم تعلقΓ  به آن تعلق
  .»گيرد مي

باشـد، گـويي در مـورد    » انسـان «چه گفتيم، اگر جوهر اول مورد بحث ما  با توجه به آن
هـاي   ويژگي دانيم و مي) جوهر دوم(ها را انسان  زنيم كه آن نقاطي از فضاي مادي حرف مي

جمع ) جوهر اول(» انسان« آن ها در ها قائليم و همة اين ويژگي محسوس مشخصي براي آن
توجه داشته باشيد كه هنگام صـحبت  (گيرند  واسطة آن با هم در ارتباط قرار مي هستند و به 

عنوان جوهر اول، مفهوم عقلي انسان در ميان است؛ يعني جوهر مشـترك هـر     به» انسان«از 
هايي دارد كه  ، و ويژگي)مثالً ارسطو، افالطون، يا سقراط(كه نامي منحصر به فرد دارد شيء 

دوم در مقام جـوهر  » انسان«اين . كند جوهر دوم مي» انسان«آن شيء را در نظر ما تبديل به 
اول در مقام جـوهر اول چنـين   » انسان«دوم قابل حمل بر مصاديق شيئي است در حالي كه 

 چة آن .به گفتة خود ارسطو صرفاً مشترك لفظي هستند» انسان«پس اين دو  .ندارد اي ويژگي
معطـوف  (خواهيم با حمل كيفياتي  اصلي، همان جوهر اولي است كه مي ةجملمحذوف از 

شـان را توجيـه    درواقع مفهوم جوهر دوم بـودن (آن را تبديل به جوهر دوم كنيم ) به جوهر
ة حـدود در مفهـوم ارسـطويي آن هسـتند، درواقـع      كه نماينـد  Γو  Aبه اين ترتيب، ). كنيم

هستند كه برخي اشيا به طور محسوس ) همان كيفيات معطوف به جوهر(صفات گوناگوني 
ترين تعريفي است كـه بـراي    اين ساده. »سفيد«، »ناطق«، »دوپا«ها را دارند يا ندارند؛ مثالً  آن

اي از كيفيـات   تواند مجموعه يتوان درنظر گرفت، چراكه گاهي اين حدود م اين كيفيات مي
صورت ممتد از واژة منفردي بـراي آن    ها به باشد كه براي اختصار از بيان انبوهي از ويژگي

دوپـايِ سـردارِ   «مثالً در مورد . شود كه درواقع مترادف با همان جوهر دوم است استفاده مي
كه تلويحاً همـان جـوهر دوم   » انانس«گوييم  به اختصار مي» ...دارِ ناطقِ  دارِ كليه مغزدارِ قلب

اي از كيفيات معطـوف بـه جـوهر     عنوان مجموعه  پس جواهر دوم در مقام حدود به. است
  ).Aristotle, 1955: Ch. 5(قابل استفاده هستند 
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كـه  (حال فرض كنيد كه ما با عالم واقعي از اشيا سر و كار داريم كـه در آن هـر شـيء    
 δو  α ،β ،γصـفت   4تواند  مي) ش محسوس استداراي جوهر اول عقلي است ولي خود

  :در اين عالم واقع فرضي براي اشيا حاالت زير قابل تصور است. را داشته باشد
α... ،.β.. ،..γ. ،…δ  
αβ.. ،.βγ. ،α.γ. ،α..δ ،.β.δ ،..γδ  
αβγ. ،αβ.δ ،α.γδ ،.βγδ  
αβγδ ،…. 
بـراي مثـال وقتـي    . است كه شـيء مـورد نظـر آن صـفت را نـدارد       گر آن ها نشان نقطه

خواهيم ببينيم كه اگر  اكنون مي .را دارند α، منظور اشيايي هستند كه صفت Aگوييم حد  مي
براي اين عـالم فرضـي   ) بالفعل(در حالت مطلق  oيا  ،a ،i ،eهر كدام از چهار حالت جملة 

  .توانند در آن حاضر باشند مي صادق باشد، كدام اشيا
صـادق  » گيرد به آن تعلق مي Γچه  آن گيرد به همة تعلق مي A«گويد  كه مي aاگر جملة 

باشـد   γتواند شيئي وجود داشته باشد كه داراي ويژگـي   گاه در عالم فرضي ما نمي باشد آن
، .γ..در اين عالم از شانزده حالت شيء ممكن، چهار حالـت  . را نداشته باشد αولي ويژگي 

.βγ. ،..γδ و ،.βγδ  قطعاً وجود ندارند و اشيايي با حاالتα.γ. ،αβγ. ،α.γδ،  وαβγδ توانند  مي
را ندارنـد   γتوجه داشته باشيد كه اين جمله در مورد اشيايي كه ويژگي . وجود داشته باشند

  .گويد چيزي نمي
صادق » گيرد به آن تعلق مي Γچه  آن گيرد به برخي تعلق مي A«گويد  كه مي iاگر جملة 

كند به  گاه درعمل هيچ شيئي از عالم فرضي ما كه اين جمله در مورد آن صحبت مي باشد آن
، γ. ،.βγ. ،α.γ. ،..γδ ،αβγ. ،α.γδ..حالت  8شود؛ يعني اشيايي با هر  صورت مطلق حذف نمي 

.βγδ و ،αβγδ توانند وجود داشته باشند، ولي جملـة فـوق در مـورد اشـياي      ميα.γ. ،αβγ. ،
α.γδ،  وαβγδ كند صحبت مي.  

صادق » گيرد به آن تعلق مي Γچه  آنگيرد به هيچ  تعلق نمي A«گويد  كه مي eاگر جملة 
باشد و  γتواند شيئي وجود داشته باشد كه داراي ويژگي  گاه در عالم فرضي ما نمي باشد آن
، .α.γ. ،αβγدر اين عالم از شانزده حالت شيء ممكن چهار حالت . را داشته باشد αويژگي 
α.γδ،  وαβγδ  قطعاً وجود ندارند و اشيايي با حاالت..γ. ،.βγ. ،..γδ و ،.βγδ توانند وجود  مي

  .داشته باشند
» گيـرد  آن تعلـق مـي   بـه  Γچه  آن گيرد به برخـي  تعلق نمي A«گويد  كه مي o ةجملاگر 
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گاه در عمل هيچ شيئي از عالم فرضي ما كه اين جمله در مورد آن صـحبت   صادق باشد آن
، γ. ،.βγ. ،α.γ. ،..γδ..حالـت   8يعني اشيايي با هـر  . شود صورت مطلق حذف نمي كند به مي

αβγ. ،α.γδ ،.βγδ و ،αβγδ توانند وجود داشته باشند ولي جملة فوق در مورد اشياي  مي..γ. ،
.βγ. ،..γδ و ،.βγδ كند صحبت مي.  

بنا بـه  . ضرب شكل اول ارسطويي هستند 4، نتيجة يكي از oو  a ،e ،iهريك از حاالت 
، يكي از كارهاي مهم براي استنتاج، يافتن حد وسـط مناسـب و   اول تحليلگفتة ارسطو در 

طو براي توجيه ، يعني درواقع ارس)Aristotle, 2012: Ch. 28(ساختن مقدمات مناسب است 
براي . زند صدق يا كذب نتيجه، دست به ساخت مقدمات متناسب با توجه به عالم واقع مي

گذاريم و صفت مربوط به آن را  مي Bساخت مقدمات به حد وسطي نياز است كه نام آن را 
β سازيم هاي شكل اول را بر اساس آن مي ناميم و تمام ضرب مي.  

بالفعل متفاوت است و منظور ارسطو نيز بـه تأييـد   اما بحث ضرورت با بحث جمالت 
  :گويد راس در اين باره مي. راس واقعاً از كاربرد اين كلمه مشخص نيست

 يا و تمايز بين آن و مقدمـه  گويد ينم يضرور مقدمة از رامنظورش  اول تحليلدر  ارسطو
 بـرد،  مـي  كـار  بـه  وي كـه  آزمـوني . انگـارد  يم ياز امر واقع است را بديه يبيان صرفاًرا كه 

 مقدمة ميان تمايز ي كهحال اما در. است) ضرورت( άναγκη واژة غياب يا حضور سادگي، به
در مـورد  ال ؤسسربرآوردن  محض به است، صرف دستوري ةنكت مينو بالفعل ه يضرور

 چه آنصادق است كه  يهنگام فقط يضرور ةاذعان كند كه گزار واقعيتاعتبار بايد به اين 
 واقعيـت  اختالف ترين مهم ارسطو، نظر از مطلب اين و باشد ضروري واقعيتي كند مي بيان

  .)Ross, 1995: 40(...  است) بالفعل( محض واقعيت و ضروري
  

 اول شكل هاي ضرب. 2

1.2 Barbara  
A چه  گيرد به همة آن تعلق ميB گيرد به آن تعلق مي.  
B چه  گيرد به همة آن تعلق ميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

  :درنتيجه
A چه  گيرد به همة آن تعلق ميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

از تركيب سه حد، با توجـه بـه    αβγو  γ ،βγ ،αγحالت ممكن ادعايي، نتيجه يعني  4از 
نباشـد   αباشـد و   βشود، چـون حالـت شـيئي كـه      حذف مي βγفعليت جملة اول، حالت 
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با . است αβγحالت ممكن  4مصداق حالت شيئي اين جمله از . تواند وجود داشته باشد نمي
 γشوند، چون حالت شيئي كه  حذف مي αγو γتوجه به فعليت جملة دوم نيز حاالت شيئي 

حالـت   4مصداق حالت شيئي ايـن جملـه از   . تواند وجود داشته باشد نباشد نمي βباشد و 
 4از  αβγبا توجه به مقدمات، از نظـر فعليـت، فقـط حالـت      پس. هستند αβγو  βγممكن، 

  .تواند وجود داشته باشد االدعاي نتيجه مي  حالت ممكن
ضـرورت   بـه  A«حال اگر ضرورت بر سر مقدمة اول باشد، معني آن با توجه به تفسـير  

بودن همة جوهرهاي  Aبودن  ، ضروري»گيرد به آن تعلق مي B چه آن همة گيرد، به تعلق مي
داراي  αβγبه ايـن ترتيـب همـة مصـاديق حالـت شـيئي       . را دارند Bاولي است كه كيفيت 

معني ضرورت موجـود روي  . است αβγمصداق جملة نتيجه نيز . بودن هستند Aضرورت 
اسـت  » بودن Aبودنِ  ضروري«، αβγداراي حالت ) يا جواهر اول» چه آن«همان (همة اشياي 

كه به هر شكل قياسي بر اين حالت جوهر اول حمـل  و اين مسئله براي هر كيفيت ديگري 
  .شود نيز صادق است؛ چراكه اين ضرورت حمل بر جوهر اول است

ضـرورت   بـه  B«ولي اگر ضرورت بر سر مقدمة دوم باشد، معني آن با توجه به تفسـير  
بودن همة جوهرهـاي   Bبودن  ، ضروري»گيرد به آن تعلق مي Γچه  گيرد، به همة آن تعلق مي

بـودن   Bداراي ضـرورت   αβγبه اين ترتيب، حالت شيئي . را دارند Γاست كه كيفيت  اولي
معنـي ضـرورت موجـود روي همـة اشـياي      . اسـت  αβγمصداق جملة نتيجه نيز كه . است

است كـه ادعـاي   » بودن Bبودن  ضروري«، αβγداراي حالت ) يا جواهر اول» چه آن«همان (
  .شود ت ضرورت به نتيجه منتقل نميپس در اين حال. فعليتي جمله نتيجه نيست

درواقـع بـراي تمـام    . توان بقية قضايا را فهميـد  مي Barbaraاز همين اثبات براي شكل 
يابـد كـه محمـول نتيجـه از آن      اي انتقـال مـي   هاي ديگر نيز، ضرورت فقط از مقدمه ضرب

  .كنيم تر مسئله، سيزده ضرب ديگر را نيز بررسي مي شدن هرچه بيش براي روشن. آيد مي
  
2.2 Celarent  

A چه  گيرد به هيچ آن تعلق نميB گيرد به آن تعلق مي.  
B چه  گيرد به همة آن تعلق ميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

  :درنتيجه
A چه  گيرد به هيچ آن تعلق نميΓ گيرد به آن تعلق مي.  
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از تركيب سه حد، با توجه به  αβγو  γ ،βγ ،αγاز چهار حالت ممكن ادعايي نتيجه يعني 
نيـز   αباشـد و   βشود، چون حالت شيئي كه  حذف مي αβγفعليت جملة اول، حالت شيئي 

 βγمصداق حالت شيئي اين جمله از چهار حالت ممكن، . تواند وجود داشته باشد باشد نمي
شوند، چـون حالـت    حذف مي αγو  γبا توجه به فعليت جملة دوم نيز حاالت شيئي . است

مصداق حالت شيئي اين جملـه از  . تواند وجود داشته باشد نباشد نمي βباشد و  γشيئي كه 
پس با توجه به مقدمات، از نظر فعليت، فقط حالـت  . هستند αβγو  βγچهار حالت ممكن، 

βγ تواند وجود داشته باشد االدعاي نتيجه مي از چهار حالت ممكن.  
ضـرورت   بـه  A«ني آن با توجه به تفسـير  حال اگر ضرورت بر سر مقدمة اول باشد، مع

نبـودن همـة    Aبـودنِ   ، ضـروري »گيـرد  بـه آن تعلـق مـي    Bچـه   گيرد، به هيچ آن تعلق نمي
داراي  βγبه اين ترتيب مصاديق حالت شـيئي  . را دارند Bجوهرهاي اولي است كه كيفيت 

 ضرورتA مصداق جملة نتيجه نيز . نبودن هستندβγ معني ضـرورت موجـود روي   . است
است و » نبودن Aبودنِ  ضروري«، βγداراي حالت ) يا جواهر اول» چه آن«همان (همة اشيايِ 

اين مسئله براي هر كيفيت ديگري كه به هر شكل قياسي بر اين حالـت جـوهر اول حمـل    
  .شود نيز صادق است؛ چراكه اين ضرورت حمل بر جوهر اول است

ضـرورت   بـه  B«مقدمة دوم باشد، معني آن با توجه به تفسـير   حال اگر ضرورت بر سر
بودن همة جوهرهـاي   Bبودنِ  ، ضروري»گيرد به آن تعلق مي Γچه  گيرد، به همة آن تعلق مي

از سـه حالـت فـوق، داراي     βγبـه ايـن ترتيـب، حالـت     . را دارند Γاولي است كه كيفيت 
معني ضـرورت  . است βγجودي، مصداق جملة نتيجه از سه حالت بالقوة و. ضرورت است

 Bبـودنِ   ضروري«، βγداراي حالت ) يا جواهر اول» چه آن«همان (موجود روي همة اشياي 
پس در اين حالـت ضـرورت بـه نتيجـه     . است كه ادعاي فعليتي جملة نتيجه نيست» بودن

  .شود منتقل نمي
  
3.2 Ferio  

A چه  گيرد به هيچ آن تعلق نميB گيرد به آن تعلق مي.  
B چه  گيرد به برخي آن تعلق ميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

  :درنتيجه
A چه  گيرد به برخي آن تعلق نميΓ گيرد به آن تعلق مي.  
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از تركيب سه حد، با توجه به  αβγو  γ ،βγ ،αγاز چهار حالت ممكن ادعايي نتيجه يعني 
نيـز   αو باشـد   βشود، چون حالت شيئي كه  حذف مي αβγفعليت جملة اول، حالت شيئي 

 βγمصداق حالت شيئي اين جمله از چهار حالت ممكن . تواند وجود داشته باشد باشد نمي
با توجه به فعليت جملة دوم، چون اين جمله جزيي است، هيچ حالت شيئي حـذف  . است
باشند و برخـي   βتوانند  ها مي هستند و برخي از آن γشود، چون هر چهار حالت شيئي  نمي

پـس بـا   . هسـتند  αβγو  βγلت شيئي اين جمله از چهار حالت ممكـن  مصاديق حا. نباشند
االدعـاي   از چهار حالـت ممكـن   βγ و γ ،αγتوجه به مقدمات، از نظر فعليت، حاالت شيئي 

  .توانند وجود داشته باشند نتيجه مي
ضـرورت   بـه  A«حال اگر ضرورت بر سر مقدمة اول باشد، معني آن با توجه به تفسـير  

نبـودن همـة    Aبـودنِ   ، ضـروري »گيـرد  بـه آن تعلـق مـي    Bچـه   به هيچ آن گيرد، تعلق نمي
 βγبـه ايـن ترتيـب، مصـاديق حالـت شـيئي       . را دارنـد  Bجوهرهاي اولي است كه كيفيت 

 ضرورتA يـا  » چـه  آن«همـان  (معني ضرورت موجود روي همـة اشـياي   . نبودن را دارند
نيـز كـه    γبراي حالت شـيئي  . است» نبودن Aبودنِ  ضروري«، βγداراي حالت ) جواهر اول

اسـت   oنبودن وجود ندارد، چراكه اوالً جملة نتيجه  Aديگر مصداق نتيجه است، ضرورت 
را در خود مستتر دارد و ثانيـاً در عـالم واقـع،    » گيرد و به برخي تعلق مي«كه حالت امكانيِ 

ملـة نتيجـه وجـود نداشـته     توانستند بر اساس ج البته مي(وجود دارد  αγبالقوه حالت شيئي 
  ).هاست بودن جمالت مقدمه در مورد آن علت خاموش  ها صرفاً به باشند و وجود آن

ضـرورت   بـه  B«حال اگر ضرورت بر سر مقدمة دوم باشد، معني آن با توجه به تفسـير  
بـودن برخـي    Bبـودنِ   ، ضـروري »گيـرد  بـه آن تعلـق مـي    Γچه گيرد، به برخي آن تعلق مي

 Bضـرورت   αβγو  βγبه اين ترتيب، حـاالت  . را دارند Γاست كه كيفيت جوهرهاي اولي 
داراي ) يا جواهر اول» چه آن«همان (معني ضرورت موجود روي همة اشياي . بودن را دارند

  .است كه ربطي به فعليت جملة نتيجه ندارد» بودن Bبودنِ  ضروري«، βγحالت 
  
4.2 Darii  

A چه  گيرد به همة آن تعلق ميB گيرد به آن تعلق مي.  
B چه  گيرد به برخي آن تعلق ميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

  :درنتيجه
A چه  گيرد به برخي آن تعلق ميΓ گيرد به آن تعلق مي.  
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از تركيب سه حد، با توجه به  αβγو  γ ،βγ ،αγاز چهار حالت ممكن ادعايي نتيجه يعني 
نباشـد   αباشـد و   βشود، چـون حالـت شـيئي كـه      حذف مي βγفعليت جملة اول، حالت 

 αβγمصداق حالت شيئي اين جمله از چهـار حالـت ممكـن،    . تواند وجود داشته باشد نمي
با توجه به فعليت جملة دوم، چون اين جمله جزيي است هيچ حالت شـيئي حـذف   . است
باشند و برخي  βانند تو ها مي هستند و برخي از آن γشود؛ چراكه هر چهار حالت شيئي  نمي

پـس بـا   . هسـتند  αβγو  βγمصاديق حالت شيئي اين جمله از چهار حالت ممكـن  . نباشند
االدعـاي   از چهار حالت ممكـن  αβγو γ ،αγتوجه به مقدمات، از نظر فعليت، حاالت شيئي 

  .نند وجود داشته باشنداتو نتيجه مي
ضـرورت   بـه  A«ه به تفسـير  حال اگر ضرورت بر سر مقدمة اول باشد، معني آن با توج

بودن همة جوهرهاي  Aبودنِ  ، ضروري»گيرد به آن تعلق مي Bچه  گيرد، به همة آن تعلق مي
. بودن اسـت  Aداراي ضرورتαβγ  به اين ترتيب، حالت . را دارند Bاولي است كه كيفيت 

معني ضرورت موجود . هستند αβγو  αγمصاديق جملة نتيجه از پنج حالت بالقوه وجودي، 
بـودن   Aبـودنِ   ، ضروريαβγداراي حالت ) يا جواهر اول» چه آن«همان (روي همة اشياي 

بالقوه  γبودن وجود ندارد چراكه در عالم واقع اشياي  Aهم ضرورت  αγبراي حالت . است
  .وجود دارند

ضـرورت   بـه  B« حال اگر ضرورت بر سر مقدمة دوم باشد، معني آن با توجه به تفسـير 
بـودن برخـي    Bبـودنِ   ، ضـروري »گيـرد  بـه آن تعلـق مـي    Γچه  گيرد، به برخي آن تعلق مي

بودن را  Bضرورتαβγ  به اين ترتيب، حالت . را دارند Γجوهرهاي اولي است كه كيفيت 
داراي حالـت  ) يا جـواهر اول » چه آن«همان (معني ضرورت موجود روي همة اشيايِ . دارد
αβγبودنِ ، ضروري B  نتيجه ندارد ةجملبودن است كه ربطي به فعليت.  

  
  دومشكل  هاي ضرب. 3

در ضروب شكل دوم اگر مقدمة سلبي ضروري باشد، نتيجه نيز ضروري اسـت، ولـي اگـر    
بودن همة  اين موضوع با توجه به سلبي. مقدمة ايجابي ضروري باشد، نتيجه ضروري نيست

شـده   نتايج در اين شكل و آمدن محمول جملة نتيجه از مقدمة سلبي با توجه به نظرية ارائـه 
در اين شكل از ضروب، مسئلة حركت ارسطو از نتيجه به سمت . بيني است كامالً قابل پيش

هاي شكل دوم، حد وسـط انتخـابي در    در ظاهر ضرب. ساخت مقدمات بسيار اهميت دارد
جايي  گيرد ولي براي رسيدن به جواب نهايي، از آن هر دو مقدمه در جايگاه محمول قرار مي
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د در يك مقدمه در جايگـاه موضـوع و   كه بايد بتوانيم حد وسط را حذف كنيم، اين حد باي
كننـدة ايـن واقعيـت اسـت كـه       خود اين مطلب توجيه. در ديگري در جايگاه محمول باشد

اي به نام مقدمة كبري و مقدمة صغري و اصوالً تقدم و تأخر مقـدمات بـراي ارسـطو     مسئله
اعـم از   آيـد  اي كه محمول جملة نتيجه از آن مي موضوعيت نداشته است و صرفاً آن مقدمه

كـه ارسـطو شـكل     دليل ايـن (شود  اي است كه موضوع جملة نتيجه از آن حاصل مي مقدمه
جا  اهميت قوانين عكس و نقيض در نظر ارسطو در اين). چهارم را كشف نكرد همين است

» ضـرورت «طور كـه اشـاره شـد،     همان). Klima, 2001: 202(شود  تر آشكار مي هرچه بيش
آيـد و نقشـي شـبيه محمـول بـراي       ه است كه بر سر جمله مـي براي ارسطو صرفاً يك كلم

كه با توجـه    به همين دليل، هنگامي. محمول دارد، حال اين محمول چه باشد اهميتي ندارد
فقط نسـبت بـه جايگـاه محمـول     » ضرورت«شود،  اي معكوس مي به قوانين عكس، مقدمه

شـود   موضوع نميحساس است و تعويض موضوع و محمول، باعث رفتن ضرورت بر سر 
چـه كـه    آن«بر » حمل محمول جديد«بار  و اين) اي كه اساساً جايي نزد ارسطو ندارد مسئله(

با اين تفسير، در ضروب شكل اول، . كند را ضروري مي» گيرد موضوع جديد به آن تعلق مي
هر چقدر هم كه از قواعد عكس استفاده شود و جاي موضوع و محمول جمـالت عـوض   

بودن آن ويژگي  شود، چون ادعاي نتيجه هميشه ضروري در نتيجه حاصل نميشود، تغييري 
تـوان   اسـت و بـا قاعـدة عكـس صـرفاً مـي      » كبـري «اصـطالح   است كه محمول مقدمة بـه 

نسـبت  » صغري«اصطالح  بودن را به ويژگي حد وسط يا ويژگي موضوع مقدمة به ضروري
  .داد كه ادعاي جملة نتيجه نيست

از جمـالت   dereاست اين تفسير خوانندگان را بـه يـاد خـوانش    جايي كه ممكن  از آن
در زمينـة جمـالت موجـه منطـق ارسـطويي بينـدازد،       ) Becker(ضروري و راه حـل بكـر   

توضيحي الزم است كه نشان دهد اين راه حل ارتباطي با نوسان ارسطو بين اين دو خوانش 
از نظـر منتقـدين بكـر،    . رد نيستاز نظر بكر ندارد و اشكاالت وارد بر سيستم بكر به آن وا

شود كه  مي Bبه  Aشود، ضرورت از  عكس مي» Bگيرد به  تعلق مي Aضرورتاً «وقتي جملة 
كنـد   بودن در جملة عكس تبديل مي Bبودن در جملة اول را به ضرورتاً  Bاين انتقال چون 

ه، حال در روش بكر، نقش و اهميتي براي جوهر اول درنظر گرفته نشد. محل اشكال است
تفاوت جمـالت  (كه تمام روش اين مقاله، توجيه نگاه ارسطو به ضرورت، مسئلة فعليت  آن

  درواقع، چون روش بكـر نتوانسـت راه  . و نقش كليدي جوهر اول است) مطلقه با ضروريه
حلي براي ايراد وارد بر نگاه ارسطو به مقوالت خود اقامه كند مورد قبول واقع نشد، ولي در 
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چنيني ارسطو به حدود، جـواهر اول و   شود كه دليل نگاه اين اله، نشان داده ميروش اين مق
بنـدي و همچنـين نگـاه     جواهر ثاني چيست؛ چنـين نگـاهي ريشـه در متافيزيـك و مقولـه     

 .شناسانة وي دارد كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است معرفت
 
1.3 Cezare  

B چه  گيرد به هيچ آن تعلق نميA گيرد به آن تعلق مي.  
B چه  گيرد به همة آن تعلق ميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

  :درنتيجه
A چه  گيرد به هيچ آن تعلق نميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

Cezare كردن مقدمة اول تبديل به  با عكسCelarent آن همـان اثبـات    ةادامـ شود و  مي
Celarent است.  

  
2.3 Camestres 

B چه  گيرد به همة آن تعلق ميΑ گيرد به آن تعلق مي.  
B چه  گيرد به هيچ آن تعلق نميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

  :درنتيجه
A چه  گيرد به هيچ آن تعلق نميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

Camestres جاكردن مقـدمات تبـديل بـه     كردن مقدمة دوم و جابه با عكسCelarent 
» گيـرد  به آن تعلق مي Aچه  گيرد به هيچ آن تعلق نمي Γ«ضرب اين نتيجة البته . شود مي

بـه آن تعلـق    Γچـه   گيـرد بـه هـيچ آن    تعلق نمـي  A«است كه با قاعدة عكس تبديل به 
  .شود مي» گيرد مي

 
3.3 Festino  

B چه  گيرد به هيچ آن تعلق نميA گيرد به آن تعلق مي.  
B چه  گيرد به برخي آن تعلق ميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

  :درنتيجه
A چه  گيرد به برخي آن تعلق نميΓ گيرد به آن تعلق مي.  



 13   حامد باستين

Festino كردن مقدمة اول تبديل به  با عكسFerio  شـود و ادامـة آن همـان اثبـات      مـي
Ferio است.  
  
4.3 Baroco 

B چه  گيرد به همة آن تعلق ميA گيرد به آن تعلق مي.  
B چه  گيرد به برخي آن تعلق نميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

  :نتيجه در
A چه  گيرد به برخي آن تعلق نميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

Baroco كـدام از مقـدمات    گانه است كه ضرورت از هيچ يگانه ضربي در اشكال سه
ضـرورت در نتيجـه بـه معنـي     : دليل آن بسيار واضح است. شود آن به نتيجه منتقل نمي

توان محمـولي بـا ايـن     است كه با هر تغييري در مقدمات نمي» نبودن Aبودنِ  ضروري«
  .مضمون ساخت

  
  سوم شكل هاي ضرب. 4

حد وسط در ضروب شكل سوم در هر دو مقدمه موضوع هسـتند و ضـرورت    جا كه از آن
ها  دارد، رسيدن به جواب در همة آن» محمول بر محمول«طور كه گفتيم نقشي شبيه به  همان

دليـل   بـه . شده با تبديل بـه ضـروب شـكل اول بسـيار آسـان اسـت       از طريق روش معرفي
، γ(االدعـاي نتيجـه    چهار حالت ممكنتوان از  بودن حد وسط در هر دو مقدمه، مي موضوع

βγ ،αγ  وαβγ (هاي  فقط حالتβγ  وαβγ    را بررسي كرد، چون مقدمات، ادعـايي در مـورد
  .كنند دو حالت ديگر مطرح نمي

  
1.4 Bocardo 

A چه  گيرد به برخي آن تعلق نميB گيرد به آن تعلق مي.  
Γ چه  گيرد به همة آن تعلق ميB گيرد به آن تعلق مي.  

  :درنتيجه
A چه گيرد به برخي آن تعلق نمي Γ گيرد به آن تعلق مي.  
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نبـودن   Aداراي ضـرورتβγ   اگر ضرورت بر سر مقدمـة اول بيايـد حالـت شـيئي     
شود و همين حالت شيئي از مصاديق نتيجه نيز است كه توسط قسمت فعليتي مقدمة  مي

پس در صورتي كه ضرورت بر سر مقدمة اول بيايد بـه نتيجـه   . شود دوم نيز حذف نمي
و  βγهـاي شـيئي    اما اگر ضرورت بر سر مقدمة دوم بيايد، به حالـت . شود نيز منتقل مي

αβγ  ضرورتΓ ه اساساً ادعاي نتيجه نيست پس در اين حالت ضرورت دهد ك بودن مي
  .شود به نتيجه منتقل نمي

  
2.4 Darapti 

A چه  گيرد به همة آن تعلق ميB گيرد به آن تعلق مي.  
Γ چه  گيرد به همة آن تعلق ميB گيرد به آن تعلق مي.  

  :درنتيجه
A چه گيرد به برخي آن تعلق مي Γ گيرد به آن تعلق مي.  

Darapti شـود   يگانه ضربي است كه ضرورت از هر دو مقدمة آن به نتيجه منتقل مي
در هنگام عكس نتيجه است كـه بـه    (i)بودن مقدمات و نتيجة يكسان  و علت آن يكسان

شـدة   نوعي حالـت دوطرفـه يـا ضـعيف     اين ضرب به. دهد كل ضرب حالت متقارن مي
Barbara است.  

  
3.4 Disamis 

A چه  نگيرد به برخي آ تعلق ميB گيرد به آن تعلق مي.  
Γ چه  گيرد به همة آن تعلق ميB گيرد به آن تعلق مي.  

  :درنتيجه
A چه  گيرد به برخي آن تعلق ميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

Disamis جاكردن دو مقدمه تبديل به  كردن مقدمة اول و جابه با عكسDarii  شـود  مـي .
است كـه بـا   » گيرد به آن تعلق مي Aچه  آن گيرد به برخي تعلق مي Γ«البته نتيجة اين ضرب 
از . شـود  مـي » گيـرد  به آن تعلق مـي  Γچه  گيرد به برخي آن تعلق مي«قاعدة عكس تبديل به 

اي كـه داراي   است، ضرورت فقط از مقدمـه » Γگرفتن  تعلق«جا كه محمول نتيجة اصلي  آن
 .شود ، منتقل ميaاين محمول است، يعني 
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4.4 Datisi 
A چه  گيرد به همة آن تعلق ميB گيرد به آن تعلق مي.  
Γ چه  گيرد به برخي آن تعلق ميB گيرد به آن تعلق مي.  

  :درنتيجه    
A چه  گيرد به برخي آن تعلق ميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

Datisi كردن مقدمة دوم تبديل به  با عكسDarii شود و ادامة اثبات شبيه  ميDarii است .
اي كه داراي  است، ضرورت فقط از مقدمه» Aگرفتن  تعلق«جا كه محمول نتيجة اصلي  از آن

  .شود ، منتقل ميaاين محمول است، يعني 
Disamis  وDatisi جا يـادآوري نكتـة رفـتن     كننده باشند؛ در اين ممكن است كمي گمراه

اي بـا   شـما جملـه   فرض كنيد كه. ارسطو از نتيجه به سمت ساخت مقدمات ضروري است
خواهيد بدانيد كه مقدماتي كه اين جمله را  داريد و مي» گيرد تعلق مي Πبر برخي  Σ«مضمون 
» گيرد تعلق مي Σبه برخي  Π«اين جمله قابل تبديل با قاعدة عكس به . دهند كدامند نتيجه مي

بايـد   Σاست با اين حال اين دو جمله از نظر مقدمات متفاوت هستند؛ يعني در حالـت اول،  
بنـابراين در هـر دو   . باشـد  aبايد محمول مقدمـة   Πباشد و در حالت دوم  aمحمول مقدمة 

هينتيكـا  . شـود  منتقـل نمـي   iشود و از مقدمة  به نتيجه منتقل مي aحالت، ضرورت از مقدمة 
تقد است كه بايد در قواعد عكس ارسطو ترديد كرد و به همين دليل اسـتدالل ارسـطو در   مع

شـايد  ). 32: 1388نباتي، (پذيرد  مورد انتقال ضرورت از يك مقدمة ضروري به نتيجه را نمي
 Σ«بودن  بدين مضمون كه از معادل. پاسخي براي هينتيكا باشد Disamisو  Datisiهمين ايهام 

توان نتيجه گرفت كه هـر دو   نمي» گيرد تعلق مي Σبه برخي  Π«با » گيرد ق ميتعل Πبر برخي 
از مقدمات يكسان حاصل شده باشند، چراكه جمالت جزئي ادعاي كمـي دارنـد و در سـير    

 اسـتوار  آن بـر  هـاي ارسـطو   كه به نظر نگارنده قيـاس (معكوسِ رسيدن از نتيجه به مقدمات 
  ).Aristotle, 2012: Ch. 25-28( است متفاوت هم اب معادل، جمله دو اين مقدمات، )است
  
5.4 Felapton 

A چه  گيرد به هيچ آن تعلق نميB گيرد به آن تعلق مي.  
Γ چه  گيرد به همة آن تعلق ميB گيرد به آن تعلق مي.  

  :نتيجه در
A چه  گيرد به برخي آن تعلق نميΓ گيرد به آن تعلق مي.  
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Felapton كردن مقدمة دوم تبديل به  با عكسFerio  شـود و ادامـة اثبـات شـبيه      مـي
Ferio است.  
  
6.4 Ferison 

A چه  گيرد به هيچ آن تعلق نميB گيرد به آن تعلق مي.  
Γ چه  گيرد به برخي آن تعلق ميB گيرد به آن تعلق مي.  

  :درنتيجه
A چه  گيرد به برخي آن تعلق نميΓ گيرد به آن تعلق مي.  

Ferison كردن مقدمة دوم تبديل به  با عكسFerio شود و ادامة اثبات شبيه  ميFerio است.  
  

  گيري نتيجه. 5
وجه وارد  هيچ رسد كه اشكال تئوفراستوس بر ارسطو به نظر مي چه گفته شد، به با توجه به آن

تي اسـت كـه   هاي ارسطويي، و از نوع آن ايرادا نباشد و اين ايراد كامالً نتيجة بدفهمي قياس
هاي بعدي و در بسـياري كتـب منطـق اسـالمي نيـز وارد شـده اسـت و اسـكندر          در زمان

يـاد  » خلط مصاديق مورد استفاده بـراي اثبـات قواعـد ارسـطو    «ها با عنوان  افروديسي از آن
بنيادي منطق ارسطو دچـار  ل ئمسايعني درواقع پيروان ارسطو چون در درك بعضي . كند مي

اند كه جنبة ارسـطويي نداشـته و    هايي براي اثبات قواعد استفاده كرده ز مثالاند، ا اشتباه شده
راس نيز اعتقـاد كامـل دارد كـه تئوفراسـتوس قواعـد      . هاي وي نبوده است منطبق با آموزه

مسئلة مهم در پذيرش آراي اين مقالـه  . ربط است هايش بي ارسطويي را درك نكرده و مثال
هاي ارسطويي بسيار پررنـگ   شناسي در بحث قياس معرفت آن است كه با اين ديدگاه، سهم

تـرين اسـتدالل در    مهم. شناسانه بخشيد توان به اين بحث مفهوم هستي سختي مي است و به
بودن سيستم قياسي ارسطو، چه در بخش مطلقه چه موجهه، همانا سير  شناسانه زمينة معرفت

يعني مطابقت با عالم واقـع  ( كاندر صورت امشدن مقدمات  از نتيجه به مقدمات و ساخته
بـراي دسـتيابي بـه نتيجـة     ) اساس شناخت مـا از شـرايط فعليتـي، امكـاني و ضـروري      بر

البته واضح است كه با شناخت سير استدالل، حركت در مسير مقدمات . دانسته است ازپيش
مقـدمات  به نتيجه نيز ميسر است، ولي با توجه به تأكيد ارسـطو بـر مسـتتربودن نتيجـه در     

  .چنداني ندارد» معرفتي«نظر ارزش  قياس، حركت در اين مسير به
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  نوشت پي
در  يدكتـر غالمرضـا ذكيـان    يجناب آقـا  دريغ يكه از زحمات ب داند يبر خود واجب م نگارنده. 1

ها و محضـر مفيـد و اثرگـذار     از آموزه يمند چراكه بدون بهره كند؛مسير نگارش اين مقاله تقدير 
  .ايشان، نگارش اين اثر ممكن نبود
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