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مقدمه

٧٧

در تاريخ منطق ،دربارة بنيانگذار شكل چهـارم قيـاس گفتگـوي بسـيار شـده اسـت.
بسياري از پيشينيان او را همان جالينوس پزشك ميدانند؛ اما در سدة بيسـتم مـيﻼدي
١
در اين باره ترديدهاي فراواني پديد آمده است.

شناسايي و معرفي رسالة همداني

در دهههاي پاياني سدة بيستم و پس از اين بحـثهـا ،نسـخهاي خطـي از رسـالهاي
دربارة شكل چهارم از سدة ششم هجـري يافـت شـد كـه ضـمناً دادههـاي تـاريخي
ارزشمندي دربارة بنيانگذار يا بنيانگذاران شكل چهـارم در دسـترس منطـقپژوهـان
نهاد .نـام ايـن رس اله » مقال ة ف ي الش كل الراب ع من أش كال القياس الحمل ي و ه و الش كل
المنسوب إلﯽ ج الينوس« ،و از أبوالفتـوح أحمـد بـن محمـد بـن السـري )د ٥٤٨ .ق(.
معروف به ابنصﻼح همداني است.
عبــدالرحيم ابــراهيم صــبره )٢٠١٣-١٩٢٤م (.ايــن رســاله را در ســال ١٩٦٥م .بــه
صورت عكسي در ضمن يك مقاله منتشر كرد و دربارة آن توضيحاتي داد .تنها نسخة
شناخته شدة اين رساله به گفتة عبدالرحيم عبـارت اسـت از نسـخة خطـي اسـتانبول
كتابخانة اياصوفيا شـماره  ،٤٨٣٠بـرگهـاي ١٢٢ب – ١٢٨ب .ايـن نسـخه در آغـاز
مجموعهاي از هفت رسالة ابنصﻼح همداني است كه ناسخ ،آنها را در رمضـان ٦٢٦
ق .استنساخ كرده است ).(Sabra, ١٩٦٥, p: ١٦

تصحيح رشر

پس از عبدالرحيم ،نيكﻼس رشـر )١٩٢٨م (.در سـال ١٩٦٦م .رسـالة همـداني را بـه
صورت تصحيح شده در ضمن يك كتاب به همراه ترجمة آن به انگليسي منتشر كـرد
و توضيحات بسيار به آغاز آن افزود .تصحيح رشر از متن عربـي رسـالة همـداني در
 ١٢صفحة  ٢٨سطري انجام گرفته است ).(Rescher, ١٩٦٦, p: ٧٥-٨٧
تصحيح رشر دچار ايرادهاي بسـياري اسـت؛ بـراي نمونـه ،ايـن تصـحيح بـدون
هرگونه پاراگرافبندي يا برجستهسازي بخشهاي مهم رساله صورت گرفتـه اسـت.
در برخي موارد ،متن عربي به نادرستي فهم شده است و در مواردي ديگـر كـه مـتن
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نسخه به دليل آبگرفتگي محو و ناخوانا شده ،تﻼشي براي حـدس زدن ايـن مـوارد
صورت نگرفته است .همچنـين ،برخـي خطاهـاي حـروفچينـي ،نبـود نشـانههـا و
نقطهگذاري به اندازة كافي ،خواندن متن را بسيار دشوار كرده است .افـزون بـر اينهـا،
كل متن در يك پاراگراف  ١٢صفحهاي ارائه شده است كه پيگيري مطالـب را بـيش
از اندازه دشوار ساخته است.
آنچه گفته شد و نيز در دسـترس نبـودن مقالـة عبـدالرحيم و كتـاب رشـر بـراي
خوانندة ايراني ،همگي انگيزهاي شـد بـراي تصـحيح دوبـارة مـتن .در همـين جـا از
نيكﻼس رشر سپاسگزارم كه اجازة تصحيح و نشر مجدد اين رساله را به نگارنده داد.
همچنين ،از دوست گرامي ،آقاي غﻼمرضا دادخواه ،براي خوانـدن مـتن و يـادآوري
برخي خطاهاي حروفچيني و نيز معرفي چند كتاب و نسخة خطي سپاسگزارم.

دربارة تصحيح اين رساله

اين رساله بر پاية تصوير عكسي صبره تصحيح و بازنشر ميشـود كـه خـود تصـوير
نسخة خطي استانبول كتابخانة اياصوفيا به شماره  ،٤٨٣٠برگهـاي ١٢٢ب – ١٢٨ب
را در بردارد .مواردي كه متن نسخه را تصحيح كردهايم در پانوشـت بـا نمـاد ) Ayبـه
نشانة كتابخانة اياصوفيه( مشـخص شـده اسـت .در آغـاز آهنـگ آن داشـتيم تـا بـه
تفاوتهاي متن تصحيح شده با متن تصحيحي رشر در پاورقي بپردازيم كه بـه دليـل
حجم باﻻي اختﻼفها از آن درگذشتيم و به جاي آن ،به افزودن نكاتي توضيحي بـه
پارهاي بخشهاي متن بسنده كرديم.

محتواي رسالة همداني

همداني در مقدمة رساله به تاريخچة شـكل چهـارم از ارسـطو تـا روزگـار خـويش
ميپردازد و اهميت بحث تفصيلي آن را گوشزد ميكند و نشان ميدهد كه جـالينوس
مخالف وجود شكل چهارم بوده است و كشيشي به نام دنحا پيش از ابنسينا بـه ايـن
شكل چهارم پرداخته بوده است.
همداني سپس به دو تقسيمبنـدي چهارتـايي و سـهتـايي از قيـاس مـيپـردازد و
نادرستي تقسيم سهتايي را نشان ميدهد .اين دو تقسيمبندي به صورت زير هستند:
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ارسطو

دنحا  -ابنسينا

شكل

جايگاه حدوسط در
تقسيمبندي سهگانه

جايگاه حدوسط در
تقسيمبندي چهارگانه

دوم

محمول هر دو مقدمه

محمول هر دو مقدمه

اول

سوم

موضوع يك مقدمه
و محمول ديگري

موضوع هر دو مقدمه

٧٩
شكل

محمول صغري و موضوع كبري

اول

موضوع هر دو مقدمه

سوم

موضوع صغري و محمول كبري

چهارم
دوم

همداني نادرستي تقسيمبندي سهگانة ارسطويي را در اين ميداند كه قسـم اول آن
در حكم جنس است كه خود بايد به دو نوع زيـرين )شـكل اول و چهـارم( تقسـيم
شود تا در كنار دو نوع ديگر )شكل دوم و سوم( چهـار نـوع هـمعـرض را تشـكيل
دهند .در تقسيمبندي چهارگانه ،اما ،هر چهار شكل در عرض هم قرار دارنـد و نـوع
٢
هستند و ايراد قرار گرفتن جنس در عرض نوع بر آن وارد نيست.
همداني پس از نشان دادن شباهتها و تفاوتهاي شـكل چهـارم بـا سـه شـكل
ديگر ،به سه دليل براي برتري شكل چهارم بر دو شكل دوم و سوم اشاره مـيكنـد و
از لزوم تقديم شكل چهارم بر آن دو شكل سخن ميگويد .دليلهاي او عبارتاند از:
با شكل اول.

 .١قسيم بودن
 .٢بيشتر بودن انواع نتايج )سه نتيجـة »موجبـة جزئيـه«» ،سـالبة كليـه« و »سـالبة
جزئيه« براي شكل چهارم در برابر دو نتيجـة »سـالبه« بـراي شـكل دوم و دو
نتيجة »جزئيه« براي شكل سوم(.
 .٣بينيازي از برهان خلف براي برگرداندن شكل چهارم به شكل اول.

او سپس به تعداد ضربهاي منتج در سه شكل نخست به كوتاهي و در شكل چهارم
به تفصيل ميپردازد .ضربهاي شكل چهارم از ديدگاه او اينها هستند:

٨٠
دو كلي
كلي و جزئي

دو مقدمه

ضرب

دو موجبه

١

دو موجبه

٤

٢

تركيبي

٣
٥

تركيبي

جاويدان خرد ،شماره  ،٢٥بهار و تابستان ١٣٩٣

صغري

كبري

نتيجه

موجبة كليه

موجبة كليه

موجبة جزئيه

موجبة كليه

موجبة جزئيه

موجبة جزئيه

سالبة كليه

موجبة كليه

موجبة كليه
سالبة كليه

موجبة جزئيه

سالبة كليه

ضرب

صغري

كبري

٢

سالبة كليه

سالبة كليه

سالبة جزئيه
سالبة جزئيه

چينش ضربهاي منتج شكل چهارم نزد همداني
چنانكه ديده ميشود همداني ضربها را بر حسب مقدمههـا چيـده اسـت :در آغـاز
كليها و سپس جزئيها .همچنين ،موجبهها پيش از سالبهها آمدهاند .در ايـن چيـنش
ابتدا كميت مقدمهها و سپس كيفيت آنها مورد توجه قرار ميگيرد.
اگر كار را به عكس كنيم و ابتدا كيفيت گزارهها و سـپس كميـت آنهـا را در نظـر
بگيريم به چينش ديگري دست مييابيم كه بيشتر منطـقدانـان مسـلمان از آن پيـروي
كردهاند و نتيجهها به صورتي طبيعي مرتب ميشوند:
دو موجبه
تركيبي

دو مقدمه

دو كلي

كلي و جزئي
دو كلي

كلي و جزئي

١
٤
٣
٥

موجبة كليه

موجبة كليه

موجبة كليه

سالبة كليه

موجبة كليه
موجبة جزئيه

موجبة جزئيه
موجبة كليه
سالبة كليه

نتيجه

موجبة جزئيه
سالبة كليه

سالبة جزئيه

از آنجا كه رسالة ابنصﻼح همداني و نسخههاي خطي تازهاي از ديگر منطقدانـان
سينوي در دسترس ما قرار گرفته است ،بازنگري در مباحث تـاريخي شـكل چهـارم
ضرورت تازهاي يافته است و ما در اين مقاله قصـد آن داريـم تـا بـا توجـه بـه ايـن
يافتههاي جديد ،به سير تاريخي اين شكل نگاهي نو بيفكنم و آن را از نو بنگاريم.
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چينش ضربهاي منتج شكل چهارم نزد منطقدانان مسلمان
چنانكه ديده ميشود ،در اين چينش ،ضربها بر حسب نتيجهها نيز مرتّب شـدهانـد:
دو ضرب باﻻ نتيجة »موجبة جزئيه« دارند؛ ضرب مياني نتيجة »سالبة كليـه« دارد و دو
ضرب پايين نتيجة »سالبة جزئيه« دارند.
برتري ديگر اين چينش اين است كه روش برگرداندن ضربها بـه شـكل اول در
اين چينش نظمي طبيعي به دست ميآورد:
ضرب

صغري

٢

سالبة كليه

١
٤
٣
٥

كبري

موجبة كليه

موجبة كليه

موجبة كليه

سالبة كليه

موجبة كليه
موجبة جزئيه

موجبة جزئيه
موجبة كليه
سالبة كليه

نتيجه

موجبة جزئيه
سالبة كليه

سالبة جزئيه

برهان

جابجايي دومقدمه
و عكس نتيجه
عكس دو مقدمه

برهان ضربها بر پاية چينش منطقدانان مسلمان
سه ضرب باﻻ كه كبراي موجبه دارند با جابجايي دو مقدمه به شكل اول برميگردنـد
و آنگاه نتيجة به دست آمده از آنها )در شكل اول( ،عكس مستوي مـيشـود و نتيجـة
اين ضربها را )در شكل چهارم( به دست ميدهد؛ اما دو ضرب پايـاني كـه كبـراي
سالبه دارند با انعكاس هر دو مقدمه به شكل اول برميگردند و مستقيماً نتيجـة شـكل
چهارم را به دست ميدهند.
از اينجا به يك تفاوت ديگر ميـان شـكل چهـارم و شـكلهـاي دوم و سـوم پـي
ميبريم كه از چشم همداني پنهان مانده است :براي برگرداندن ضربهاي شـكل دوم
به شكل اول تنها به عكـس مسـتوي »سـالبة كليـه« نيـاز داريـم و بـراي برگردانـدن
ضربهاي شكل سوم تنها به عكس مستوي »موجبة كليه« و »موجبة جزئيه« .ايـن در
حالي است كه ضربهاي شكل چهارم براي برگشتن به شكل اول به عكس مسـتوي
هر سه گزاره نيازمندند :سه ضرب باﻻ به ترتيب بـه عكـس مسـتوي »موجبـة كليـه«،
»موجبة جزئيه« و »سالبة كليه« نيازمندند و دو ضرب پـايين بـه عكـس مسـتوي يـك
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پيشينة شكل چهارم
ارسطو هر پنج ضرب همداني را پانزده قرن پيشـتر كشـف كـرده بـود و ايـن جـاي
تعجب دارد :او سه ضرب باﻻ از دو جدول اخير را از سه ضرب نخست منتج شـكل
اول كه نتيجة عكـسپـذير دارنـد بـه دسـت آورده )ارسـطو١٣٧٨ ،ش (.٥٣a١٠-١٣ ،.و دو
ضرب پايين را به عنوان دو ضرب از ضربهاي عقيم شـكل اول معرفـي كـرده بـود

)ارسطو١٣٧٨ ،ش.(٢٩a١٩-٢٦ ،.

پس از ارسطو ،شاگرد و دستيار او ،تئوفراستوس ،ايـن پـنج ضـرب را بـه عنـوان
ضربهاي غيرمستقيم شكل اول برمـيشـمرد ) (Kneale and Kneale ١٩٦٢, p: ١٠٠و
تعداد ضربهاي منتج شكل اول را به عدد نُه ميرساند.
به گزارش همداني ،جالينوس كه شكل چهارم را به او نسبت مـيدهنـد خـود در
كتابها و رسالههاي منطقياش مخالف وجـود شـكل چهـارم بـوده اسـت و حتـي
هنگامي كه به كندي گفته ميشود كه جالينوس شكل چهارمي داشته اسـت او نيـز بـا
اين شكل مخالفت ميكند و آن را ممتنع ميداند .همداني فارابي را نيز از كسـاني نـام
ميبرد كه با شكل چهارم مخالف بودهاند .ابنسـينا و پيـروان او نيـز هرچنـد همگـي
شكل چهارم را پذيرفتهاند اما به دليل دور از طبـع بـودن هرگـز بـه ضـربهـاي آن
نپرداختهاند.
همداني مينويسد كه پيش از ابـنسـينا ،كشيشـي بـه نـام »دنحـا« )د .ح ٨٠٠ .م(.
شكل چهارم را مورد بحث قرار داده و به جاي پـنج ضـرب ،هفـت ضـرب را منـتج
دانسته بود .همداني در رسالة خود ،خطاهاي دنحاي كشيش را كـه مربـوط بـه منـتج
شمردن دو ضرب عقيم بوده نشان ميدهد.
همداني و موجهات شكل چهارم
همداني در پايان رسالة خود وعده ميدهد كه در رسالة ديگري به اختﻼطـات شـكل
چهارم نيز بپردازد؛ اما تاكنون هيچ اطﻼعي از نگارش چنين رسالهاي به دست نيامـده
است .اين اختﻼطات را نخستين بار مجدالدين جيلي در رسـالهاي در شـكل چهـارم
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برشمرده است كه بايد در مقالهاي جداگانه به آن پرداخت .در اينجـا ،تنهـا تاريخچـة
مطلقات شكل چهارم پس از همداني را بيان خواهيم كرد.

شكل چهارم پس از همداني

سهﻼن ساوي
از معاصران همداني ميتوان از قاضي عمر بن سهﻼن ساوي )د .ح ٥٤٠ .ق (.نام بـرد
كه در اثر برجستة خود البصائر النص يرية كه به زبان عربي است نامي از شكل چهارم
نميبرد اما در رسالة فارسي و كوتاهي كه در منطق نگاشته به اشاره از اين شـكل يـاد
كرده است:
و هرگاه كه بر نهج شكل رابع بود ترتيب را عكس كننـد )يعنـي
صغري كبري كنند و كبري صغري( و نتيجه را عكس كننـد يـا
هر دو مقدمه را عكس كنند )ساوي١٣٣٧ ،ش .(١٤٩ :
آشنايي يا عدم آشنايي ساوي و همداني بـا آثـار يكـديگر دربـارة شـكل چهـارم
نكتهاي است ناشناخته؛ هرچند احتمال تأثيرپذيري ساوي از همداني بيشتر از عكـس
آن است.
مجد الدين عبدالرزاق جيلي
از ديگر معاصران همداني ،عبدالرزاق جيلي است كه به موجهـات شـكل چهـارم در
كنار مطلقات اين شكل پرداخته است .از آنجا كه بحث جيلـي و مقايسـة كارهـاي او
در شكل چهارم با همداني نيازمند پژوهش جداگانهاي اسـت از بحـث دربـارة او در
اين مقاله پرهيز ميكنيم.

شرف الدين مسعودي و ابنغيﻼن بلخي
از معاصران جوانتر همداني ميتوان از دو متكلم منطقدان به نامهـاي شـرف الـدين
مسعودي )د .ح ٥٨٥-٥٠٠ .ق (.و فريد الدين عمر بنغيﻼن بلخـي )د .ح٥٩٠-٥١٠ .
ق (.هر دو از ماوراء النهر ياد كرد كه در دو رسالة خود در مختلطات كه به دسـت مـا
رسيده است به شكل چهارم نپرداختهاند هرچند اشـارهاي ضـمني بـه آن داشـتهانـد.
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مسعودي در بحث از قياسهاي مختلط شكل دوم اشارهاي تلويحي به شكل چهـارم
دارد و آن اينكه براي اثبات شكل دوم ،اگـر صـغري سـالبه باشـد نمـيتـوان عكـس
مستوي كبري را به كار برد؛ زيرا صـغراي سـالبه در شـكل اول منـتج نيسـت و اگـر
عكس كبري را صغري قرار دهيم هيچ يك از شكلهاي سهگانه پديد نميآيـد )بلكـه
شكل چهارم پديدار ميشود كه ناشناختهتر از شكل دوم است(:
أ ّما إذا كانتا بالعكس مث ل قولن ا» :باﻹمك ان الع ا ّم ﻻ ش يء م ن ج
ب« و »ب اﻹطﻼق الم نعكس ك ﱡل أ ب« ف ﻼ يمك ن أن نب يّن ل زوم
النتيجة بطريق العكس؛ ﱠ
ﻷن الصغري السالبة الممكنة ﻻ تنعكس.
و الكب ري الموجب ة ت نعكس جزوي ة؛ ف إذا عكس ناها و أض فنا
عكسها إلي المقدّمة السالبة لم يكن ذلك من جملة اﻷشكال الثﻼثة.

ابنغيﻼن نيز در رسالة مباحثـات تنهـا يـك بـار )در شـرح قياسـي مشـابه آنچـه
مسعودي آورده بود( از شكل چهارم و با عنوان »شكل مهجور« نام برده اسـت» :و إن
جعل ﺻغری القياس حصل من الشكل المهجور فل م يف د« .در حاشية اين عبـارت ،ناسـخ
)يا كسي ديگر( به دنبالة اين عبارت افـزوده اسـت» :عل ﯽ ال رأي المش هور« كـه نشـان
ميدهد كه ناسخ در زمان نسخ كتاب در سال  ٥٧٠ق) .يا كسي ديگر در زمـاني پـس
از اين( با رأي نامشهور همداني و جيلي آشنا بوده است.
در هر صورت ،آشكار نيست كه رسالههاي مسعودي و ابنغيﻼن در مختلطات آيا
پيش از رسالة همداني در شكل چهارم است يا نه؛ و اگر پس از آن است آيا آنهـا بـا
آثار همداني آشنايي داشتهاند يا خير .اين امكان بسيار ضعيف هم وجود دارد كه آنهـا،
حتي در صورت آشنايي ،مخالف جدا كردن شـكل چهـارم و پـرداختن بـه آن بـوده
باشند؛ چه آنكه پس از آنها برخي منطقدانـان بـه صـراحت مخـالف شـكل چهـارم
بودهاند .براي نمونه به عبد اللطيف ابن لَباد )د ٦٢٩ .ق (.بنگريـد كـه نـام او در ادامـه
خواهد آمد.
فخر الدين رازي
فخر الدين رازي )د ٦٠٦ .ق ،(.كه خود شاگرد جيلي است ،در ميان كتابهاي منطقي
خود در رسالهاي در منطق كه تاكنون نويسندة آن نامشـخص بـوده ٣و نيـز در بخـش
منطق الرسالة الکمالية في الحقائق اﻹلهي ة و منطق الملخّص از شكل چهارم بحث كرده
است )رازي ١٣٨٠ش٤٢٩-٤٢٦ :؛ همـو ١٣٨١ش .(٣١٢-٣٠٦ :او در دو رسـالة خـود ،ماننـد
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همداني ،تنها به ضربهاي مطلق شكل چهارم )و در منطـق الملخّـص ،ماننـد اسـتاد
خود ،جيلي ،هم به مطلقات و هم به موجهات( پرداخته است.
فخر رازي در رسالة منطقي و منطق الملخّص ،برگرداندن دو ضرب پايـاني شـكل
چهارم به شكل اول را ناممكن ميداند:
»د«» :ك ل ب ج و ﻻ ش يء م ن آ ب ،فل يس ك ل ج آ« .ﻻ يمك ن
اﻷول ّ
اﻷول .لك ن إ ّم ا م ن
ﻷن الس الب ﻻ يص ير ﺻ غرى ّ
بيان ه ب ّ
الث اني بعك س الص غرى؛ أو الثال ث بعك س الكب رى» ... .ه«:
»بعض ب ج و ﻻ شيء من آ ب ،فليس كل ج آ« .بيان ه كم ا م ّر
)فخر رازي١٣٨٠ ،ش٤٢٨-٤٢٧ :؛ همو ١٣٨١ش.(٢٧٠ :

رازي در رسالة منطقي خود اعتراض يك معترض بر شكل چهـارم را مـيآورد و
به آن پاسخ ميدهد )همو١٣٨٠ ،ش .(٤٢٨ :متأسـفانه او نـام ايـن معتـرض را نمـيآورد.
اعتراض اين است كه شكل چهارم در حقيقت همان شكل اول است و جابجـايي دو
مقدمه در نوع شكل تأثيري ندارد .همچنين ،اثبات ضربهاي شكل چهارم بـه كمـك
شكل اول و عكس كردن نتيجة آن است و بنـابراين ،شـكل چهـارم فايـدهاي نـدارد.
پاسخ فخر رازي اين است كه شكل چهارم را به روشهاي مختلف مـيتـوان اثبـات
كرد؛ هم به كمك شكل اول و هم بدون كمك آن .همچنين ،اثبات آن به كمك شكل
اول زياني به منتج بودن آن نميرساند.
فخر رازي در كتاب شرح عيون الحکمة ،كه در سالهاي پاياني عمر خود نگاشـته
است ) ،(Shihadeh, ٢٠٠٦, p: ١١هرچند يك صـفحه و نـيم دربـارة شـكل چهـارم
بحث ميكند اما به ضربهاي آن نميپرازد .او در ايـن كتـاب ،بـه تقسـيم سـهگانـة
ارسطو و تقسيم چهارگانة ابنسينا اشاره ميكنـد و دليـل موافقـان تقسـيم ارسـطو را
ميآورد و ميگويد كه دليلي از موافقان تقسيم ابنسينا نديـده اسـت و نـاگزير خـود
براي آن دليلي تراشيده است و آن اينكه اگر صغراي شكل اول را جابجا كنيم ،شـكل
دوم به دست ميآيد و اگر كبراي آن را جابجا كنيم ،شكل سوم بـه دسـت مـيآيـد و
اگر هر دو را جابجا كنيم ،شكل چهارم به دست ميآيد .سپس ميافزايد كه به همـين
دليل است كه دو شكل دوم و سوم به يك عكس مستوي نياز دارند و شـكل چهـارم
به دو عكس مستوي نياز دارد .همچنين ،به دليل يك جابجايي در شـكلهـاي دوم و
سوم ،اين دو شكل چندان دور از طبع نيستند اما شكل چهارم ،به دليـل دو جابجـايي
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و تغيير از شكل طبيعي ،دور از طبع است و مقصود ابنسـينا از »تضاعف الکلف ة في ه«
هم دقيقاً همين است )فخر رازي١٤٠٠ ،ق.(١٦٥-١٦٤ :
أفضل الدين كاشاني
أفضل الدين كاشاني مشهور به بابا افضـل )د .احتمـاﻻً  ٦١٠ق( ،در رسـالهاي بـه نـام
المنهاج المبين كه ترجمة فارسي آن چاپ شده و در دسترس است به شـكل چهـارم
پرداخته است .كاشاني در ترجمه با اعتبار شـكل چهـارم بـه عنـوان شـكل جداگانـه
مخالفت كرده اما با شگفتي تمام ،در متن عربي به ضربهاي ايـن شـكل بـدون هـر
گونه نقدي پرداخته است .مصححان اين ترجمه ،مجتبي مينوي و يحيي مهـدوي ،در
پانوشت ،پس از يادكرد اين نكته ،گفتهاند» :اين اختﻼف ما بين دو كتـاب در احتمـال
اين كه محرّر اين دو يك نفر باشد ممكن است خدشهاي راه دهـد ،ولـي آن را قطعـاً
رد نميكند« .كاشاني در ترجمه چنين ميگويد:
و اما آنكه پنداشتهاند كه شكل چهارم تواند بود در قياس ،غلـط
پنداشتهاند و آن بهعينه شكل اول بود .و سبب افتادن ايـن غلـط
آن است كه آن شرايط را كه نگه بايد داشت در شناخت مقدمـه
صغري و كبري و بهجـاي آوردن نتيجـه نگـه ندارنـد و مقدمـه
صغري را آن گيرند كه نخست در گفـت آيـد يـا در انديشـه ،و
كبري آنكه پس از وي گفته شود يا بهياد آيد .اما چون دانسـته و
شناخته بود كه نتيجه آن گفتار است كه مطلوب اسـت و فايـده
تأليف قياس اوست .پس مطلوب پيش از تأليف قياس شـناخته
آيد از مقدمات قياس .و چون مطلوب پيش دانسته شود اجـزاي
وي كه موضوع و محمولاند نيز پيش دانسته شوند .پس دانسـته
شود كه هر قضيهاي كـه در وي موضـوع نتيجـه باشـد مقدمـه
صغري باشد و هر قضيهاي كه محمول نتيجه در وي بود مقدمـه
كبري بود اگر در گفتار پـيش افتـد و اگـر از سـپس بـود .پـس
روشن شد كه شكل چهارم نميتوانـد بـود .و صـورتش چنـين
باشد:
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ضرب اول :هر ج ب بود و هر ا ج بود پس هر ا ب بود.
ضرب دوم :هر ج ب بود و بعضي ا ج بود پس بعضي ا ب بود.
ضرب سوم :هيچ ج ب نيست و هر ا ج باشد پس هيچ ا ب نيست.
ضرب چهارم :هيچ ج ب نيست و بعضي ا ج باشد پس نـه هـر ا ب
بود) .كاشاني.(٥٤٦-٥٤٥ :١٣٣١ ،
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چنانكه ديده ميشود ،اين چهار ضرب همان چهار ضـرب شـكل نخسـت اسـت بـا
همان نتايج و تنها اين تفاوت كه كبري پيش از صغري نوشته شده است.
مجتبي مينوي و يحيي مهدوي ،مصححان رساله ،در پانوشت آوردهاند كه:
مصنف نسخة عربي شـكل چهـارم را قبـول دارد و لكـن آن را
»اخف ﯽ قياس ية و أوع ر تبيين ا للنتيج ة م ن جميعه ا« مــيدانــد و
براي آن پنج ضرب ميشناسد از اين قرار:
 .١از دو موجبة كليه ،نتيجه موجبة جزئيه است.
 .٢از موجبة كليه و سالبة كليه ،نتيجه سالبة جزئيه است.
 .٣از سالبة كليه و موجبة كليه ،نتيجه سالبة جزئيه است.
 .٤از موجبة جزئيه و سالبة كليه ،نتيجه سالبة جزئيه است.
از سالبة كليه و موجبة جزئيه ،نتيجه سالبة جزئيه است) .كاشاني،٥٤٦ :١٣٣١ ،

پانوشت(.

آنچه از نسخة عربي در اين گزارش آمده ايرادهاي اساسي دارد چه آنكـه ضـرب
مركب از موجبة كليه و موجبة جزئيه ،در ميان ضربهاي باﻻ نيامده است و به جـاي
آن يك ضرب عقيم گنجانده شده است )ضرب ) (٤كـه مركـب از موجبـة جزئيـه و
سالبة كليه است( .ايراد ديگر آنكه ضرب )) (٢مركب از موجبـة كليـه و سـالبة كليـه(
مستلزم نتيجة سالبة كليه است و نه فقط سالبة جزئيه.

نويسندة النكت و الفوائد

همزمان با فخر رازي ،منطقدان ديگري ميزيسـته كـه مقالـهاي در ضـرورت شـكل
چهارم دارد به نام »البرهان القاطع في وجوب الشكل الرابع« و از همين عنوان چنين بـه
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نظر ميرسد كه در پاسخ به كساني است كه شكل چهارم را انكار مـيكـردهانـد .تنهـا
نشان از اين مقاله در كتابي است به نام النكت و الفوائد در منطق و طبيعي و الهي كـه
تنها يك نسخة خطي از آن به جا مانده است و نويسندة آن ،مقالة »البرهان القاطع فـي
وجوب الشكل الرابع« را به خود نسبت داده است )النكت و الفوائد ،برگ ٤٧ب ،سطر ٣-٢
و برگ ٥٢آ ،سطر  .(١٤دريغ كه نام نويسندة اين كتاب و آن مقاله شـناخته نيسـت .او در
همين كتاب به مقالة ديگري به نام »اﻹشكال في اﻹفصاح عن بيان اﻷشكال« نيـز اشـاره
كرده است )همان ،برگ ٥٨ب ،سطر  (٩كه متأسفانه از آن هم اثري در دسترس نيست.
دليل اينكه اين نويسنده معاصر فخر رازي است آن اسـت كـه نويسـندة النكـت و
الفوائد بيشتر انتقادهايش را به فخر رازي متوجه كـرده و او را »زيـادهگـوي ايرانيـان«
اجم( ناميده است )همان ،برگ ٥٢آ ،سطر  .(١٢-١نويسندة النكت هرچنـد بـه
) َح َ
ي اﻷَع ِ
ش ِو ﱡ
٤
آثار منطقدانان پيش از رازي و حتي معاصر با او اشاره كرده اما به منطقدانان پـس از
او هيچ اشارهاي نكرده است و اين نشان ميدهد كه او از معاصـران فخـر رازي بـوده
است )اين منطقدانان معاصر رازي كه هيچ اشارة صريح يا ضمني بـه آنهـا در كتـاب
النكت و الفوائد نيامده عبارتاند از :افضلالدين كاشاني )٦١٠ق ،(.زيـنالـدين كشّـي
)زنده  ٦٢٥ق ،(.عبداللطيف بغدادي )د ٦٢٩ .ق ،(.افضلالـدين باميـاني ،شـرفالـدين
مراغي )د٦٥٦ .ق ،(.افضلالدين خونجي ) ٦٤٦-٥٩٠ق (.و ديگران(.
نويسندة النكت و الفوائد بر خﻼف جيلي سه دليل ابنصﻼح همداني براي برتـري
شكل چهارم بر شكلهاي دوم و سوم و لـزوم تقـدم آن بـر آن دو را پذيرفتـه اسـت
)همان ،برگ ٥٢آ ،سطر  .(١٢-١او همچنـين ايـن ادعـاي جيلـي و فخـر رازي را كـه دو
٥
ضرب آخر شكل چهارم به شكل اول برنميگردند آورده و رد كرده است.
عبداللطيف ابنلباد
عبداللطيف ابنلباد ) ٦٢٩-٥٥٧ق (.كه معاصر فخر رازي و نويسندة النكت و الفوائـد
است ،بر خﻼف آن دو ،مقالهاي در رد شكل چهـارم دارد بـه نـام »مقال ة ف ي تزيي ف
٧
الشكل الراب ع« .متأسفانه آثار منطقي ابنلباد در دسترس نيست تا بتوان دريافت كه آيا
اشارهاي هرچند ضمني به رسالههاي همداني يا جيلي داشته اسـت يـا نـه .از عنـوان
برخي مقالههاي ابنلباد چنين به نظر مـيرسـد كـه او مخـالف انديشـههـاي منطقـي
٦
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٨٩

ابنسينا بوده است .براي نمونه بنگريد به عنوان دو نوشتة منطقي او» :مقال ة ف ي تزيي ف
المقائيس الشرطية التي يظ ّنها ابنسينا« و »مقالة في تزييف ما يعتقده ابو علي ب ن س ينا م ن

وجود أقيسة شرطية تنتج نتائج شرطية«.

نجمالدين نخجواني و شمسالدين سمرقندي

از ديگر كساني كه سخن تازه در شكل چهـارم داشـتهانـد مـيتـوان بـه نجـمالـدين
نخجواني )سدة هفتم( اشاره كرد .او ،بنا به گزارش شـمسالـدين سـمرقندي )د٧٢٢ .
ق ،(.با توجه به قضاياي معدوله هفت ضرب منتج به ضربهاي منتج شـكل چهـارم
افزوده است مانند ضرب زير:
هيچ ج غيرب نيست.
هيچ الف ج نيست.
پس برخي ب الف نيست.
اين ضرب كه حد اصغر در آن تكرار نشده است آشكارا برگردان ضرب منتج زير
است:
هر ج ب است.
هيچ الف ج نيست.
پس برخي ب الف نيست.
نخجواني با همين روش ،چهار ضرب تازه به هر يك از شـكلهـاي اول و دوم و
شش ضرب نو به شكل سوم افزوده است .سمرقندي ضربهاي افزودة نخجـواني را
با اينكه منتج ميداند اما به دليل عدم تكرار حد وسط )يـا حـد اصـغر يـا حـد اكبـر(
واميزند چرا كه سخن در جايي است كه اصغر ،اكبر و وسط همگي بـه طـور كامـل
تكرار ميشوند:
مر أن كﻼمن ا فيم ا يتك ّرر بتك ّرر الح د الوس ط
هذا ما ذكره و قد ّ
]و اﻷﺻغر و اﻷكبر[ و ليس أمثال هذه من هذا القبي ل فليتج اوز
عنها )سمرقندي ،بيتا.(٢٥٦-٢٥٥ :

افزون بر ايراد سمرقندي مربوط به مورد بحث نبودن قياسهاي نخجواني كه يـك
ايراد برونمنطقي است ،يك ايراد درونمنطقـي بـه نخجـواني وارد اسـت و آن اينكـه
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ضربهاي او به قاعدة »نقض محمول« وابسته است كه به طور مطلق معتبر نيسـت و
چنانكه ابنسينا و خواجه نصير گفتهاند نياز به وجود موضـوع دارد .از ايـن رو ،مثـال
نقض آشكاري مانند مثال زير را براي ضرب ياد شده ميتوان فراهم آورد:
هيچ شريكالباري غيرانسان نيست؛
هيچ حيوان شريكالباري نيست؛
پس برخي انسان حيوان نيست.
هر دو مقدمة اين مثال صادق هستند اما نتيجة آن كـاذب اسـت .توجـه كنيـد كـه
صدق صغري به دليل سالبه به انتفاي موضوع اسـت .ايـن در حـالي اسـت كـه اگـر
صغري به صورت موجبه نوشته ميشد به دليل قاعدة فرعيه كاذب ميگشت:
هر شريكالباري انسان است؛
هيچ حيوان شريكالباري نيست؛
پس برخي انسان حيوان نيست.
بر خواننده آشكار است كه اين مثال اخير مثال نقضي براي شكل چهـارم نيسـت؛
چه ،مقدمة آن كاذب است.

تاريخچة شكل چهارم در اروپاي قرون وسطي
ويليام شروود
تقريباً در همين روزگار ،در اروپـاي قـرون وسـطي ،ويليـام شـروود )د(١٢٤٩/٦٤٧ .
براي پنج ضرب غيرمستقيم شكل اول كه ارسطو و تئوفراستوس معرفي كـرده بودنـد
٨
نامهاي يادآور زير را برميسازد:
پيتر مانتوايي

Baralipton, Celantes, dabiti, fapesmo, frisesomorum.
٩

دويست و پنجاه سال پس از اين ،پيتر مـانتوايي )د (١٤٨٣/٨٨٨ .بـراي نخسـتين بـار
شكل چهارم و چهار ضرب از ضربهاي آن را به صورت مسـتقل از شـكل اول بـه
رسميت ميشناسد و نامهاي يادآور زير را براي آن چهار ضرب برميسازد:
Bamana, Camene, Dimari, Fimeno.

٩١
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پيتر تارتارت
پس از او ،پيتر تارتارت ) (١٥٠٣/٩٠٩بـه سـود شـكل چهـارم اسـتدﻻل مـيآورد و
نامهاي يادآور او را به كار ميبرد.
١٠

جان واليس
جان واليس ) (١٦٨٧/١٠٩٨نام هاي يادآور زير را بـراي پـنج ضـرب شـكل چهـارم
معرفي ميكند:
١١

Bamalip, Calemes, Dimatis, Fesapo, Fresison.

تمايز اين نامها با پنج نام شروود در جاي صغري و كبري و نحوة برگردانـدن بـه
ضربهاي مستقيم شكل اول و استنتاج نتيجة نهايي است .منطقدانان بعدي براي سـه
ضرب نخست شكل چهارم نامهاي يادآور ديگري را پيش نهادهاند:
Bramantip, Camenes, Dimaris, Fesapo, Fresison.

چينش ضربهاي شكل چهارم نزد غربيها

چينش اين ضربها به چينش ضربهاي شكل چهارم نـزد همـداني بسـيار نزديـك
است و تنها تفاوت در جايگاه ضربهاي سوم و چهـارم اسـت كـه بـا هـم جابجـا
شدهاند .دليل اين تغيير اين است كه منطقدانان اروپايي ضربهاي شكل چهارم را نـه
بر پاية مقدمهها چيدهاند نه بر پاية نتيجهها؛ بلكه بر پاية ضربهايي از شـكل اول كـه
ضربهاي شكل چهارم به آنها برميگردند .از اين رو ،دو ضرب آخر كه نـام يـادآور
آنهـا بــا حــرف  Fآغــاز مــيشـود بــه ضــرب چهــارم از شــكل اول )ضــرب (Ferio
برميگردند.

مخالفان شكل چهارم

در ميان منطقدانان غربي سدههاي ميانه ،شكل چهارم مخالفـان جـدياي نيـز داشـته
است .براي نمونه ،لمبرت اهل اُسر)١٢د (١٢٥٠/٦٤٨ .از منطقدانـان فرانسـوي شـكل
چهارم را به دليل فقدان نتيجة موجبة كليه مورد اعتراض قرار داده بود و ويليـام اكـام
)د (١٣٤٩/٧٥٠ .بر اين باور بود كه شكل چهارم چيزي نيست جز شكل اول با تغييـر
جايگاه موضوع و محمول در نتيجه و بنابراين غيرطبيعي است .اين ديدگاههـا ديـدگاه
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رايـج روز بودند تا اينكه نخستين مدافعان شـكل چهـارم در اروپـا در قـرن پـانزدهم
منطقداناني مانند پيتر مانتوايي و پيتر تارتارت ٣٥٠ ،سال پس از ابـنصـﻼح همـداني،
به دفاع از اين شكل برخاستند.

جمعبندي تاريخچة شكل چهارم )ضربهاي مطلق(

بر پاية دادههاي تا كنون به دست آمده دربارة شكل چهارم ،براي جمعبندي مـيتـوان
به رويدادهاي زير به طور گذرا اشاره كرد:
منطقدان

ارسطو

تئوفراستوس

جالينوس
پزشك
اسكندر
افروديسي

زمان

٣٢٢-٣٨٤پ.م.
٢٨٩-٣٧٢پ.م.
١٩٩-١٢٩م.

كارهاي انجام شده
بيان  ٥ضرب منتج شكل چهارم به عنوان نتيجة شكل اول:
 ٢) ٢٩a١٩-٢٦ضرب از ضربهاي عقيم شكل اول(
 ٣) ٥٣a١٠-١٣ضرب از ضربهاي منتج شكل اول(
برشمردن  ٩ضرب براي شكل اول:
 ٤ضرب مستقيم و  ٥ضرب غيرمستقيم
انكار شكل چهارم )در بيشتر كتابهايش(
اثبات شكل چهارم )در اثري ناشناخته )؟؟((

٢٣٠-١٥٠م.؟؟

انكار شكل چهارم

كندي ،فارابي و
ابنطيب

سدة  ٤ق.

انكار شكل چهارم جالينوسي

سهﻼن ساوي

٥٤٠ق.

كشيش دنحا

ابنسينا

ابوالفتوح
ابنصﻼح
همداني
)در مقالة في
الشكل الرابع(

ح٨٠٠ .م.
٣٠٠ق.
٤٢٨ق.

٥٤٨ق.

پذيرش شكل چهارم و
بيان تفصيلي ضربهاي منتج آن:
هفت ضرب منتج )پنج ضرب ارسطويي  +دو ضرب تازه(
طرح شكل چهارم
دور از طبع دانستن آن
بيان روش رد شكل چهارم به شكل اول )در دو سطر(
بيان تاريخچة شكل چهارم
تخطئة تقسيمبندي سهگانة ارسطويي
دليلهاي سهگانه بر برتري شكل چهارم بر شكلهاي دوم و
سوم
بيان پنج ضرب منتج براي شكل چهارم
تخطئة دنحاي كشيش در دو ضرب افزوده

٩٣
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منطقدان
مجدالدين
جيلي
ابنرشد
افضلالدين
كاشاني
فخرالدين رازي
نويسندة النكت

و الفوائد

عبداللطيف ابن
لباد
ويليام شروود
William of
Sherwood

لمبرت اُسري

Lambert of
Auxerre

نجمالدين
نخجواني

شمسالدين
سمرقندي
ويليام اكام

پيتر مانتوايي

Peter of
Mantua

پيتر تارتارت

Peter Tartaret

زمان
ح٥٧٠ .ق.
٥٩٥-٥٢٠ق.

ح٦١٠ .ق.

كارهاي انجام شده
نيازمندي شكل چهارم به شكلهاي دوم و سوم
بازگرداندن دو ضرب منتج به شكلهاي اول و سوم
بازگرداندن يك ضرب منتج به شكلهاي اول و دوم
بازگرداندن دو ضرب منتج به شكلهاي دوم و سوم
استفاده از برهان خلف و دليل افتراض
اختصاص دادن مطلقههاي شكل چهارم به مطلقههاي
منعكسه
نيازمندي شكل چهارم به دو عكس مستوي
اينهماني شكل اول و چهارم

٦٠٦-٥٤٤ق.

عدم بازگشت دو ضرب به شكل اول
رسالة »البرهان القاطع في وجوب الشكل الرابع«
نقد جيلي و فخر رازي

٦٤٧-٥٨٦ق.
١٢٤٩-١١٩٠م.
٦٤٨ق.
١٢٥٠م.

نامهاي يادآور براي پنج ضرب غيرمستقيم شكل اول:

سدة ششم

٦٢٩-٥٥٧ق.

سدة هفتم
٧٢٢ق.

٧٥٠ق.
١٣٤٩م.
٨٨٨ق.
١٤٨٣م.
٩٠٩ق.
١٥٠٣م.

رسالهاي به نام »مقالة في تزييف الشكل الرابع«

Baralipton, Celantes, Dabitis, Fapesmo, Frisesomorum

اعتراض به شكل چهارم به دليل فقدان نتيجة موجبة كليه

افزودن هفت ضرب به شكل چهارم به كمك قضيههاي
معدوله
دوازده ضرب شكل چهارم )پنج ضرب  +هفت ضرب در
معدولهها(
نقل و نقد ضربهاي افزودة نخجواني

اعتراض به شكل چهارم و غيرطبيعي دانستن آن

دفاع از شكل چهارم و ضربهاي آن
نامهاي يادآور براي چهار ضرب شكل چهارم:
Bamana, Camene, Dimari, Fimeno

استدﻻل به سود شكل چهارم
چهار ضرب براي شكل چهارم!

٩٤

منطقدان

جان واليس

John Wallis

؟؟؟

محمدتقي
دانشپژوه
عبدالرحيم
ابراهيم صبره

نيكﻼس رشر

لطفاﷲ نبوي
نصراﷲ
پورجوادي

جمعبندي

زمان
١٠٩٨ق.
١٦٨٧م.
؟؟؟

١٣٣١ش.
١٩٦٥م.
١٣٤٤ش.
١٩٦٦م.
١٣٤٥ش.
١٣٧٦ش.
١٣٨٠ش.
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كارهاي انجام شده

نامهاي يادآور براي پنج ضرب شكل چهارم:

Bamalip, Calemes, Dimatis, Fesapo, Fresison

نامهاي يادآور جديد براي سه ضرب نخست شكل چهارم:
Bramantip, Camenes, Dimaris, Fesapo, Fresison

سه مقاله در تاريخ شكل چهارم )در شرق و غرب(
چاپ عكسي رسالة همداني

تصحيح رسالة همداني و ترجمة آن به انگليسي

مقالة »رويكردي تاريخي به شكل چهارم و شرايط انتاج آن«
چاپ عكسي رسالة فخر رازي در منطق )شامل بحثي
سهصفحهاي در شكل چهارم(

رسالة ابنصﻼح همداني با عنوان مقالة في الشكل الرابع من أشكال القيـاس دادههـاي
تاريخي ارزشمندي دربارة بنيـانگـذار يـا بنيـانگـذاران شـكل چهـارم در دسـترس
منطقپژوهان نهاده است كه ميتوان به اين نكات اشاره كرد:
 .١برخﻼف مشهور ،جالينوس نه تنها بنيـانگـذار شـكل چهـارم نبـوده ،بلكـه
مخالف آن نيز بوده است.
 .٢باز برخﻼف مشهور ،ابنسينا در دوران اسﻼمي نخسـتين كسـي نيسـت كـه
شكل چهارم را طرح كرده؛ بلكه دنحاي كشيش ،يـك سـده پـيش از او ،نـه
تنها شكل چهارم را معرفـي كـرده ،بلكـه ضـربهـاي منـتج و عقـيم آن را
برشمرده است.
 .٣برخﻼف گمان بسياري ،نخستين منطقدان مسـلمان كـه ضـربهـاي منـتج
شكل چهارم را برشمرده است ،فخر رازي نيست بلكه ابنصﻼح همـداني و
نيـز مجــدالــدين جيلــي )اســتاد فخــر رازي( پــيش از او ايــن ضــربهــا را
برشمردهاند.

مقالة في الشكل الرابع
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هم چنين ،شكل چهارم پس از همداني تاريخي پـر فـراز و نشـيب را پشـت سـر
گذرانده و با موافقتها و مخالفتهاي بسيار روبرو شده اسـت و در دوري آن از
طبع و لزوم يا عدم لزوم بحـث از آن بـه صـورت مسـتقل ،نـزاعهـاي گونـاگون
درگرفته و در بيان ضربهاي منتج و عقيم آن ،سخنهـاي گونـاگون گفتـه شـده
است .اين در حالي است كه ارسطو هر پنج ضرب منتج شكل چهارم را )هرچنـد
نه با نام »شكل چهارم«( شناسايي كـرده بـود و شـاگردش تئوفراسـتوس آنهـا را
»ضربهاي غيرمستقيم« ناميده بود .شايد اگر ارسطو ايـن پـنچ ضـرب را بـه نـام
»شكل چهارم« معرفي ميكرد سرنوشت اين شكل به گونهاي ديگر رقم ميخـورد
و اين همه بحث دربارة اين نام درنميگرفت.
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ارسطو ،ارگانون ،ميرشمسالدين اديبسلطاني ،موسسة انتشارات نگاه ،تهران١٣٧٨ ،ش.
ارسطو ،منطق ارسطو ،به كوشش عبدالرحمن بدوي ،وكالة المطبوعات و دار القلم ،كويت و
بيروت١٩٨٠ ،م.
پورجوادي ،نصراﷲ ،مجموعه فلسفي مراغه )چاپ عكسي( ،مركز نشر دانشگاهي ،تهران،
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استعنت باﷲ

قال:

مقالة للشيخ أبي الفتوح أحمد بن مﺤ ّمد بن السري
رحمه ﷲ
في الشكل الرابع من أشكال القياس الﺤملي و هو
الشكل المنسوب إلﯽ جالينوس

]المقدّمة[

إنّا وجدنا ُج ّل المنطقيين يطرحون هذا الشكل و يلغون ذكره حت ّﯽ أنّا نجد الكتب الكبار
التي د ُّونت في شرح آنالوطيقا اﻷولﯽ خالية عن ذكره أﺻﻼً ،ما خﻼ الشاذّ منه ا .فإنّه ا
و إن أل ّمت بذكره فمنها ما يطرحه و يعلّل ذلك بأنّه بعيد عن الطبع ،مثل م ا يوج د ف ي
الكتاب اﻷعظم الذي جمعه الرئيس أبوعلي بن سينا و وسمه بكتاب الش فاء ف ي الفص ل
الرابع من المقالة اﻷولﯽ من »كتاب القياس«.
و منها ما يردّه أﺻﻼً و يقولّ :
إن القسمة ﻻ تقتضيه ،كما يوجد في شرح أبي الفرج
ّ
يخطئ ه م ن غي ر دلي ل ذك ره البت ة
بن الطيب لـ»كتاب القياس« .فإنه يثلب ج الينوس و
بمجرد القول ّ
مبرزا ً في اﻷمور الطبّي ة ف ﻼ تُس لﱠم
في ذلك ،بل
بأن الجالينوس و إن كان ّ
ّ
له اﻷمور المنطقية .و قد حكﯽ أحم د ب نالطيّ ب السرخس ي ﻻختص اره ل ـِ آنالوطيق ا ّ
أن
رجﻼً ذكر ﻷستاذه يعقوب بن إسحق الكندي ّ
أن عنده مقالة سريانية لج الينوس ف ي ه ذا
المعنﯽ؛ فأنكر ذلك الكندي و ذكر ّ
أن قسمة العقل ﻻ تقتضي إﻻ ثﻼثة أش كال ﻻ غي ر و
لم يعترف بشكل رابع .و قد ُحكي ّ
أن ﻷبي نصر الفارابي كﻼما ً في ترتيب ه ذا الش كل
و ردّه ،لم أشاهده.
١
تعرضت لذكر هذا الشكل .فأ ّما ب اقي الكت ب و الش روح
فهذه الكتب التي شاهدناها ّ
الت ي انته ت إلين ا ﻷرس طوطاليس و اﻹس كندر و فرفوري وس و غي رهم م ن الق دماء و
٢
س مها إل ﯽ ثﻼث ة و
س م اﻷش كال ق ّ
تعرضوا لذكره .بل ك ّل م نهم إذا ق ّ
الحدث فلم نجدهم ّ
نﺺ علﯽ أنّها ﻻ رابع لها.
ّ
ق
ه
سم
فإن
«
ان
البره
اب
كت
»
ن
م
عة
التاس
ة
المقال
ي
ف
ل
فع
الينوس
و كذلك وج دنا ج
ّ
اﻷشكال الحملية إلﯽ ثﻼثة فقط و جزم القول بأنّه ﻻ رابع لها و كذلك فعل في كتابه في
إحصاء القياسات .و لم نكن شاهدنا من كتبه في المنطق علﯽ كثرتها بحس ب م ا ينط ق
الفهرست بها ّإﻻ هذين الكتابين.
القس موسومة ب ـ»الش كل الراب ع
و قد كانت وقعت إلينا مقالة لرجل يعرف بـِـ دِنحا
ّ
لجالينوس« .فل ّم ا تأ ّملناه ا وج دناها مختلّ ة المعن ي فيم ا يش ترطه ف ي الش كل ف ي تع داد
اﻷول ال ذي يُ ردّ
ضروبه و َج ْع ِل بعض العقم منتجة و في ردائة فهم >١٢٢ب< الشكل ّ
إليه هذا الشكل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١لذكر [ بذكر .Ay

 .٢لذكره[ بذكره .Ay
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فل ّما رأينا ذلك ،بحثنا عن هذا الشكل و ع ن ش رائطه ف ي إنتاج ه و مش اركته للثﻼث ة
اﻷش كال المعروف ة و مخالفت ه له ا ،أعن ي الفص ول الت ي ينفص ل به ا عنه ا ،و تع داد
ضروبه ضربا ً ضربا ً و إقامة البرهان علﯽ المنتج منها و بيان العق يم و ال نقض ١علي ه.
و هذا حين أبتدئ بذلك.

]في تعداد اﻷشكال و أنّها ثﻼثة أم أربعة؟[

إن الحد اﻷوسط ﻻ يخلو من أن يكون محموﻻً في إحدی المقدّمتين و موضوعا ً
فنقولّ :
في اﻷخری؛ فإذا كان كذلك ،فﻼ يخلو من أن يكون محموﻻً في الصغری و موض وعا ً
اﻷول«؛ أو يكون موضوعا ً في الص غری و
في الكبری و هذا هو الذي يس ّمﯽ »الشكل ّ
محموﻻً في الكبری و هذا هو »الش كل الراب ع« المزي د؛ و عن دي أنّ ه ينبغ ي أن يجع ل
٢
ثاني ا ً ف ي الترتي ب لم ا س أذكره فيم ا بع د؛ أو يك ون الح د الوس ط محم وﻻً ف ي كلت ا
المقدّمتين و هذا هو »الشكل الثاني«؛ و مع هذه القسمة ينبغي أن يكون ثالثاً؛ أو يك ون
موضوعا ً فيهما و هو »الشكل الثالث« علﯽ القسمة القديمة؛ و علﯽ رأينا فهو الرابع.
إن بقولك » ّ
فإن اعترض ٣علينا معترض و قالّ :
إن الحد اﻷوسط محمول في إحدی
اﻷول و ه ذا الش كل الراب ع
المق دّمتين و موض وع ف ي اﻷخ ری« ق د دخ ل في ه الش كل ّ
المزيد ،قلنا :لعمري ّ
اﻷول ه و »ال ذي يك ون
إن القسمين داخﻼن فيه؛ لكن ليس الشكل ّ
الحدّ اﻷوس ط في ه محم وﻻً ف ي إح دی المق دّمتين و موض وعا ً ف ي اﻷخ ری مطلق ا ً« ب ل
تتعيّن كل واح دة م ن المق دّمتين .فيك ون ال ذي مق دّمتاه معيّنت ان ٤ك النوع لل ذي مق دّمتاه
٥
مطلقتان.
اﻷول أن نق ولّ » :
إن م ن
و ل و أخ ذنا المق دّمتين مطلقت ين ،لم ا ﺻ ّح ف ي الش كل ّ
شريطته أن تكون كبراه كلّية و ﺻغراه موجب ة« ّ
ﻷن ف ي ه ذا الش كل الراب ع المزي د ﻻ
نحتاج إلﯽ هذه الشريطة و هو داخل تحت مطلق ٦المقدّمتين.
و لو ّ
أن قاسما ً قسم اﻷجس ام البس يطة إل ﯽ ن وعين ،إل ﯽ »ثقي ل« و إل ﯽ »فلك ي« ،و
ب يّن ذل ك ب أن يق الّ :
إن الحرك ة إ ّم ا أن تك ون مس تقيمة أو تك ون مس تديرة؛ ف إن كان ت
مستديرة فهي الفلكية؛ و إن كانت مستقيمة فهي الثقيل؛ ّ
ﻷن الثقي ل يتح رك إل ﯽ الوس ط
علﯽ خط مستقيم ،لقلنا له في ج واب ذل ك :ل و أنّ ك قل تّ :
إن الثقي ل ه و »ال ذي يتح ّرك
التحرك إلي الوسط« ،لص ّح ل ك
صﺺ ذلك بـ»
ّ
علﯽ خط مستقيم مطلقا ً« من غير أن يخ ّ
ّ
صصت ذلك ب ـ»التح ّرك إل ﯽ الوس ط« ج اء م ن القس مة
أن اﻷجسام اثنان .و لكن ل ّما خ ّ
ضرب ثالث و ه و »المتح ّرك م ن الوس ط« .فتك ون اﻷجس ام البس يطة ثﻼث ة ﻻ اثن ان:
فلكي و خفيف و ثقيل.
و إن كان الخفيف >١٢٣أ< و الثقيل نوعين للمستقم الحركة الذي هو قسيم الفلكي،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١النقض[ النص .Ay
 .٢كلتا[ كلتي .Ay

 .٣اعترض[ اعترضت .Ay
 .٤معينتان[ معينتين .Ay

 .٥مطلقتان[ مطلقتين .Ay
 .٦مطلق[ المطلق .Ay
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كذلك أيضا ً نقول في ضروب اﻷشكال من حيث الك ّمية :إنّها أربعة .و ذلك أنّه »إ ّما أن
تكون المقدّمتان كلّيتين و إ ّما جزئيتين و إ ّما أن تكون الكبری كلّي ة و الص غری جزئي ة
و إ ّما أن تكون الصغری كلّية و الكبری جزئية«.
و ﻻ يسوغ لنا أن نقولّ » :
إن هذه اﻷربعة الضروب هي ثﻼثة؛ ﻷ ّن القسمة تقتضي
ذلك بأن نأخذها هكذا :إ ّما أن تكون المقدّمتان كلّيتين و إ ّما جزئيتين أو إحداهما كلّية و
اﻷخری جزئية« فنأخذَ الكﻼم هاهنا مطلقا ً و إذا شرعنا في تعداد الضروب نعين ما
نحتاج إليه و نتغافل عن الباقي؛ ﻷنّه داخل تحت جنس قد بيّنّا أحد نوعيه .فهذا ما يباين
به هذا الشكل الثﻼثة اﻷشكال اﻷُخر في قياسيته.

]المشاركات و المباينات بين الشكل الرابع و سائر اﻷشكال[

و أما ما يباين اﻷُخر في شرائط إنتاجه و شرائط ]إنتاجـ[ها فيتبيّن ببياننا ما تشترك
فيه اﻷشكال اﻷربعة و ]ما[ تتباين ]به[ .فنقولّ :
إن اﻷربعة اﻷشكال تشترك في
شرائط تع ّمها فﻼ تنتج متﯽ وجدت في واحد من اﻷربعة و تتباين بشرائط تخﺺّ كل
واحد منها.
فالذي تشترك فيه اﻷربعة أن ﻻ قياس عن سالبتين و ﻻ عن جزئيتين و ﻻ إذا كانت
الصغری سالبة و الكبری جزئية.

]المباينة اﻷولﯽ :في شرائط اﻹنتاج[

اﻷول يحت اج أن تك ون ﺻ غراه موجب ة و كب راه كلّي ة و ه ذا
و أ ّما ما تتباين به فهو أ ّن ّ
الشكل المزيد يحتاج »أن تكون إحدی مقدّمتيه موجبة و اﻷخری كلّية«؛ أعن ي »أنّ ه ﻻ
تكون إح داهما س البة جزئي ة« .و الش ريطة ١الثاني ة ل ه »أن ﻻ يجم ع في ه ب ين ﺻ غری
جزئية موجبة و كبری كلّي ة موجب ة« .و به اتين الش ريطتين ب اين الثﻼث ة اﻷش كال ف ي
الشرائط.

]المباينة الثانية :في الضروب المنتجة[

اﻷول فظاهر .و ذل ك ﻷنّ ه و إن ش اركه ف ي أنّ ه ﻻ
أ ّما مباينته بالشريطة اﻷولﯽ للشكل ّ
اﻷول و لكنه باينه في ّ
أن ذل ك الش كل
الشكل
في
تكون إحدی مقدّمتيه سالبة جزئية كما
ّ
ع يّنَ في ه أيّم ا ه و الموج ب م ن مقدّمتي ه و ه ي الص غری أو أيّم ا ه و الكلّ ي و ه و
قد ُ
الكبری .و هذا الشكل قد أخذنا الشريطتين مطلقتين غير معيّنتين ّ
فإن إحداهما موجب ة،
أيّهما كانت الصغری أم الكبری ،و اﻷخری كلّية ،أيّهما كانت أيضاً.
و من هاهنا أنتج عن ﺻغری كلّية موجبة و كبری جزئية موجبة بخﻼف ما كان
اﻷول ّ
فإن هذا اﻻقتران فيه ﻻ ينتج .و بهذه الشريطة باين الشكلين اﻵخرين
في الشكل ّ
أيضاًّ :
فإن الشكل الثاني قد تكون ﺻغراه جزئية سالبة و هو الضرب >١٢٣ب<
الرابع من ضروبه؛ و الشكل الثالث قد تكون كبراه جزئية سالبة كما في الضرب
السادس من ضروبه.
فأ ّما الشريطة الثاني ة الت ي اش ترطناها ف ي ه ذا الش كل المزي د و ه و »أن ﻻ يك ون في ه
اﻷو َل و
ازدواج بين جزئية موجبة ﺻغری و كلّية موجبة كبری« فإن ه ب اين به ذه الش ك َل ّ
ﻷن الثاني يلزم فيه ذلكّ ،
الثالث و شارك بها ]الشكلَ[ الثاني؛ ّ
َ
ﻷن من شريطته أن تختل ف
مقدمتاه في الكيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١الشريطة[ شر .Ay
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و أ ّما المباينة الثالثة بين هذا الشكل و بين اﻷشكال الباقية فهو من حيث نتائجه .و ذل ك
ّ
اﻷول ينتج المطالب اﻷربعة أعني اﻹيجاب الكلّي و السلب الكلّي و اﻹيجاب
أن الشكل ّ
الجزئي و السلب الجزئي .و الشكل الثاني ينتج مطلب ين و هم ا الس لب الكلّ ي و الس لب
الجزئي؛ ﻷنه ﻻ ينتج إيجابا ً البتة .و الشكل الثالث ينتج مطلبين هما اﻹيجاب الجزئي و
السلب الجزئي و ﻻ ينتج كلّيا ً البتة .و هذا الشكل ينتج ثﻼث ة مطال ب :س لبا ً كلّي ا ً و س لبا ً
جزئيا ً و إيجابا ً جزئياً.
ّ
اﻷول ينتج إيجابا ً كلّي ا ً و ه ذا الش كل ﻻ ينتج ه
أن
حيث
من
ل
اﻷو
ّ
فهو مباين للشكل ّ
البتة .و يباين الثاني ّ
ﻷن الثاني ﻻ ينتج إيجابا ً البتة و هذا الشكل قد ين تج إيجاب ا ً جزئي اً.
ﻷن الشكل الثالث ﻻ ين تج كلّي ا ً البت ة و ه ذا الش كل ق د ين تج س البا ً
و يباين الشكل الثالث ّ
كلّياً.

]المباينة الرابعة :في عدد الضروب[

و أ ّما المباينة الرابعة بين هذا الشكل و اﻷشكال اﻷُخر فه و م ن حي ث ع دد الض روب.
ّ
اﻷول أربعة و في الثاني أربعة
فإن عدد ضروب هذا الشكل المنتجة خمسة؛ و هي في ّ
و في الثالث ستّة.

]وجوه أفضلية الشكل الرابع من الثاني و الثالث[

فأ ّما ّ
لﻸول فيبيّن من وجهين ]بل من وجوه ثﻼثة[:
أن هذا الشكل ينبغي أن يجعل تاليا ً ّ

اﻷول[
اﻷول :كونه قسيما ً للشكل ّ
]الوجه ّ

اﻷول في القسمة؛ أعني أنّه شاركه في ّ
أن حدّ اﻷوس ط موض وع ف ي
أحدهما :أنّه قسيم ّ
تغن
إحدی المقدّمتين و محمول في اﻷخری و يفضل عليه بأنّه أقرب إل ﯽ الطب ع و مس ٍ
اﻷول م ن ه ذا الوج ه تق دﱡم
في البيان عنه و هذا فﻼ يستغني عنه في البيان؛ فيقدّم عليه ّ
ما هو ضروري التق دّم .و ت ﻼه الث اني تل و اﻷن واع القس يمة؛ ّ
ﻷن حك م ه ذا الش كل م ع
اﻷول حكم نوعين قسيمين ،و حكم الشكلين اﻵخرين معهما حكم نوعين قسيمين لجنس
ّ
اﻷول و الراب ع المزي د .و الن وع أق رب إل ﯽ قس يمه م ن قس يم جنس ه .مث ال ذل كّ :
أن
ّ
اﻹنسان أقرب إلﯽ الفرس ،الذي هو قسيمه ،من النب ات ،ال ذي ه و قس يم جنس ه ،أعن ي
لﻸول.
الحيوان .فهذا أحد الوجهين الذي ﻷجله جعل هذا الشكل ثانيا ً ّ

]الوجه الثاني :كثرة النتائج[

و الوجه الثاني ّ
أن هذا الشكل المزيد يفضل علﯽ الش كلين >١٢٤أ< اﻵخ رين ف ي ع دد
المطالب المنتجة و ذلك أنّه ينتج ثﻼثة مطالب؛ أعني س لبا ً كلّي ا ً و إيجاب ا ً جزئي ا ً و س لبا ً
جزئيا ً و ذانك الشكﻼن ﻻ ينتجان ّإﻻ مطلبين ،أعني ّ
]أن[ الثاني ﻻ ينتج ّإﻻ سلبا ً كلّي ا ً و
سلبا ً جزئيا ً و الثالث ينتج إيجابا ً جزئي ا ً و س لبا ً جزئي اً .و كم ا ّ
أن الفيلس وف ق دّم الش كل
اﻷول علﯽ هذين الشكلين ﻹنتاجه المطالب اﻷربعة ،هكذا ينبغي أن يقتدی به في تق ديم
ّ
هذا الشكل عليهما ﻹنتاجه ثﻼثة ١مطال ب .و له ذا م ا اجتم ع ف ي نتائج ه مجم وع نت ائج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١ثﻼثة[ ثﻼث .Ay
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]الوجه الثالث :عدم الﺤاجة إلﯽ برهان الخلف[

ص اه و ذل ك
و قد زاد هذان الشكﻼن أعني الثاني و الثالث في البعد عن المزيد شيء خ ّ
ّ
أن في ك ّل واحد منهما ضرب ﻻ يُبيﱠن إنتاج ه ّإﻻ ب الخلف كم ا ف ي الض رب الراب ع م ن
الشكل الثاني و هو الذي كبراه كلّية موجبة و ﺻغراه جزئية سالبة و كما ف ي الض رب
السادس من الشكل الثالث الذي ﺻغراه كلّية موجبة و كبراه جزئي ة س البة .و ل يس ف ي
ضروب هذا الشكل المزيد ما يحتاج إلﯽ أن يبيّن بالخلف بل بأجمعها تتب يّن ب العكس و
١
ﻻ خفاء ّ
أن برهان الخلف أغرب و أبعد عن الطبع من برهان العكس.

]وجوه في ردائة الشكل الرابع[

اﻷول :بُعد الشكل الرابع عن الطبع و احتياجه إلﯽ عكسين[
]الوجه ّ

فإن قيل :هذا الشكل ينبغي أن يؤ ّخر عن الشكلين اﻵخرين ،ﻷنّه بعيد عن الطبع و لهذا
ما يحتاج بعض ض روبه إل ﯽ عك س ،أعن ي عك س كلت ي المق دّمتين .و ل يس ف ي ذين ك
الشكلين ما يحتاج إلﯽ عكس كلتي المقدّمتين.
فإنّا نقول :كونه يحتاج إلﯽ عكسين ﻻ يوجب له التأ ّخر عنهما؛ ّ
ﻷن في ذينك
الشكلين ما يحتاج إلﯽ عكسين أيضاً ،أعني عكس إحدی المقدّمتين و عكس النتيجة كما
في الضرب الثاني من الشكل الثاني و هو الضرب الذی يعكس ﺻغراه ،أعني المؤلّف
من كلّية موجبة كبری و كلّية سالبة ﺻغری ،فإنّه يحتاج إلﯽ ٢عكس النتيجة؛ و كذلك
الشكل الثالث إذا ما احتيج في أحد ضروبه إلي عكس الكبری و هو الضرب الرابع
الذی كبراه كلّية موجبة و ﺻغراه جزئية موجبة ،فإنّه يحتاج إلﯽ عكس النتيجة.

]الوجه الثاني :احتياج بعض ضروبه إلي ثﻼثة عكوس[

فإن قيل ّ
بأن هذا الشكل قد يحتاج في بعض ضروبه إل ﯽ ثﻼث ة عك وس ،أعن ي عك س
١٣
ك ّل واحدة من المقدّمتين و النتيجة ،و من هذه الجهة ]يجب تأ ّخره عن الشكلين الثاني
٤
و الثالث[.
قلنا :ليس في ضروب هذا الشكل ما يحتاج إلﯽ ثﻼثة عكوس البتة عل ﯽ م ا س يتبيّن
في ]ما بعد؛ ﻷنّه مت ﯽ عكس ت كلت ا المق دّمتين كم ا ف ي ض ربين م ن[ ٥ض روبه و هم ا
٣
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 .١هذا الوجه الثالث من وجوه أفضليّة الشكل الرابع كان مؤخرّاً في  Ayعن الوجه اﻷول من وجوه ردائة هذا
الشكل؛ فغيرنا الترتيب لينتظم العناوين التي زدناها في ][.
 .٢إلي[ إلي إلي .Ay
 .٣ثﻼثة[ ثﻼث .Ay
 .٤النسخة هنا مطموسة فما جاء في المتن بين ][ إضافة منّا.
 .٥النسخة هنا مطموسة فما جاء في المتن بين ][ إضافة منّا.
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الثالث ١و الخ امس ﻻنحت اج إل ﯽ عك س النتيج ة و مت ﯽ عكس ت النتيج ة ل م نح تج ]إل ﯽ
عكس واحدة من المقدّمتين البتة[ ٢فضﻼً عن كلتيهما ﻷنّه إنما تعكس النتيجة عند تبديل
>١٢٤ب< ترتيب المقدّمتين و متﯽ تبدّلتا في ه ذا الش كل أعن ي أن نجع ل إح داهما ف ي
موضع اﻷخری لم نحتج إلﯽ عكس شيء من المقدّمات بخﻼف ما في الش كل الث اني و
الشكل الثالث ّ
فإن الضربين الل ذين يتب دّل فيهم ا ترتي ب مق دّمات ه ذين الش كلين تعك س
فيهما إحدی المقدّمتين.

اﻷول عن الشكل الرابع[
]الوجه الثالث :اﻻستغناء بالشكل ّ
فإن قيلّ :
اﻷول،
إن هذا الشكل قد استُغني عنه بالشكل ّ

باﻷول ٣بحسب ما تبيّن في كتاب آنالوطيقا
قلنا :و قد استُغني عن الشكلين اﻵخرين
ّ
اﻷولﯽ .فإن كان اﻻستغناء يوجب اﻹلغاء فيُلغي هذين الشكلين .لك ّن ذل ك ل يس بس ائغ؛
بل يجب علينا التصنيف و التعديد و استيفاء اﻷقسام في ك ل أم ر مهم ا أمك ن .فه ذا م ا
احتجنا أن نقوله في هذا المعنﯽ من هذا الوجه.

]شرائط إنتاج الشكل الرابع[

فلنذكر اﻵن شرائط هذا الشكل .فنقولّ :
إن لهذا الشكل شرائط تع ّمه مع اﻷش كال اﻷُخ ر
الثﻼث ة و ه و أنّ ه ﻻ قي اس ف ي ه ذه اﻷش كال اﻷربع ة بأجمعه ا ع ن س البتين و ﻻ ع ن
اﻷول ش ريطة
جزئيتين و ﻻ عن ﺻغری سالبة و كبری جزئية .و يع ّم ه ذا الش كل .و ّ
اﻷول شريطة واحدة.
واحدة كما ع ّم ك ّل واحد من ذينك الشكلين اﻵخرين ،و ّ
اﻷول أنّ ه ﻻ ينبغ ي أن تك ون إح دی
و الش ريطة الت ي تع ّم ه ذا الش كل و الش كل ّ
اﻷول من اشتراطنا في ه
مقدمتيه سالبة جزئية .و هذه الشريطة بعينها لزمت في الشكل ّ
ّ
أن ﺻغراه موجبة و كبراه كلّية .و أ ّما الشكلين اﻵخرين فقد تكون في كل واح د منهم ا
مقدمة هي سالبة جزئية.
اﻷول فنحن
و أ ّما الشريطة التي ع ّمت ك ّل واحد من ذينك الشكلين اﻵخرين و ّ
نذكرها و هي أ ّن كبری الشكل الثاني ينبغي أن تكون كلّية ،كما اشترط في كبری
اﻷول؛ و ﺻغری الشكل الثالث ينبغي أن تكون موجبة ،كما اشترط في
الشكل ّ
اﻷول .فكما ّ
اﻷول التي ع ّمت مقدّمتيه ،و هو أن
أن شريطة الشكل ّ
ﺻغری الشكل ّ
ليس فيهما سالبة جزئية ،كذلك ع ّمت مقدّمتي الشكل المزيد .و كما أ ّن الشريطة التي
صت كبری الثاني .و كما أ ّن الشريطة
صت كبراه ،و هي أن تكون كلّية ،كذلك خ ّ
خ ّ
صت ﺻغری الشكل الثالث.
صت ﺻغراه ،و هي أن تكون موجبة ،كذلك خ ّ
التي خ ّ
صت هذا الشكل المزيد فهو أن ﻻ يجمع فيه ازدواج ﺻ غراه
و أ ّما الشريطة التي خ ّ
٤
ص ه دون
موجب ة جزئيّ ة و كب راه موجب ة كلّي ة كم ا خ ّ
ﺺ الش كل الث اني بش ريطة تخ ّ
الثﻼثة اﻷشكال الباقية و هو أن تختلف مقدّمتاه في الكيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١النسخة هنا مطموسة و قد جعله نيكﻼس رشر »الثالث«.
 .٢النسخة هنا مطموسة فما جاء في المتن بين ][ إضافة منّا و من رشر.
 .٣باﻷول[ باﻷولي .Ay
 .٤جزئية[ ّ
كليّة .Ay
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يختﺺ بشريطة وحده ]و ذلك ّ
ﻷن ما فيه من
فأ ّما الشكل الثالث فلم
ّ
>١٢٥أ< إحداهما »أن تكون ﺻغراه موجبة« و الشرط اﻵخر »أنّه
مقدّمة كلّية« ليس بخاصّ بهّ .
إن هذه الشريطة اﻷخيرة لم تختﺺّ بها
فيما يع ّم اﻷشكال اﻷربعة و هو »أنّه ﻻ قياس فيها من جزئيتين«.
و من هاهنا ،أعني ّ
أن لهذا الشكل الثالث شريطة واحدة ،كثرت ضروبه المنتج ة و
ﺻارت ستّة بخﻼف سائر اﻷشكال الباقية فإ ّن ضروبها أق ّل من ذلك.
اﻷول أربعة أضرب منتجة و في الثاني أيضا ً أربعة أض رب و ف ي
فأ ّما ل َِم كان في ّ
الثالث ستة أضرب ٢و في الشكل المزيد خمسة أضرب؟ فهذا شيء نبيّنه اﻵن بأنّه ل زم
عن هذه الشرائط و ذلك ّ
أن عدد اﻻزدواجات في ك ّل واحد من اﻷشكال علﯽ ما توجب ه
القسمة ستّة عشر ازدواجاً؛ أعني اﻻزدواجات التي مقدّماتها محصورة بأسوار .فإنّا لو
أدخلنا المهمﻼت في الجمل ة لكان ت س تّة و ثﻼث ين ازدواج اً؛ و لك ن ل ّم ا كان ت المهمل ة
قوة الجزئية و ذلك أنّها محتملة أن تكون كلّية و محتملة أن تكون جزئي ة؛ ّإﻻ ّ
أن
قوتها ّ
ّ
كونها كلّية مشكوك فيه و كونها جزئية معلوم متيقّن؛ ّ
ﻷن ما يصدق علﯽ الك ّل يص دق
علﯽ الجزء ،أقمنا الجزئية ٣مقام المهملة.

الشريطتين[:
ﻻ بدّ فيه من
بل هي داخلة

١

]الضروب الستّة عشر[

أن القسمة تقتضي في المحص ورات س تّة عش ر ازدواج ا ً ه و ه ذاّ :
و الذي يتبيّن به ّ
إن
المقدّمتين ﻻ تخلو من أن تكونا جميعا ً كلّيتين أو جميعا ً جزئيتين أو تكونا كلّية و جزئية
أو جزئية و كلّية .فهذه أربعة ازدواجات و ك ّل واحد من هذه اﻻزدواجات ﻻ يخل و م ن
أربع ة أح وال و ه و أن تكون ا جميع ا ً س البتين أو جميع ا ً م وجبتين أو تكون ا موجب ة و
سالبة أو سالبة و موجبة .فإذا ضوعفت هذه اﻷربعة اﻷحوال اﻷُخر باﻷربع ة اﻷح وال
اﻷ ُ َول جاء من ذلك ستّة عشر ازدواجاً.
منها أربعة كلّيات و هي هذه:
٤
 .١كلّيتان موجبتان؛
٥
 .٢كلّيتان سالبتان؛
ّ
 .٣كلّية موجبة و كلية سالبة؛
 .٤كلّية سالبة و كلّية موجبة.
اﻷول ثمانية و هي هذه:
و أربعة جزئيات أُخر تصير مع ّ
٦
 .٥جزئيتان موجبتان؛
٧
 .٦جزئيتان سالبتان؛
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 .٧جزئية موجبة و جزئية سالبة؛
 .٨جزئية سالبة و جزئية موجبة.
و أربعة أُخر من كلّية ﺻغری و جزئية كبری تصير مع المتقدّمة اثني عشر و
هي هذه:
 .٩كلّية موجبة و جزئية موجبة؛
 .١٠كلّية سالبة و جزئية سالبة؛
 .١١كلّية موجبة و جزئية سالبة؛
 .١٢كلّية سالبة و جزئية موجبة.
و أربعة اقترانات أُخر تتر ّكب >١٢٥ب< من مقدّمتين ﺻغراهما جزئية و كبراهما
كلّية تصير مع جميع ما تقدّم من اﻻزدواجات ستّة عشر ازدواجا ً و هي هذه:
 .١٣جزئية موجبة و كلّية موجبة؛
 .١٤جزئية سالبة و كلّية سالبة؛
 .١٥جزئية موجبة و كلّية سالبة؛
 .١٦جزئية سالبة و كلّية موجبة.

]الضروب العقيمة و المنتجة[

فهذه الستّة عشر ازدواجا ً تعقم منها بالشرائط الثﻼث التي اشترطناها عا ّمة في
اﻷشكال اﻷربعة ثمانيةُ ازدواجات .و ذلك ّ
أن الشرائط الثﻼث هي أنّه ﻻ قياس من
جزئيتين و ﻻ من سالبتين و ﻻ من ﺻغری سالبة و كبری جزئية.

]الضروب العقيمة بالشرائط العا ّمة[

فبالشريطة اﻷولﯽ و هي أنّه »ﻻ قياس من جزئيتين« تعقم أربعة ازدواجات و ه ي
الخامس و السادس و السابع و الثامن.
و باشتراطنا أنّه »ﻻ قياس من سالبتين« تعقم ثﻼثة اقترانات و هي الثاني و العاشر
و الرابع عشر.
و باش تراطنا أنّ ه »ﻻ قي اس م ن ﺻ غری س البة و كب ری جزئي ة« يعق م م ّم ا يبق ﯽ
ازدواج واحد و هو الثاني عشر .فصارت اﻻزدواجات العقم في ك ّل واحد من اﻷشكال
علﯽ طريق العموم ثمانية ازدواجات كما ذكرنا.

اﻷول[
]الضروب العقيمة بشرائط الشكل ّ

صانه يلغو أربع ازدواجات أُخ ر و ذل ك ّ
أن
اﻷول شريطتين تخ ّ
و باشتراطنا في الشكل ّ
باشتراطنا فيه ّ
أن »ﺻغراه موجبة« يلغو م ّما بق ي ازدواج ان و هم ا الثال ث و الس ادس
عشر .و باشتراطنا فيه ّ
أن »كبراه كلّية« يلغو من الستّة اﻻزدواجات الباقي ة ازدواج ان
اﻷول أربع ة و
و هما التاسع و الح ادي عش ر .فتبق ﯽ اﻻزدواج ات المنتج ة ف ي الش كل ّ
اﻷول و الثالث و الثالث عشر و الخامس عشر.
هي ّ

]الضروب العقيمة بشرائط الشكل الثاني[

و كذلك أيضا ً باشتراطنا في الشكل الثاني شريطتين ١تبقﯽ فيه من الثمانية ٢اﻻقترانات
الباقية أربعة أضرب منتجة و ذلك أ ّن إحدی شريطتيه هي إحدی شريطتي ]الشكل[
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اﻷول بهذه
اﻷول و هي أن تكون كبراه كلّية فيلغو منه اﻻقترانان اللذان لغيا في الشكل ّ
ّ
صه فهي أن
الشريطة و هما التاسع و الحادي عشر .و أ ّما الشريطة الثانية التي تخ ّ
اﻷول
تختلف مقدّمتاه في الكيف فيلغو منه من الستّ البواقي ازدواجان آخران و هما ّ
و الثالث عشر و تبقﯽ له أربعة ازدواجات منتجة و هي الثالث و الرابع و الخامس
عشر و السادس عشر.

]الضروب العقيمة بشرائط الشكل الثالث[

و كذلك تكون اقترانات الشكل الثالث المنتجةُ من الثمانية الباقية ستّةُ ازدواجات؛ ّ
ﻷن
اﻷول ،أعني أن
الشريطة التي تخ ّ
صه شريطة واحدة و هي إحدی شريطتي ]الشكل[ ّ
»تكون ﺻغراه موجبة« .فيلغو منه اقترانان و هما الثالث و السادس عشر؛ >١٢٦أ<
اﻷول بهذه الشريطة .و تبقﯽ ضروبه المنتجة كما قلنا
و هما اللذان سقطا في الشكل ّ
اﻷول و الرابع و التاسع و الحادي عشر و الثالث عشر و الخامس عشر.
ستّةً و هي ّ

]الضروب العقيمة بشرائط الشكل الرابع[

و بالشريطتين اللتين اشترطنا هما في الشكل المزيد يلغو من الثمانية ١الباقية ثﻼث
اقترانات .و ذلك ّ
أن إحدی الشريطتين كانت أنّه »ﻻ ينبغي أن تكون إحدی مقدّمتيه
سالبة جزئية« فيلغو بذلك اقترانان ٢و هما الحادي عشر و السادس عشر .و هذان
اﻷول لمجموع شريطتيه؛ ﻷنّه لغي بك ّل شريطة من شريطتي
اﻻزدواجان كانا لغيا في ّ
اﻷول واحد من هذين.
ّ
و بالشريطة اﻷخری و هي ٣أنّه »ﻻ قياس فيه عن ﺻغری جزئية موجبة و كب ری
كلّي ة موجب ة« يلغ و ه ذا الض رب وح ده و ه و الثال ث عش ر .فتبق ﯽ ض روبه المنتج ة
اﻷول و الثالث و الرابع و التاسع و الخامس عشر.
خمسة و هي ّ
و ﻷنّا قد ذكرنا ّ
أن عدد جميع اﻻزدواجات في ك ّل واحد م ن اﻷش كال اﻷربع ة س تّة
عش ر ازدواج اً ،تك ون جملته ا ف ي جميعه ا أربع ة و س تّون ازدواج ا ً منه ا خمس ة و
عقما ً و تسعة عشر ضربا ً منتجة.
أربعون ُ

]تفصيل ضروب الشكل الرابع[

و قد بقي م ّما ضمنّاه قبيل ]هذا[ أن نبرهن علﯽ الخمسة اﻷضرب التي ذكرنا أنّها
منتجة في الشكل المزيد و نبيّن ﺻحّة ذلك و كذلك نبيّن ّ
أن اﻷحد عشر ضربا ً الباقية
عقم .و هذا حين أبتدئ بذلك علﯽ توالي اﻻزدواجات.
اﻷول من كلّيتين موجبتين ينتج موجبة جزئية.
فالضرب ّ
مثال ذلك »ك ّل أ ب« و »ك ّل ج أ« فأقول :إنّه ينتج »بعض ب ج«.
برهان ذلك أنّا نغيّر الترتيب بأن نجعل الكبری ﺻغری و الصغری كبری فيصير
اﻷول و
اﻷول من الشكل ّ
هكذا» :ك ّل ج أ« و »ك ّل أ ب« ينتج »ك ّل ج ب« بالضرب ّ
نعكس هذه النتيجة فيصير »بعض ب ج« و هو مطلوبنا.
و مثال ه م ن الم وادّ» :ك ّل ن اطق حي وان« و »ك ّل إنس ان ن اطق« ،فين تج »بع ض
الحيوان إنسان«.
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الثاني من كلّيتين سالبتين .و هو عقيم؛ ﻷنّه ينتج اﻹيجاب الكلّي و السلب الكلّي
معاً .و ما كان كذلك فهو عقيم؛ ﻷنّه ﻻ ينتج شيئا ً واحدا ً بل الشيء و ضدّه؛ فليس
بقياسّ ،
ﻹن القياس علﯽ ما حدّه ارسطوطاليس »قول مؤلّف من أقاويل يلزم عنها
لذاتها شيء واحد من اﻻضطرار« و هذا فﻼ يلزم عنه شيء واحد .و بهذا الطريق بيّن
ارسطوطاليس اﻻقترانات العقم في كتاب آنالوطيقا اﻷولﯽ.
مثال ذلك ]في[ ما ينتج اﻹيج اب الكلّ ي» :ﻻ حج ر واح د إنس ان« >١٢٦ب< و »ﻻ
حيوان واحد حجر« فـ»ك ّل إنس ان حي وان« .و مث ال م ا ين تج الس لب الكلّ ي» :ﻻ حج ر
واحد إنسان« و »ﻻ فرس واحد حجر« فـ»ﻻ إنسان واحد فرس«.
الثالث ،و هو الضرب الثاني من ]الضروب[ المنتجة ،من كلّيت ين كبراهم ا موجب ة
و ﺻ غراهما س البة ،ين تج س البة كلّي ة .مثال ه» :ﻻ ش يء م ن أ ب« و »ك ّل ج أ« ين تج
فـ»ﻻ شيء من ب ج« .و ذلك أنّ ا نُغيّ ر ترتيب ه ب أن نجع ل الص غری كب ری و الكب ری
ﺻغری فيصير هكذا» :ك ّل ج أ« و »ﻻ ش يء م ن أ ب« ين تج ف ـ»ﻻ ش يء م ن ج ب«
اﻷول .و نعكس هذه النتيجة فتصير »و ﻻ شيء من ب ج«
بالضرب الثاني من الشكل ّ
و هو الذي أردنا.
و مثال ه م ن الم وادّ» :ﻻ حي وان واح د حج ر« و »ك ّل إنس ان حي وان« فين تج» :ﻻ
حجر واحد إنسان«.
الرابع ،و هو الضرب الثالث من ]الضروب[ المنتجة ،من كلّيتين كبراهما سالبة و
ﺻغراهما موجبة ينتج سالبة جزئية.
مثاله» :ك ّل أ ب« و »ﻻ شيء من ج أ« ينتج فـ»ليس ك ّل ب ج« .و ذل ك أن نعك س
كلتا المقدّمتين فيصير هكذا» :بعض ب أ«؛ ّ
ﻷن الموجبة الكلّية تنعكس جزئية موجبة،
و »ﻻ شيء من أ ج«؛ ّ
ﻷن السالبة الكلّية تنعكس مثل نفسها .فينتج فـ»ل يس ك ّل ب ج«
اﻷول.
بالضرب الرابع من الشكل ّ
و مثال ه م ن الم وادّ» :ك ّل إنس ان حي وان« و »ﻻ ف رس واح د إنس ان« ف ـ»ل يس ك ّل
حيوان فرس«.
الضرب الخامس من جزئيتين موجبتين ،و هو عقيم؛ ﻷنّ ه ين تج اﻹيج اب الكلّ ي و
السلب الكلّي علﯽ ما سنذكره عاما لهذه اﻻقترانات اﻷربعة التي من جزئيتين.
الضرب السادس من جزئيتين سالبتين ،و هو عقيم أيضا ً ينتج المتضادّتين.
الضرب السابع من جزئية موجبة ﺻغری و جزئية سالبة كبری ،و هو عقيم أيضا ً
ينتج المتضادّتين معاً.
الضرب الثامن من جزئية سالبة ﺻغری و جزئية موجبة كبری ،و هو عقيم.
و الحدود التي تن تج اﻹيج اب الكلّ ي له ذه اﻷربع ة اﻻزدواج ات ه ي» :اﻹنس ان« و
»الحي وان« و »الجس م« ب أن نجع ل »الحي وان« الح دّ المش ترك ،و »اﻹنس ان« الح دّ
اﻷﺻغر و »الجسم« اﻷكبر .و أ ّما الحدود التي تنتج الس لب الكلّ ي فه ذه» :اﻷب يض« و
»اﻹنس ان« و »الط ائر« ب أن نجع ل »اﻷب يض« الح دّ المش ترك ،و »اﻹنس ان« الح دّ
اﻷﺻغر و »الطائر« الحدّ اﻷكبر.
الضرب التاسع ،و هو الرابع من الضروب المنتجة ،من كلّية موجبة ﺻغری و
جزئية موجبة كبری تنتج موجبة جزئية.
مثال ذلك١٢٧> :أ< »ك ّل أ ب« و »بع ض ج أ« ف أقول :إنّ ه ين تج »بع ض ب ج«.
بره ان ذل ك أنّ ا نجع ل ك ّل واح دة م ن المق دّمتين ف ي موض ع ﺻ احبها فيص ير هك ذا:
اﻷول.
»بعض ج أ« و »ك ّل أ ب« ينتج فـ»بع ض ج ب« بالض رب الثال ث م ن الش كل ّ
و بعكس هذه النتيجة فتصير »بعض ب ج« و ذلك ما أردنا.
و مثال ه م ن الم وادّ» :ك ّل إنس ان حي وان« و »بع ض الن اطق إنس ان« ف ـ»بع ض
الحيوان ناطق«.
الضرب العاشر من كلّي ة س البة ﺻ غری و جزئي ة س البة كب ری .و ه و عق يم ين تج

١٠٨

جاويدان خرد ،شماره  ،٢٥بهار و تابستان ١٣٩٣

المتضادّتين معاً .مثال ما ينتج اﻹيجاب الكلّي» :ﻻ إنسان واحد فرس« و »ليس ك ّل نام
إنسان« فـ»ك ّل ف رس ن ام« .و مث ال م ا ين تج الس لب الكلّ ي» :ﻻ إنس ان واح د حج ر« و
»ليس ك ّل نام إنسان« فـ»ﻻ حجر واحد نام«.
الضرب الﺤادي عشر من كلّية موجبة ﺻغری و جزئية سالبة كبری ،و ه و عق يم
ينتج المتضادّتين .مثال ما ينتج اﻹيجاب الكلّي» :ك ّل إنسان حيوان« و »ليس ك ّل جس م
س اس« و
إنسان« فـ»ك ّل حيوان جسم« .و مثال م ا ين تج الس لب الكلّ ي» :ك ّل حي وان ح ّ
»ليس ك ّل حجر حيوان« فـ»ﻻ حسّاس واحد حجر«.

]صدق الجزئية فيما تصدق الك ّلية[

ّ
الظن أنّا وهمنا في هذا المثال الذي ينتج الس لب الكلّ ي بقولن ا:
و ﻻ ينبغي أن يسبق إلﯽ
»ليس ك ّل حجر حيوان«؛ فإنه كان الواجب أن نقول» :ﻻ حجر واحد حي وان« .و ذل ك
أن قولن ا» :ل يس ك ّل حج ر حي وان« ﺻ ادق أيض اً؛ ّ
ّ
ﻷن الس البة الجزئي ة تص دق م ع
السالبة الكلّية.
و قد اقتدينا بأرسطوطاليس في هذا المثال و ذلك أنّه فعل مثل ذلك في مواضع م ن
كتاب آنالوطيقا اﻷولﯽ؛ منها اﻻقت ران ال ذي م ن س البة جزئي ة ﺻ غری و موجب ة كلّي ة
صا ً هكذا:
اﻷول ،حين أراد أن يبيّن أنّه غير منتج ،قال بألفاظه ن ّ
كبری في الشكل ّ
مث ال ذل ك ّ
أن »أ موج ودة ف ي ك ّل ب« و »ب غي ر موج ودة ل بعض ج« أو »غي ر
ي« و »اﻹنس ان« و »اﻷب يض« .ث م الم أخوذ م ن
الح
»
ك
ذل
دود
فح
«.
موج ودة لك ّل ج
ّ
١
ي«
الح
»
و
«.
ثلج
ال
»
و
«
نس
قق
»
ك
ذل
كن
ي
ل
و
«
ان
اﻹنس
»
ه
علي
يقال
ﻻ
»اﻷبيض« ما
ّ
٢
مقول علﯽ ك ّل هذا و غير مقول علﯽ شيء من ذلك.
٥
٤
]فهو بذلك جع ل[» ٣اﻹنس ان« ه و الح دّ اﻷوس ط ف ي ك ﻼ المث الين الل ذين ينتج ان
ي«[ ٦هو الحد اﻷكبر في كﻼ ٧المث الين .و
اﻹيجاب الكلّي و السلب ]الكلّي و جعل »الح ّ
أ ّم ا الح د اﻷﺻ غر فجعل ه فيم ا ين تج اﻹيج اب ]الكلّ ي »القق نس« و فيم ا ين تج[ ٨الس لب
١٤
الكلّي »الثلج«.
فيج يء م ن ه ذا ف ي اﻹيج اب الكلّ ي اقت ران هك ذا١٢٧> :ب< »ل يس ك ّل قق نس
إنسان« و »ك ّل إنسان حيوان« فينتج »ك ّل ققنس حيوان« .و معلوم ّ
أن قول ه »ل يس ك ّل
أن »بع ض القق نس إنس ان«؛ ّ
ققنس إنس ان« ﻻ يعط ي ّ
ﻷن الس البة الجزئي ة تص دق م ع
السالبة الكلّية .و كذلك استعمله في المثال اﻵخر و هو الذي ين تج الس لب الكلّ ي» :ل يس
ك ّل ثلج إنسان« و »ك ّل إنسان حيوان« فـ»ﻻ ثلج واحد إنسان«.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١
.٢

.٣
.٤
.٥
٦

.٧

.٨

و [ فـ )ترجمة التذاري ﻵنالوطيقا اﻷولي ﻷرسطو  ١٩٨٠ص .(١٥١
أرسطو ،التحليل اﻷول .٢٦b٢-١٠
النسخة هاهنا مطموسة فما جاء في المتن بين ][ إضافة منّا.
كﻼ[ كلي .Ay

اللذين ينتجان[ التي تنتج .Ay
النسخة هاهنا مطموسة فما جاء في المتن بين ][ إضافة منّا.
كﻼ[ كلي .Ay
النسخة هاهنا مطموسة فما جاء في المتن بين ][ إضافة منّا.

مقالة في الشكل الرابع

١٠٩

الضرب الثاني عشر من كلّية سالبة ﺻغری و جزئية موجبة كبری ،و ه و عق يم؛
ﻷنّه ينتج المتض ادّتين .مث ال م ا ين تج اﻹيج اب الكلّ ي» :ﻻ ش يء م ن الن اس ف رس« و
»بعض النامي إنسان« ينتج فـ»ك ّل فرس نام« .و مثال ما ينتج السلب الكلّ ي »ﻻ ش يء
من الناس حجر« و »بعض الحيوان إنسان« فـ»ﻻ شيء من الحجر حيوان«.

]رأي دنﺤا القس في هذا الضرب[

و قد زعم دنﺤا ّ
أن هذا الضرب منتج .مثال ما ذكره »ﻻ شيء م ن أ ب« و »بع ض ج
أ« فزعم أنّه ينتج »ليس ك ّل ب ج« .و ذلك بأن نُغيّر الترتي ب و نجع ل ك ّل واح دة م ن
المقدّمتين في موضع اﻷخري فتصير هكذا» :بعض ج أ« و »ﻻ شيء من أ ب« فينتج
اﻷول.
فـ»ليس ]كلّ[ ج ب« بالضرب الرابع من الشكل ّ
ﻷن المطل وب أن ين تج »ل يس ك ّل ب ج« ّ
أن ه ذا غي ر من تج؛ ّ
لكن عن دنا ّ
ﻷن الح دّ
اﻷكبر هو »ج« و هو أنتج عكس هذا» :ليس ك ّل ج ب« و ل يس ت نعكس ه ذه النتيج ة؛
ﻷنّها سالبة جزئية .فهذا أنتج عكس المطلوب ﻻ المطلوب.
اﻷول ضربين آخرين
الشكل
فإن كان دنﺤا يعدّ هذا الضرب منتجا ً فليجعل في
ّ
منتجين و هما الضرب الذي ﺻغراه سالبة كلّية و كبراه كلّية موجبة و الضرب الذي
ﺻغراه كلّية سالبة و كبراه جزئية موجبة .مثال ذلك» :ﻻ شيء من ب أ« و »ك ّل أ
ج« أو »بعض أ ج« ينتج »ليس ك ّل ج ب«؛ ﻷنّا إن عكسنا كلتا المقدّمتين ﺻار
الضربان هكذا و هما »بعض ج أ« و »ﻻ شيء من أ ب« فينتج »ليس ك ّل ج ب«
اﻷول .و ّ
لكن المطلوب كان »]ليس[ بعض ب ج« ﻻ
بالضرب الرابع من الشكل ّ
عكسه.
١٥
فـ]لـ[هذا لم يجعل أرسطوطاليس هذين الضربين منتجين و إن كان بعض القدماء
قد جعلهما منتجين .ف اﻻعتراض علي ه كم ا ]ذكرن ا[ ف ي فس خ ١ذل ك و أنّ ه ين تج عك س
المطلوب و ﻻ ينتج المطلوب.
الضرب الثالث عشر من جزئية موجبة ﺻغری و كلّية موجبة كبری ،و هو عقيم؛
ﻷنّه ينتج الضدّين معاً .مثال ٢ذلك في اﻹيجاب الكلّي» :بعض الحيوان إنسان« و »ك ّل
ناطق حيوان« فـ»ك ّل إنسان ناطق« .و مثال السلب الكلّي» :بع ض الحي وان إنس ان« و
»ك ّل فرس حيوان« فـ»ﻻ إنسان واحد فرس«.

]رأي دنﺤا القس في هذا الضرب[

و هذا الضرب أيضا ً جعله >١٢٨أ< دنﺤا منتجاً؛ ﻷنّ ه جع ل ك ّل واح دة م ن المق دّمتين
في موضع اﻷخری و ألزم عنهم ا إيجاب ا ً جزئي ا ً و ل م يعل م أنّ ه إذا جع ل الص غری ف ي
اﻷول مر ّكبٌ من ﺻ غری كلّي ة موجب ة
موضع الكبری جاء من هذا ضربٌ في الشكل ّ
و كبری ]جزئية[ موجبة و هو غير منتج؛ ّ
اﻷول أن تكون كبراه كلّية.
ﻷن من شريطة ّ
اﻷول.
فهذا وه ٌم منه في معرفة الشكل ّ
الضرب الرابع عشر من جزئية سالبة ﺻغری و كلّي ة س البة كب ری ،و ه و عق يم؛
ﻷنّه أنتج الضدّين معاً .مثال ذلك في اﻹيجاب الكلّي» :ل يس ك ّل إنس ان ﺻ ّهاﻻً« و »ﻻ
فرس واحد إنسان« فـ»ك ّل ﺻ ّهال فرس« .و مثاله في السلب الكلّي» :ل يس ك ّل حي وان
إنسانا ً« و »ﻻ حجر واحد حيوان« فـ»ﻻ إنسان واحد حجر«.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١
.٢

النسخة هاهنا مطموسة فما جاء في المتن بين ][ إضافة من رشر.
مثال[ بيان .Ay

١١٠

جاويدان خرد ،شماره  ،٢٥بهار و تابستان ١٣٩٣

الضرب الخامس عشر ،و هو الضرب الخامس من الضروب المنتجة ،من جزئية
موجبة ﺻغری و كلّية سالبة كبری ،ينتج سالبة جزئية .مثاله» :بعض أ ب« و »ﻻ
شيء من ج أ« ينتج فـ»ليس ك ّل ب ج« .و ذلك أنّا نعكس كلتا المقدّمتين فيصير هكذا:
»بعض ب أ« و »ﻻ شيء من أ ج« فينتج فـ»ليس ك ّل ب ج« بالضرب الرابع من
اﻷول.
الشكل ّ
مثاله من الموادّ» :بعض الحيوان أبيض« و »ﻻ حجر واح د حي وان« ف ـ»ل يس ك ّل
أبيض حجر«.
الضرب السادس عشر من جزئية سالبة ﺻغری و كلّية موجبة كبری ،و هو عقيم
ينتج المتضادّتين معاً .مثال ذلك فيما ينتج اﻹيجاب الكلّي» :ليس ك ّل حي وان إنس ان« و
»ك ّل ناطق حيوان« فـ»ك ّل إنسان ناطق «١و فيما ينتج السلب الكلّي» :ليس ك ّل حي وان
إنسانا ً« و »ك ّل فرس حيوان« فـ»ﻻ إنسان واحد فرس«.

***

فهذه هي الضروب المنتجة و العُقم قد تبيّن ت؛ ّإﻻ ّ
أن م ا بيّنّ اه منه ا إنّم ا أخ ذنا فيه ا
كلت ا المق دّمتين عل ﯽ أنّهم ا مطلقت ين .فأ ّم ا إذا كان ت المق دّمتان جميع ا ً ض روريتين أو
ممكنتين أو مختلطة من هذه الثﻼثة اﻷﺻناف ،أعني المطلق و الضروري و الممك ن،
١٦
ﻷن هذا ّ
فإنّه يحتاج إلﯽ بيان آخر .و ّ
اﻷول
الفن من العلم قد كان القدماء يفرزونه عن ّ
١٧
اﻷول و لهذا ما يعرفه الحدث من اﻹس كندرانيين بج زء ﻻ يق رأ .ف نحن مف ردوه عل ﯽ
ّ
حياله في مقالة تتلو هذه إن شاء ﷲ تعالﯽ .ت ّمت المقالة و الحمد وحده١٢٨> .ب<

پينوشت
.١

براي مروري بر آنچه در اين باره گفته شده است و نيز تاريخچة اين بحث ميتوان به مقالة محمد
تقي دانشپژوه ،كتاب نيكﻼس رشر و نيز مقالة لطفاﷲ نبوي مراجعه كرد )دانشپژوه  ١٣٣١الف،
ب و ج ،نبوي  ١٣٧٦و .(Rescher ١٩٦٦, pp. ١-٤٨

.٢

اين گونه استدﻻل بر نادرستي تقسيم سهگانه كامﻼً نادرست است زيرا آشكار است كه جنس و
فصل در امور انتزاعي و معقوﻻت ثانية منطقي جايگاهي ندارد و استناد به آنها خطايي بزرگ
است كه همداني و بسياري از پيروان او به آن دچار شدهاند.

.٤

به ويژه ابنغيﻼن بلخي در عبارت »و ﻻتشتغلنّ بسخف بن غيﻼن البلخي فيما يقوله فهو حشف و
زيف كلّه« ،النكت و الفوائد ،برگ ٥٠ب ،سطر .١١

.٦

موفق الدين ابو محمد عبد اللطيف موصلى بغدادى دمشقى ،فيلسوف ،فقيه و پزشك قرن ششم و هفتم.

 .٣در مقدمة پورجوادي اين رساله »مجهول المؤلّف« دانسته شده است اما نگارنده با شواهدي كه بيان
آنها در اين مقاله نميگنجد به اين نتيجه رسيده است كه اين رساله از فخرالدين رازي است.
.٥

»و ﻻ تصغ إلي ما يقوله الجيلي من أن نتيجة هذين الضربين ﻻ يتبينان من الشكل اﻷول فليس
ذلك بشيء و كذلك تبعه حشوي اﻷعاجم فيه« ،النكت و الفوائد ،برگ ٥٣ب ،سطر .١٢-١١
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.١

ناطق[ حيوان .Ay

١١١

مقالة في الشكل الرابع
.٧

ابن ابي اصيبعه در كتاب عيون اﻷنباء عن طبقات اﻷطباء نزديك به  ١٦٠كتاب ،مقاله ،رساله،
شرح ،حاشيه و اختصار را به عبد اللطيف بغدادي نسبت داده است كه دو كتاب جامع در منطق و
فلسفه را در بر ميگيرد )به نامهاي تأريث الفَطن و الجامع الكبير كه اين دومي ده جلد است و در
بيست و چند سال نوشته شده است( .در ميان صد و شصت كتاب ياد شده ،بيش از ده نوشته
فلسفي– كﻼمي و نزديك به بيست نوشته منطقي وجود دارد كه برخي آثار منطقي فهرست شده
چنين است:

.٨

بيشتر مطالب اين بخش برگرفته است از ).(Rescher. ١٩٦٥, pp. ٢٢-٤٠

»الفصول اﻷربعة المنطقية«» ،إيساغوجي«» ،باريرمانياس«» ،رسالة في الممكن«» ،مقالة
على جهة التوطئة في المنطق«» ،مقالة في الجنس و النوع«» ،مقالة في كيفية استعمال المنطق«،
»مقالة في القياسات المختلطات و الصرف«» ،مقالة في اﻷقيسة الوضعية«» ،شرح اﻷشكال البرهانية
من ثمانية ابو نصر«» ،حواش على كتاب الثمانية المنطقية للفارابي«» ،كتاب الثمانية في المنطق و
هو التصنيف الوسط«» ،حواش على كتاب البرهان للفارابي«» ،مقالة في ﺻناعة الجدل«» ،مقالة في
الشعر«.
٩. Peter of Mantua.
١٠. Peter Tartaret.
١١. John Wallis.

١٢. Lambert of Auxerre.

 .١٣هنا تفسير آخر من وجود ثﻼثة عكوس في الشكل الرابع لم ينتبه المؤلّف إليه و هو أن ثﻼثة من
المحصورات اﻷربع تنعكس بالعكس المستوي و هي السالبة الكلّيّة و الموجبة الكليّة و الموجبة
الجزئيّة و عكوس هذه الثﻼثة كلّها يُحتاج إليها في ضرب أو آخر من ضروب الشكل الرابع.
فهذا الشكل يحتاج إلﯽ ثﻼثة عكوس ،أي عكوس ثﻼثة محصوراتّ .
لكن الشكل الثاني إنّما
ّ
يحتاج إلي عكس السالبة الكلّيّة و الشكل الثالث يحتاج إلي عكس الموجبة الكليّة و الموجبة
الجزئيّة فقط .فالشكل الرابع الذي يحتاج إلﯽ عكوس ثﻼثة يقع في الترتيب بعد الشكل الثاني
الذي يحتاج إلﯽ عكس واحد و بعد الشكل الثالث الّذي يحتاج إلي عكسين اثنين فقط.
اﻷول ﺻغراه سالبة جزئية و كبراه موجبة كلّية بمثالين:
 .١٤أرسطو يمثّل لعقم الشكل ّ
بعض الققنس ليس بإنسان
و ك ّل إنس ان حي وان

بعض الثلج ليس بإنسان
و ك ّل إنس ان حي وان

فالحد اﻷﺻغر في ّأولهما هو »الققنس« و في ثانيهما هو »الثلج« .ثم يقول :فـ»الحيوان« الحد اﻷكبر محمول
اﻷول و »ﻻ
علي كل ققنس و غير محمول علي شيء من الثلج؛ يعني يصدق »كل ققنس حيوان« في المثال ّ
شيء من الثلج بحيوان« في المثال الثاني؛ فﻼ تصدق نتيجة واحدة في جميع اﻷمثلثة .فبهذين المثالين يستنتج
أرسطو عقم الضرب الذي نحن فيه.

 .١٥و هو تئوفراستوس ).(Kneale and Kneale ١٩٦٢, p. ١٠٠
 .١٦أي اﻷقيسة الموجّهة.

١١٢

جاويدان خرد ،شماره  ،٢٥بهار و تابستان ١٣٩٣

اﻷول و قبيل
 .١٧أنظر ترجمة تذاري من آنالوطيقا اﻷولي ،ففي نهاية الفصل السابع من الكتاب ّ
الشروع في اﻷقيسة من المقدّمات الضرورية ،جاء هذا:
انقضي الشكل الثالث .و إلي هذا الموضع من كتاب القياس يقرأ الحدث من
اﻹسكندرانيين؛ و يس ّمون ما بعده من هذا الكتاب الجز َء غير المقروء ،و هو
الكﻼم في المقاييس المؤلّفة من المقدّمات ذوات الجهة )أرسطو.(١٦٣-١٦٢ :١٩٨٠ ،
و يحكي ابن ابي أﺻيبعة عن الفارابي:
وجرى اﻷمر على ذلك إلى أن جاءت النصرانية فبطل التعليم من رومية ،وبقي
باﻹسكندرية إلى أن نظر ملك النصرانية في ذلك ،واجتمعت اﻷساقفة وتشاوروا
فيما يترك من هذا التعليم وما يبطل ،فرأوا أن يُعَلّ َم من كتب المنطق إلى آخر
اﻷشكال الوجودية ،وﻻ يعلّ َم مابعده ،ﻷنهم رأوا أن في ذلك ضررا ً على
النصرانية ،وأن فيما أطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم فبقي الظاهر
من التعليم هذا المقدار ،وما ينظر فيه من الباقي مستوراً إلى أن كان اﻹسﻼم بعده
بمدة طويلة  ...وكان الذي يتعلّم في ذلك الوقت إلى آخر اﻷشكال الوجودية.
وقال أبو نصر الفارابي عن نفسه أنه تعلّم من يوحنّا بن حيﻼن إلى آخر
كتاب البرهان ،وكان يس ّمى ما بعد اﻷشكال الوجودية الجزء الذي ﻻ يقرأ إلى أن
قرئ ذلك ،وﺻار الرسم بعد ذلك حيث ﺻار اﻷمر إلى معلمي المسلمين أن يقرأ
من اﻷشكال الوجودية إلى حيث يقدر اﻹنسان أن يقرأ) .عيون اﻷنباء في طبقات
اﻷطباء ،ابن أبي أﺻيبعة.(٥٥٣ :

و يقول ابن زرعة في منطقه:
هاهنا يقطع اﻹسكندرانيون الحدث القراءة و يس ّمون الباقي الجزء الذي ﻻ يقرء
فلنجر على سنن أرسطو و لنأخذ النظر في ﺻورة القياس في المادة
و أ ّما نحن
ِ
الضرورية.
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از ديدگاه ابنسينا حركت توسطيه ،بودن متحرك ميان مبدأ و منتهاي حركت
است و حركت قطعيه ،انتزاع صورتهاي خيالي از حدود حركـت و لحـاظ
آنها به صورت مجتمع است .مطرح شدن اشكاﻻتي به وجود حركـت سـبب
گرديده كه بهمنيار قائل به نفي وجود حركت قطعيه شود و ميرداماد حركت
قطعيه و توسطيه؛ هر دو را در خارج موجود بداند .صدرالمتألهين در برخـي
موارد متمايل است كه حركت قطعيه درخارج وجود دارد و در برخي موارد
وجود خارجي حركت توسطيه را ميپذيرد .عﻼمه طباطبايي قائل بـه وجـود
حركت توسطيه و قطعيه هـر دو در خـارج اسـت .نگارنـدگان در پـژوهش
حاضر تبيين نمودهاند كه مقصود ابنسينا توسط حكيم سـبزواري بـه خـوبي
درك شده و حركت قطعيه امري ذهني و حركت توسطيه حقيقتـي خـارجي
است.
واژههاي كليدي :ابنسينا ،سبزواري ،حركت ،توسطيه ،قطعيه.
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به اتفاق همه حكماء ،عالم طبيعت ،در نازلترين مرتبه وجـود قـرار دارد و بـه سـبب
ضعف وجودي ،ثبات در آن راه ندارد .هر جسمي در اين عالم مركـب از دو حيثيـت
ماده و صورت است .ماده ،جوهر بالقوهاي اسـت كـه تنهـا فعليـت آن ،پـذيرا بـودن
صورتهاي متفاوت است .از اين رو ويژگي اصلي عالم ماده ،تغيير و حركت اسـت.
در ميان فيلسوفان يونان باستان ،دو نظريه در مورد حركـت وجـود داشـت كـه يكـي
حركت را به طور كلي ممتنع ميدانست و ديگـري همـه اشـياء را متغيـر و متحـرك
فرض ميكرد.
از نظر پارمنيدس اگر چيزى به وجود آيد ،يا از وجود نشأت ميگيـرد يـا از عـدم
وجود .اگر از وجود ناشى شود ،به وجود آمدنى نيست؛ زيرا كه از قبل هست؛ اما اگر
از عدم وجود به وجود آيد ،عدم وجود بايستي قـبﻼً موجـود باشـد ،تـا وجـود از آن
ناشى شود .بنابراين وجود ،از وجود يا عدم وجـود بـه وجـود نمـىآيـد ،بلكـه فقـط
هست .پارمنديس از اين بيان نتيجه گرفت كه تغيير و حركت محال اسـت )كاپلسـتون،
 ،١٣٧٥ج .(٦٣ :١زنون نيزكه طرفدار نظرية پارمنيدس بود ،كوشـيد آن را اثبـات كنـد و
مبرهن سازد )همان .(٦٨ ،در مقابل ،از ديدگاه هراكليتس همة اشياء در جريان و سـيﻼن
دائماند .از نظر او »شما نمىتوانيد دوبـار در يـك رودخانـه گـام نهيـد .زيـرا پيوسـته
آبهاى تازه جريان دارد و بر شما مىگذرد« .از اين رو تمام چيزهـا در حركـتانـد،
هيچ چيز ثابت و ساكن نيست )همان.(٥١،
ارسطو حركت را اينگونه تعريف كرده است :كمـال اول بـراي آنچـه كـه بـالقوه
است از جهت اينكه بالقوه است )ارسطو .(١٠٥ :١٣٦٣ ،توضيح اينكه متحـرك در حـالى
كه در مكان اول است ،دو كمال دارد كه نسبت به هر دو بالقوه است .كمـال اول ايـن
است كه از مكان اول خارج شود؛ يعنى خروج از مكان اول ،كمالى براى جسم بالقوه
است .اينكه جسم متحرك به مكان دوم برسد ،كمال ديگرى براى آن است كه كمـال
دوم ناميده مىشود .بنابراين حركت ،كمال مقدمي براي تلبس جسـم بـه يـك كمـال
ديگر است كه اكنون بالقوه است و لكن خود اين كمال مقدم مادامي مقدمه آن كمـال
دوم است كه جهت قوهاش باقي باشد چـه اينكـه بالفعـل شـدن حركـت بـه معنـاي
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تماميت و پايان يافتن حركت است و ديگر چيـزي بـاقي نمـيمانـد تـا مقدمـه چيـز
ديگري محسوب شود.
با توجه به اين تعريف ،قوام حركت به شش امر است :مبدأ كه حركت از آن آغاز
مىشود ،منتها كه حركت در آن پايان مييابد ،مسافت )مقوله( كه حركت در آن واقـع
مىشود ،موضوع يا متحرّك ،فاعل يا محرّك و مقدار حركت يعنى زمان.
حركت تقسيمات متعددي دارد مانند بالذات )ماننـد حركـت كشـتي( و بـالعرض
)مانند حركت كسي كه سوار بر كشتي متحرك است(؛ طبيعي )مانند حركـت سـنگي
از باﻻ به پايين( ،قسري )مانند پرتاب سنگي به سـوي بـاﻻ( و ارادي) ماننـد حركـت
شخص به سوي مقصدي خاص(.
حركت توسطيه و قطعيه نيز يكي از تقسيمهاي حركت اسـت كـه ابتـداء توسـط
ابنسينا مطرح شده است .توسطيه و قطعيه دو قسم حركت نيسـتند بلكـه دو معنـا از
حركت هستند .اطﻼق حركت بر قطعيه و توسطيه به اشتراك لفظى است نـه معنـوى.
زيرا معناي جامع و مشتركي ميان اين دو وجود ندارد؛ همـان طـور كـه در بحـث از
ديدگاه ابنسينا خواهد آمد.
حركت توسطيه و قطعيه اختصاص به حركت خاصي ندارد ،لـذا شـامل حركـات
كيفي ،كمي و وضعي نيز ميشود .از اين رو اين بحث در حركت جوهري نيز مطـرح
است .زيرا حركت در مقوﻻت چهارگانه ،تابع حركت در مقوله جوهر اسـت .تقسـيم
اين حركات به توسطيه و قطعيه نيز تابع جـوهر متحـرك آنهاسـت؛ همـانگونـه كـه
حركت آنها تابع حركت در جوهر آنهاست.
حركت توسطيه و قطعيه ،يكى از مباحث پيچيـده در فلسـفه اسـﻼمى اسـت و از
زمان ابنسينا تا روزگار معاصر پارهاي مناقشات پيرامون آن در ميان فيلسوفان مسلمان
در جريان بوده است .سخن اصـلي در ايـن مسـاله آن اسـت كـه :حقيقـت حركـت
توسطيه و قطعيه چيست؟ كدام يك از اين دو قسم در خارج و كـدام يـك در ذهـن
موجود است؟ بحث دوم نشأت گرفته از بحث اول است .زيرا كه با توجه به تعريفي
كه از حقيقت اين دو ارائه ميشود ،ذهني يا خارجي بودن حركت توسطيه يـا قطعيـه
١
مشخص ميشود.
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ديدگاه ابنسينا در مورد حركت توسطيه و قطعيه

از نظر ابنسينا حركت به دو نحوه قابل لحاظ است و به عبـارت ديگـر بـه دو معنـى
اطﻼق مىشود و به دو گونه تصور ميگردد:
متحرك هر حدى از حدود حركت را كه طي ميكنـد ،صـورتي خيـالى از آن بـه
ذهن مىآيد .هنگامي كه قوه خيال اين صورتها را در كنـار هـم تخيـل نمـود ،يـك
صورت علمى متصل )با كنار هـم قـرار دادن صـورتهـاي علمـي حـدود مختلـف
حركت( حاصل ميگردد كه حركت قطعيه ناميده ميشود؛ مانند قطرات باران كـه بـه
صورت خطي آبي )تشكيل شده از آب( ديده ميشـود ،در حـالى كـه اينهـا قطـرات
جداگانهاىاند كه قوه خيال آنها را كنار هم تصوركرده است؛ يا مانند شعله جوالـه كـه
شخصى آن را مىچرخاند .اين شعله به شكل يك دايره از آتش ديده ميشود.
حركت توسطيه عبارت است از اينكه جسم متحرك؛ ميان مبدأ و منتهاى حركـت
باشد .در اين معنا از حركت ،متحرك تغيير نميكند بلكه فقط حـدود مسـافت تغييـر
مىكند .زيرا متحرك تا وقتي كه حركت مىكند بـين مبـدأ و منتهاسـت و ايـن امـري
ثابت نسبت به متحرك است )ابن سينا ،١٤٠٥ ،ج .(٨١ :٤
در عبارت ابنسينا آمده است» :الحرکة اسم لمعنيين« .يعني لفظ حركت ،اسم بـراى
دو معنى است .طبق اين بيان ،توسطيه و قطعيه دو معنا هستند كه قدر مشترك ندارنـد
و مشترك لفظياند .از ديدگاه ابنسينا حركت به معناى امر متصل ممتد ذهنـى اسـت
نه خارجى .با توجه به اين معني ابنسينا قائل است كـه حركـت توسـطيه در خـارج
وجود دارد ولي حركت قطعيه ذهني است.
با توجه به اين ديدگاه ،حركت قطعيـه منطبـق بـر زمـان اسـت ،زيـرا از حركـت
متحرك در حدود حركت ،انتزاع ميشود؛ امـا در حركـت توسـطيه انطبـاق بـا زمـان
وجود ندارد .در همه آنات و حدود حركت ،متحرك بين مبدأ و منتهاسـت .در بـودن
متحرك بين مبدأ و منتهي ،انطباق با زمان وجود ندارد و اين نحوه از وجـود حركـت
اعم از انطباق با زمان است.
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ديدگاه بهمنيار در مورد حركت توسطيه و قطعيه
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بهمنيار شبهه اي در مورد انكار حركت از فﻼسفه قديم نقل ميكند و در صدد ابطـال
آن برميآيد .حاصل شبهه اين است كه حركت وجود ندارد و تغيير فقط دفعي اسـت.
از ديدگاه او اين شبهه وجود حركت قطعيه را ابطال ميكند؛ ولي حركت توسـطيه در
خارج موجود است و امر سيال ميان مبدأ و منتهاست )بهمنيار .(٤٢٢-٤٢١ :١٣٧٥،از ايـن
رو طبق اين ديدگاه حركت توسطيه در خارج و حركت قطعيه در ذهن موجود است.
طبق نظر بهمنيار حركت توسطيه در خـارج وجـود دارد و ايـن اشـكال حركـت
قطعيه و حدوث تدريجى را ابطال مىكند .از ايـن رو بهمنيـار وجـود ايـن اشـكال را
ميپذيرد .بنابراين بهمنيار با دو مطلب مواجه شده است :از سويي دو معنـاي حركـت
كه توسط ابنسينا مطرح شده بود و از سوي ديگر اشـكاﻻت وجـود حركـت و امـر
تدريجي .لذا از نظر او با اينكه اين اشكال به وجود حركت وارد است؛ ولـى حركـت
توسطيه در خارج وجود دارد و اين اشكال حركت قطعيه را ابطال ميكند.
مقصود بهمنيار از فﻼسفه قديم زنون است كـه بـا پـارهاي احتجاجـات در صـدد
ابطال وجود حركت برآمده است .از جمله دﻻيل او اين است كـه بـراى طـي كـردن
مسير يك طرف ورزشگاه به طرف ديگر بايستي بـىنهايـت نقـاط طـى شـود .بـراي
رسيدن به طرف ديگر ورزشگاه بايد اين فاصله در زمان متنـاهى طـي شـود .پيمـودن
بىنهايت نقاط و فاصلة نامتناهى ،در زمان متناهى امكان نـدارد .در نتيجـه هرحركتـى
محال است )كاپلستون ،١٣٧٥ ،ج.(٧١ :١

نقد ديدگاه بهمنيار

اشكالي كه بهمنيار در مورد حركت مطرح نمود ،مربوط به خروج تـدريجي شـيء از
مبدأ بـه منتهاسـت و در ايـن نكتـه فرقـي ميـان حركـت توسـطيه و قطعيـه نيسـت.
مشهورترين احتجاجات زنون ،دﻻئل مربوط به حركت است .او مىكوشـد تـا محـال
بودن حركت و خروج تدريجي را ثابت كند» .زنـون بـر ايـن عقيـده اسـت كـه هـر
موجودى داراى مقدار است و هرچه داراى مقدار است ،جسمانى است ... .ولـى ايـن
نظريه ،نظرية خامى است .زيرا چيزى قسمتناپذير ممكن است موجـود باشـد .ايـن
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سخن مانند اين است كه گفته شود ،خط از نقطهها پديد مىآيد« )ارسطو.(١١٢ :١٣٨٥ ،

اين گونه اشكاﻻت به وجود حركت صحيح نيست .در عموم ايـنگونـه انتقـادات
ميان تغيير دفعي و تدريجي خلـط شـده اسـت .خـروج متحـرك از مبـدأ حركـت و
وصول آن به منتهي ،دفعي است و تدريجي نيست .زيرا اگر خروج از مبدأ و وصـول
به منتهي تدريجي باشد ،تا بينهايت بوده و ابتداء يا انتهاي زماني نخواهد داشـت؛ تـا
اينكه حركت از آن شروع شود و به آن ختم گـردد .بـا توجـه بـه بطـﻼن ايـن گونـه
اشكاﻻت؛ اينكه بهمنيار ملتزم به آنها ميگردد و در پـي آن وجـود حركـت قطعيـه را
انكار مينمايد ،صحيح نيست.

اشكال فخررازي به وجود حركت

فخر رازي با الهام از شبهات زنون ،بر وجود حركت اشكال ميكند .به ايـن بيـان كـه:
چيزهايى كه در عالم حادث مىشوند ،وجودات غيرمنقسـم و متـوالي هسـتند .وقتـى
يك شىء در »آن« موجود ميشود ،به امتداد زمان ممتد نيسـت و بعـد زمـانى نـدارد.
زمان مجموع آنات متوالي است و زمانيات نيز آنيات متوالياند .همـانطـور كـه »آن«
موجود و سپس معدوم مىشود و »آنِ« ديگر در كنار آن موجود و معدوم مىشود؛ در
آنيات هم شىء در »آن« موجود ميشود و به كلـى معـدوم مـىشـود و در »آنِ« بعـد
شىء ديگرى موجود ميشود و به كلى معدوم مىگردد .به اين بيان محـال اسـت كـه
شىء وجود تدريجى داشته باشد و فقط وجود دفعى دارد )فخررازي ،١٤١١،ج.(٥٥١ :١
حاصل شبهه فخر رازي اين است كه حركت وجـود نـدارد و تغييـر فقـط دفعـي
است و نه تدريجي.

نقد ديدگاه فخررازي

فخررازي ميان »آن« سيال و »آن« طرف زمان خلط نموده است .توضيح اينكه »آن« بر
دو قسم است:
الف .حد و طرف زمان كه »آنِ« مفروض ناميده ميشود .لذا حصـول آن فـرع بـر
حصول زمان است
ب» .آن« سيال كه حصول زمان ،فرع بر حصول آن اسـت و بـا حركـت خـويش

