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  چکیده

هایی  ارسطو در جاهاي مختلف آثارش، به تناسب بحث، علوم را به اقسام و شاخه

وي اولین کسی است که منطق را تدوین و به عنوان یک علم عرضه . نمایدمی تقسیم

اما در میان تقسیم بندیهایی که ارسطو از علوم بدست داده است نامی از . نموده است

با استناد به آثار ارسطو نشان دهیم که ایم  در اینجا کوشیده. منطق به چشم نمی خورد

ه در آن مطرح است، یکی از اجزاء یا منطق، با توجه به موضوعات و مباحثی ک

  . شود و باید آن را جزو علوم نظري بشمار آوریممی فلسفۀ أولی محسوبهاي  شاخه

اما . است از آن جهت که موجود است» موجود«از نظر ارسطو موضوع فلسفه أولی 

» صادق«رود، که از جمله آنها موجود به معناي می به چندین معنا به کار» موجود«

به اعتقاد ارسطو چون همه این معانی و کاربردها مشترك معنوي هستند . است

، بر عهده علمی واحد، »صادق«پژوهش در باره همه آنها، و از جمله پژوهش درباره 

از سوي دیگر منطق همان علمی است که به پژوهش . یعنی فلسفه أولی، خواهد بود

فلسفه أولی، و هاي  اجزاء یا شاخهبنابراین منطق یکی از . پردازدمی »صادق«درباره 

  .  بدین ترتیب جزو علوم نظري، خواهد بود

 در دیدگاه ارسطو منطق در عین حالی که جزو علوم نظري است، یک علم آلی به شمار

مالك نظري بودن این . اما این آلی بودن هیچ منافاتی با نظري بودن آن ندارد. رودمی

مورد توجه نباشد، اما مالك » نظر«معرفت یا است که هیچ هدف دیگري غیر از کسب 

درباره موضوع خاص آن غیر آلی بودن این است که هیچ هدفی غیر از کسب معرفت 

و به . بنابراین مالك نظري بودن و مالك غیر آلی بودن یکی نیست. مد نظر نباشد علم

  .    تواند نظري و در عین حال آلی باشدمی همین جهت یک علم

، »موجود«بندي علوم، علوم نظري، فلسفۀ أولی، ارسطو، تقسیم:کلیدي هايهژوا   

  .، علم آلیمنطق، صادق
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  مقدمه 

علوم از جمله موضوعاتی بندي  تقسیمگوناگون یا همان هاي  تقسیم علم به اجزاء و شاخه

اینکه علوم بر چه اساسی . است که در طول تاریخ اندیشه مورد توجه متفکرین قرار گرفته است

علوم چیست، از جمله مباحث مهمی بندي  یابند، و فلسفه تقسیم و طبقهمی از همدیگر تمایز

مختلف بر اساس هاي  اندیشمندان در اعصار و دوره. گیردمی است که ذیل همین موضوع قرار

مختلف تقسیم هاي  علم را به اقسام و دستهاند  و معیارهاي مشخصی که در نظر داشتهها  مالك

قرار داده ها  هر یک از علوم مطرح و رایج زمانه خویش را در یکی از این اقسام و دستهنموده، و 

مورد توجه قرار گرفته و به آن اشاره شده است ها  بندي تقسیماز جمله علومی که در این . اند

پس از تدوین و ارائه مباحث منطقی از سوي ارسطو و ظهور علم منطق، در میان . منطق است

این بحث مطرح شده است که منطق جزو کدام اند  علوم پرداختهبندي  تقسیمبه افرادي که 

به خصوص در میان اندیشمندان مسلمان، که از پیروان منطق ارسطو بوده . دسته از علوم است

همواره این بحث مطرح بوده  اند، علوم داشتهبندي  به بحث طبقهاي  و در عین حال توجه ویژه

هر یک از این اندیشمندان با توجه به . علوم چه جایگاهی داردبندي تقسیماست که منطق در 

هایی  بندي تقسیمو با توجه به  اند، علوم در نظر داشتهبندي  تقسیممعیارهاي متفاوتی که براي 

جایگاه مشخص و معینی را براي منطق در نظر گرفته  اند، که بر اساس این معیارها ارائه کرده

و دیدگاه متفکران مسلمان درباره ها  بندي تقسیمن نیست که به این در اینجا مجال ای. اند

علوم از بندي  تقسیمدرباره جایگاه منطق در  1.علوم بپردازیمبندي  جایگاه منطق در طبقه

دیدگاه متفکران و فیلسوفان مسلمان، مانند ابن سینا و سایرین، بحثهاي فراوانی صورت گرفته 

علوم از دیدگاه ارسطو، که پایه گذار منطق است، بندي  تقسیماما به جایگاه منطق در . است

خواهیم به بررسی جایگاه منطق در می در اینجا. پرداخته نشده یا کمتر پرداخته شده است

  . علوم از دیدگاه خود ارسطو بپردازیمبندي  تقسیم

کرده بندیی از علوم ارائه شاید ارسطو اولین کسی باشد که بطور مشخص و معین تقسیم

مشخص و معینی از علوم بندي  تقسیمپیش از ارسطو، حداقل در تاریخ اندیشه غرب، . است

» علم«از سوي دیگر ارسطو اولین کسی است که منطق را به عنوان یک . عرضه نشده است

که ارسطو از علوم بدست داده هایی  بندي تقسیمبا این حال در میان . نموده استگذاري  پایه

آیا این بدین معنا است که منطق جایگاهی در میان . خوردنمی نطق به چشماست نامی از م

ارسطو از علوم ندارد؛ یا اینکه با توجه به نظرات و دیدگاههاي ارسطو در این هاي  بندي تقسیم

مشخص نمود؟ در ها  بندي تقسیمتوان جایگاه منطق را در این می باره و تحلیل و بررسی آنها
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که اي  عمدههاي  بندي تقسیمدر اینجا ابتدا . له مورد بررسی قرار گرفته استاین نوشتار این مسأ

و ها  بندي تقسیمسپس با توجه به این . ارسطو از علوم بدست داده است بیان شده است

، استدالل مابعدالطبیعهاستنباط و تحلیل از برخی آراء و دیدگاههاي ارسطو، به خصوص در 

در بخش آخر نیز یک . ء فلسفه أولی و جزو علوم نظري استشده است که منطق یکی از اجزا

  .          ایراد و اشکال در این زمینه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است

  

        ارسطو از علومبندیهاي  تقسیم

با . را در مورد علوم بدست داده استهایی  ارسطو در جاهاي مختلف آثارش تقسیم بندي

توان گفت نظر عمده و اساسی وي در این باره این است که علوم به سه  میرجوع به این آثار

گونه <دانش به «شوند؛  تقسیم می) تولیدي(دستۀ کلی علوم نظري، علوم عملی و علوم صناعی 

هر علمی یا عملی است یا «و .)a145،15-16(» شود نظري، عملی و تولیدي گفته می>هاي

  .)b1025،25(» تولیدي یا نظري

مـالك اول  . قابل مشاهده اسـت بندي  تقسیمدر آثار ارسطو دو گونه مالك و معیار براي این 

در این رویکرد ارسطو علوم را با توجه به هـدف و غـایتی کـه مـا از معرفـت      . هدف و غایت است

مـالك دوم کیفیـت و چگـونگی    . کنـد مـی  داریم به سه دسته نظري، عملی و تولیـدي تقسـیم  

این رویکرد ارسطو علوم را با توجه به خصوصیت موضوع علم بـه ایـن سـه     در. موضوعِ علم است

.   کندمی دسته تقسیم

مالك اول براي تقسیم بندي علوم به سه دسته نظري، عملی و تولیدي غرض و غایتی 

هدف شناخت نظري حقیقت است در «از نظر ارسطو . شودمی است که از علم جستجو

است، چون مردان عمل حتی اگر به این بپردازند که اشیاء حالیکه هدف معرفت عملی عمل 

چگونه هستند منظورشان خود معرفت نیست بلکه رابطه این معرفت با کاربرد نسبی و کنونی 

درعلوم نظري . هدف معرفت تولیدي نیز تولید و ساختن است .)b993،20- 23(» آن است

اما در علوم عملی . چ غرض عملیمعرفت از این حیث که معرفت است مورد نظر است و نه هی

علوم تولیدي یا صناعی نیز . گیردمی معرفت با توجه به یک هدف و مقصود عملی مد نظر قرار

بدین ترتیب اگر . دهندمی انجامد مد نظر قرارمی معرفت را از این حیث که به تولید و آفرینش

د، اما اگر هدف از یک هدف از یک علم فقط شناخت و معرفت باشد آن علم نظري خواهد بو

  . علم انجام یک عمل یا تولید یک اثر باشد آن علم به ترتیب عملی و تولیدي خواهد بود
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بودن همانند یکدیگرند و تنها براساس هدف و غایتی » علم«همۀ این علوم مختلف از جهت 

ارد، اما یعنی در همه این علوم شناخت و معرفت وجود د. یابند که دارند از همدیگر تمایز می

از دیدگاه . شوندمی بسته به اینکه هدف از این شناخت و معرفت چه باشد از همدیگر متمایز

اي  بطور کلی هر دانش اندیشه«گوید؛ می ارسطو هر علمی متضمن شناخت علت است، چنانکه

و عقلی و اساساً هر دانشی که مستلزم استدالل است، چه دقیق باشد و چه نامتعین و مبهم، با 

هر دانشی در جستجوي مبادي و «گوید؛ می نیز .)b1025،5-7(» علل و مبادي سر و کار دارد

علتهاي معینی براي هر یک از چیزهاي شناختنی متعلق به آن دانش است، مانند پزشکی، ورزش و 

  .)a 1064 -35،b1063،2(» نیز هر یک از دانشهاي دیگر، چه صناعی باشد و چه ریاضی

نظري، عملی و صناعی تفاوتی با یکدیگر ندارند و در همۀ آنها شناخت علت  از این نظر علوم

اشاره شده است، در  b1025،5-7اگرچه این شناخت، چنانکه در سخن ارسطو در . مطرح است

  .مراتب و درجات متفاوتی محقق باشد

 بدین ترتیب بر اساس این مالك، وجه تفاوت علوم مختلف با یکدیگر و آنچه موجب تقسیم

شود، هدف و غایتی است که از این علوم می بندي این علوم به سه دسته از دیدگاه ارسطو

به نوعی اعتباري است، چون علوم مختلف بر اساس این مالك تقسیم بندي علوم . مدنظر داریم

و تفاوتی با یکدیگر ندارند، و تنها بر اند  یکسان) شناخت نظري علل(از جهت حقیقت علم 

 ایت، که امري خارج از ذات علم و مربوط به عالم است، از یکدیگر تمایزاساس غرض و غ

  .   یابندمی

از دیدگاه ارسطو در میان این علوم، علوم نظري باالترین ارزش را دارند، چرا که در این 

کنیم، جستجو نمیاي علوم معرفت را براي تولید چیزي یا تأمین و فراهم نمودن اثر و نتیجه

و درك و » واقعیت«یعنی هدف و غرض شناخت . خواهیم را براي خود معرفت میبلکه معرفت 

کند فوق کسی می ارسطو کسی را که معرفت را براي خود معرفت جستجو. اصول اولیه آن استفهم 

به عبارت دیگر، آن علم . کندمی دهد که معرفت را براي بدست آوردن نتیجۀ عملی جستجومی قرار

  .)1380،332کاپلستون،(خودش خواستنی باشد و نه صرفاً براي نتایجش  باالتر است که براي

علوم به سه دسته نظري، عملی و تولیدي، که مالك دقیقتري بندي  تقسیممالك دوم براي 

از نظر ارسطو موضوع علوم نظري امور کلی و ضروري هستند، . است، خصوصیت موضوع علم است

اما موضوع علوم عملی و تولیدي اشیاء و . »دیگر باشنداي  گونهتوانند بنمی«یعنی اموري هستند که 

علوم نظري به  .)a1140 -14،b1139،24رك؛(»اي دیگر باشندتوانند بگونهمی«اموري هستند که 

توانند غیر از آنچه که هستند باشند، یعنی حقایق نمی پردازند که به هیچ وجهمی بررسی اموري
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آید می مستقل از خواست بشر هستند و آنچه از دست ما برکه در قوام خویش هایی  و نسبت

اما علوم عملی و تولیدي مربوط به اموري هستند که وابسته به . فقط بازشناسی آنهاست

. و به همین جهت ممکن است غیر از آن چیزي باشند که هستند 2اند، خواست و اراده انسان

هدفی ) تولید(در حالیکه ساختن «ست که تمایز میان خود علوم عملی و تولیدي نیز به این ا

ندارد؛ چون عمل خیر خودش هدف و ) خارج از خود(خارج از خودش دارد، عمل چنین هدفی 

یعنی موضوع در علوم عملی خود عمل است، اما در علوم تولیدي  .)b1140،6- 7(» غایت است

  .آید موضوع بحث استمی اثر و محصولی که از عمل بدست

گر موضوع یک علم مستقل از اراده انسان باشد و خواست و اراده انسان نتواند بدین ترتیب ا

اما اگر موضوعِ علم وابسته به . موجب تغییر و دگرگونی آن شود، آن علم نظري خواهد بود

تقسیم علوم به سه دسته . خواست و اراده انسان باشد، آن علم عملی یا تولیدي خواهد بود

چون . حقیقی و غیر اعتباري استبندي  تقسیماساس این معیار یک نظري، عملی و تولیدي بر 

  . خصوصیت و چگونگی موضوع، یک امر واقعی و نفس األمري است

عمده و مهمی که ارسطو مطرح کرده است تقسیم علوم نظري به سه بندي  تقسیمدومین 

ود علوم نظري وي پس از تقسیم علم به سه دسته نظري، عملی و تولیدي، خ. قسمِ متمایز است

  . کند؛ علم طبیعی، علم ریاضی و فلسفۀ اولیمی را به سه دسته تقسیم

موضوع علم طبیعی موجوداتی است که مادي و . اولین قسم از علوم نظري علم طبیعی است

علم ریاضی به . دومین قسم از علوم نظري علم ریاضی است. پذیراي تغییر و حرکت هستند

شوند، اما مستقل از نمی و دچار تغییر و حرکتاند  ه هر چند ثابتپردازد کمی بررسی اموري

سومین قسم از علوم نظري نیز فلسفه أولی است که به بررسی موجودات . ماده نیستند

از نظر ارسطو عالوه بر علم طبیعی و علم ریاضی، قسم . پردازدمی نامتحرك و مستقل از ماده

کند و آن می ء نامتحرك و مفارق از ماده را بررسیدیگري از علوم نظري وجود دارد که اشیا

  : است» فلسفۀ أولی«

اما اگر چیزي وجود دارد که سرمدي و نامتحرك و مفارق از ماده است، پس معرفت به آن «

تواند باشد، زیرا می چنین چیزي نه موضوع علم طبیعی. گمان باید موضوع علمی نظري باشد بی

پردازد، و نه موضوع علم ریاضی؛ بلکه باید می تحرك معینیاین علم به بررسی موجودات م

کند که بطور می چون علم طبیعی اشیایی را بررسی. موضوع علمی مقدم بر آن دو علم باشد

و بعضی قسمتهاي ریاضیات به پژوهش دربارة . جدا و مستقل وجود دارند ولی نامتحرك نیستند

. اند مالً مفارق از ماده وجود ندارند بلکه در مادهپردازند که نامتحرکند ولی محتمی موضوعاتی
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» اندو هم نامتحرك پردازد که هم مفارق از مادهمی اما فلسفۀ أولی به تحقیق در اشیائی

)17 -10،a1026.(  

بنابراین سه قسم «: گیرد که سه قسم علم نظري وجود داردمی بدین ترتیب ارسطو نتیجه

←ك .همچنین ر - b1064،1- 2(» ریاضیات و فلسفۀ أولیعلم نظري وجود دارد؛ علم طبیعی، 

19-18،a1026.(  

آید که مالك تقسیم بندي علوم نظري به سه قسم طبیعی،  از آنچه بیان شد بدست می

ریاضی و فلسفی، متعلّقات علم و به عبارت دیگر نحوة وجود موضوعاتی است که هر یک از علوم 

کند که مادي و دستخوش تغییر و  ئی را بررسی میپردازند؛ علم طبیعی اشیامی نظري به آن

پردازد که نامتحرکند ولی بطور جدا و مستقل از ماده می ریاضیات به موضوعاتی. حرکت اند

دهد که نامتحرکند و بطور مستقل از  و فسلفۀ أولی اشیائی را مورد بررسی قرار می. وجود ندارند

ن علوم با یکدیگر به دلیل تفاوت موضوعاتی است که بنابراین تفاوت و تمایز ای. ماده وجود دارند

  . دهندمی هر یک از این علوم مورد بررسی قرار

در میان اقسام علوم . از نظر ارسطو در میان اقسام علوم، علوم نظري شریفترین علوم اند

جنس علوم نظري بهترین و شریفترین «نظري هم فلسفه أولی باالترین ارزش و اهمیت را دارد؛ 

شریفترین علوم نظري } فلسفۀ أولی{جناس علوم است و علمی که پس از همه نام بردیم ا

به برتري و زیرا با عالیترین موجودات سروکار دارد و برتري و فروتري هر علمی بستگی . است

  .)b1064،2- 5(» فروتري موضوع آن دارد

  

  علوم ارسطو بندي  تقسیمجایگاه منطق در 

. است که ارسطو دربارة علوم بدست داده استاي عمدههاي  آنچه ذکر شد تقسیم بندي

کجاست و منطق را ها  در این تقسیم بندي» منطق«اکنون مسألۀ ما این است که جایگاه 

بایستی جزو کدامیک از این علوم محسوب نمائیم؟ آیا منطق لزوماً باید جزو یکی از اقسام علوم 

  سم مستقلی است؟نظري، عملی یا تولیدي باشد یا اینکه خود ق

بنابراین براي اعتقاد به . خوردنمی که ذکر شد عنوان منطق به چشمهایی  بندي تقسیمدر 

اینکه منطق ضرورتاً جزو یکی از سه قسمِ علوم نظري، عملی یا تولیدي است، باید نشان دهیم 

ند خارج توانمی است که هیچ علمیاي  بنا به حصر عقلی است؛ یعنی بگونهبندي  تقسیمکه این 

علوم به سه قسم نظري، عملی و تولیدي بر اساس حصر بندي  تقسیماگر . از این سه قسم باشد

بنا به حصر بندي  تقسیمعقلی باشد منطق ضرورتاً جزو یکی از این اقسام خواهد بود، اما اگر این 
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 عقلی نباشد این احتمال وجود خواهد داشت که منطق قسم مستقلی از علوم، در کنار این

  . اقسام باشد

که ارسطو بر اساس آن علوم را به سه قسم نظري، عملی و تولیدي هایی  با توجه به مالك

 بنا به حصر عقلی است و هیچ علمیبندي  تقسیمتوان گفت که این می تقسیم نموده است،

حصر عقلی بودن تقسیم علوم به سه قسم نظري، عملی و . تواند خارج از این سه قسم باشدنمی

خواهیم می بدین ترتیب است که؛ ما معرفت را یا براي معرفت» غایت«لیدي بر اساس مالك تو

، به عبارت )بر این اساس هر علمی یا نظري است و یا غیر نظري(یا براي امري غیر از معرفت 

چون غایت انسان یا از جنس نظر . (»عمل«خواهیم یا براي می »نظر«دیگر معرفت را یا براي 

بنابراین اگر غایت مورد نظر از جنس نظر نباشد، از جنس عمل خواهد . جنس عمل است یا از

در مورد اخیر، یعنی در حالتی که براي امري غیر از خود معرفت، یعنی عمل، به دنبال .) بود

معرفت هستیم، این غایت یا خود عمل است، که در اینصورت علم ما علم عملی خواهد بود؛ و یا 

شود، که در اینصورت علم ما می جهت که موجب ایجاد یا ساختن چیزي دیگرعمل است از این 

  .علم صناعی یا تولیدي خواهد بود

 اما حصر عقلی بودن تقسیم علوم به سه قسم نظري، عملی و تولیدي، بر اساس مالك

 بدین ترتیب است که موضوع علم یا مستقل از اراده انسان است و» موضوع«خصوصیت 

گونه دیگري غیر از آنچه که هست باشد، که در اینصورت علم مورد نظر نظري خواهد تواند بنمی

تواند بگونه دیگري غیر از آنچه که هست می بود؛ و یا وابسته به خواست و اراده انسان است و

اما بدیهی است آنچه که وابسته به . باشد، که در اینصورت علم مورد نظر غیر نظري خواهد بود

انسان » عمل«تواند بگونه دیگري غیر از آنچه هست باشد می ده انسان است وخواست و ارا

بر این اساس در مورد اخیر، یعنی در حالتی که موضوعِ علم وابسته به خواست و اراده . است

انسان است، این موضوع یا خود عمل است، که در اینصورت علم مورد نظر عملی خواهد بود؛ و 

  .است، که در اینصورت علم مورد نظر تولیدي خواهد بود یا نتیجه و محصولِ عمل

علوم به سه قسم نظري، عملی و تولیدي، بنا بندي  تقسیمشود که می بدین ترتیب مالحضه

خود ارسطو نیز . به همین جهت هر علمی باید جزو یکی از این اقسام باشد. به حصر عقلی است

یا علم صناعی است یا علم عملی یا علم  هر علمی«گوید؛ می به این مطلب اشاره داشته، صراحتاً

توان در نمی البته باید توجه داشت که این امر بدین معنا نیست که) b1025،25(3»نظري

فرعی تري در هاي  بندي تقسیمدیگري جدا از این تقسیم بندي، یا هاي  بندي تقسیممورد علوم 
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بندي  تقسیمدیگري براي هاي  ت مالكهمواره ممکن اس. مطرح کردبندي  تقسیممورد خود این 

  .  مختلف دیگري تقسیم کردهاي  علوم در نظر گرفت و بر اساس آن علوم را به دسته

است باید جزو یکی از سه قسم نظري، عملی » علم«بر اساس آنچه گفته شد اگر منطق یک 

علمی و  را براي نامیدن یک رشتۀ خاص) ارگانون(» منطق«ارسطو عنوان . یا تولیدي باشد

به همین جهت در تقسیم بندیهایی هم که از . پژوهش دربارة موضوعی معین به کار نبرده است

عنوانی ) organon(» ارگانون«. به چشم نمی خورد» منطق«علوم بدست داده است نامی از 

ارسطو، که ما اکنون هاي  هاي بعدي براي نامیدن دستۀ خاصی از نوشته است که در سده

لغوي اي البته این نکته. نامیم، استفاده شده استمی ت یا کتابهاي منطقی ارسطومجموعه مقاال

نامیم در آثار ارسطو وجود می شناختی است و تردیدي وجود ندارد که آنچه ما منطقو اصطالح

اساساً ارسطو اولین . دارد و او بطور مفصل به این بحث و پژوهش در این باب پرداخته است

در تاریخ فلسفه، ما پیش . را به عنوان یک علم تدوین و عرضه نموده است کسی است که منطق

از ارسطو مجموعۀ منظم و مدونی به عنوان علم منطق نداریم و این شاهکار ارسطو است که 

بنابراین در جایی که تحقیق و . براي اولین بار مباحث منطقی را تدوین و ارائه نموده است

» علم«شود، تعجبی ندارد که عنوان می براي اولین بار ارائه پژوهش در مورد یک موضوع خاص

  . یا رشتۀ علمی در مورد آن ناشناخته باشد

برخی از صاحبنظران با قول به اینکه منطق بررسی روشهایی است که در همه علوم 

خود منطق جزو این اند  رود، نتیجه گرفتهمی مشترك است و صرفاً آلت و مقدمه علوم بشمار

خود از علوم جایگاه مشخصی هاي  بندي تقسیمنیست و به همین دلیل است که ارسطو در علوم 

از دیدگاه این صاحبنظران .)Taylor. A.E. (1955), p.21(را به منطق اختصاص نداده است 

 مقدمه و ابزار علوم در نظر گرفته است و آن را یک علم حقیقیارسطو منطق را صرفاً به عنوان 

 که مطرح کرده است نامی از منطق به چشمهایی  بندي تقسیمهمین جهت هم در  و بهداند نمی

.)J. L. Akcrill (1981), p.79و W. D. Ross, (1995), p.21رك؛ (خورد نمی

آلت و اند  چنانکه برخی از محققین بدان اشاره کرده. تواند درست باشدنمی اما این دیدگاه

براي  .)1375،9رك؛ خواجه نصیر الدین طوسی، (نیست ابزار بودن منطق نافی علم بودن آن 

از مسائل کلی، که مربوط به یک موضوع اي  صدق علم بر چیزي همین قدر کافی است که دسته

بر همین . یا یک غرض است، در آن مورد بحث قرار گیرد و این معنا در منطق محقق است

گوید؛ می داند ومی دیهیاساس است که محقق طوسی علم بودن منطق را امري واضح و ب

  )  همان(» .بحث و نزاع درباره اینکه آیا منطق علم است یا نه شایسته محصلین نیست«



         71    بندي علوم ارسطو جایگاه منطق در تقسیم                     

خورد، نمی به چشم» منطق«ارسطو از علوم نام بندیهاي  تقسیمبدین ترتیب اگرچه در میان 

ارسطو است و بر اساس آنچه گفته شد و به تصریح خود » علم«اما از آنجایی که منطق یک 

علمی باید جزو یکی از این اقسام باشد، بایستی در میان همین تقسیم بندیها و همین » هر«

مدعاي نوشتار حاضر این است که براساس آنچه از تأمل در برخی . علوم به دنبال منطق باشیم

آید، منطق یکی از اجزاء یا می از آراء و دیدگاههاي ارسطو و تحلیل و بررسی آنها بدست

این مدعا مبتنی بر مقدمات زیر . شودمی فلسفۀ أولی است و از علوم نظري محسوبهاي  شاخه

  :است

  

  بما هو موجود است       » موجود«فلسفۀ أولی دانشی عام و فراگیر و موضوع آن  -1

ارسطو پس از تقسیم بندي علوم نظري به سه قسم و بیان اینکه در میان علوم نظري، 

کند که آیا فلسفۀ  خواستنی ترین علوم است، این مسأله را مطرح می فسلفۀ أولی شریفترین و

  :کلی و فراگیر است یا تنها با یک موضوع معین سر و کار دارداي أولی فلسفه

کلی و فراگیر است یا تنها با یک اي ممکن است پرسیده شود که آیا فلسفۀ أولی فلسفه«

، زیرا علوم ریاضی نیز از این حیث یکسان جنس، یعنی با برخی از اقسام موجود سر و کار دارد

کنند، در حالی که می نیستند؛ هندسه و ستاره شناسی دربارة قسم خاصی از موجودات پژوهش

  ).a1026،24-27(» رودمی ریاضیات کلی در مورد همۀ این موضوعات به نحو مشابه به کار

دهد که می سی قرارچنانکه در بخش قبلی اشاره شد فلسفۀ أولی اشیائی را مورد برر

نامتحرکند و بطور مستقل از ماده وجود دارند؛ آیا این بدین معنا است که پژوهش در این علم و 

شود مختص به قسم خاصی از موجودات است؟ ارسطو علم می احکام و قواعدي که در آن بیان

و خود داراي  ریاضیات علمی فراگیر. کندمی براي این مسأله ذکراي ریاضی را به عنوان نمونه

شناسی، دربارة موضوع برخی از علوم ریاضی، مانند هندسه و ستاره. چندین بخش است

کنند فقط دربارة همان موضوع می کنند و احکامی هم که بیان مشخص و معینی پژوهش می

 داراي عمومیت است و احکامی که در آن بیان» ریاضیات کلی«اما . صادق و معتبر است

حال با توجه به این نمونه، آیا فلسفۀ . مام موضوعات ریاضی صادق استشود دربارة تمی

أولی مانند هندسه یا ستاره شناسی است که تنها به یک موضوع معین، مثالً جوهرهاي 

کند دربارة همۀ می پردازد یا همانند ریاضیات کلی است و احکامی که بیانمی نامحسوس،

  موجودات معتبر است؟
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  :دهدمی سأله اینگونه پاسخارسطو به این م

پاسخ ما به این پرسش چنین است که اگر غیر از جواهر طبیعی جوهري دیگر وجود ندارد «

پس علم طبیعی باید علم نخستین باشد؛ ولی اگر جوهري نامتحرك وجود دارد، پس علمی که 

و چون نخستین یعنی باید فلسفۀ أولی باشد . کند باید مقدمتر باشدمی دربارة این جوهر تحقیق

و بر عهده این علم خواهد بود که به بررسی موجود از آن . است پس باید کلی و فراگیر باشد

هم بررسی اینکه موجود چیست و هم بررسی همۀ آنچه به آن،  -جهت که موجود است، بپردازد

  .)a1026،27- 33(» از آن جهت که موجود است، تعلق دارد

کند، اما می رچه در بارة جواهر مفارق و نامتحرك تحقیقارسطو معتقد است فلسفۀ أولی اگ

 است باید کلی و فراگیر باشد و احکام و قواعدي که در آن بیان أولیاز آنجایی که فلسفۀ 

» موجود«کند بررسی می در همینجاست که ارسطو اعالم. شود شامل همه موجودات بشودمی

بنابراین اگرچه ارسطو در ابتدا فلسفۀ . ستاز آن جهت که موجود است، بر عهدة فلسفۀ أولی ا

 پردازد، اما در ادامه بیانمی کند که به بررسی جواهر مجرد و نامتحركمی أولی را علمی معرفی

دلیل . از آن جهت که موجود است باید موضوع این علم باشد» موجود«کند که بررسی می

یعنی به دلیل اولویت و تقدمی که . تاس أولیارسطو بر این مسئله این است که این علم فلسفۀ 

  .شودمی این علم بر سایر علوم دارد احکام و قوانین آن شامل موضوعات سایر علوم نیز

علمی هست که موجود را از آن جهت که موجود است و اعراضی را که به «از دیدگاه ارسطو 

ی که علوم خاص این علم همانند هیچ یک از علوم. کندمی ذات موجود تعلق دارند بررسی

شوند نیست، زیرا هیچ یک از این علوم دیگر، موجود را کلیتاً به عنوان موجود بررسی می نامیده

کند و دربارة می جزئی از موجود را جدا -مثالً علم ریاضی  -بلکه هر یک از آنها . نمی کنند

  .فۀ أولی استو این علم همان فلس .)a1003،22-26(» پردازدمی اعراض این جزء به تحقیق

، از آن جهت که »موجود«بنابراین فلسفۀ أولی علمی کلی و فراگیر است و به بررسی 

یعنی موضوع فلسفۀ أولی فقط قسم خاصی از موجودات نیست و احکام . پردازدمی موجود است،

شود مختص به قسم خاصی از موجودات نمی باشد، بلکه این می و قواعدي که در این علم بیان

  .پردازدمی ه بررسی و بیان احکام همۀ موجودات، از آن جهت که موجودند،علم ب
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داراي معانی و کاربردهاي مختلف است که از جمله آنها موجود به معناي » موجود«-2

  . است» صادق«

توانیم اینگونه خالصه کنیم؛ فلسفۀ أولی شریفترین علوم می آنچه را که تاکنون بیان شد

و به همین جهت احکامی . باشدمی از آن جهت که موجود است،» موجود«است و موضوع آن 

اکنون . شودمی شود داراي عمومیت و فراگیري است و شامل همۀ موجودات که در آن بیان می

  چیست؟ » موجود«به چه معنا است و منظور از » موجود«باید این سوال را مطرح کنیم که 

←ك .همچنین ر a1003،33(» رودمی تلف به کارموجود در معانی مخ«بنا به نظر ارسطو 

33،a1026  ،5-4،a1028  15و،b1064(.  

  این معانی مختلف را بیان کرده است؛  مابعدالطبیعهوي در فصل هفتم کتاب دلتاي 

. کند، موجود بالذات و موجود بالعرض استمی ذکر» موجود«اولین معنایی که ارسطو براي 

اقسام موجود به معنی موجود بالذات دقیقاً همانها «گوید؛ می ودر مورد موجود بالذات ارسط

» هاستبرابر با عدد مقوله» موجود«زیرا عدد معانی . بر آنها داللت دارندها  هستند که مقوله

)24 -23،a1017(.  

 موجود وقتی به معنی موجود بالعرض است که مثالً«گوید؛ می در مورد موجود بالعرض هم

 .)a1017،9- 10(» هنرمند انسان است«یا » انسان هنرمند است«یا » هنرمند استعادل «گوئیم می

. شودمی موجود بالعرض معنایی است که بصورت عرضی و تضادفی به یک شیئ نسبت داده

وجود هنرمندي در انسان بالعرض است یعنی انسان » انسان هنرمند است«گوئیم می مثالً وقتی

 وقتی که به معنی عرضی گفته«به طور کلی از نظر ارسطو . تصادفاً و بالعرض هنرمند است

شود که هر دو چیز، متعلق می شود که چیزي چیز دیگر است، یا از این جهت چنین گفتهمی

به شیئی واحدند که موجود است، یا از این جهت که شیئی که محمول متعلق به آن است 

ل خود، به عنوان عرض تعلق دارد موجود است، و یا از این جهت که موضوعی که به محمو

  ).a1017،20- 23(» موجود است

کند، موجود به معناي صادق است؛ می ذکر» موجود«دومین معنایی که ارسطو براي 

داللت بر » نیست«داللت بر این دارد که حکمی صادق است و » است«و » موجود«بعالوه «

» موجبه لبه و چه در قضایايکند، چه در قضایاي سامی صادق نبودن و کاذب بودن حکم

)32 -31،a1017(.  
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و » موجود«بعالوه «هم موجود به معنی بالقوه و بالفعل است؛ » موجود«سومین معناي 

کند و گاه داللت به می گاه داللت به موجود بالقوه 4، در این مواردي که ذکر شد،»است«

  .)b1017 -35،a1017،1(» موجود بالفعل

 اوالً در مورد مقوالت به کار» ناموجود«و » موجود«اصطالحات «سطو بدین ترتیب از نظر ار

روند، و ثانیاً با اشاره به بالقوه یا بالفعل بودن این مقوالت یا بالقوه یا بالفعل نبودن آنها، و می

  ).a1051،34(» ثالثاً به معنی صادق و کاذب

چنانکه . کندمی آنها داللتبر » موجود«اینها معانی گوناگونی است که از نظر ارسطو لفظ 

یعنی در  5.در نظر ارسطو صادق و موافق حقیقت است» موجود«شود یکی از معانی می مالحضه

داللت » معدوم«یا » ناموجود«بدین معنا است که گزاره، صادق است و » موجود«برخی موارد 

را » گزارة کاذب«را موجود و » گزارة صادق«بر این اساس . بر این دارد که گزاره، کاذب است

  .نامیممی ناموجود

  

در همۀ کاربردهاي آن مشترك معنوي است، به همین جهت  پژوهش » موجود«-3

از آن جهت که موجود است، به تمام معانی و کاربردهاي آن وظیفه » موجود«دربارة 

  .  علمی واحد است

از آن جهت که  را،» موجود«است و این علم » موجود«چنانکه دیدیم موضوع فلسفۀ أولی 

داراي معانی و » موجود«حال با در نظر گرفتن اینکه . دهدمی موجود است، مورد بررسی قرار

به کدامیک از این معانی » موجود«شود که می کاربردهاي متعدد است، این سوال مطرح

د و دهمی موضوع فلسفۀ أولی است؟ آیا فلسفۀ أولی تنها یکی از این معانی را مورد بررسی قرار

وظیفۀ علوم دیگر است، یا اینکه همۀ این معانی موضوع » موجود«بررسی و پژوهش سایر معانی 

  فلسفۀ أولی هستند؟ 

ارسطو معتقد است که یک موضوع تنها به این دلیل که داراي معانی مختلف است مورد 

معانی فقط افتد که این می این امر تنها در صورتی اتفاق. پژوهش علوم مختلف قرار نمی گیرد

  در لفظ مشترك باشند، و هیچ ارتباط معنایی هم با یکدیگر نداشته باشند؛ 

یک موضوع تنها به این علت که معانی مختلف دارد به علوم مختلف تعلق نمی گیرد، «

گیرد که تعاریف این موضوع، در این معانی مختلف، می بلکه در صورتی به علوم مختلف تعلق

» ک معناي مرکزي و محوري بر گرداندشند و نه بتوان آنها را به ینه یکسان و اینهمان با

)25 -23،a1004.(  
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اگر معانی مختلف یک موضوع یا یک اصطالح، جدا و متفاوت از یکدیگر باشند و در عین 

حال با یک معناي اصلی و محوري نیز مرتبط نباشند، یعنی مشترك لفظی باشند، پژوهش 

اما اگر این معانیِ مختلف در . خواهد بوداي یفۀ علوم جداگانهدربارة هر یک از این معانی وظ

حقیقت یکسان و اینهمان باشند یا اینکه در عین تفاوت معنایی با یک معناي محوري مرتبط 

  .باشند، پژوهش دربارة همۀ این معانی وظیفۀ علمی واحد خواهد بود

-1الت خارج نیست؛ یا اگر یک موضوع یا یک اصطالح چندین معنا داشته باشد، از سه ح

این معانی اینهمان نبوده متفاوت از یکدیگرند، - 2این معانی یکسان و اینهمان هستند، یا اینکه 

گردند، و می اما همگی با یک طبیعت مشترك نسبت دارند و به یک معناي اصلی و محوري باز

اصلی و محوري نیز  این معانی اینهمان نبوده متفاوت از یکدیگرند و به یک معناي- 3یا اینکه 

از دیدگاه ارسطو در دو حالت اول بررسی . گردند، یعنی هیچ ارتباط معنایی با هم ندارندنمی باز

نه تنها پژوهش و بررسی در مورد چیزهایی که «این معانی وظیفه یک علم واحد است، زیرا 

ا یک طبیعت معنا و مفهومی مشترك دارند بر عهده یک علم است، بلکه بررسی چیزهایی که ب

نیز به یک معنا مفهوم ها  مشترك نسبت دارند نیز بر عهده یک علم واحد است؛ چون حتی این

اما در حالت سوم بررسی هر یک از معانی مختلف  .)b1003،12- 15(» و معنايِ مشترك دارند

  . خواهد بوداي  یک اصطالح یا یک موضوع بر عهده دانش جداگانه

ردهاي متعدد یک اصطالح یا یک موضوع در دو حالت اول از نظر ارسطو معانی و کارب

است، چون، چنانکه اشاره شد، حتی آن دسته از معانی که اینهمان نیستند » مشترك معنوي«

نیز به «گردند می اما با یک طبیعت مشترك نسبت دارند و به یک معناي اصلی و محوري باز

ا در حالت سوم معانی متعدد یک اصطالح ام) همان. (»یک معنا مفهوم و معنايِ مشترك دارند

  6.خواهد بود» مشترك لفظی«

با توجه به این توضیحات، و با توجه به این معنا از مشترك لفظی و مشترك معنوي، باید 

، در معانی و کاربردهاي متعدد آن، مشترك لفظی است یا مشترك »موجود«ببینیم که آیا 

وظیفۀ » موجود«ژوهش دربارة هر یک از معانی مشترك لفظی باشد پ» موجود«معنوي؟ اگر 

مشترك معنوي باشد پژوهش و بررسی همۀ این » موجود«اما اگر . خواهد بوداي علوم جداگانه

  معانی وظیفۀ علمی واحد خواهد بود؛ 

چون موضوع علم فیلسوف موجود به عنوان موجود به طور کلی است، نه یکی از اجزاء «

رود، پس این نتیجه نمی متعدد دارد و فقط به یک معنا به کارموجود، و چون موجود معانی 

روند و هیچ طبیعت مشترکی می آید که اگر این معانی به نحو مشترك لفظی به کارمی بدست
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میان آنها وجود ندارد، بررسی موجود وظیفۀ علمی واحد نخواهد بود، چون در مورد چنین 

اگر اصطالح موجود بواسطه طبیعتی مشترك در  چیزهایی رده و جنس واحدي وجود ندارد؛ اما

» رود، در اینصورت بررسی موجود وظیفۀ علمی واحد خواهد بودمی مورد همۀ این معانی به کار

)35 -31،b1060.(  

داراي معانی و کاربردهاي گوناگون است، اما این معانی با یک » موجود«نظر ارسطو اگر چه از 

مشترك لفظی نیست، بلکه » موجود«و به همین جهت  نقطه مرکزي و محوري ارتباط دارند

شود، اما همۀ این معانی با یک می موجود در معانی مختلف به کار برده«مشترك معنوي است؛ 

  .)a1003،33- 34(» نقطۀ محوري و یک طبیعت معین نسبت دارند، و مشترك لفظی نیستند

ه همۀ معانی مختلف دهد کمی را اینگونه توضیح» موجود«ارسطو اشتراك معنوي 

، نسبت دارند و به همین جهت مشترك معنوي »جوهر«با یک مبدأ واحد، یعنی » موجود«

  شوند؛ می محسوب

گردند؛ می رود ولی همۀ این معانی به مبدأیی واحد بازمی موجود نیز در معانی مختلف به کار«

راي اینکه انفعاالت جوهرند، شوند به دلیل اینکه جوهرند، بعضی بمی بعضی اشیاء موجود نامیده

بعضی دیگر براي اینکه جریانی بسوي جوهرند یا بعکس، فساد یا عدم جوهرند، بعضی براي اینکه 

از جوهرند، یا پدید آمده و ناشی از جوهرند، یا از اموري هستند که در نسبت با جوهرند، هایی  کیفیت

به همین دلیل است که ما حتی . ندیا سلب و نفی یکی از این چیزها یا سلب و نفی خود جوهر

  .b1003 (7،5- 11(» استگوییم ناموجود ناموجود می دربارة ناموجود

با مبدأیی واحد و با یک معناي محوري » موجود«بنابراین، با توجه به اینکه همۀ معانی 

شود، این نتیجه بدست می مشترك معنوي محسوب» موجود«نسبت دارند و به همین جهت 

  . وظیفۀ علمی واحد است» موجود«بررسی و پژوهش دربارة همه معانی  آید که می

» موجود«از سوي دیگر . از آن جهت که موجود است موضوع فلسفۀ أولی است» موجود«

اما از آنجایی که این معانی مختلف با یک مبدأ واحد نسبت . معانی و کاربردهاي متعدد دارد

وظیفۀ » موجود«شوند، بررسی همۀ معانی می بدارند، و به همین جهت مشترك معنوي محسو

وظیفۀ اجزاء مختلف همین علم » موجود«یک علم و تحقیق و پژوهش دربارة معانی مختلف 

به عبارت دیگر اگر چه فلسفۀ أولی علمی واحد است اما از آنجایی که موضوع مورد . خواهد بود

معانی هم وظیفۀ همین علم پژوهش آن داراي معانی متعددي است و پرداختن به همۀ این 

آید که فلسفۀ أولی در عین حالی که علمی واحد است داراي اجزاء می است، این نتیجه بدست

  . یا شاخه هایی است
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پردازد که مقدم می همیشه علم در درجۀ اول و بطور عمده به چیزي«اما از نظر ارسطو 

  .)b1003،16- 17(» آن دارنداست و چیزهاي دیگر وابسته به آن هستند و نام خود را از 

 هم آنچه که اساسی است و سایر معانی موجود در نسبت » موجود«در میان معانی مختلف

به همین جهت فلسفۀ أولی که علم موجود بماهو . است» جوهر«شوند، می با آن موجود نامیده

شاخۀ فلسفۀ  بنابراین اولین جزء یا. کندمی موجود است پیش از هر چیز دربارة جوهر تحقیق

این علم همان علمی . کندمی أولی علمی خواهد بود که دربارة جوهر و علل و مبادي آن بحث

و پرداختن . معانی دیگري هم دارد» موجود«اما . نامیده شده است» مابعدالطبیعه«است که بعدها 

  .بود فلسفۀ أولی خواهدهاي  به این معانی و پژوهش دربارة آنها هم برعهدة یکی از شاخه

  

  .استأولیاز آن جهت که صادق است، بر عهدة فلسفۀ» صادق«پژوهش در بارة  -4

به » موجود«آید این است که پژوهش درباره می که از سه مقدمه قبلی بدستاي  نتیجه

چنانکه دیدیم، از جمله معناهایی که ارسطو . نیز بر عهده فلسفه أولی است» صادق«معناي 

پژوهش درباره همه معانی و . است» صادق«کند موجود به معناي می ذکر» موجود«براي 

بنابراین یکی از . هم بر عهده یک علم واحد، یعنی همان فلسفه أولی، است» موجود«کاربردهاي 

پیش از . پردازدمی فلسفۀ أولی باید علمی باشد که به پژوهش دربارة صادقهاي  اجزاء یا شاخه

  . بپردازیم» موجود«، الزم است به توضیح این معناي اینکه ببینیم این علم کدام است

نخست باید ببینیم که صدق و کذب به چه معنا » صادق«به معناي » موجود«براي تبیین 

کذب این است که دربارة آنچه هست، بگوئیم نیست یا دربارة آنچه «است؟ از نظر ارسطو 

و دربارة آنچه نیست  یم هستصدق این است که دربارة آنچه هست بگوئ. نیست، بگوئیم هست

  .)b1011،25- 27(» بگوئیم نیست

آید که صدق و می از این بیان ارسطو، که اساسی ترین تعریف او از صدق و کذب است، بر

شوند و بدون در نظر گرفتن واقعیت، می کذب مفاهیمی هستند که در نسبت با واقعیت مطرح

  .صدق و کذب بی معنا خواهد بود

-1روند؛ می صدق و کذب به دو معنا به کار مابعدالطبیعهرسطو در کتاب نهم مطابق بیان ا

  .)a1052 -2،b1051،2رك؛ (8در مورد مفاهیم یا تصورات - 2ها  در مورد گزاره

صدق و کذب به این معنا مبتنی بر . استها  معناي اولی و اصلی صدق در مورد گزاره

  :گویدمی رد این معناي صدق ارسطودر مو. پیوستگی و جدایی مفاهیم در ذهن هستند
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ـِ موضوع {به معنی کاذب مبتنی بر پیوستگی و جدایی  ناموجودبه معنی صادق و  موجود«

. و صدق و کذب با هم مربوط به دو بخش یا دو طرف یک تناقض هستند. هستند} و محمول

 را ایجاب و تأکید وجود ارتباطاند  زیرا حکم صادق، آنجا که موضوع و محمول واقعاً بهم پیوسته

کند، در حالیکه می کند و آنجا که براستی از هم جدا هستند وجود ارتباط را سلب و نفیمی

  .)b1027،18- 22(» کندمی حکم کاذب بعکس عمل

یعنی در مورد آن دسته . است» گزاره«صدق و کذب به معناي پیوستگی و جدایی، در مورد 

ما اي در هر گزاره. شودمی یوستن چند مفهوم حاصلاز امور ذهنی است که از ترکیب و بهم پ

 دهیم و بدین ترتیب آن دو را با یکدیگر متحدمی یک مفهوم را به مفهوم دیگري نسبت

گوئیم  کنیم و می محمولی را بر موضوع حمل میها  به بیان منطقی، ما در گزاره. کنیممی

ضوع تعلق داشته باشد گزاره صادق حال اگر محمول واقعاً به مو. محمول به موضوع تعلق دارد

خواهد بود، اما اگر محمول به موضوع تعلق نداشته باشد حمل محمول بر موضوع، نادرست و 

ها مطرح  »گزاره«این معناي دقیق صدق و کذب است که در مورد . گزاره کاذب خواهد بود

راست «شود، زیرا می مطرحها  از نظر ارسطو صدق و کذب اوالً و بالذات در مورد گزاره. شود می

» انسان«مفاهمیمی مانند «و  .)a16،13(» و دروغ در پیرامون بهم پیوستن و جداساختن است

  .)a16،15- 16←ك .ر(» نه دروغاند  هنگامی که چیز دیگري افزوده نشود، نه راست» سپید«یا 

هیم نیز، که توانیم دربارة تصورات و مفامی اما، از نظر ارسطو صدق و کذب را به یک معنا

ولی در مورد . این معناي دوم صدق و کذب است. شود، مطرح نمائیممی گزاره از آنها تشکیل

  تصورات و مفاهیم، صدق و کذب به چه معنا است؟

مرکب نیستند تا در صورت پیوستگی اجزاء صادق و در ها  تصورات یا مفاهیم، مانند گزاره

دق و کذب نیز در مورد اینها به همان معنایی که بنابراین ص. صورت جدایی اجزاء کاذب باشند

از نظر ارسطو صدق و کذب در مورد تصورات چنین . است نمی تواند باشدها  در مورد گزاره

) و اعالم غیر از تصدیق است(دریافتن آنها و اعالم آنچه دریافته شده است، صدق است «است؛ 

» ئ ممکن نیست مگر به معناي عرضیزیرا اشتباه در چیستی یک شی. و درنیافتن، جهل است

)26 -24،b1051(.  

البته -به معناي دریافت مستقیم چیستی شیئ و اعالم آن است » تصور«صدق در مورد یک 

اما عدم . بدون اینکه بهم پیوستن یا جدا ساختنی در میان باشد -اعالم غیر از تصدیق است

اگر تصوري بیانگر چیستی حقیقی یعنی . تماس با شیئ و در نیافتن چیستی، جهل خواهد بود

گوئیم، اما اگر تصوري بیانگر چیستی شیئ مورد نظر نباشد در می شیئ باشد به آن صادق
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از نظر ارسطو در اینجا آنچه مقابل صدق است، کذب . حقیقت ما نسبت به آن شیئ جهل داریم

ا کردنی چون در چیستی یک شیئ، بدلیل اینکه بهم پیوستن و جد. نیست بلکه جهل است

  .گیرد، اشتباه ممکن نیست صورت نمی

بدین ترتیب از نظر ارسطو صدق به دو معنا و در دو حیطه، یعنی حیطه تصورات و حیطه 

بدین معنی است که موضوع و محمول حقیقتاً ها  صدق در مورد گزاره. رودمی تصدیقات، به کار

ول حقیقتاً به هم پیوسته باشند، و به موضوع و محماي  بنابراین اگر در گزاره. به هم پیوسته اند

اما در . نامیممی عبارت دیگر محمول حقیقتاً به موضوع تعلق داشته باشد، آن گزاره را صادق

بنابراین اگر . مورد تصورات صدق بدین معناست که تصور بیانگر چیستی حقیقی شیئ باشد

  . میمنامی محتواي یک تصور چیستی حقیقی شیئ باشد آن تصور را صادق

فقط در اندیشه هست و وجود عینی و » صادق«به معناي » موجود«باید توجه داشت که 

و مفاهیم ها  هستند، و گزاره -مفاهیم - و ها  وصف گزاره» کاذب«و » صادق«. خارجی ندارد

و مفاهیم اگر چه در مورد اشیاء خارجی ها  گزاره. اموري ذهنی و مربوط به اندیشۀ انسان اند

بنابراین . کنند ولی خودشان وجود خارجی ندارند بلکه در ذهن موجودند ان میچیزي را بی

 مطرح) البته در نسبت با امور خارجی(صادق و کاذب معناهایی هستند که دربارة امور ذهنی 

کند که صدق و کذب در نفس اشیاء نیستند و در می ارسطو هم بر این نکته تأکید. شوندمی

صدق و کذب در اشیاء « ی توان گفت که صادق یا کاذب اند؛ مورد خود اشیاء خارجی نم

    .)b1027،18- 26(» نیستند، بلکه در اندیشه هستند

فقط در اندیشه هست و وجود عینی و خارجی » صادق«به معناي » موجود«از آنجایی که 

و توضیح دربارة » موجود«بعد از ذکر چند معناي  مابعدالطبیعهندارد ارسطو در کتاب ششم 

گذارد و در ادامه می آنها، موجود به معناي موجود بالعرض و موجود به معناي صادق را کنار

قوه (و عوارض و لواحق آن » جوهر«فقط به بحث دربارة موجود به معنی عینی و واقعی یعنی 

  پردازد؛ می )وفعل

ی با چون ارتباط و جدایی در اندیشه است نه در نفس اشیاء، و چون موجود به این معن«

کند، می پیوندد یا جدامی زیرا آن چیزي که فکر با موضوعی(موجود به معنی حقیقی فرق دارد 

از اینرو باید هم ) یا ماهیت موضوع است یا کمیت یا کیفیت آن یا چیزي دیگر از این قبیل

علت اولی نامعین و علت زیرا . موجود عرضی را به یک سو نهیم و هم موجود به معنی صادق را

} در عین حال{دیگري نوعی انفعال فکر است، و هر دو وابسته به جنس دیگر موجودند، و 



            10، شماره مسلسل91بستان بهار و تا، 6سالهاي فلسفی دانشگاه تبریز، نشریۀ پژوهش        80

بنابراین اجازه دهید این مطالب را کنار بگذاریم . نشانگر طبقۀ جدا و مستقلی از موجود نیستند

  ).a1028-30،b1027،4(» را به عنوان موجود بررسی نمائیم و علل و مبادي خود موجود

، یعنی موجود بالذات یا جوهر و موجود به معناي »موجود«بدین ترتیب دو معنا از معانی 

اما موجود به  10گیرند،می مورد پژوهش و بررسی قرار 9بالقوه و بالفعل در علم مابعدالطبیعه

، که پژوهش درباره آن نیز بر عهده فلسفه أولی است، در علم مابعدالطبیعه »صادق«معناي 

وظیفۀ علم » صادق«پس پژوهش و بررسی موجود به معناي . مورد بررسی قرار نمی گیرد

با توجه به دو معنا یا دو . شودمی دیگري خواهد بود که شاخۀ دیگري از فلسفۀ أولی محسوب

پردازد باید علمی باشد که در بردارنده می »صادق«، علمی که به بررسی »صادق«کاربرد 

  اما این علم کدام علم است؟. باشد) چیستی حقیقی(صادق و تصور صادق پژوهش درباره گزاره 

  

از آن جهت که صادق » صادق«همان علمی است که به پژوهش دربارة » منطق«-5

  .  پردازدمی است

» کاذب«و » صادق«بر اساس توضیحاتی که ارسطو دربارة موجود به معناي صادق و مفاهیم 

موضوعات و مسائلی که وي در منطق خود درباره آنها بحث کرده ارائه کرده است، و با توجه به 

 »صادق«همان علمی است که به پژوهش درباره » منطق«توان نتیجه گرفت می است،

  .پردازدمی

معناي اولی و اصلی . رودمی چنانکه اشاره شد از نظر ارسطو صدق و کذب به دو معنا به کار

هستند و این ها  این معنا صدق و کذب وصف گزارهدر . استها  صدق و کذب در مورد گزاره

و کاذب » گزارة صادق«است که صادق یا کاذب است؛ پس در این معنا صادق یعنی » گزاره«

در این معنا . اما معناي دوم صدق و کذب درباره مفاهیم یا تصورات است. »گزارة کاذب«یعنی 

در . است که صادق یا کاذب است» تصور«صدق و کذب وصف مفاهیم یا تصورات هستند و این 

شیئ » چیستیِ حقیقی«است، یعنی تصوري که بیانگر » تصور صادق«این معنا صادق به معناي 

باشد، دقیقاً به این معنی است » صادق«به معناي » موجود«بنابراین اگر علمی موضوعش . است

ست که این علم اما مسلماً مقصود این نی. است» تصور صادق«و » گزارة صادق«که موضوعش 

این امر وظیفۀ . پردازدمی صادق یا بیان تک تک تصورات صادقهاي  به بررسی تک تک گزاره

هر علمی باید تصورات صحیحی از موضوع یا موضوعات مورد پژوهش خود . علوم مختلف است

م بلکه مقصود این است که این عل. بیان نمایدها  صادقی را در مورد آنهاي  بدست دهد و گزاره

از آن جهت که » تصور صادق«از آن جهت که گزارة صادق است، و » گزارة صادق«به بررسی 
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پردازد؛ یعنی به پژوهش درباره مطالب کلی راجع به گزاره صادق و تصور می تصور صادق است،

  . پردازدمی صادق

اره پردازد باید دربردارنده مطالب اصلی پژوهش در بمی علمی که به پژوهش درباره صادق

بر اساس آنچه ارسطو در ابتداي دفتر دوم تحلیالت ثانویه گفته است درباره هر . باشد» صادق«

تعداد متعلقات پژوهش برابر با چیزهایی «موضوعی چهار مطلب اصلی براي پژوهش وجود دارد؛ 

، »آیا هست«، »چرا هست«، »اینکه هست«: پژوهیممی ولی ما چهار چیز را. دانیممی است که

  .)b89،23-24(»  »ستیچ«

این مطالب اصلی پژوهش، در اصطالح منطق دانان مسلمان همان مطلـب مـا، مطلـب هـل     

 »صـادق «بنابراین علمی که به بررسی و پـژوهش در بـاره   . و مطلب لم هستند) بسیط و مرکب(

مطلـب  (پردازد باید دربردارنده این مطالب اصلی پژوهش درباره صادق باشد؛ صادق چیست؟ می

» صـادق «، و )هل بسـیط و مرکـب  (وجود دارد؟ چه اوصاف و ویژگیهایی دارد؟ » صادق«، آیا )ما

با رجوع به آثار منطقـی ارسـطو و موضـوعات اصـلی مـورد      ). مطلب لم(شود؟ می چگونه حاصل

  شود که دقیقا همین نکات در منطق ارسطو مورد بحث قرار گرفته اند؛می بحث در آنها مالحضه

، بیـانگر  )a19،33نیـز   b1011،25-27رك؛(ذب، که بدان اشاره شـد  تعریف صدق و ک -1

  .است» صادق«مطلب ما درباره 

مطلب هل در مورد صادق یعنی اینکه آیا صادق وجود دارد؟ در مورد مطلب هل ارسـطو   -2

بحـث از   .)b100-15،b99،18و  b72-16،b71،33رك؛ (در مبادي برهان بحث نمـوده اسـت   

چـون  . رهان در حقیقت از جهتی بررسی مطلب هل در مورد صادق اسـت اصول اولیه و مبادي ب

، کـه خـود   »وجـود دارد «صادقی ضرورتاً هاي  کند که گزاره یا گزارهمی در آنجا ارسطو استدالل

صادق دیگر هستند و هر روند و جریانی از اسـتدالل در نهایـت بـه آنهـا     هاي  مبدأ و منشأ گزاره

گیهایی هم که ارسطو براي صادق، در هر یک از دو معنا یا کـاربرد  سایر اوصاف و ویژ. شودمی ختم

  .آن، برشمرده و درباره آن بحث کرده است جزو مطلب هل مرکب درباره صادق خواهد بود

مطلب لم درباره صادق به معناي بررسی علت صادق است، یعنی اینکه صـادق چگونـه و    -3

و دربـاره ایـن مطلـب، کـه دربـاره آن بـه       خالصه دیدگاه ارسـط . شودمی در چه شرایطی حاصل

تفصیل در تحلیالت ثانویه بحث کرده است، این است که صدق یا به نحـو مسـتقیم و بیواسـطه    

صدق برخی از گزاره ها، یعنی همان اصـول  . شود، و یا به نحو غیر مستقیم و با واسطهمی حاصل

برخـی دیگـر از گـزاره هـا، کـه      اما صـدق  . شودمی اولیه یا اولیات، از طریق شهود عقلی حاصل

 شود، با ابتنا بر این اصول اولیه و از طریـق برهـان حاصـل   می صادق را شاملهاي  اکثریت گزاره
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شـود  مـی  بنابراین گزاره صادق یا از طریق شهود مستقیم و یا از طریـق برهـان حاصـل   . شودمی

بحث از شرایطی  بر این اساس بحث از برهان .)b100-15،b99،18و  b72-16،b71،33رك؛ (

  .شودمی است که در آن گزاره صادق حاصل

پـردازد  می چون بحث تعریف به بررسی این. شودمی تصور صادق نیز از طریق تعریف حاصل

آید، و تصور صـادق نیـز همـان بیـانِ     می که چیستی حقیقی تحت چه شرایط و ضوابطی بدست

  11.چیستی حقیقی است

پردازنـد،  مـی  یط حصـول گـزاره صـادق و تصـور صـادق     برهان و تعریف، که به بررسی شـرا 

ارسطو در همان ابتداي دفتر نخست تحلیالت اولیه، که . موضوعات اصلی بحث در منطق هستند

  کند که موضوع پژوهش ما برهان است؛می ترین آثار منطقی اوست، بیان اصلی

دام رشته مربوط نخست باید بیان کنیم که پژوهش ما در پیرامون چه موضوعی است و به ک«

  .)a24،10- 12(» یابدمی شود؛ موضوع پژوهش ما برهان است و به دانش برهانی پیوند می

: گویدمی اما برهان چیست؟ ارسطو. بنابراین موضوع اصلی پژوهش در منطق، برهان است

قیاسی است که بر پایه ي آن، » علمی«منظور من از برهان، قیاس علمی است؛ ولی منظورم از «

  .)b71،18-19(» دانیم داشتن خود آن، ما می با

قیاس است، قیاسی که بر اساس آن و صرفاً با داشتن آن ما واجد اي پس برهان گونه

اما قیاس گفتاري مرکب از دو گزاره است که با فرض صادق بودن آنها گزارة . شویممی معرفت

از گفتاري که در آن،  قیاس عبارت است«شود؛ می صادق دیگري به ضرورت از آنها نتیجه

به دلیل بر جا بودن   اند، هنگامی که چیزهایی فرض شوند، چیز دیگري جز آنها که فرض شده

  .)b24،17- 20(» شودمی مفروضها، به ضرورت نتیجه

قیاس است، براي پژوهش درباره برهان نخست باید به اي  از آنجایی که برهان خود گونه

ون قیاس باید پیش از برهان سخن گفت، به این دلیل که در پیرام«بررسی قیاس بپردازیم؛ 

» اي قیاس است، ولی هرگونه قیاس برهان نیست قیاس کلی تر است؛ زیرا همانا برهان گونه

)30 -29،b25.(  

وي پس از . ارسطو در عمل نیز چنین کرده، در مورد قیاس پیش از برهان سخن گفته است

و اشکال مختلف آن » قیاس«لیالت اولیه به بحث ، در تمام تح»برهان«کوتاه به اي اشاره

. دهد را مورد بحث و بررسی قرار می» برهان«پردازد و در تحیالت ثانویه است که به تفصیل  می

بدین ترتیب با اینکه موضوع اصلی پژوهش در منطق برهان است، اما از آنجایی که الزمه بحث 

خود قیاس از . ت اصلی منطق خواهد بوداز برهان بحث از قیاس است، قیاس نیز از موضوعا
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و . شود، بنابراین بحث از گزاره از لوازم بحث قیاس استمی تشکیلها  »گزاره«ترکیب و تألیف 

  .به همین جهت گزاره نیز از موضوعات منطق خواهد بود

موضوع اصلی دیگري که ارسطو در تحلیالت ثانویه و نیز در برخی دیگر آثار خود، از جمله 

وي پس از آنکه در . است» تعریف«، به آن پرداخته است مبحث مابعدالطبیعهشهایی از در بخ

پردازد، در دفتر دوم بطور عمده درباره می »برهان«دفتر اول تحلیالت ثانویه به بحث درباره 

نیز از جمله موضوعات مهمی » تعریف«بنابراین . کندمی و شرایط و ضوابط آن بحث» تعریف«

  .شودمی ق از آن بحثاست که در منط

» تعریف«، و »گزاره«و » قیاس«، به تبع آن »برهان«آید که می از آنچه گفته شد بدست

این موضوعات در حقیقت در بردارنده یکی از . موضوعات اصلی پژوهش در منطق ارسطو هستند

  . مطالب اصلی پژوهش درباره صادق، یعنی مطلب لم هستند

آید، بیان شرایطی است که در آن از تألیف دو گزاره، می قیاس، چنانکه از تعریف آن بر

فقط . شودنمی از تألیف هر دو گزاره مفروض، گزاره صادق حاصل. آیدمی صادق بدستاي  گزاره

شود و قیاس می تحت شرایط و ضوابط خاصی است که از تألیف دو گزاره گزاره صادق حاصل

قیاس است، این تعبیر در مورد اي  برهان گونه از آنجائیکه. بیانگر این شرایط و ضوابط است

یعنی برهان نیز بیان شرایطی است که در آن از تألیف دو گزاره، . برهان نیز صادق خواهد بود

تنها تفاوت قیاس و برهان در این است که در قیاس، نتیجه با . آیدمی صادق بدستاي  گزاره

ا در برهان نتیجه مطلقاً صادق است، چون صادق است ام) دو گزاره(ها  صادق بودن مقدمه فرض

بنابراین در قیاس با فرض صادق بودن مقدمات و در . مقدمات برهان حتماً گزارة صادق هستند

و » برهان«و » قیاس«بدین ترتیب بررسی . شودمی برهان بطور مطلق گزارة صادق حاصل

بررسی شرایط کلیی است  پژوهش دربارة آن ها، که منطق عهده دار آن است، دقیقا به معناي

  . و این همان مطلب لم درباره گزاره صادق است. شودمی حاصل» گزارة صادق«که در آن 

چیستی «شود که بر اساس آن می از شرایط و ضوابط کلیی بحث» تعریف«اما در بحث 

. تصور صادق نیز، چنانکه اشاره شد، همان بیان چیستی حقیقی است. آیدمی شیئ بدست» حقیقی

، که منطق عهده دار بحث درباره آن است، در واقع بحث از شرایط کلیی است که »تعریف«بنابراین 

  .و این همان مطلب لم درباره تصور صادق است. شودمی در آن تصور صادق حاصل

بدین ترتیب، با توجه به اینکه برهان، قیاس و تعریف موضوعات اصلی در منطق هستند، 

از چگونگی حصول یا بدست آوردن گزاره صادق و تصور صادق بخش عمده منطق را بحث 

  .دهدمی ، تشکیل»صادق«، یعنی مطلب لم درباره )چیستی حقیقی(
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آید که منطق همان علمی است که به بحث درباره می از آنچه گفته شد این نتیجه بدست

» صادق«اي اگر علمی هست که دربارة موجود به معن. پردازدمی »صادق«به معناي » موجود«

رود، پس این علم باید به هر دو معناي می کند، و اگر صادق به دو معنا به کارمی پژوهش

منطق نیز به مطالب اصلی پژوهش درباره صادق به هر دو معناي آن، یعنی . بپردازد» صادق«

بنابراین منطق همان علمی است که به بررسی . گزاره صادق و تصور صادق، پرداخته است

  12. پردازد می »صادق«به معناي موجود 

آید این است که منطق از اجزاء فلسفه می که با توجه به این پنج مقدمه بدستاي  نتیجه

به همه معانی و کاربردهاي » موجود«فلسفه أولی عهده دار بحث درباره . رودمی أولی به شمار

وي دیگر منطق همان از س. است» صادق«، »موجود«آن است، و یکی از معانی و کاربردهاي 

بنابراین منطق یکی از اجزاء فلسفه أولی است . پردازدمی »صادق«علمی است که به بررسی 

  .شودمی ، و به همین جهت نیز جزو علوم نظري محسوب13

  

  آلی بودن منطق و نسبت آن با نظري بودن منطق

منطق ممکن است در انتهاي این بحث الزم است یک اشکال مهم را، که درباره نظري بودن 

  . به ذهن برسد، مطرح و آن را مورد بررسی قرار دهیم

ارگانون به . نامیده اند» ارگانون«در دورة پس از ارسطو، مجموعۀ آثار منطقی ارسطو را 

ارسطو را به عنوان ابزار و » منطق«دهد که این افراد می این نکته نشان. معناي ابزار و آلت است

این معنا در اندیشۀ منطق دانان . آوردندمی خصوص فلسفه بشمارآلتی براي سایر علوم، ب

بیان شده » منطق«شود و بسیاري از تعریفهایی که از سوي ایشان براي می مسلمان نیز دیده

، یعنی تعریفهایی است که در آنها )25، 1385رك؛ ایزدي تبار، (است » آلی«است، تعاریف 

بنابراین منطق در نزد پیروان ارسطو به . ده استمنطق به عنوان یک ابزار و آلت معرفی ش

در اندیشه خود ارسطو نیز وجود اي  اما آیا چنین تلقی. عنوان یک علم آلی به شمار آمده است

  از منطق صحیح است؟اي  دارد؟ آیا اساساً چنین تلقی

 -و تعاریف درست - صادق هاي  »گزاره«کند که براساس آنها می منطق قواعدي را بیان

. کند کلی و عمومی است و در همۀ علوم معتبر استمی آنچه که منطق بیان. آیندمی ستبد

صادق و تصورات صادق، باید از قواعد منطقی تبعیت هاي  علوم مختلف براي رسیدن به گزاره

آید که داشتن و دانستن  از اینجا بدست می. نمایند، و الزمۀ این امر شناخت این قواعد است

توانیم  بنابراین می. م براي پژوهش در علوم مختلف براي کسب معرفت استمنطق، شرط الز
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در آثار . بگوئیم که منطق ابزار و آلتی براي بدست آوردن دانش و معرفت در علوم مختلف است

  :گویدمی مابعدالطبیعهوي در کتاب چهارم . توان مالحظه کردمی ارسطو نیز شواهدي بر این مطلب

باید ) صدق(کنند که در آن شرایط، حقیقت می دربارة شرایطی بحثو کوشش کسانی که «

پذیرفته شود، به علت نقصِ تمرین و تربیت در منطق است؛ چون اینگونه چیزها را باید پیش از 

 ورود به هر تحقیق و مطالعۀ خاصی بدانند، نه اینکه در حالیکه آن تحقیق خاص را دنبال

  ).b1005،2-6(» ئل بپردازندکنند، به پژوهش دربارة این مسامی

شود، از مهمترین سخنان ارسطو می این بند از کتاب چهارم، تاجایی که به بحث ما مربوط

چنانکه در . را بکار برده است 14»منطق«این بند از معدود جاهایی است که ارسطو لفظ . است

که در آن شرایط کند می شود، از نظر ارسطو منطق دربارة شرایطی بحثمی این بند مالحضه

گوید پیش از شروع به تحقیق و می بعالوه ارسطو در اینجا15.باید پذیرفته شود) صدق(حقیقت 

مطالعه دربارة هر موضوع خاص، فرد باید شرایطی را که در آن گزارة صادق یا تصور صادق 

 آید بشناسد، نه اینکه در همان زمانی که به پژوهش دربارة آن موضوع خاصمی بدست

کنند به اندازة می به نظر ارسطو افرادي که چنین. پردازد، بدنبال شناخت این شرایط باشدیم

  . اند کافی در منطق تمرین و ممارست نداشته

یک حالت مقدمی دارد و پیش از ورود به هر علمی باید » منطق«بنابراین از دیدگاه ارسطو 

 ت دربارة موضوع مورد پژوهش خودهر پژوهشگري به دنبال بدست آوردن معرف. آموخته شود

شود و شناخت می باشد، اما فرد باید بداند که این معرفت چگونه و به چه طریقی حاصلمی

  اینگونه مسایل را پیش از شروع به پژوهش دربارة آن موضوع خاص بدست آورد؛

و چگونه فرد باید از پیش تربیت یافته باشد تا بداند که هر یک از انواع استدالل را کجا «

چون جستجوي معرفت و راه نائل شدن به معرفت، در زمان واحد نامعقول و . باید انجام دهد

  .)a995،12- 14(» رسیدن به آن مشکل است

توان گفت در دیدگاه ارسطو نیز منطق شأنی آلی دارد و به عنوان ابزاري می بدین ترتیب

  16. شودمی براي کسب معرفت در سایر علوم مالحضه

یا اگر منطق را آلت و ابزاري براي کسب معرفت بدانیم و بپذیریم که منطق یک علم اما آ

است، با این مطلب که منطق جزو علوم نظري است، منافاتی ندارد؟ وجه تمایز علوم » آلی«

اما در . خواهیممی نظري با سایر علوم این است که در علوم نظري معرفت را براي خود معرفت

دهیم، یعنی معرفت می براي رسیدن به یک غایت دیگر قراراي  ابزار و وسیله علوم آلی معرفت را

بر این اساس اگر منطق را یک علم . خواهیممی را براي برآوردن یک هدف و غایت دیگر
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شود، آیا این امر منافاتی با نظري می آلی بدانیم که آلت و ابزاري براي سایر علوم محسوب

      بودن آن ندارد؟

تقسیم «اسخ به این مسأله الزم است نخست به بررسی این نکته بپردازیم که نسبت براي پ

17» تقسیم علوم به دو قسم آلی و غیر آلی«با » علوم به سه قسم نظري، عملی و تولیدي

  با هم دارند؟ اي  چه نسبت و رابطهبندي  تقسیمچیست؟ به عبارت دیگر، این دو نوع 

توانند آلی یا غیر آلی باشند، یا اینکه می لی و تولیديآیا هر یک از سه قسم نظري، عم

برخی از این اقسام صرفاً آلی و برخی دیگر صرفاً غیر آلی اند؟ و از سوي مقابل، آیا هر یک از دو 

توانند به سه قسم نظري، عملی و تولیدي تقسیم شوند می قسم علوم آلی و علوم غیر آلی خود

 مل برخی از این سه قسم و علوم غیر آلی شامل برخی دیگریا اینکه مثال علوم آلی فقط شا

کند آیا آلی بودن با نظري بودن می شود؟ پاسخ به این سوال مهم و اساسی است که تعیینمی

  . تواند آلی و در عین حال نظري باشد، یا نهمی قابل جمع است، و یک علم

ملحوظ در هاي  ظر قرار دادن مالكبا یکدیگر، با مد نبندي  تقسیماما نسبت و رابطه این دو 

. مالك تقسیم هدف و غایت استها  بندي تقسیمدر هر دوي این . آیدمی هر یک از آنها بدست

در . گیردمی اما هدف و غایت در هریک از آنها از حیثیت و وجهه نظر متفاوتی مورد توجه قرار

هدف از معرفت، یا نظر است اول، چنانکه گذشت، مالك تقسیم این است که بندي  تقسیممورد 

دوم مالك تقسیم این است که هدف از معرفت یا بندي  تقسیماما در مورد . یا عمل و یا ساختن

اگر هدف از . نیز مد نظر است» آن معرفت«است؛ یا امر دیگري غیر از » آن معرفت«صرفاً خود 

ي »امر دیگر«د، اما اگر یک معرفت صرفاً خود آن معرفت باشد علم مورد نظر غیر آلی خواهد بو

  . غیر از خود آن معرفت نیز مد نظر باشد آن علم آلی خواهد بود

توجه به یک نکته مهم براي فهم دقیق این دو تقسیم بندي، که مبتنی بر مالك هدف و 

. هر یک از علوم به دنبال یک هدف و غایت مشخص هستند. غایت هستند، الزم و ضروري است

گیري هر علم و تحقیق و پژوهش در آن براي رسیدن به یک هدف و غایت به عبارت دیگر فرا

توضیح . اما در هر علم تمایزي میان هدف اولیه و هدف ثانویه وجود دارد. گیردمی معین صورت

. اینکه هدف اولیه و فی نفسۀ هر علم کسب معرفت دربارة موضوع مورد پژوهش آن علم است

ا تحقیق و پژوهش در آن در وهله اول کسب معرفت درباره یعنی هدف از فراگیري هر علم و ی

حتی اگر هدف دیگري غیر از این معرفت نیز مد نظر باشد . موضوع و مسائل آن علم است

نخست باید درباره آن موضوع معرفت حاصل کنیم، سپس با استفاده از این معرفت آن هدف را 

. با توجه به هدف اولیه، هر علمی نظري است به این معنا و در این مرتبه، یعنی. برآورده سازیم
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چون هر علمی را اگر فی نفسه و به خودي خود در نظر بگیریم غایتش کسب معرفت است و به 

اما بدیهی است آنچه موجب تقسیم علوم به سه دسته . همین جهت یک علم نظري خواهد بود

غایت اولیه و فی . ولیه، نیستشود این معنايِ از غایت، یعنی هدف امی نظري، عملی و تولیدي

شود که هدف از می نفسۀ هر علمی کسب معرفت است، اما در مرتبه بعدي این مسئله مطرح

این کسب معرفت چیست؟ در اینجا، یعنی با توجه به هدف ثانویه، است که علوم به سه دسته 

ظر صرفاً شوند؛ اگر هدف از کسب معرفت فقط کسب معرفت باشد، یعنی هدف از نمی تقسیم

باشد آن علم » ساختن«یا » عمل«اما اگر هدف از نظر، . باشد، آن علم نظري خواهد بود» نظر«

  .عملی یا تولیدي خواهد بود

همچنین در این مرتبه و با توجه به هدف ثانویه است که تقسیم علوم به آلی و غیر آلی 

خاص آن علم باشد و شود؛ اگر غایت یک علم صرفاً کسب معرفت درباره موضوع می مطرح

هدف دیگري عالوه بر آن مد نظر نباشد، یعنی آن علم در مرتبه هدف اولیه بماند و هدف 

اما اگر هدف دیگري، عالوه بر . خواهد بود» غیرآلی«نداشته باشد، در اینصورت آن علم اي  ثانویه

باره کسب معرفت درباره موضوع خاص آن علم، نیز در میان باشد، یعنی کسب معرفت در

موضوع خاص آن علم وسیله و ابزاري براي رسیدن به یک غایت دیگر قرار بگیرد، در اینصورت 

  . خواهد بود» آلی«آن علم 

با توجه به این توضیحات علم آلی علمی است که عالوه بر هدف اولیه، که کسب معرفت 

کته مهم در اینجا اما ن. درباره موضوع خاص آن علم است، هدف و غایت ثانویه نیز داشته باشد

اگر این هدف از . تواند از جنس نظر، عمل و یا ساختن باشدمی این است که این هدف ثانویه

چون مالك نظري بودن . جنس نظر، یعنی کسب معرفت، باشد علم مورد نظر نظري خواهد بود

جز این است که هیچ هدف و غایتی جز کسب معرفت مد نظر نباشد و در اینجا نیز هیچ هدفی 

اما اگر این هدف ثانویه، عمل یا ساختن باشد آن علم . کسب معرفت مد نظر قرار نگرفته است

تواند آلی و در عین می شود که یک علممی بدین ترتیب مالحضه. عملی یا تولیدي خواهد بود

  .حال نظري باشد و منافاتی میان نظري بودن و آلی بودن وجود ندارد

لحوظ در تقسیم علوم به نظري، عملی و تولیدي، و تقسیم مهاي  با عطف توجه به مالك

علوم به آلی و غیر آلی، و مقایسه این دو مالك، دو نکته در مورد نسبت میان این دو 

  : آیدمی بدستبندي  تقسیم

 تواند نظري، عملی یا تولیدي باشد، اما علم غیر آلی صرفامی اول اینکه یک علم آلی -1

  تواند نظري باشد؛می
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این . گیردمی لم آلی علمی است که آلت و ابزار براي رسیدن به یک هدف ثانویه قرارع

 بر این اساس علم آلی مورد نظر نیز. تواند از جنس نظر، عمل یا تولید باشدمی هدف ثانویه

اگر این هدف کسب معرفت و از جنس نظر باشد این . تواند نظري، عملی یا تولیدي باشدمی

اما علم غیر آلی علمی است که . و در غیر اینصورت عملی یا تولیدي خواهد بودعلمِ آلی، نظري 

گیرد، یعنی هدف در آن به کسب معرفت نمی آلت و ابزار براي رسیدن به یک هدف ثانویه قرار

 بنابراین چنین علمی فقط نظري. شودمی محدود) هدف اولیه(درباره موضوع خاص آن علم 

  . تواند باشدمی

تواند غیر آلی می تواند آلی باشد و هممی ینکه، از سوي مقابل، یک علم نظري همدوم ا -2

  . باشد، اما علوم عملی و تولیدي صرفاً و ضرورتاً آلی خواهند بود

اگر هدف از . علم نظري علمی است که هیچ غایتی جز کسب معرفت در آن مد نظر نیست

ل خاص آن علم باشد، این علم غیر آلی یک علم نظري فقط کسب معرفت درباره موضوع و مسائ

اما اگر هدف از یک علم نظري عالوه بر کسب معرفت درباره موضوع خاص آن علم . خواهد بود

کسب معرفت درباره امور دیگر نیز باشد، یعنی پس از کسب معرفت درباره موضوع خاص آن 

ن علمِ نظري آلی خواهد علم آن را ابزاري براي کسب معرفت دیگر قرار دهیم، در اینصورت ای

اما علوم عملی و تولیدي علومی هستند که کسب معرفت در آنها همواره ابزار و وسیله براي . بود

بنابراین این علوم همواره آلی خواهند بود و هیچ علم عملی یا . گیردمی عمل یا ساختن قرار

  .  تواند غیر آلی باشدنمی تولیدي

از » عملی یا تولیدي بودن«و » آلی بودن«آید که میان می از این دو نکته این نتیجه بدست

از سوي دیگر، تالزم یک طرفه و نه دو طرفه » نظري بودن«و » غیر آلی بودن«یک سو، و میان 

» آلی«است، اما هر علم » آلی«یعنی هر علم عملی و هر علم تولیدي ضرورتاً . وجود دارد

بودن اعم از عملی بودن و تولیدي بودن » آلی«یگر به عبارت د. ضرورتاً عملی یا تولیدي نیست

» غیرآلی«ضرورتاً نظري است، اما هر علم نظري ضرورتاً » غیرآلی«همچنین هر علم . است

  . به عبارت دیگر نظري بودن اعم از غیر آلی بودن است. نیست

د شود که ناسازگاري و تضادي میان آلی بودن و نظري بودن وجومی بدین ترتیب مالحضه

تواند نظري و در می تواند آلی و در عین حال نظري باشد، و به تعبیر دیگر،می یک علم. ندارد

بر همین اساس، منطق هم در عین حالی که یک علم نظري است یک علم . عین حال آلی باشد

  . آلی نیز هست و این دو منافاتی با یکدیگر ندارند
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معرفت درباره موضوع مورد پژوهش  هدف اولیه منطق نیز مانند هر علم دیگر کسب 

اگر منطق را فی نفسه و به خودي خود در نظر بگیریم یک علم مستقل و غایت . خودش است

اما در منطق، عالوه بر این هدف اولیه، . آن کسب معرفت در مورد موضوع خاص خودش است

ه کسب معرفت یعنی منطق غایت ثانویه نیز دارد، بدین معنا ک. هدف دیگري نیز مد نظر است

 درباره موضوع و مسائل خاص منطق ابزار و وسیله براي رسیدن به یک هدف دیگر قرار

اما هدف ثانویه منطق هم کسب . شودمی گیرد، و به همین دلیل جزو علوم آلی محسوبمی

 و به همین دلیل جزو علوم نظري محسوب. و از جنس نظر است - در سایر علوم - معرفت

  18. منطق هم آلی و هم نظري است، و تناقضی نیز در این امر وجود نداردبنابراین . شودمی

در منطق نیز هیچ غایتی جز . در علوم نظري هیچ غایتی جز کسب معرفت وجود ندارد

چون هم غایت فی نفسۀ منطق کسب معرفت است، و هم هدف از . کسب معرفت وجود ندارد

به بیان دیگر . است) البته در سایر علوم(فت این کسب معرفت، یعنی غایت ثانویه آن، کسب معر

غایت منطق هم در خودش، یعنی منطق بعنوان یک علم مستقل، و هم در نسبت با علوم دیگر، 

بنابراین منطق قطعا جزو علوم . است» نظر«یا » معرفت«یعنی منطق بعنوان یک علم آلی، 

ودن منطق ندارد بلکه تأیید و نظري است، و آلی بودن منطق نیز نه تنها منافاتی با نظري ب

  . تأکیدي بر آن است

آید، و در نکته دوم از دو نکته فوق الذکر نیز به آن می نکته جدیدي که از این بحث بدست

. فرعی در میان خود علوم نظري وجود داردبندي  تقسیماشاره شده است، این است که یک 

 است، به دو دسته تقسیم» نظر«بدین ترتیب که علوم نظري، که هدف و غایت آنها صرفاً

و کسب معرفت در آنها فقط کسب معرفت در مورد » نظر«علومی که هدف از  - 1شوند؛ می

و » نظر«علومی که هدف از  -2. این علوم غیر آلی خواهند بود. موضوع خاص خودشان است

عرفت کسب معرفت در آنها نه تنها کسب معرفت در مورد موضوع خاص خودشان، بلکه کسب م

  .  این علوم آلی خواهند بود. در سایر علوم نیز هست

هدف از کسب معرفت در منطق نه تنها . منطق از این جهت جایگاه منحصر به فردي دارد

غایت . علوم دیگر است همهکسب معرفت درباره موضوعات خاص منطق، بلکه کسب معرفت در 

شناخت قوانین منطقی و به کار  فی نفسه در همه علوم کسب معرفت است، اما معرفت بدون

. بنابراین همۀ علوم براي رسیدن به معرفت نیازمند منطق هستند. شود بردن آنها حاصل نمی

  .این نکته نشان دهندة جایگاه بسیار مهم منطق در میان علوم نظري و تمام علوم دیگر است
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  نتیجه

اجزاء فلسفه أولی به نتیجه این پژوهش این است که منطق جزو علوم نظري است و از 

تقسیم علوم به سه قسم . رود، و آلی بودن منطق نیز منافاتی با نظري بودن آن نداردمی شمار

نظري، عملی و تولیدي عمده ترین و اصلی ترین تقسیم بندیی است که ارسطو از علوم بدست 

عقلی است، لحاظ شده در آن بنا به حصر هاي  با توجه به مالكبندي  تقسیماین . داده است

بنابراین منطق . است که هر علمی ضرورتاً جزو یکی از این سه قسم خواهد بوداي  یعنی بگونه

منطق با توجه به موضوع و غایتش جزو علوم نظري . نیز باید جزو یکی از این سه قسم باشد

تی چون از یک سو، با توجه به مالك غایت در این تقسیم بندي، هیچ هدف و غای. گیردمی قرار

جز کسب معرفت در منطق مد نظر نیست؛ یعنی غایت منطق، هم غایت اولیه و هم غایت ثانویه 

و از سوي دیگر، با . آن، نه از جنس عمل است و نه از جنس تولید بلکه صرفا از جنس نظر است

توجه به مالك موضوع، موضوع منطق از آن دسته از موضوعاتی است که مستقل از اراده و 

  . تواند بگونه دیگري غیر از آنچه هست باشدنمی ن است وخواست انسا

موضوع . شودمی خود علوم نظري به سه قسم علم طبیعی، علم ریاضی و فلسفه أولی تقسیم

 به چندین معنا به کار» موجود«. است از آن جهت که موجود است» موجود«فلسفه أولی 

گردند و به می نی به یک معناي واحد بازاما به عقیده ارسطو همه این کاربردها و معا. رودمی

مشترك » موجود«از آنجایی که . شودمی مشترك معنوي محسوب» موجود«همین جهت 

از جمله معانی و . معنوي است بررسی همه کاربردها و معانی آن وظیفه علمی واحد خواهد بود

راین بررسی صادق بناب. است» صادق«از دیدگاه ارسطو موجود به معناي » موجود«کاربردهاي 

از سوي دیگر منطق، با توجه به مباحث مطرح شده در آن، . نیز بر عهده فلسفه أولی خواهد بود

بدین ترتیب منطق جزو . پردازدمی همان علمی است که به بررسی و پژوهش درباره صادق

  . آن خواهد بودهاي  گیرد و یکی از اجزاء یا شاخهمی فلسفه أولی قرار

چون آلت و . رودمی حالی که جزو علوم نظري است، یک علم آلی به شمارمنطق در عین 

آلی بودن منطق با نظري بودن آن هیچ . گیردمی ابزار براي کسب معرفت در سایر علوم قرار

» نظر«مالك نظري بودن این است که هیچ هدف دیگري غیر از کسب معرفت یا . منافاتی ندارد

درباره آلی بودن این است که هیچ هدفی غیر از کسب معرفت  مورد توجه نباشد، اما مالك غیر

بنابراین مالك نظري بودن و مالك غیر آلی بودن یکی . مد نظر نباشد موضوع خاص آن علم

آلی بودن، یعنی آلت . تواند نظري و در عین حال آلی باشدمی و به همین جهت یک علم. نیست

افی نظري بودن خواهد بود که یک علم آلت و و ابزار بودن براي امري دیگر، در صورتی من
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اما آلت و ابزار بودن منطق براي کسب . ابزاري براي عمل یا تولید، یعنی اموري غیر از نظر، باشد

  .    بنابراین آلی بودن آن منافاتی با نظري بودن آن ندارد. معرفت، یعنی نظر، است
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  هانوشت پی

  .)14-28، 1385ایزدي تبار، (ك؛ .رتوضیح در این زمینه براي-1

، بر خالف »وابسته به خواست و اراده انسان«و »مستقل از خواست و اراده انسان«تعابیر  -2

، در خود ارسطو »دیگر باشنداي  می توانند بگونه«و » دیگر باشنداي  نمی توانند بگونه«تعابیر 

ظري، عملی و تولیدي دارند این تعابیر اما با توجه به معنایی که هر یک از علوم ن. وجود ندارد

ثانیاً این دو تعبیر با دو تعبیر بعدي مالزمه دارند، چون انچه . قطعاً در مورد آنها صادق است

تواند بگونه نمی تواند بگونه دیگر باشد، و آنچهمی وابسته به اراده و خواست انسان است قطعا

نظر و معرفت، یعنی اینکه اشیاء و روابط میان . دیگر باشد خارج از خواست و اراده انسان است

مستقل از خواست و اراده انسان است و انسان در این امور صرفاً پذیرنده و  اند، آنها چگونه

اما در عمل و تولید انسان فعال است و به همین جهت این امور وابسته به خواست . منفعل است

براي . ار حکماي مسلمان نیز به کار رفته استهمچنین این تعابیر در آث. و اراده انسان هستند

برخی از ارسطوشناسان معاصر نیز از این تعابیر ) 12، 1، ج1404ابن سینا، (نمونه رك؛ 

   Taylor. A.E. (1955), 16-17رك؛. انداستفاده کرده

  .با مورب نوشتن آن از نگارنده است» هر علمی«تأکید بر  -3

4-  ظاهراً داللت بر این دارد که بالقوه یا بالفعل » کر کرده ایمدر این مواردي که ما ذ«قید

بر همه معناهایی که در اینجا پیش از معناي بالقوه و بالفعل ذکر شده است، » موجود«بودن 

 بر این اساس ما. یعنی موجود بالذات و بالعرض و موجود به معناي صادق، قابل اطالق است

  .فعل و صادق بالقوه سخن بگوئیمتوانیم، براي نمونه، از صادق بالمی

ارسطوست،  مابعدالطبیعه، که در حقیقت شرح و تفسیري بر »کتاب الحروف«فارابی در  -5

وي در این فصل، که دربردارنده نکات بسیار . اختصاص داده است» موجود«فصلی را به معناي 

انهاي مختلف و اصطالح شناسی این لفظ در زب» موجود«مهم و ارزشمندي در توضیح معانی 

کند و به می بر آن داللت» موجود«شمرد که می را از جمله معناهایی بر» صادق«است، 

یعنی صادق و موجود مترادف و هم معنا » فإن الصادق و الموجود مترادفان«گوید؛ می صراحت

  .)110-128، 1986رك؛ فارابی، (هستند 

آنچه از سخن . و مفهوم باز ندارد» معنا«ما را از » اصطالح«در اینجا باید دقت داشت  -6

آید و مسلم است این است که در دو حالت بررسی معانی متعدد یک اصطالح می ارسطو بدست

اگر - 2اگر معانی متعدد یک اصطالح اینهمان و یکسان باشند -1بر عهده یک علم واحد است؛ 

ناي اصلی و محوري معانی متعدد یک اصطالح یکسان و اینهمان نباشند، اما همگی با یک مع
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مشترك «در اینجا، با استناد به سخن ارسطو، براي هر دو حالت از اصطالح . مرتبط باشند

ممکن است برخی بگویند فقط حالت اول مشترك معنوي است و . استفاده شده است» معنوي

این امر تفاوت در اصطالح خواهد . به شمار آوریم» مشترك معنوي«توانیم نمی حالت دوم را

چه ما از عنوان مشترك معنوي . ود، و هیچ تأثیري در استدالل ذکر شده نخواهد داشتب

مشمول حالت دوم است و » موجود«استفاده کنیم و چه استفاده نکنیم، معانی متعدد اصطالحِ 

  .     به همین جهت بررسی همه آنها وظیفه یک علم واحد است

حث ما مربوط است، از مهمترین سخنان ارسطو ، تا آنجا که به بمابعدالطبیعهاین بند از  -7

نیز ) است(سخن ارسطو در آخرین جمله این بند این است که حتی معناي ربطی موجود . است

  .با معناي حقیقی موجود مشترك معنوي است

 ارسطو در اینجا«گوید؛ می مابعدالطبیعهابن رشد در ابتداي تفسیر خود بر این بند از 

مشترك لفظی نیست و بر معانی متعددي که داللت دارد به » موجود«خواهد بگوید که می

این سخن وي مؤید این است که  .)302، 1، ج1380ابن رشد، (» شودنمی اشتراك اسم گفته

وي همچنین در . در همه معانی و کاربردهایش مشترك معنوي است» موجود«از نظر ارسطو 

از این سخنش که برخی از اشیاء ) یعنی ارسطو(و منظور او «گوید؛ می باره جمله آخر این بند

یا سلب و ) عوارض جوهر(شوند بدلیل اینکه سلب و نفی یکی از این چیزها می موجود نامیده

 بر همه این معانی گفته» موجود«نفی خود جوهرند این است که بگوید همانگونه که لفظ 

مقصود اصلی ارسطو از این سخن  و. شودمی شود به همین ترتیب بر سلب و ایجاب نیز گفتهمی

هم بر معقوالت اولیه، و هم بر معقوالت ثانویه که اموري منطقی » موجود«این است که لفظ 

معناي این سخن ابن رشد این است که بر معقوالت  .)306همان، (» شودمی هستند، گفته

بدین معنا است که  این. شودمی گفته» موجود«کند، می ثانویه نیز، که منطق درباره آنها بحث

کند شامل بحث درباره معقوالت ثانویه، یعنی منطق، می بحث» موجود«فلسفه أولی که درباره 

البته باید به این نکته مهم توجه داشت که اطالق موجود بر معقوالت ثانویه و . نیز خواهد بود

عنا هم موجود گرچه امور منطقی به این م(امور منطقی از جهت موجودیت و تحقق آنها نیست 

مضمون سخن ارسطو . ، بلکه از این جهت است که با موجود عینی و واقعی نسبت دارند)هستند

  .     نیز در این بند دقیقاً همین است

اشیاء «و ) (combined/ composite» اشیاء مرکب«خود ارسطو در اینجا از دو اصطالح  -8

از توضیحات او آشکار است که . ه استاستفاده کرد) (separated/ incomposite» غیر مرکب

شیئ ذهنی مرکب همان گزاره و شیئ . منظور او از اشیاء یا چیزها در اینجا امور ذهنی است
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به همین جهت در متن مقاله به جاي اشیاء مرکب . ذهن غیر مرکب همان تصور یا مفهوم است

. ستفاده شده استو اشیاء غیر مرکب از معادل و مدلول آنها، یعنی گزاره و تصور، ا

چون در . است مابعدالطبیعهبیان تمایز آن با کتاب » علم مابعدالطبیعه«مقصود از تعبیر  -9

شود، در می علم مابعدالطبیعه بطور خاص درباره موجود عینی و عوارض و لواحق آن بحث

. رده استحالیکه ارسطو در کتاب مابعدالطبیعه مسائل دیگري را نیز مطرح و درباره آنها بحث ک

هر جا منظور کتاب مابعدالطبیعه بوده است این لفظ بصورت مورب ها  در متن مقاله و پی نوشت

  .نوشته شده است

بررسی موجود به «ارسطو معتقد است که » موجود بالعرض«دربارة موجود به معناي  -10

ه خالصۀ استدالل ارسطو این است ک .)b1026،3-4(» این معنا موضوع هیچ علمی نیست

موضوع هر علم چیزي است که یا همیشه هست یا بیشتر اوقات، در حالی که موجود بالعرض نه 

موجود «. بیشتر اوقات وجود دارد و نه همیشه و بضرورت، بلکه فقط بر حسب اتفاق وجود دارد

است که در فلسفه أولی هایی  »مسأله«اگر چه موضوع هیچ علمی نیست اما از جمله » بالعرض

براي توضیحات بیشتر به فصل دوم کتاب ششم و فصل هشتم . ی قرار گرفته استمورد بررس

  .رجوع شود مابعدالطبیعهکتاب یازدهم 

 چنانکه در آدرسهاي داده شده از سخنان ارسطو، در این بخش از مقاله، مالحضه -11

شده نیز بحث  مابعدالطبیعهدر » صادق«شود، درباره برخی از مسائل اصلی پژوهش درباره می

همچنین به مبادي . آمده است مابعدالطبیعهاست؛ تعریف اساسی ارسطو از صدق و کذب در 

برهان، که از جهتی بیانگر مطلب هل و از جهتی دیگر بیانگر مطلب لم درباره صادق است، به 

اساساً ارسطو بحث از مبادي برهان یا همان اصول . تفصیل در مابعدالطبیعه پرداخته شده است

-7و  a1005،20- 30رك؛ (داند می ا بر عهده فلسفه و در صالحیت فیلسوفاولیه ر

6،b1005(.  این . بحث کرده است مابعدالطبیعهدرباره بحث تعریف نیز ارسطو بطور مفصل در

امر بوضوح نشان دهنده پیوستگی مباحث منطقی و مابعدالطبیعی و اجتماع آنها ذیل یک علم 

توان گفت درباره برخی مطالب اصلی پژوهش نمی چون. تواحد، یعنی همان فلسفه أولی، اس

کند و بحث و بررسی درباره برخی دیگر از مطالب می درباره یک موضوع معین یک علم بحث

  . دیگري است جدا و مستقل اصلی پژوهش درباره آن موضوع بر عهده علم

در منطـق  موضـوع اصـلی پـژوهش     تـوانیم بگـوئیم  مـی  بر اساس تحلیلی که ارائه شد -12

در حقیقـت بـه   انـد   است، و عناوین دیگري که در منطق به عنوان موضوع مطرح شـده » صادق«

  .گردندمی این موضوع اصلی باز
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، در بخش سوم از کتاب چهارم که به بحـث از  مابعدالطبیعهابن رشد در تفسیر خود بر  -13

مله مواردي است که صاحب از ج» قیاس«گوید می اصول اولیه یا اولیات اختصاص دارد، صراحتاً

این بدین معنا اسـت کـه   . کندمی این علم، یعنی صاحب علم فلسفه یا فیلسوف، درباره آن بحث

عـین عبـارت وي در ایـن    . منطق، که عهده دار بحث از قیاس است، جزئی از فلسفه أولی اسـت 

ارفـع هـو الـذي لاألوالجـوهر فیالنظرللفیلسوفکانلماأنهمعلومو«باره بدین ترتیب است؛ 

القیاساوائلهىوارفعوغیرهامنصدقاًاتمهىالتیاألشیاءفیالنظرایضاًلهکذلکالجواهر

فـى ینظـر انعلیـه یجبلذلکوالعلمهذاصاحبفیهاینظرالتیالهویاتاحدهوالقیاسألن

ابـن رشـد،   (» لهویـات ااوائـل فـی النظـر شأنهاذالمقدماتوالقیاسهىالتیالهویۀهذهاوائل

  .)343، 1، ج1380

تا جایی که نگارنده بررسی کرده است این بند تنها جایی است که ارسطو لفظ منطق  - 14

. آمده است logicدر ترجمۀ انگلیسی جاناتان بارنز لفظ . را در متن آثارش بکار برده است) آنالیتیک(

ابن رشد نیز در . آورده است» )عنی منطقی(تحلیالت«شرف الدین خراسانی در ترجمۀ مابعدالطبیعه 

به احتمال قریب به یقین لفظی . ترجمه کرده است» انالوطیقی«این لفظ را » تفسیر مابعدالطبیعه«

  .)نگارنده به متن یونانی دسترسی نداشته است. (که خود ارسطو بکار برده است آنالیتیک است

برهان، قیاس (موضوعات اصلی منطق  است که ما، در بحث از اینکهاي  این همان نکته -15

  .عهده دار مطلب لم درباره صادق هستند، بر آن تأکید کرده ایم) و تعریف

 باید توجه داشت که اگر چه ارسطو منطق را آلت و ابزاري براي کسب معرفت به شمار -16

علوم به دي بن تقسیماو از علوم نیز قابل مشاهده است، هاي  بندي تقسیمآورد اما، چنانکه در می

علوم به علوم آلی و علوم غیر آلی از جمله بندي  تقسیم. آلی و غیر آلی در ارسطو وجود ندارد

اما . به آن نشده استاي  است که بعدها مطرح شده و در آثار ارسطو اشارههایی  بندي تقسیم

  . جویی شودمسأله در اندیشه ارسطو مطرح و پیتواند به عنوان یک می بدیهی است که

 استفاده و گفته» علوم اصالی«از اصطالح » علوم غیر آلی«در برخی از تعابیر به جاي  - 17

از آنجایی که اصطالح . شوندمی شود؛ علوم به دو دسته علوم آلی و علوم اصالی تقسیممی

شود و معناي می استفاده» اعتباري«در عرف مباحث فلسفی بیشتر در برابر اصطالح » اصالی«

کند، براي جلوگیري از خلط معنا از می بر آن داللت» آلی«غیر از معنایی است که  »اعتباري«

  .    ایمرا به کار برده» علوم غیر آلی«این اصطالح استفاده نکرده و همان اصطالح 

کند که نظري بودن می ابن سینا نیز، البته با توضیحات و بیانی دیگر، بر این نکته تأکید - 18

  .)20، 2، ج1404ابن سینا، (رك؛. قابل جمع است و منافاتی با یکدیگر نداردآن منطق و آلی بودن
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