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ﭼﮑﯿﺪه

در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻔﻬﻮم »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن« اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﯿﺎر اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻣﺎرﺗﯿﻦ» ،ﮔﺰارهای ﺑﻮدن«
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ دوم ،دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻣﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﷲ در ﺧﺼﻮص »ﻧﺎﮔﺰارهای ﺑﻮدن« ﻣﺒﺤﺚ
ﺷﺮﻃﯿﺎت ﻓﺎراﺑﯽ و »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن« ﺷﺮﻃﯿﺎت اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ داوری ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
»ﻧﺎﮔﺰارهای ﺑﻮدن« آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﺎراﺑﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از آن ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺎرهای ﻣﻼﺣﻈﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در
اداﻣﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﮔﺰارهﻫﺎ و
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﮔﺰارهای ﺑﻮدن را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ »ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای« ﺟﺪﯾﺪ دارد.
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ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٦

 .١درآﻣﺪ
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﯾﺪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﻣﻨﻄﻖ رواﻗﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؛ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ رواﻗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎی آن ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ
اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ﻣﻨﻄﻖ
رواﻗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن ﺑﺮ ﮔﺰارهﻫﺎ ١ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اداتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪق اﯾﻦ اداتﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای در ﻣﻮرد آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از ﺻﻮرتﺑﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد آﻣﻮزهﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی در ﺑﺎب ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ رواﻗﯿﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ در آﺛﺎر ﺑﻮﺧﻨﺴﮑﯽ ] [5و ﻧﯿﻞﻫﺎ ] [10ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن رواﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﮥ ﻗﯿﺎسﻫﺎی
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻣﻮرد آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮم »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن« اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ
روﺷﻦ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ دو ﻣﻨﻄﻖدان
ﺑﺰرگ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﺎب اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی
ﮔﺰارهای داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای« ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ؛ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻈﺮات ﻫﻤﮥ ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ دو ﻣﻨﻄﻖدان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دو روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 .٢ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺮﯾﻢﷲ در رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد از ﮔﺰارهای ﺑﻮدن آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ
1. Άξιωµα.
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اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﻧﺎﮔﺰارهای ﺑﻮدن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ ] .[9ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را در دو ﺣﻮزه اﺻﻼح ﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﷲ
در ﺑﺤﺚ از ﻧﺎﮔﺰارهای ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎراﺑﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ١ﺟﺪﻟﯽ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶ رو ﻧﺎﮔﺰارهای ﺑﻮدن آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﺎراﺑﯽ در ﺧﺎرج از ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ و دودﯾﮕﺮ آنﮐﻪ ،ﮐﺮﯾﻢ ﷲ ﺑﺎ ﮔﺰارهای داﻧﺴﺘﻦ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ و ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺎﻗﺺ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .٣ﻣﻌﯿﺎر »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن«
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻫﺮ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﺰارهﻫﺎ و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای »ﮔﺰارهای« ﺑﻮدن ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط
اﺻﻠﯽ »ﮔﺰارهای« داﻧﺴﺘﻦ آﻣﻮزهای در ﺑﺎب اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ و ﮔﺰارهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻠﯽ در ﺑﺎب ﮔﺰارهﻫﺎ و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان »ﮔﺰارهای« ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن دو وﯾﮋﮔﯽ »ﺑﺎر ﮔﺰارهای« ٢و »ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای« ٣ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﮕﺬارد.
ﭘﯿﺘﺮ ﮔﯿﭻ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﻓﺮﮔﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖداﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ روﺷﻦ و دﻗﯿﻖ در آﺛﺎر
ﺧﻮد ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ وی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن »ﻣﺤﺘﻮای
ﮔﺰارهای« و »ﺑﺎر ﮔﺰارهای« را »اﺻﻞ ﻓﺮﮔﻪ« ٤ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ] .[6, p.449ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن »ﻣﺤﺘﻮا« و
»ﺑﺎر« ﮔﺰاره را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن »ﻣﻌﻨﺎ« و »ﮐﻨﺶﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﮔﺰاره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد« داﻧﺴﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮔﺰارهای ﻣﺎﻧﻨﺪ »آﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮش
اﺳﺖ« ﻣﺤﺘﻮای ﺛﺎﺑﺘﯽ دارد ﮐﻪ در ﮐﻨﺶﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری دﯾﮕﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ» :آﯾﺎ آﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮش
اﺳﺖ؟«» ،آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ« و  ...ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ٥؛ اﻣﺎ ﺑﺮای درک اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن
1. Context
2. Propositional Force
3. Propositional Content
4. Frege Point

 .٥در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن دو ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از »اﺻﻞ ﻓﺮﮔﻪ« ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ
»ردﮔﺎﻧﯽ« ) (Taxonomicو دودﯾﮕﺮ ﺑﺮداﺷﺖ »ﺑﻨﯿﺎدی« )(Constitutive؛ ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﮑﺮد »ردﮔﺎﻧﯽ«
ﮐﻨﺶﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎی ﮔﺰارهای ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
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ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٦

»ﻣﺤﺘﻮا« و »ﺑﺎر« ﮔﺰارهای ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎص ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺘﺎر راﺟﺮ واﯾﺖ ١را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
»اﺻﻞ ﻓﺮﮔﻪ« ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻊ ﻣﻘﺪم را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪp» :؛ اﮔﺮ  pآﻧﮕﺎه
q؛  .«qدر اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﻠﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖ p ،و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ}ی اﺳﺘﺪﻻل{ q ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم ﻧﻪ  pاﻇﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮد و
ﻧﻪ } .qاﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ{ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ }ﻣﻄﻠﺐ{ ﺑﺮای درک ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎ از ﯾﮏ
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واژﮔﺎن و ﺟﻤﻼت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻘﺪم ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﺮو در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ].[16, p.135

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ درک ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن »ﻣﺤﺘﻮا« و »ﺑﺎر« ﮔﺰارهای ،ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮای ﮔﺰارهای داﻧﺴﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﺑﺎب ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ و
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارهﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ،ﻫﺮ آﻣﻮزهای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ »ﮔﺰارهای« ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ
از اداﺗﻬﺎی ﺟﻤﻠﻪای را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﮔﺰارهای ﻣﻠﺤﻮظ دارد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای ﺟﻤﻼت ﻣﺮﮐﺐ ﺟﺪﯾﺪ را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ ٢.ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ
 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺶﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ،ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺎر ﮔﺰارهای در ﺧﻮد
ﮔﺰاره ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ][7, p.9؛  ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد »ﺑﻨﯿﺎدی« ،ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن »ﻣﺤﺘﻮا«
و »ﺑﺎر« ﮔﺰاره در ﺧﻮد ﮔﺰاره ﻣﻨﻄﻮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮔﺰاره ﺻﺮﻓﺎً »ﻣﺤﺘﻮا« ﻗﺮار دارد و »ﺑﺎر«ﻫﺎی ﮔﺰارهای
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺰاره را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد [Ibid, p.90-
] .91اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد در آن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن »ﻣﺤﺘﻮا« و »ﺑﺎر« ﮔﺰارهای اﺳﺖ ،ﺧﻮاه ﻫﺮ دو ﻋﻨﺼﺮ»ﻣﺤﺘﻮا« و »ﺑﺎر« ﺗﻮأﻣﺎن در ﯾﮏ ﮔﺰاره وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺰاره ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
1. Roger White

 .٢ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اداتﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ارزﺷﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﮔﺰارهای را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺎﺻﻞ آورﻧﺪ ] .[12, p.281از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺮط ،واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﮔﺰارهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اداتﻫﺎی ﮔﺰارهای ﺻﺮﻓﺎً
ﮔﺰارهﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در آﻣﻮزهای ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻋﻼوه
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ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻧﺰد ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ

ﻣﺎرﺗﯿﻦ ١اﯾﻦ دو ﺷﺮط »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن« را در اﺻﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و آن را ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﮔﺮ " "pو ") "F(pﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﮔﺰارهای ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ " "qﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮔﺰارهای ﺑﺎﺷﺪ،
آﻧﮕﺎه ") "F(qﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮔﺰارهای ﺑﺎﺷﺪ.[12, p.281-2] ٢

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ اﺻﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺻﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ دو ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ از
آن ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻗﻀﯿﮥ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮ ﺑﯽراه ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎرۀ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮﮔﻪ در »در ﺑﺎب ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق« ٣ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﺻﻞ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد:
اﺻﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ) :(S1اﮔﺮ دو ﺟﻤﻠﮥ  Aو  Áﺑﺮ اﺳﺎس ارزشدﻫﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ )ﯾﺎ
ﻣﺪﻟﯽ( ،ارزش ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﻠﮥ  Bﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻠﮥ ﻓﺮﻋﯽ A
ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ارزشدﻫﯽ )ﯾﺎ ﻣﺪل( ﻫﻤﺎن ارزش را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮥ 'B
ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ  Áﺑﺮای  Aدر  Bﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،دارد ].[15, p.260

اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ از اﺻﻞ »ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮ از ﻗﻀﯿﻪ« ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ
ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ :اﮔﺮ در ﯾﮏ راﺳﺘﮕﻮ ،٤ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻌﯿﻦ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻫﻤﮥ ﻣﻮاردی
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ اﺗﻤﯽ ﺣﻀﻮر دارد ،آﻧﭽﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن راﺳﺘﮕﻮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ].[Ibid

اﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎب اﺻﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ،از اﺻﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ) (S1ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﻋﮑﺲ آن
ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ ] .[Ibidدر ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽِ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﺗﯿﻦ،
از ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ ﺗﺎﺑﻊ F
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ  pﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای اﺳﺖ ﻧﻪ ارزش ﺻﺪق.
 ﺑﺮ اداتﻫﺎی ﮔﺰارهای ،اداتﻫﺎی دﯾﮕﺮی ،ﻣﺜﻼً اداتﻫﺎی ﻣﺤﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﻤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،آﻣﻮزهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﮔﺰارهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد ﺷﺮط اول ،ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
1. Christopher Martin

 .٢اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ از ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
»ادات ﮔﺰارهای«» ،ﺻﻮرت ﮔﺰارهای« و »ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮔﺰارهای« از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
3. Uber Sinn und Bedeutung
4. Tautology

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٦
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ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن« ﻫﺮ آﻣﻮزه در ﺑﺎب اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی
ﮔﺰارهای ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزهای ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن »ﻣﺤﺘﻮا«ی
ﮔﺰارهای و »ﺑﺎر« ﮔﺰارهای ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد و دو دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزهای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ
اداتﻫﺎی ﮔﺰارهای را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای
ﺟﺪﯾﺪی را ﺣﺎﺻﻞ آورﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان دو ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای »ادات«ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺟﻤﻼت ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﺮﻓﺎً »زﺑﺎﻧﯽ« ،ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اداتﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﻤﻼت ﻣﺮﮐﺐ ﺻﺮﻓﺎً دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰاره را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎزﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدهای ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان زﺑﺎن از »ادات«ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺒﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ؛
دودﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮد »ﮔﺰاره«ای اداتﻫﺎ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ »ادات«ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد »زﺑﺎﻧﯽ« دارﻧﺪ،
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮد »ﮔﺰاره«ای ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و »ﻣﺤﺘﻮای« ﮔﺰارهای ﺟﻤﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ.
 .٤ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺎﮔﺰارهای ﻓﺎراﺑﯽ
ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮﺋﺜﯿﻮس ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺋﺜﯿﻮس ﻣﻨﻄﻖ
ﮔﺰارهای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻮﺋﺜﯿﻮس در ﺑﺎب ادات »ﻧﻘﯿﺾ« اﻣﮑﺎن درک ﻧﻘﯿﺾ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﯾﮏ »ادات« ﮔﺰارهای را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎر دوﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺷﺮط دوم »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮآورده ﺳﺎزد .ﻣﺎرﺗﯿﻦ ،رواﻗﯿﺎن را
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از »اﺻﻞ ﻓﺮﮔﻪ« آﮔﺎه ﺑﻮده و ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در
اداﻣﻪ آﺑﻼرد را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖداﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ﮐﻪ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ »اﺻﻞ ﻓﺮﮔﻪ« را
دوﺑﺎره ﮐﺸﻒ و »ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای« را اﺣﯿﺎء ﮐﺮد .وی ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺒﯿﻞ ﺷﻬﺎﺑﯽ ١و
ﻣﯿﮑﻠﺲ ﻣﺎرُث ٢در ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً »اﺻﻞ ﻓﺮﮔﻪ« را درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮرد ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
ﭼﻨﯿﻦ داوری ﮐﺮد:
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻮﺋﺜﯿﻮس ،ﻫﻢ ﻓﺎراﺑﯽ و ﻫﻢ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای را
داﺷﺘﻪ و ادات ﺷﺮط را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﮔﺰارهای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ].[12, p.295

اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ اﺳﺖ،
1. Nabil Shehaby
2. Miklos Maroth

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻧﺰد ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اداﻣﻪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ» ،ﮔﺰارهای ﺑﻮدنِ»
آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﺎراﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ،ﺷﺮط ﻧﺨﺴﺖ »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن«،
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن »ﻣﺤﺘﻮا« و »ﺑﺎر« ﮔﺰارهای ،ﻧﺰد ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻓﺎراﺑﯽ در
ﮐﺘﺎب ﺟﺪل ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﻣﻼک اﻷﻣﺮ ﻓﯽ اﻟﺸﺮﻃﯽ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺻﺤﺔ اﻻﺗﺼﺎل و ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺜﻨﯽ و أﻣّﺎ ﺻﺤﺔ
ﮐﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪم و اﻟﺘﺎﻟﯽ ،ﻓﻠﯿﺲ ﯾﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﻮل ﺷﺮﻃﯽ اﺻﻼً ﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﺘﻔﻖ أن
ﻻ ﯾﮑﻮن و ﻻ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺻﺤﯿﺤﺎ ،ﺑﻞ اﻧﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮل اﻟﺸﺮﻃﯽ ﺻﺤﺔ اﻻﺗﺼﺎل
ﻓﻘﻂ .و اﻣﺎ اﻟﻤﻘﺪم و اﻟﺘﺎﻟﯽ ،ﻓﺎﻧﻪ و ان ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺷﯽء ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺻﺤﯿﺤﺎ ،ﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﻬﻤﺎ
أن ﯾﮑﻮن اﻟﻘﻮل ﺷﺮﻃﯿﺎً ] ،٣ص.[٤٥١

از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﯿﺎن اﻇﻬﺎر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ ،ﺧﺎرج از
ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ،و اﻇﻬﺎر آﻧﻬﺎ درون ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ و ﺻﺪق ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج
از ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ را ﺳﺒﺐ ﺻﺪق ﮐﻞ ﮔﺰاره ﺷﺮﻃﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺎراﺑﯽ
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن اﻇﻬﺎر ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺎراﺑﯽ »اﺻﻞ
ﻓﺮﮔﻪ« را ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ،١اﮔﺮﭼﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﷲ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ].[9, p.271
اﻣﺎ آﯾﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺎراﺑﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺰارهﻫﺎ و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ،ﺷﺮط دوم »ﮔﺰارهای
ﺑﻮدن« ،ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ادات ﮔﺰارهای ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﮔﺰارهای و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای
ﮔﺰارهای ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزد ﯾﺎ ﻧﻪ؛ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در
آﺛﺎر ﻓﺎراﺑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﯿﺰی ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻈﺮات ﻓﺎراﺑﯽ در ﺧﺼﻮص ﮔﺰارهﻫﺎ و ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را ﻣﻮرد واﮐﺎوی دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻗﺮار داد و
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را از ﺧﻼل اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی وی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﻓﺎراﺑﯽ
در ﭼﻬﺎرﭼﻮب »ﺑﺎﻓﺖ« ﺟﺪﻟﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﺮﯾﻢ ﷲ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ،
»ﺑﺎﻓﺖ« ﺟﺪﻟﯽ را ﭼﻬﺎر ﭼﻮب اﺻﻠﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﻓﺎراﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
 .١آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺎراﺑﯽ از »اﺻﻞ ﻓﺮﮔﻪ« را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺎﺋﯽ وی داﻧﺴﺖ؛ ﺑﺎبزﯾﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد
در ﻣﻮرد درﯾﺎﻓﺖِ اﺳﮑﻨﺪر اﻓﺮودﯾﺴﯽ از اﺛﺒﺎتﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻫﺎی رواﻗﯽ در ذﯾﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ،ﻧﺸﺎن
داده ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر اﻓﺮودﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ از »اﺻﻞ ﻓﺮﮔﻪ« آﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ].[3, p.217

٨٦
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ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن ﻣﺸﺎﺋﯽ دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ ،١ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﻓﺎراﺑﯽ را،
ﺻﺮﻓﺎً در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺮﯾﻢ ﷲ »ﺑﺎﻓﺖ« ﺟﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺻﻠﯽ ﻇﻬﻮر ﺷﺮﻃﯿﺎت ﻓﺎراﺑﯽ،
ﺷﺮط دوم »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن« ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ادات ﮔﺰارهای را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﺮا
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اداتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﺎده ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻮدن ﺟﻤﻼت ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای
را درﯾﺎﻓﺘﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﺑﺎﻓﺖ« ﺟﺪﻟﯽ اﻣﮑﺎن
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺟﻤﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎی ارﺳﻄﻮ در ﺟﺪل ﮐﻪ ﻓﺎراﺑﯽ ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﺪﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺣﻤﻞ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻤﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ؛ ارﺳﻄﻮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﻤﻞﭘﺬﯾﺮﻫﺎ« در ﮐﺘﺎب ﺟﺪل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﺎراﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻦ آﻣﻮزۀ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎراﺑﯽ ﺻﺮﻓﺎً
از ﺷﺮﻃﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﮔﺰارهﻫﺎی ﺣﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ
روﯾﮑﺮدی ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ در ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را ﮔﺰارهای ﺷﺮﻃﯽ در ﻧﻈﺮ
ﻧﮕﯿﺮد ] .[9, p.272از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﻓﺎراﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ )ﺳﺎده ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺐ(
را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ در ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﺪﻟﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺎج ﻗﯿﺎس ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪﻫﺎی »ﺗﻮ در ﺗﻮ« را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽای را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻫﻨﺪ و دﺳﺖ آﺧﺮ ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﯿﺾ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از آﺛﺎر ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪۀ ﻓﺎراﺑﯽ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،وی در ﺑﺎب ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻣﻔﺼﻞ و دﻗﯿﻖ را ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ].[8, p.238-39
ﮐﺮﯾﻢ ﷲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد در ﺑﺎب ﺷﺮﻃﯿﺎت ﻓﺎراﺑﯽ را ﺻﺮﻓﺎً در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺎراﺑﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻈﺮات ﻓﺎراﺑﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻗﯿﺎس در
ﺧﺼﻮص ﮔﺰارهﻫﺎی و ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﻓﺎراﺑﯽ در
ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻗﯿﺎس ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﮔﺰارهﻫﺎ و ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را در ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﺟﺪﻟﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻓﺎراﺑﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻗﯿﺎس ،ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را ﺧﺎرج از ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻟﯽ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس در ﮐﺘﺎبِ درآﻣﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ٢را
1. Late Antiquity
2. Institutio Logica

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻧﺰد ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
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در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ] .[11, p.45وی ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﻗﯿﺎسﻫﺎی وﺿﻊ )ﯾﺎ وﺿﻌﯿﻪ( و
ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ،راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن اﺟﺰاء ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را ﺿﺮوری در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای را ﻣﯿﺎن اﺟﺰاء ﻗﯿﺎس وﺿﻌﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ ][Ibid؛ ﻻﻣﯿﺮ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ دو اﺻﻄﻼح »ﻗﯿﺎس ﺷﺮﻃﯽ« و »ﻗﯿﺎس وﺿﻌﯽ« در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽِ آﺛﺎر ارﺳﻄﻮ ،اﯾﻦ
ﻓﺮض را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح ﻗﯿﺎس ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ارﺳﻄﻮ
و اﺻﻄﻼح ﻗﯿﺎس وﺿﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﺪل ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ].[Ibid, p.46
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﯿﺎس ﺷﺮﻃﯽ و ﻗﯿﺎس وﺿﻌﯽ ﻧﺰد ﻓﺎراﺑﯽ و رﯾﺸﮥ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن در آﺛﺎر ارﺳﻄﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﺧﺎرج از ﺑﺎﻓﺖ
ﺟﺪﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﻬﻮم و ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ درون
ﺑﺎﻓﺖ »ﺟﺪﻟﯽ« و ﺧﺎرج از آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺎراﺑﯽ در ﺧﺼﻮص ﮔﺰارهﻫﺎ و ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ در ﺧﺎرج از ﺑﺎﻓﺖ »ﺟﺪﻟﯽ« ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻓﺎراﺑﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻗﯿﺎس ،ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﻣﺘﺸﮑﻞ
از دو ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
و اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺸﺮﻃﯽ ﻫﻮ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺘﯿﻦ ﮐﺒﺮاﻫﻤﺎ ﺷﺮﻃﯿﺔ ،و ﺻﻐﺮاﻫﻤﺎ ﺣﻤﻠﯿّﺔ،
ﯾﻘﺮن ﺑﻬﻤﺎ ١ﺣﺮف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﮐﻘﻮﻟﻨﺎ »ﻏﯿﺮ أن« ،و »اﻻ أن« ،و »ﻟﮑﻦ« و ﻣﺎ ﻗﺎم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ
] ،٢ص.[١٣٧

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻓﺎراﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﺣﻤﻠﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺷﺮﻃﯽ ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻏﯿﺮﺣﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺎراﺑﯽ در اﯾﻨﺠﺎ
اﮐﺘﻔﺎ ﺷﻮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎراﺑﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺑﺎب اﻟﮕﻮی اﺻﻠﯽ ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻊ ﻣﻘﺪمِ ﻣﺮﮐﺐ از دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮﻃﯽ و ﺣﻤﻠﯽ
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و ﺻﺮﻓﺎً اﯾﻦ ﻣﺜﺎل را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ »ﺑﺎﻓﺖ« ﺟﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺎراﺑﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزۀ
ارﺳﻄﻮﯾﯽ ـ ﻣﺸﺎﺋﯽِ ﻗﯿﺎس »از وﺿﻊ« ٢ﺑﺮ ﻓﺎراﺑﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد .ارﺳﻄﻮ در
 .١از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ،ﺣﺮف ﯾﺎ اﺳﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻮﭼﮏ )ﺻﻐﺮی( اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
»ﺑﻬﻤﺎ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ»ﺑﻬﺎ« اﺻﻼح ﮔﺮدد.
 .٢اﺻﻄﻼح ﻗﯿﺎس »از وﺿﻊ« ﯾﺎ »از ﻓﺮﺿﯿﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪی دﻗﯿﻖ اﺻﻄﻼح ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ" " έξ ύποθεσιςاﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﺎس ﺷﺮﻃﯽ و ﻗﯿﺎس وﺿﻌﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ را ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ ارﺳﻄﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﺎن ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ
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ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٦

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم ﻗﯿﺎس »از وﺿﻊ« را ﺻﺮﻓﺎً ﺣﻤﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮ اﺛﺒﺎت آن
از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﺎس ﺣﻤﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ] .[14, p.22اﯾﻦ آﻣﻮزه آن ﻗﺪر ﺑﺮای ارﺳﻄﻮ ﺑﻨﯿﺎدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم ﻗﯿﺎسِ »از وﺿﻊ« را ) (µεταλαµβανόµενονﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
»ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﻮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« ﯾﺎ »ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد« ١ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ارﺳﻄﻮ ،اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه وی ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺣﻤﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﯿﺎس ﺣﻤﻠﯽ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد
][4, p.217؛ ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ در ﻗﯿﺎس
»از وﺿﻊِ« ارﺳﻄﻮ ،اﯾﻦ »وﺿﻊ« ٢ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ »اﮔﺮ  Aﺑﻪ ﻫﺮ  Bﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد،
آﻧﮕﺎه  Aﺑﻪ ﻫﺮ  Cﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد« ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ » Aﺑﻪ ﻫﺮ  Cﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد«
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارۀ » Aﺑﻪ ﻫﺮ  Bﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد« ﺗﻮﺳﻂ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺣﻤﻠﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد و
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺣﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس»از وﺿﻊ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه،
ارﺳﻄﻮ آن را ) (µεταλαµβανόµενονﻣﯽﻧﺎﻣﺪ:
ﻗﯿﺎس از وﺿﻊ
ﻗﯿﺎس ﺣﻤﻠﯽ
اﮔﺮ  Aﺑﻪ ﻫﺮ  Bﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد ،آﻧﮕﺎه  Aﺑﻪ
 Aﺑﻪ ﻫﺮ  Eﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﻫﺮ  Cﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد
اﻣﺎ  Aﺑﻪ ﻫﺮ  Bﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد
 Eﺑﻪ ﻫﺮ  Bﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﭘﺲ  Aﺑﻪ ﻫﺮ  Cﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﭘﺲ  Aﺑﻪ ﻫﺮ  Bﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺲ از ارﺳﻄﻮ ،ﻣﺸﺎﺋﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﻨﺪر اﻓﺮودﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از وی
ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ] .[Ibid, p.206ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮض ﺷﻮد ،ﻓﺎراﺑﯽ ﺣﻤﻠﯽ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را از ارﺳﻄﻮ و آﻣﻮزهﻫﺎی
٣
ﻣﻨﻄﻘﯽِ ﻣﺸﺎﺋﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﻨﺪر اﻓﺮودﯾﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی داﻧﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ و ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی و ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﻄﻖداﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ارﺳﻄﻮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ] ،٢ص .[٤٥٥ﺑﺮای درک روﺷﻦﺗﺮی از ﻗﯿﺎسﻫﺎی »از وﺿﻊ« رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ].[14, p.6-22
1. That-which-is- taken-instead
ﺑﻪ ][14, p.6-22

 .٢ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن »وﺿﻊ« و ﮔﺰارهی ﺷﺮﻃﯽ رﺟﻮع ﺷﻮد
 .٣ﻻﻣﯿﺮ ) (Lameerﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﺳﮑﻨﺪر اﻓﺮودﯾﺴﯽ ﺑﺮ ﻓﺎراﺑﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﻨﻄﻘﯽ را در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ] [11, p.22رﺟﻮع ﺷﻮد.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻧﺰد ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺎراﺑﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺲزﻣﯿﻨﮥ ارﺳﻄﻮﯾﯽ-ﻣﺸﺎﺋﯽ ﻧﻈﺮات وی
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر دومِ »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن« ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،از
ﺳﻮی ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اداﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﮔﺮ  ...آﻧﮕﺎه« در ﻧﺰد ﻓﺎراﺑﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای دﻟﺨﻮاه را ،ﻣﺜﻼً ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارهای ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪه از اداتﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺻﻌﻮﺑﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ در ﮐﺘﺎب
ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻗﯿﺎس ١و  ...ﻣﺘﻌﺮض ﺟﻤﻼت ﻣﺮﮐﺐ ﻧﺸﺪه و ﺻﺮﻓﺎً از ﮔﺰارهﻫﺎی
ﺣﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ اﺟﺰاء ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ.
 .٥ﺑﺮرﺳﯽ »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن« آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﻓﺎراﺑﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً آﻣﻮزهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻧﺪارد ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ در ﺑﺎب »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن« را در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﻢ آﯾﺎ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺷﻬﺎﺑﯽ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﻮد از ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﯿﺎس ﺷﻔﺎء ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰاره«ای ﺑﺮای
ﻣﻌﺮﻓﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﻣﻮرد ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ و ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻣﻮزهﻫﺎی وی ﻧﯿﺰ از ﺟﺪاول ارزش و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎری
ﻣﯽﮔﯿﺮد ] .[13, p.222-224ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻬﺎﺑﯽ ،ﻣﺎرُث ﻧﯿﺰ آﻣﻮزهﻫﺎی اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﻣﻮرد
ﮔﺰارهﻫﺎ و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽدارد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺎﺑﯽ
ﻧﻮﻋﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎﺑﻊ ارزﺷﯽ را ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در
ﺑﺎب ﮔﺰارهﻫﺎ و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺖ.

اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺤﺚ از ﮔﺰارهﻫﺎ و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ در ﮐﺘﺎب ﻗﯿﺎس را ﺑﺎ ﮔﺰارش
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وی رواج داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﻮاردی ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ از آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد وی اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﺎراﺑﯽ ،ﺑﻪ ﮔﺰارهﻫﺎ و
 .١در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮح ﮐﺒﯿﺮِ وی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺷﺪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٦

اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﺑﭙﺮدازد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦِ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ،ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﺒﺤﺚ
ﺷﺮﻃﯿﺎت از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﺑﺎﻓﺖ« ﻣﺸﺎﺋﯽ و ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﺎن اﻇﻬﺎر ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ ،ﺧﺎرج از ﺷﺮﻃﯽ و درون آن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮔﺬارد و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ را ﺳﺎزﻧﺪۀ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽداﻧﺪ:
ﻓﻠﯿﺲ إذا ﻗﻠﻨﺎ :إن ﮐﺎن ﮐﺬا ،ﮐﺎن ﮐﺬا ،ﻫﻮ أن ﮐﺬا ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﮑﻮن؛ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﻮن
ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺬا :إن ﮐﺬا ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﮑﻮن و ﻣﻌﻪ ﮐﺬا ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﮑﻮن ،ﻓﯿﮑﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻓﯽ
ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻀﯿﺔ ﺻﺎدﻗﺔ و اﻟﺘﺎﻟﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺻﺎدﻗﺎً ،و ﻗﺪ ﻗﯿﻼ ﻣﻌﺎ؛ ] ،١ص٢٣٥ـ.١[٣٦

اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ »اﺻﻞ ﻓﺮﮔﻪ« را ﭘﯿﺶ ﻓﺮض داﺷﺘﻪ
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و در واﻗﻊ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯿﺎن »ﺑﺎر« ﮔﺰاره ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﺰارهای ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ
ﮔﺰارۀ ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺻﺪق و ﮐﺬب
ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ را ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ از ﺻﺪق و ﮐﺬب اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪۀ آن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺷﺮﻃﯽ و دﯾﮕﺮی ﺣﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰارۀ ﻏﯿﺮ ﺣﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ را
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺑﺎره آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ إﻟﯽ ﻣﺎ ﯾﻘﺎل :إن اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻻ ﺗﮑﻮن اﻻ ﺣﻤﻠﯿﺔ .و اﻋﻠﻢ أﻧﻬﺎ
ﺗﮑﻮن ﻣﺎ ﯾﮑﻮن اﻟﻤﻘﺪم و اﻟﺘﺎﻟﯽ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ،ﻫﻮ أن ﻧﻘﯿﻀﻪ ﻓﯽ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎ .و إذا ﮐﺎن ﮐﻞ
واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﯾﺠﻮز أن ﯾﮑﻮن أﺣﺪ أﻗﺴﺎم اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت و ﻓﮑﺬﻟﮏ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎ .ﻓﻠﺬﻟﮏ إن
ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ :إن ﮐﺎن إن ﻃﻠﻌﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﮐﺎن ﻧﻬﺎرا؛ ﻓﺎﻟﻨﻬﺎر ﻻزم ﻟﻠﺸﻤﺲ ﺛﻢ أراد أن
ﯾﺴﺘﺜﻨﯽ اﻟﻤﻘﺪم ،ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺜﻦ إﻻ ﺷﺮﻃﯿﺎ ] ،١ص.[٣٩٧

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺎرﺑﯽ اﺟﺰاء ﺳﺎزﻧﺪۀ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را ﺻﺮﻓﺎً ﮔﺰارهﻫﺎی
 .١ﭘﺲ }ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ{ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ» :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮد« ﺑﺪﯾﻦ }ﻣﻌﻨﺎ{ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ }واﻗﻌﺎً{
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی }ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﻃﯽ{ اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ،ﭼﻨﺎن
}ﻧﯿﺰ{ ﻣﯽﺷﻮد .و }ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ{ ﻣﻘﺪم ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻀﯿﻪای ﺻﺎدق و ﺗﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ
ﺻﺎدق اﺳﺖ و }ﺳﭙﺲ{ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .٢وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﻓﺎراﺑﯽ »اﺻﻞ ﻓﺮﮔﻪ« را ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ دﻗﯿﻘﺎً درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﮔﻪ از اﯾﻦ اﺻﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﮔﺰاره
را ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﻇﻬﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ
ﮔﺰارهی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ].[9, p.281

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻧﺰد ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
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ﺣﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﺰارهﻫﺎ از اﺟﺰای ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﺑﻨﺪ١؛
ﮐﺮﯾﻢ ﷲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺪم« و »ﺗﺎﻟﯽ« ﺑﺮای اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺶ " "Pو " "Qدر
ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ " "Pو " "Qﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﺰارۀ ﻣﺮﮐﺒﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺎب ﮔﺰارهﻫﺎ و ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ،ﻫﺮ دو ﺷﺮطِ »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن« را
ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
 .٥.١ﻧﻘﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺮﯾﻢ ﷲ
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﷲ در ﻣﻮرد دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺎب ﮔﺰارهﻫﺎ و ﻗﯿﺎسﻫﺎی
ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﻈﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در اداﻣﻪ ﻧﺸﺎن
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺷﺮوط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن« را ﺑﺮآورده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ وی را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺮف ﻣﻨﻄﻖ »ﮔﺰارهای«
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد.
در ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزهﻫﺎی اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﺧﻮد را ،ﺣﺘﯽ در ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﻮر ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮐﻠﻤﺎ ﮐﺎن« و »ﻗﺪ ﯾﮑﻮن« ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و دو دﯾﮕﺮ
آﻧﮑﻪ در ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﻫﻤﻮاره از ﺣﺮوف ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن »ﺣﺪ«ﻫﺎی ﺑﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺻﻮرتﺑﻨﺪی اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﮐﯽ ﮔﺰارهﻣﺤﻮر از ﮔﺰارهﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪود در ﮔﺰارهﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در وﻫﻠﮥ اول اﯾﻦ
ﺻﻮرتﺑﻨﺪی از ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ،ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻤﯽ ﺟﻠﻮه ﻧﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ در ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻔﺎء ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﻗﺘﺮاﻧﯽاﻧﺪ.
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،در
ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﺣﻤﻠﯽ از ﺣﺮوف ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن
»ﺣﺪود« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮۀ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ
 .١ﺷﻬﺎﺑﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺷﺎﻧﺰده ﮔﺰارهی ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻮرد اﺷﺎرهی اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ].[13, p.240
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ﺑﻪ ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﻗﺘﺮاﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺎب ﮔﺰارهﻫﺎ و ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را
روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺎب ﮔﺰارهﻫﺎی
ﺷﺮﻃﯽ و ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ،وﺿﻊ ﻣﻘﺪم را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدی در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ؛ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻣﻘﺪم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻇﻬﺎر ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺷﺮﻃﯽ در اﯾﻦ ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﺑﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ آﻣﺪن ﻣﻘﺪم ،ﺗﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ذﻫﻦ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻇﻬﺎر دوﺑﺎرۀ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم در اﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ،اﻇﻬﺎر ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم در ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ زاﺋﺪ
اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﺪون ﻧﺎم ﺑﺮدن از ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ ،دﯾﺪﮔﺎه
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ در ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺘﺼﻞ،
ﻣﻘﺪم ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮده و ﺑﺪﯾﻬﯽ و روﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮط ﯾﺎد ﺷﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮدد و ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﺑﯿّﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺎﺳﺎً
ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮد واژۀ »اﮔﺮ« در ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺘﺼﻞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ،ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻘﺪم ،ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﻣﺸﮑﻮک ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻟﺰوﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ از واژۀ »اﮔﺮ« ﮐﻪ اﻓﺎدۀ اﺑﻬﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،در وﺿﻊ ﻣﻘﺪم ﻧﯿﺰ ،ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ
دارد و ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم اﯾﻦ ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ،ﺷﮏ و اﺑﻬﺎم ﺑﺮ
ﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ زاﺋﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ در دو ﻣﻮﺿﻊ از ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻔﺎء ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ
دو ﺟﺎ ﻧﯿﺰ آن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻮﺟﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در دﺳﺖ ﮐﻢ دو
ﻣﻮﺿﻊ از ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻔﺎء ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺑﺮد اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎرُث اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻣﺘﺄﺧﺮ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ] .[9, p.273-74ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻤﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎرُث ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺮﯾﻢ ﷲ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن ﺑﺮای ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن ﮔﺰارهﻫﺎی
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ﺷﺮﻃﯽ را در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی »ﺟﺪﻟﯽ« و »ﺧﻄﺎﺑﯽ« ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدادهاﻧﺪ .در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻟﯽ ،دو ﻃﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﺎب ﺣﮑﻤﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،و ﯾﮏ
ﻃﺮف ﺳﻌﯽ در اﺛﺒﺎت و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ در اﺑﻄﺎل ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﺑﺪﯾﻬﯽ و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺎﺳﺎً ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﺛﺒﺎت و اﺑﻄﺎﻟﯽ وﺟﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ].[Ibid, p.275
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻟﺰوم ﺗﮑﺮار ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ در ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه وی ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪم آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﻧﺒﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻬﻮدی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ در
ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﮔﺰارهﻫﺎ را ﺟﺰء ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﻧﺪاﻧﯿﻢ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ دو دﯾﺪﮔﺎه ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺿﻤﻨﯽ آن را ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،در ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺧﻮد راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ:
و أﯾﻀﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﯿﺲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﮑﻮن اﻟﺘﺎﻟﯽ ﺑﯿّﻦ اﻟﻠﺰوم ﺣﺘﯽ ﺗﮑﻮن اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ.
ﻓﺈﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﮐﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﯿّﻦ اﻟﻠﺰوم ،ﻓﺒﯿﻦ ﻟﺰوﻣﻪ .ﻓﺈذا ﺻﺎر ﺑﯿّﻦ اﻟﻠﺰوم ﺑﺤﺠﺔ ،و اﺳﺘﺜﻨﯽ
اﻟﻤﻘﺪم ﺣﯿﻨﺌﺬ ﺑﻌﯿﻨﻪ أﻧﺘﺞ اﻟﺘﺎﻟﯽ ﺑﻌﯿﻨﻪ ،ﻓﮑﺎن ﻗﯿﺎﺳﺎ ﻣﻔﯿﺪا .ﻓﯿﺠﻮز أن ﯾﮑﻮن
اﻟﻤﻘﺪم ﺑﯿﻨﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ و اﻟﻠﺰوم ﻟﯿﺲ ﺑﺒﯿﻦ ،ﻓﯿﺒﯿﻦ ] ،١ص.١[٤١٧

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،اﻣﮑﺎن ﻏﯿﺮﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮدن ﻟﺰوم ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪم و
ﺗﺎﻟﯽ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،اﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺪارد و ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﷲ اﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ در
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﻗﺘﺮاﻧﯽ را دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ].[9, p.362
} .١ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻘﺪم ﺑﯿّﻦ و روﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ{ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎﻟﯽ ﺑﯿّﻦ اﻟﻠﺰوم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪی }ﺷﺮﻃﯽ{ ﻣﺘﺼﻞ }ﺷﮑﻞ{ ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ }ﺗﺎﻟﯽ{ ﺑﯿّﻦ
اﻟﻠﺰوم ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻟﺰوم آن روﺷﻦ ﮔﺮدد .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻟﺰوم آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺳﺘﺪﻻل روﺷﻦ ﮔﺮدد و دﻗﯿﻘﺎً
ﺧﻮدِ ﻣﻘﺪم ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮔﺮدد ،ﺧﻮدِ ﺗﺎﻟﯽ }ﻧﯿﺰ{ دﻗﯿﻘﺎً ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻗﯿﺎس ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﯿّﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺰوم}اﻧﺘﺎج ﺗﺎﻟﯽ از آن{ ﺑﯿّﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و }ﭘﺲ از آن{ روﺷﻦ ﮔﺮدد.
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﮥ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶروی ﻧﻈﺮات ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺮ
ﻃﺮف ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی در
ﻣﻮرد ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ و ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﺮا در اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﺿﻊ ﻣﻘﺪم ،ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم ﺗﮑﺮار ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،اﮔﺮ ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ در »وﺿﻊ ﻣﻘﺪم« روﺷﻦ و ﺑﯿّﻦ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎمِ
اﻇﻬﺎر ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺷﺮﻃﯽ ،ﻣﻘﺪم ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻇﻬﺎر
ﻣﺠﺪد آن در ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم ﻧﯿﺴﺖ ] ،١ص .١[٤١٨اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﮐﺮﯾﻢ ﷲ ٢آﻧﭽﻪ در
ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽِ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖ »وﺿﻊ ﻣﻘﺪم« ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ،راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ
ﺧﻮد ﻣﻘﺪم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﮑﺮار ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ دومِ
»وﺿﻊ ﻣﻘﺪم« را ﺟﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﺮاری ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﺑﺎب راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮﯾﻢ ﷲ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻋﺒﺎرتﻫﺎی اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ دﯾﺪﯾﻢ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ روﺷﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای اﺛﺒﺎت ﺷﻮد؛ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﻧﺘﺴﺎب ﭼﻨﯿﻦ
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽِ ﺑﯿّﻦ اﻟﻠﺰوم ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﯿﺎﺳﯽ )ﻋﻠﯽ ﺻﻮرة اﻟﻘﯿﺎس( ٣ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﮔﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮآﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه روز اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ روز
اﺳﺖ« ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﺎﺳﯽ)ﻋﻠﯽ ﺻﻮرة اﻟﻘﯿﺎس( ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﷲ در ﺗﺒﺒﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﭘﺮ
رﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺤﺚ ﺷﺮﻃﯿﺎت اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﻓﺎراﺑﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﻃﯿﺎت ﻓﺎراﺑﯽ را ﺻﺮﻓﺎً در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﮥ »ﺑﺎﻓﺖ« ﺟﺪﻟﯽ و ﻧﻈﺮات اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﯾﮑﺴﺮه ﮔﺴﺴﺘﻪ از اﯾﻦ
ﺳﻨﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺮﯾﻢ ﷲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از
 .١در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ،ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺑﺪﯾﻬﯽ و زاﺋﺪ ﺑﻮدن آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .٢ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﺮﯾﻢ ﷲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ »وﺿﻊ ﻣﻘﺪم« ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن
ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ و ﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ وﺟﻮب اﻇﻬﺎر ﻣﻘﺪﻣﻪی دوم در
»وﺿﻊ ﻣﻘﺪم« را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻘﺪﻣﻪی دوم ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدن ﻣﻘﺪم
ﮔﺰارهی ﺷﺮﻃﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺨﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدن راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٣در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﺎس
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻧﺰد ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
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ﻟﺰوم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﻗﺘﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﮑﺮار ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺷﺎرهای
ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد از ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺐ ارﺳﻄﻮ در ﻣﻮرد ﻗﯿﺎسﻫﺎی »از وﺿﻊ« ،را ﻧﮕﻪ دارد و ﺻﺮاﺣﺘﺎً از ارﺳﻄﻮ ﻧﺎم
١
ﺑﺮده و در ﭘﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﺨﻨﺎن وی در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ] ،١ص٢٣ـ.[٤٢٢
 .٥ .٢ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪم ،ﺗﺎﻟﯽ ﯾﺎ راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن
ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺮﻃﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ
ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻘﺪم ،ﺗﺎﻟﯽ ﯾﺎ راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﮔﺰارهﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در وﺿﻊ ﻣﻘﺪم ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪم ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ آﻣﺪن ﻣﻘﺪم ،ﺗﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﮑﺮار ﻣﻘﺪم در ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم زاﺋﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺪم
ﻣﺸﮑﻮک و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ ﯾﺎ راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ ]ﻫﻤﺎن ،ص .[٤٢٣اﻣﺎ اﺛﺒﺎت راﺑﻄﮥ
ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﻟﺰوم ﺗﮑﺮار ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ در ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻌﯿﺪ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﮐﻨﺎر آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﺣﺎﻟﺘﯽ
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪم در ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ:
ﻓﻘﺪ ﺑﺎن و ﺻﺢ أن اﻟﻘﯿﺎﺳﺎت اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ و اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻠﯽ ﺻﻮرة ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ إﻧﻤﺎ ﯾﮑﻮن إذا ﻣﺸﮑﻮﮐﺎ ﻓﯽ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ و ﯾﮑﻮن ﻗﺪ ﺑﺎن اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ
أو ﺑﻘﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽ ،ﻓﯿﮑﻮن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻗﺘﺮاﻧﯽ و أﻣﺎ اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻼ ﯾﺨﻠﻮ إﻣﺎ أن ﯾﺘﺒﯿﻦ
ﺑﻘﯿﺎﺳﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ أو اﻗﺘﺮاﻧﯿﺔ .ﻓﺈن ﺗﺒﯿﻨﺖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ،ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ أن ذﻟﮏ ﯾﻨﺘﻬﯽ ﻓﯽ
آﺧﺮ اﻻﻣﺮ إﻟﯽ ﻗﯿﺎﺳﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﺸﮑﻮک ﻓﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﺗﺘﺒﯿﻦ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاﻧﯿﺎت و إن
ﺗﺒﯿﻨﺖ ﻓﯽ أول اﻷﻣﺮ ﺑﻘﯿﺎﺳﺎت اﻗﺘﺮاﻧﯿﺔ ،ﻓﺬﻟﮏ أوﺿﺢ ﻓﺘﮑﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻔﯿﺪة،
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﻮرة ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﯽ اﻻﻗﺘﺮاﻧﯿﺎت ] ،١ص.٢[٤٢٣

 .١ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ارﺳﻄﻮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻗﯿﺎس »از وﺿﻊ« را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﯿﺎس ﺣﻤﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ] [14, p.22و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻨﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻗﯿﺎس »از وﺿﻊ« را ﻫﻤﺎن »ﻗﯿﺎس
ﺷﺮﻃﯽ« ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ آﻣﻮزهی ارﺳﻄﻮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ.
 .٢اﺳﺘﺪﻻل اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدن ﻣﻘﺪﻣﻪی دوم ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی آن

٩٦

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٦

آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ،
دﯾﺪﮔﺎه ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ در وﺿﻊ ﻣﻘﺪم ،ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از آﻣﻮزۀ ﻗﯿﺎس »از وﺿﻊ« ارﺳﻄﻮ،
ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﻠﯽ أﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻨﺘﻬﯽ إﻟﯽ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻻ ﯾﺤﺘﺎج أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﯽ ﺻﻮرة
اﻟﻘﯿﺎس؛ و ذﻟﮏ ﻓﯽ اﻟﻘﻠﯿﻞ و اﻟﮑﺜﯿﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎه ]ﻫﻤﺎن[ .١

اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﯿﺎس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽروﻧﺪ
ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﺎسﻫﺎ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪمِ ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺨﺴﺘﺸﺎن ﻣﺸﮑﻮک
اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﻗﺘﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﯿﺎس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﯿﺮ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﻘﺪﻣﮥ
دوم اﯾﻦ ﻗﯿﺎسﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم آﻧﻬﺎ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،در ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽای ﮐﻪ ﻣﻘﺪم
ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ از آنرو در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﭘﺮﺗﻮی ﺗﺎزه ﺑﺮ
 ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻗﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻗﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دو اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﮔﺰاره ﺗﻮﺳﻂ ﻗﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺮاﻧﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد و
دودﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻗﯿﺎسِ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ دوم ،ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎس
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪی دوﻣﺶ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪی دوم آن ﻧﯿﺰ ﯾﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽ اﺛﺒﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮی؛ در ﺣﺎﻟﺖ دوم ،ﺑﺎز ﻧﻘﻞ ﮐﻼم ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
 .١ﺑﻌﯿﺪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ }ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ{ ﺑﻪ ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽِ }دﯾﮕﺮی{ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻢ }اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ{ و ﻣﺎ }آﻧﭽﻪ{ ﻏﺎﻟﺒﺎً }رخ
ﻣﯽدﻫﺪ{ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
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ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻧﺰد ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ

ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ
در ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدد.
اﮔﺮ »وﺿﻊ ﻣﻘﺪم« را ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ اﻟﮕﻮی اﺻﻠﯽ ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ:
(1) P → Q
(2) P
Q

و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﻟﻔﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ،ﯾﻌﻨﯽ  Pرا ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ،
در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ در ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﮑﺮار  Pوﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪﯾﻢ از
دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ،ﻣﻘﺪم ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ رخ دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎً  Pﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯿﺎن اﻇﻬﺎر آن
در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖ و ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ P
ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯿﺎن اﻇﻬﺎر آن در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖ و ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ دﯾﺪﯾﻢ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪق ﯾﮏ ﮔﺰاره ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻣﻮﻟﻔﮥ ﻓﺮﻋﯽ ﮔﺰارۀ دﯾﮕﺮی اﻇﻬﺎر ﮔﺮدد ،ﺗﻔﺎوت
ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ P ،در دو ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺤﻮ اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻇﻬﺎر آن در ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ P
در ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﮏ ﮔﺰاره ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و ﻧﻪ دو ﮔﺰاره ﺗﺎ اﺷﮑﺎل ﻋﺪم وﺣﺪت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﻫﻤﺎن »ﻣﺤﺘﻮا«ی ﮔﺰارهای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ١.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ  Pﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر آن در ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم را زاﺋﺪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آﯾﺎ زاﺋﺪ داﻧﺴﺘﻦ  Pدر ﻣﻘﺪﻣﮥ
دوم اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ،ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی »زاﺋﺪ ﺑﻮدن« آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﻧﻈﺮ
دارد ،داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﻣﻮرد دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻬﺎﯾﯽ وی ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﺎر
ﺧﻮﯾﺶ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،ﻣﯿﺎن دو ﻣﻌﻨﺎ از »زاﺋﺪ ﺑﻮدن« ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮔﺬارد و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
إنّ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﯽ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﯽ وﺟﻬﯿﻦ :ﻓﻀﻞ ﯾﮑﻮن اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ اﺳﺘﺆﻧﻒ ﻋﻠﯽ ﺳﺒﯿﻞ
أﻧّﻪ ﻗﺪ ﻓﺮغ ﻣﻦ إﺧﻄﺎره ﺑﺎﻟﺒﺎل ﻓﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ؛ ﻓﻠﻮ ﻗﯿﻞ ،ﻻﺳﺘﺆﻧﻒ إﺧﻄﺎره

 .١ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ اﺻﻞ ﻓﺮﮔﻪ را ﭘﯿﺶ ﻓﺮض داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٦

ﺑﺎﻟﺒﺎل ﻣﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﮑﺮﯾﺮ .و اﻟﺜﺎﻧﯽ :أن ﺗﮑﻮن اﻟﻨﻔﺲ ﺗﺴﺘﻐﻨﯽ ﻋﻦ
اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻋﻠﯿﻪ ،ﻻ أﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺮح ﺑﻪ ﻟﮑﺎن اﻷﻣﺮ ﯾﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎل ﻣﺮﺗﯿﻦ ،ﺑﻞ ﻷﻧّﻪ ﻟﻮ ﺻﺮح
ﺑﻪ ﻟﮑﺎن ﯾﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎل أﻣﺮ ﺳﯿﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎل ،و إن ﻟﻢ ﯾﻠﻔﻆ ﺑﻠﻔﻈﻪ ،و ﯾﮑﻮن إذا ﺧﻄﺮ
ﺑﺎﻟﺒﺎل و إن ﻟﻢ ﯾﻠﻔﻆ ﺑﻪ ،ﺧﻄﺮ ﻣﺮة واﺣﺪة .و ﯾﮑﻮن ﺧﻄﻮره ﺑﺎﻟﺒﺎل ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻟﺨﻄﻮر
اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎل ﻓﯽ زﻣﺎن ﺛﺎن ،اﻟﺬی ﻟﻮ ﺻﺮح ﺑﻬﺬا أﯾﻀﺎ ﻟﮑﺎن ﯾﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎل ﻓﯿﻪ
١
أﯾﻀﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة ]ﻫﻤﺎن ،ص.[٤٢٠

در اداﻣﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ،اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ »زاﺋﺪ ﺑﻮدنِ« اﻇﻬﺎر ﮔﺰارۀ ﺑﺪﯾﻬﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم ﻗﯿﺎس
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽای را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ ،از ﻧﻮع دومِ »زاﺋﺪ ﺑﻮدن«ی ﮐﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻇﻬﺎر ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺪﯾﻬﯽ در ﻗﯿﺎس ﯾﺎد
ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﮑﺮار ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻧﻮع ﻧﺨﺴﺖ »زاﺋﺪ ﺑﻮدن« اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ذﯾﻞ را درﯾﺎﻓﺖ:
ﻓﺈﻧﮏ ﮐﻤﺎ أﺧﻄﺮت ﺑﺎﻟﺒﺎل ﺣﺎل آ ب إذا ﻗﻠﺖ :إن ﮐﺎن آ ب ،ﻓﮑﺄﻧﮏ ﻗﻠﺖ ﻓﯽ
ﺧﺎﻃﺮک :إن ﮐﺎن آ ب ،اﻟﮑﺎﺋﻦ ،ف ج د .ﻓﻼ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﯽ أن ﺗﻌﺎود و ﺗﻀﻊ :ﻟﮑﻦ آ
ب .ﻷن ﻫﺬا ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﻓﯽ ﺿﻤﻦ إﯾﺮادک آب اﻟﻤﻘﺪم ]ﻫﻤﺎن ،ص.٢[٤١٨

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ،در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪمِ ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖِ »وﺿﻊ
ﻣﻘﺪم« ،ﺑﯿّﻦ و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﻤﺎن زﻣﺎنِ اﻇﻬﺎر ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ،ﻣﻘﺪم ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻟﻔﻈﯽ آن در ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻣﻘﺪم ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺑﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ آن
ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ )ﺗﺴﺘﻐﻨﯽ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻋﻠﯿﻪ( و دﻗﯿﻘﺎً آن را اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .١ﻫﻤﺎﻧﺎ زﯾﺎدت در ﮐﻼم ﺑﺮ دو وﺟﻪ اﺳﺖ} :ﻧﺨﺴﺖ{ زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ
ﮐﻪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ }ﮐﻼم{ در ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ،ﺑﻪ ذﻫﻦ آﻣﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﯿﺎن آن }ﮐﻼم{ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﭘﺲ،
اﮔﺮ }ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼﻣﯽ{ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ،دوﺑﺎره و ﻣﮑﺮراً ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .دودﯾﮕﺮ }زﯾﺎدﺗﯽ{ ﮐﻪ ذﻫﻦ از
ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮ آن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ }ﮐﻼﻣﯽ{ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ
ﺑﺮ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد اﻣﺮی ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ }ﺑﻪ ذﻫﻦ{ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﻮد و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﻮد ،ﯾﮑﺒﺎر }ﺑﻪ ذﻫﻦ{ آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻪ ذﻫﻦ آﻣﺪن آن ،در
زﻣﺎن دوم ﭘﺲ از ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ} ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ{ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ }ﮐﻼم{ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﺷﻮد ،آن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ذﻫﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ »اﮔﺮ آ ب ﺑﺎﺷﺪ« ،ﺣﺎل »آ ب اﺳﺖ« ،ﺑﻪ ذﻫﻦات ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮت ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ» :اﮔﺮ آ ب ﺑﺎﺷﺪ }ﮐﻪ{ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺲ ج د اﺳﺖ«} ،ﺣﺎل »آ
ب اﺳﺖ« ﺑﻪ ذﻫﻨﺖ ﻣﯽآﯾﺪ{ .ﭘﺲ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎزﮔﺮدی و }در ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم{ ﺑﮕﻮﯾﯽ :اﻣﺎ »آ ب اﺳﺖ«.
زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ،در ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن »آ ب اﺳﺖ« در ﻣﻘﺪم ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻧﺰد ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
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ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﻘﺪم ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو
ﻣﻘﺪﻣﮥ آن ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ »ﺑﺎر ﮔﺰارهایِ« ﮔﺰارۀ
اﻇﻬﺎر ﺷﺪه در ﻣﻘﺪمِ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖ و »ﺑﺎر ﮔﺰارهایِ« ﮔﺰارۀ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه در ﻣﻘﺪﻣﮥ دومِ »وﺿﻊ
ﻣﻘﺪم« ﯾﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ وﺣﺪت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺰاره را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن »ﻣﺤﺘﻮای
ﮔﺰارهای« آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪمِ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖِ
»وﺿﻊ ﻣﻘﺪم« ،ﺑﯿّﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﯿّﻦ ﺑﻮدن ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻔﺎء
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ در ﻣﻮرد آن ﻧﻤﯽﮔﺮدد .آﻧﭽﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﺪ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارۀ ﺑﯿّﻦ در ﻫﻨﮕﺎم اﻇﻬﺎر ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖِ »وﺿﻊ ﻣﻘﺪم« اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻟﻔﻈﯽ و ﻧﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻔﺲ اﻻﻣﺮی ﮔﺰارۀ ﺑﯿّﻦ ﺑﻪ
١
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺪمِ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖ »وﺿﻊ ﻣﻘﺪم« را زاﺋﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﺪ.
از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ آﻣﻮزۀ ارﺳﻄﻮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ
در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻗﯿﺎسﻫﺎی »از وﺿﻊ« ﺑﻪ ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﺣﻤﻠﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ٢ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪمِ ﻣﻘﺪﻣﮥ
ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻗﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در
زﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽِ
٣
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت و اﻇﻬﺎر ﮔﺮدد(
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻇﻬﺎر
٤
ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد(
 .١اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺪﻻل اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ ،ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﮔﺰارهﻫﺎی ﺑﯿّﻦ و ﻏﯿﺮ ﺑﯿّﻦ در ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
 .٢آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﺎس )ﻋﻠﯽ ﺻﻮرة اﻟﻘﯿﺎس( ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .٣ﯾﻌﻨﯽ آن دﺳﺘﻪ از اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽای ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ﮔﺰارهی ﺷﺮﻃﯽ آﻧﻬﺎ روﺷﻦ و ﺑﯿّﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﻨﮕﺎم اﻇﻬﺎر ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارهای ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ﭘﺮ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺪم ﮔﺰارهی ﺷﺮﻃﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد و از دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺒﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارهای ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻗﯿﺎﺳﯽ
ﺣﻤﻠﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
 .٤ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ ﻣﻘﺪم ﮔﺰارهی ﺷﺮﻃﯽ،ﮔﺰارهای روﺷﻦ و ﺑﯿّﻦ
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ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺑﻦﺳﻴﻨﺎ را ﻣﻲﺗﻮان واﺳﻄﻪاي ﻣﻴﺎن ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺎﮔﺰارهاي ﻓﺎراﺑﻲ و
ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهاي ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺴﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ وي ﺑﺮ ﺧﻼف ارﺳﻄﻮ ،اﺳﻜﻨﺪر اﻓﺮودﻳﺴﻲ و ﻓﺎراﺑﻲ،
ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم »وﺿﻊ ﻣﻘﺪم« را ﺻﺮﻓﺎً ﺣﻤﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد ﺑﻠﻜﻪ اﻧﻮاع ﮔﺰارهﻫﺎي دﻳﮕﺮ را
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪم ﮔﺰارة ﺷﺮﻃﻲ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﻗﻴﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻲداﻧﺪ .اﻣﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،اﺑﻦﺳﻴﻨﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎس اﻗﺘﺮاﻧﻲ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد
ﺗﺎ در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم »وﺿﻊ ﻣﻘﺪم« ﮔﺰارهاي ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﺷﻮد .در
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﺑﻦﺳﻴﻨﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻴﺎسﻫﺎي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ را ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش
ﻗﺮار دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ،آﻣﻮزة ارﺳﻄﻮﻳﻲ-ﻣﺸﺎﺋﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
ﻗﻴﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﺎس ﺣﻤﻠﻲ را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺎن
ﻗﻴﺎسﻫﺎي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻴﺎس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
دﺳﺘﺔ ﻧﺨﺴﺖ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ ارﺳﻄﻮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و اﺛﺒﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم آﻧﻬﺎ را
ﻻزم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﺪ .اﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮش اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻴﺎس
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،اﺑﻦﺳﻴﻨﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزة ارﺳﻄﻮﻳﻲ-ﻣﺸﺎﺋﻲِ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻗﻴﺎسﻫﺎي
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﺎسﻫﺎي ﺣﻤﻠﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻜﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻮاردي )ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﻗﻴﺎسﻫﺎي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﺎسﻫﺎي ﺣﻤﻠﻲ( ﻛﻤﺘﺮ رخ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﺳﻌﻲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دﻳﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎي ارﺳﻄﻮﻳﻲ-ﻣﺸﺎﺋﻲ ﺑﻜﺎﻫﺪ.
 .٦ﻧﺘﯿﺠﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎی »ﮔﺰارهای ﺑﻮدن« ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻣﺎرﺗﯿﻦ در
ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮﺋﺜﯿﻮس ،داوری ﮐﺎﻣﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﷲ در ﻣﻮرد ﻧﺎﮔﺰارهای ﺑﻮدن
آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎه
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺎب ﮔﺰارهﻫﺎ و ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﻨﺎد ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﻨﻄﻖﮔﺰارهای ﺑﻪ آن را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی وی در ﺑﺎب
ﻗﯿﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﺮف ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد و از
 اﺳﺖ ،در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم اﻇﻬﺎر ﮔﺰارهی ﺷﺮﻃﯽ ،اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﺠﺪد آن در ﻣﻘﺪﻣﻪی دوم اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﻧﺰد ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ

 ﺑﺮ،ﻋﻨﻮان »ﮔﺰارهای« ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
 ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺎدی را ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻗﯿﺎسﻫﺎی،ﺧﻼف آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺰارهای ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺪم ﮔﺰارۀ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
.رﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ
. دار اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﻪ و اﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮه، اﻟﻘﯿﺎس: اﻟﺸﻔﺎء.(١٩٦٤)  اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ.[١]
. دار اﻟﻤﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮه، اﻻﺷﺎرات و اﻟﺘﻨﺒﯿﻬﺎت ﻣﻊ ﺷﺮح ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻄﻮﺳﯽ.(١٩٨٣)  اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ.[٢]
 ﻣﮑﺘﺒﺔ آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ، ﻗﻢ،١ ج، اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺎت ﻟﻠﻔﺎراﺑﯽ.(١٤٠٨) ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻓﺎراﺑﯽ.[٣]
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