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  ______________________________________  سرآغازها

 اول: سرآغازها فصل

 1اعتبار مفهوم. 5
 استنتاج ارسطو از زمان یقین، آدمیان دیرگاهی پیش سر و کار دارد؛ و به منطق با اصوِل استنتاِج معتبر

خود بسنده نیست تا ما را موّجه  خودی اند. این به سنجیده های دیگران را برمی اند و استنتاج کرده می
است آدمیان کارهای  از زمان ارسطو بوده باشد؛ زیرا ممکن سازد که بگوییم سرآغاز منطق باید پیش

روشنی قواعدی را برای آن  که به آن گفتن به انگلیسی( بی درستی انجام دهند )مانند سخن گوناگونی را به
یابیم، روشن است که  و ارسطو و منابع دیگر می چه در افالطون بندی کنند. اّما از آن کارها صورت

شناخته شدند بنویسد،  2اُرگانونآن آثاری را که سرانجام با نام که ارسطو از آن فیلسوفان یونانی، پیش
آن است که دگردیسِی  را آغاز کرده بودند. هدف این فصل ی اصوِل استنتاِج معتبر بحث درباره

جویی کند. ]انجاِم[ این کار  دهند، پی میجا که شواهد اجازه  ، تا آنرا از ارسطو پیش ی منطقِی  اندیشه
ورزی  های اندیشه ی سرچشمه های معقولی درباره توان حدس آسان نیست، اّما می ی شواهْد  تنها برپایه

 کنند.  ها پشتیبانی می ی معّینی از آن منطقی زد و نشان داد که شواهد تا اندازه
است،  ی اصول و مبانی اعتبار درباره که اندیشیدن بلنیست  چون منطق صرفًا استدالِل معتبر

و  ی درخور توّجهی از مواّد استنتاجی از آن مجموعه طبع تنها هنگامی پدید خواهد آمد که پیش به
در دست باشد. چنین نیست که هرگونه گفتمانی سبب پژوهش منطقی شود. برای نمونه،  استداللی

ها  کنند. ]تنها[ گفتمان بسنده فراهم نمی ادبی مواّد استداللی را به مقدار نویسی صرف یا گفتار داستان
                                                                                                                   
1. validity 
2. Organon 
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شوند؛ زیرا اثبات  سبب پژوهش منطقی می اند 1اثباتهایی از آن دست که جویا یا نیازمند  یا پژوهش
دارد:  ای معتبر. اثبات دو شرط به شیوه های صادق کردن آن از مقّدمه عبارت است از استنتاج یک گزاره

بار  توان گفت که نخستین آسانی نمی . بههای درست های آغاز، و استدالل های صادق، یا نقطه مقّدمه
که در  ، هنگامیاند، اّما این نکته برای ارسطو در چه زمانی دانسته شده است که این دو شرط مستقّل 

/تحلیلاّول/آنالوطیقایاولی]=  3نخستآناکاویک[ و نیز درجدل/طوبیقا/مواضع]=  2هاجایگاه
 6جدایی نهاده، کاماًل روشن بوده است. دومین عبارت 5و جدلی 4برهانی [ میان استداللقیاس

بار در آن نهاده شده است پرتو  ای که این تمایز برای نخستین ی نقل کامل است زیرا بر زمینه شایسته
 افکند. می

ی[ جدلی،  متفاوت است با ]مقّدمه 7(ἀποδεικτικὴ πρότασις) ی برهانی مقّدمه»
 است )زیرا کسی که برهان ی متناقض یکی از دو گزاره ی[ برهانی فرض چراکه ]مقّدمه

پرسشی است  ی جدلی کند( ولی مقّدمه کند و پرسشی نمی آورد چیزی را فرض می می
. اّما این هیچ تفاوتی در این امر پدید 9است یک از دو متناقض صادق کدام 8که ی این درباره

آورد و هم کسی که  وجود دارد. هم کسی که برهان می آورد که در هر حال یک قیاس نمی
گیرد  ی به چیزی تعّلق میکنند که محمول یم کند با این فرض استدالل پرسشی را مطرح می

یا  صرفًا ایجاِب یک محمول برای یک موضوع ی قیاسی رو، یک مقّدمه گیرد. ازاین یا نمی
روی صادق و  ایم، اّما ]مقّدمه،[ برهانی است اگر ازآن که گفته سان از آن است، بدان اش سلب

ی جدلی برای  که یک مقّدمه مشتق شده باشد، درحالی 10های پایه باشد که از فرضپذیرفته 
یک از دو متناقض صادق است و برای  که کدام ی این است درباره 11بازجوینده پرسشی

                                                                                                                   
1. proof 
2. Topica، i. 1 (100a25-30). 
3. An. Pr. i. 1 (24a22-24b12). 
4. apodeictic 
5. dialectical 

 . ـ مترجم.نخست آناکاویکمستند شده و عبارت دوم آن است که به  هاجایگاه. عبارت اّول آن است که به 6
7. apodeiktikḕ prótasis 

 ـ مترجم.«. که ی این پرسشی است درباره»به جای « پاسخ هماورد به< این پرسش است که: »>ادیب سلطانی .8
 ـ مترجم.«. است صادق»به جای « باید پذیرفته شود»همو:  .9

 ـ مترجم.«. های پایه فرض»به جای « برنهاده >ی دانش خود< اصلهای پیشین»همو:  .10
 ـ مترجم.«. پرسشی»به جای « پاسخی... به این پرسش»همو:  .11
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 .«1دارند ای است که پذیرفتنی است یا همگان بدان باور کننده فرض گزاره استدالل
هایی مطرح شده است که در  جا با ارجاع به عمل و جدلی در این برهانی تمایز میان استدالل

را  ی برهانی کند. مقّدمه خوبی نقش خود را بازی می ها به مقّدمه ی[ بیان ، ]شیوهها، به نظر ارسطو آن
[ که استداللی ای است از آن ]گونه نهد. این مقّدمه اش برمی یک معّلم در روند گسترش موضوع

ابطالارسطو در  پیرامون ، در برابر 4خواند. می 3[ استدالل آموزشیسفسطه= ] 2هایسوفیستیدر
برگزیده شده است. با این  وگو به منظور احتجاج ای است که در ]فضای[ گفت مقّدمه ی جدلی مقّدمه

که  حالیاست، در و ضروری صادق ی برهانْی  همه، از نگرگاه منطقی تمایز مهّم این است که مقّدمه
کنیم و  های صادق آغاز می از مقّدمه ما در برهان 5ی جدلی نیازی نیست که چنین باشد. مقّدمه

 ، در استدالل جدلیدر برابرداریم.  رسیم: به دیگر سخن ما اثبات ای صادق می ضرورت به نتیجه به
 صادق باشد. اگر از جدل شوند، و هیچ ضرورتی وجود ندارد که نتیجه ها صادق شناخته نمی مقّدمه

 تر باشد.  وجود داشته باشد، باید غیرمستقیم راهی به سوی صدق
 اند جدایی افکنیم. در ریاضّیات گفتمان که جویا یا نیازمند اثبات توانیم میان سه گونه ما می

های بسیار  به دنبال اثبات گزاره هستیم، در متافیزیک انتزاعی پیشینهای  صدق محض ما در پی اثبات
ویژه استدالل سیاسی یا قضایی، در  هرروزی، به ایم، و در استدالل جهان ی ساختار درباره کّلی

روشنی  هستیم. از میان این سه، تنها ریاضّیات به های امکانی هایی برای گزاره وجوی اثبات جست
 هایی را که او برای برهان است، و شمار بیشتری از مثال از استدالل برهانی گوی توصیف ارسطو پاسخ

ی نخستین های ی چنین استدالل احتمال، تأّمل درباره جا که به دهد. از آن زند ریاضّیات به دست می می
 نخست بپردازیم.  ی های منطقی را برانگیخته است، باید به بررسی گونه پژوهش

 هندسی . برهان3
جلب توّجه کرده باشد. معروف  با هندسه ، نخست در پیوندبرهان رسد که مفهوم محتمل به نظر می
سر، را به روش  های هندسه، مانند فرمولی برای حجم یک هرم بی برخی از صدق است که مصریان

                                                                                                                   
 ـ مترجم.«. ی همگان است آن چیزی باشد که از پدیدار درست برخوردار است و پذیرفته فرض»همو:  .1

2. De Sophisticis Elenchis 
3. didactic argument 
4. De Soph. Elench. 2 (165b1). 
5. An. Post. I 19 (81b18). 
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بوده است، نشان « گیری زمین اندازه»، که در اصل به معنای ’geometry‘تجربی بریافته بودند، و نام 
آورد  دستشده است.  شده بود، چگونه نگریسته می که وارد یونان دهد که به این پژوهش، هنگامی می

ها  ای از داستان جای این پژوهش تجربی بود. پاره برهانی به پیشیننشاندن یک دانش  بزرگ یونانیان
اّما به نظر  2دهند، ق. م.( می 516-611) در هندسه را به تالس 1نگریستارنخستین  اثباتامتیاز

 آغاز شده است.  مند این دانش در مکتب فیثاغورس رسد که بررسی نظام می
ی ششم ق. م. والدت  ی نخست سده و به زمانی در نیمه 3در ساموس شود که فیثاغورس گفته می

ده است، جایی که مذهبی زاهدانه را در ایتالیای جنوبی، کوچییونانی ، شهری 4یافته و به کروتون
آوریم که  ای را به چنگ می ی اندیشه جا ما سرچشمه ی تناسخ را تعلیم داد. در این افکند و آموزه پی

، که در اصل «فلسفه»ی  است که واژه بیند. در حقیقت، ممکن ی زندگی می را چونان یک شیوه فلسفه
شده باشد که استاد آن را  دوستی است، در مکتب فیثاغورس برای توصیف روشی وضع دانشمعنای  به

ϕιλόσοϕοςنشان داده بود هنگامی که خود را 
را به  6جا ما سرآغاز خردگرایی نامید. نیز در این 5

ترین نیروی انسان خرد اوست و آن حقایقی که تنها با کاربست  ی[ این آموزه که مهمآوریم، ]یعن می
شوند. ممکن  اند که با مشاهده آموخته می تر از حقایقی نوعی واالتر و بنیادی توان آموخت به خرد می
پدید آمدند افسوس ز رهگذر این آموزه در جهان  پیشینی که ا های متافیزیک خاطر زیان است به

 روی اثرگذاری یافت که کشف معرفت تنها این است که بگوییم این آموزه از آن بخوریم، اّما انصاْف 
انگیزد. مذهب فیثاغورس مّدتی در کروتون غالب  هوشمند را برمی های طبع شگفتی انسان به پیشین

زندگی کند، جایی که  7وجود آمد، و فیثاغورس رفت تا در متاپونتوم هایی به بود، اّما بسیار زود واکنش
اند که نابودی فرجامین این مذهب،  ی پنجم در آن ُمرد. حدس زده ی ششم یا آغاز سده در پایان سده

ق. م. رخ داده است، و همین فروپاشی بوده که  151یک نیروی سیاسی، در حدود  8مثابِت  به
                                                                                                                   
1. theorem 
2. Proclus، In Primum Euclidis Elementorum Librum Commentarii، ed. Friedlein، p. 65.  
3. Samos 
4. Croton 
5. philόsophos 
6. intellectualism 
7. Metapontum 

رسد  نادرست، و دومی دشوارخوان است. به نظر می ؛ که اّولی«ی به مثابه»گویند:  و گاه می« مثابهِ  به»گویند:  در فارسی معاصر گاه می .8
مصّنفاتورسائلمجموعهشود. برای نمونه، نک:  تر تلفظ می ، هم درست است و هم آسان«مثابِت  به»کهن این واژه،  که صورت
 . ـ مترجم.71(، ص1373)تهران،  أوصافاألشراف، ؛ نصیرالدین طوسی317، ص1(، ج1381)تهران،  کاشانی
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مثابت یک  را به ِی افالطون2فایدو آورده است. اگر بتوانیم 1را به سرزمین اصلی هالس رسیانفیثاغو
سال  در زمانی که سقراط ُمرد، ]یعنی[ در  3توان گفت[ فیثاغورسیان در ِتِبس شمار آوریم، ]می سند به

گذار  زیادی از تعلیم دینی بنیان اند، اّما آنان مردانی بودند که مقدار کرده ق. م. زندگی می 399
ی  ی تناسخ ارواح، را کنار نهاده بودند تا توّجه خود را به جنبه ی او درباره ویژه نگره ]مذهب[شان، و به

 ت متمرکز کنند.علمی این سنّ 
یک دانش  مثابت ی پایه به اینک بیایید به چیزی بپردازیم که در روِش رایِج شناساندِن هندسه

در نظر گرفته  صادق های معّینی از این دانش باید بدون برهاْن  نقش دارد. اّول از همه، گزاره 4فروُبردی
که، این  ها استخراج شوند؛ و، سوم این این دانش باید از این های دیگرِ  ی گزاره که، همه شوند؛ دوم این

اند  هایی که آغازین در نظر گرفته شده جز آن استخراج باید بی هیچ اّتکایی بر احکام هندسی به
به  ای باشد که در هندسه ویژه به دیگر سخن[ مستقّل از موضوعیا ] صوریپذیرد، یعنی باید  صورت

نیازمند  5یفروُبرداست: گسترش یک دستگاه  ترین شرط شود. از دید ما سومی مهم بحث گذاشته می
 ی معرفت است. از نگاه تاریخی، هندسه نخستین مجموعه 7یا انتاج 6منطقی ی لزوم توّجه به رابطه

 فروُبردیسازی  چونان الگوی دستگاه یانیونان است که بدین شیوه نمودار گشت، و همواره از زمان
روشبرهانهندسی ،شمار رفته است. برای نمونه، عنوان اثر اسپینوزا به به از این دست  8،اخالق

میانجی او  و پیروان بی همه برای فیثاغورس ها است. با وجود این، نادرست است که بگوییم این
دانان یونانی آن فرآیندهایی  کنیم که برای نخستین هندسه عکس، ما باید فرض به اند. روشن بوده

احتماْل  آنان به«. ببینند»را  نگریستاریک  کردند تا صدق اند که به آنان کمک می پذیرفتنی بوده
را بسیار  ُاقلیُدسهای برخی از معّلمان جدید که اثر  بردند همانند روش کار می هایی را به روش

کادمیک می  وجوی روشنایی ]ِـ استدالل این عذر را داشتند که هنوز در جست ها بینند؛ اّما آن آ
ی  ی دربارهنگریستارتوان با توّجه به  [ بودند، نه در حال زیر پا گذاشتن آن. این نکته را میدرست

                                                                                                                   
1 .Hellas ، ـ مترجم. نام کهن یونان . 

2. Phaedo 
3. Thebes 
4. deductive science 
5. deductive system 
6. logical consequence 
7. entailment 
8. Ethica more geometrico demonstrata 
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همواره به  نگریستار]جای گرفته[ است روشن ساخت. این  گوشه راستمرّبعی که بر وتر یک مثّلث 
یابیم تا  می ُاقلیُدسداده شده و قاعدتًا در مکتب او معروف بوده است. اثباتی که در  فیثاغورس نسبت

مقّدماتی، است.  نگریستار، یا ]همان[ 1مکه نیازمند چند لِ  ای پیچیده است، از این جهت اندازه
توان فرض کرد  سختی می اند، اّما به شناخته های دیگر را می نگریستارفیثاغورسیاِن نخستین احتمااًل آن 

عرضه کرد، و محتمل به نظر  ُاقلیُدسکه آنان چیزهایی را به همان روشی کشف کرده بودند که 
 نگریستارفیثاغورس عبارت بود از کشیدن شکلی که  نگریستارِ « برهان»رسد که نخستین  می
چنین شکلی، یا بیشتر دو شکل، را  ُاقلیُدسشود. ویراستاران جدید  2«اندهبرخو»توانست از آن  می

 3نهند: پیش می

 
اند که وترهاشان  ای چیده شده گونه ی مساوی به هگوش راستدر شکل نخست، چهار مثّلث 

ی ها اند تا با ضلع ها چیده شده گیرند: در دومین شکل، چهار مثّلث با همان اندازه مساحتی را در بر می
OQ  وPQ رسد که  اند دو مستطیل بسازند. بنابراین، روشن به نظر می های قائم واقع که در زوایه

 PQOLهای  در شکل نخست مرّبعی است بر وترها و برابر است با مجموع مساحت EFGHمساحت 
. اّما برای گوشه راستهای  ند بر دو ضلع دیگر یکی از مثّلثا هایی ، که مرّبعدر شکل دوم MJNQو 

اند. در آغاز  راستی مرّبع ها یاد شد به اینک از آن دقیق باید نشان داد که سه مساحتی که هم یک اثبات
دانان  برای هندسه آرمانی برهان را[ نوشت، صورت اصول] ُاقلیُدسکه  ی ششم ق. م. هنگامی سده

را بخواند و درنیابد که هدف وی این بوده است که  ُاقلیُدس اصول تواند روشن شده بود. کسی نمی
ای از برهان بسازد که در آن  اش را در آغاز برنهد و زنجیره های خاّص هندسی ی فرض همه

                                                                                                                   
1. lemma 

2. read off . رود، مانند  کار می به« گیری خواندن یک اندازه/عدد از روی نمایشگر یک دستگاه اندازه»تر برای  اصطالح بیشاین
 شناسیم. ـ مترجم. ی حرارت از روی دماسنج، و ما معادل دقیقی در فارسی برای آن نمی خواندن درجه

3. T. L. Heat، The Thirteen Books of Euclid’s Elements، i. p. 354. 
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در اثبات  ُاقلیُدسآیند. درست است که میالزم  اه1ارزآغازه از صوری، تنها با ضرورت ها، نگریستار
ی مساوی که مرکز هر یک بر محیط  کرده است که دو دایره اش فرض ی یکم از دفتر نخست گزاره

روشنی که  2بایست پیش دیگر را قطع کنند، و در عین حال هیچ دیگری جای دارد باید در دو نقطه یک
کسی این کاستی نظر روشن است که اگر  ریزی نکرده است، اّما به آید را پایهمیاز آن الزم  این ]گزاره[

 تازه بزداید. بایست پیش کرد تا آن را با نشاندن یک را به وی یادآوری کرده بود، او تالش می
توانیم  ، در دست نداریم، و نمیُاقلیُدستر از  پیش ،ی هندسه متأّسفانه ما هیچ اثر کاملی درباره

گاه شدند را ردیابی کنیم؛ اّما می طّی آن از شرایط برهان یانروندی که یونان  اصولدانیم که پیش از آ
هایی از   ، وجود داشته است. پارهیفروُبردروش  چندین کتاب اصول، یعنی چندین رساله به ُاقلیُدس

مطالبی  ُاقلیُدسبر  4و در شرح پروکلوس 3اند، حفظ شده و ارسطو افالطونثار آها در  نخستین اثبات
یافت. بنابراین، درست است که  توانشاگرد ارسطو می 5ی ائودموس را از یک تاریخ هندسه، نوشته

کادمی افالطون که پارهدر مکتب فیثاغورس یفروُبردآرمانی یک دستگاه  بگوییم صورت ای از  ، و در آ
احتماْل سردرگمی فراوانی در اذهان بسیاری از  های آن را ادامه داد، برشناخته شده بود. اّما به سّنت

کند  اند وجود داشته است. ارسطو برای ما روایت می هخواند های اصول را می کسانی که نخستین کتاب
تواند  اند برهان می تواند وجود داشته باشد و کسان دیگری گفته که کسی گفته است هیچ برهانی نمی

گاه باشیم  های شگفتی از این دست رایج بوده که دریابیم چرا دیدگاه برای این 6دوری باشد. اند، باید آ
های  اند، زیرا راه شان متفاوت بودهها ارزآغازهدر گزینش  احتماْل  ل بههای اصو که نخستین کتاب

تواند وجود داشته  ی میفروُبردهای هندسی در یک دستگاه  ی گزاره گوناگون بسیاری برای عرضه
اند، و  های مستنتج در یک دستگاه، در دستگاهی دیگر پایه بوده باشد. اگر چنین بوده باشد، گزاره

 آوری نزد نوآموزان مشکوک شود.  داشته است که فرآیند برهان سادگی امکان به
اش خواندیم در این بافتار آغاز شده باشد، باید انتظار  ای از آن دست که منطقی اکنون اگر اندیشه

اش، در نخستین بازنمود ]آن[  شناسیم گونه که ما می هایی از منطق را، آن داشته باشیم که چه بخش

                                                                                                                   
1. axiom 
2. postulate 
3. T. L. Heath، Mathematics in Aristotle. 
4. Proclus 
5. Eudemus  
6. An. Post. i. 3 (72b5-18). 
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یا  ،1ای های گونه داشته باشیم که به گزارهی اّول، باید انتظار یافتن این امر را  تأکید بیابیم. در درجه مورد
با  ای شده باشد. زیرا در هندسه چیزها، توّجه ویژه 2هایگونهی  هایی درباره به دیگر سخن، گزاره

که پنداری  سخن بگوییم چنان« ABخط »ی  است درباره سروکار نداریم. گاه ممکن افراد / چیزها تک
یابند که این فقط راهی است  دانان همواره چنین درمی کنیم، اّما هندسه به یک خّط خاّص اشاره می

بودن،  گوشه راست معّین، مانند وتر یک مثّلث هایی که یک شرط ی خّط  ی همه گفتن درباره برای سخن
 های کّلی ی دوم، باید انتظار یافتن این امر را داشته باشیم که در میان گزاره آورند. در درجه را برمی

هایی شده باشد که  ویژه به گزاره( توّجهی ]افراد[ یک گونه یهمهی  درباره ای گونه های )یعنی گزاره
کنیم بر ماست که میان آن  ورزی می که به روش یونانی هندسه اند. زیرا هنگامی ضرورتًا صادق

اند  صادق طور اّتفاقی هایی که تنها به باشند و آن خاطر سرشت خود باید صادق ای که به های کّلی گزاره
کنیم که  تر از هزار خط دارد( جدایی افکنیم، و فرض کمایلیادر یک از دفترهایکه ه )مانند این

به  یاناند. البّته، این احتمال وجود ندارد که یونان ی نخست هدستهندسه جملگی از  های کّلی گزاره
که  بندی کنند؛ چنان روشنی صورت ورزی قادر بوده باشند این تمایز را به محض آغازکردن به هندسه

آنان را  هایی به این جایگاه دست یافت. اّما طبع سلیْم  بود که با َصرف تالش خواهیم دید، این ارسطو
ی سوم، در میان  توّجه ویژه کنند. در درجه هایی که در واقع ضرورتًا صادق بودند راه نمود تا به گزاره

ها از توّجهی ویژه )اّما نه منحصر به فرد(  های ضرورتًا صادق باید انتظار داشته باشیم که تعریف گزاره
ها  آشناست ممکن است انکار کند که تعریف ای که با منطق جدید برخوردار باشند. خواننده

ی ما برای کاربرد  هایی از اراده ها صرفًا برنگاشته اند، و بگوید که آن صادقهایی ضرورتًا  گزاره
یابیم. با وجود این، به نظر  که انجام چنین کاری را سودمند می هنگام اند آن هایی معّین نوشت کوته
که در این  ی تعریف حقیقی رسد که تعاریف نزد یونانیان قراردادهایی صرف بوده باشند. در آموزه نمی
آغاز شده است آشفتگی بسیاری وجود دارد، اّما فهم نگرش یونانی آسان است اگر به یاد آوریم  زمان

تنها به این عنوان که دالِّ « دایره»ورزی برهانی را بیاغازند واژگانی چون  که یونانیان هندسه از آن که پیش
دایره مکانی »گفت  که یک یونانی می اند. هنگامی هدبو دارای معنا اند های معّین محسوس بر شکل

                                                                                                                   
1 .general propositionsی  ؛ واژهgeneral  صفت است از اسمgenus ی  ی اسالمی، گزاره در منطق دوره .، و دسته، ردهبه معنای گونه

نامند، ولی  می« شخصیه»یا « مخصوصه»را  ست. اّولی ست، و آنکه موضوعش کلی که موضوعش جزئی شود به آن منقسم می حملی
« ای ی گونه گزاره»ها را به  که ما آن generalی  . گزارهو محصوره کنند به مهمله نهند و فقط آن را منقسم می بر دومی نامی نمی

 ناِم شخصیه و مقسم گمناِم مهمله و محصوره.ـ  مترجم. برگرداندیم اشاره دارد به همین قسیم بی
2. kinds 
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ی  ، واژه«ی معّین به یک اندازه فاصله دارند هایی که از یک نقطه هندسی است ]متشّکل[ از نقطه
بخشید؛ و نزد  ای را به آن می که داشت روابط تازه کرد، بل را برای نخستین بار معّرفی نمی« دایره»

ی  سازد. در درجه ها روشن می ی دایره کرد که دارد حقیقت بسیار مهّمی را درباره خویش گمان می
های  های خاّص در زیِر قاعده چهارم، باید انتظار داشته باشیم که گرایش زیادی بیابیم به گنجاندن گونه

ی این  ر هندسه است. اکنون همهد ترین الگوی استدالل رسد که این رایج عاّم، چون به نظر می
 از ارسطو در کار افالطون پیش را ها ، و برخی از آنکه خواهیم دید، در منطق ارسطو ، چنانرا ها ویژگی

دانی  ، ریاضی1کند که آرخوتاس ، ارسطو برای ما گزارش میمثالً یافت.  توان می تر یا ]کارهای[ متقّدم
درست تعاریف داشته  ی صورت هایی درباره فیثاغورسی که بر افالطون اثرگذار بوده است، دیدگاه

زیادی از رهگذر تأّمل  است که بپذیریم در منطق یونانی یک گرایش تا حّد  بنابراین، معقول 2است.
 یافته است. تعّین یفروُبردی هندسه در قالب یک دستگاه  ی مسائل ]مربوط به[ ارائه درباره

 متافیزیکی و استدالل . دیالکتیک8
طور کامل روشن ساخت.  به 3(ἀπόδεικτιξις) ی برهان توان برپایه نمیسیمای منطق یونانی را 

متوّجه شد  4شناسی قیاس/  باَهمُشماریکخود از  ین شرحدر نخست از این دیدیم، ارسطو که پیش چنان
 5«دیالکتیک»ی  جدلی را هم زیر پوشش گرفته است. واژه / های دیالکتیکی که پژوهش او استدالل

مثابت نخستین اصطالح  چند باِر معنایی متفاوت دارد، و برای ما به در نخستین مراحل فلسفه حتی
/  آناکاویک»ی  خاّصی دارد. واژهاش، اهّمّیت  خوانیم کاررفته برای موضوعی که اکنون منطق می فّنِی به
کند بر خود  های او داللت رساله که بر موضوع کار برده است بیش از آن که ارسطو به 6«شناسی تحلیل

، 7افرودیسی های اسکندر شرح با معنای جدیدش تا زمان« منطق»ی[  ها داللت دارد، و خود ]واژه آن
 نوشته است، پدید نیامده بود.  زیسته و[ می ی سوم م. ]می که در سده

                                                                                                                   
1. Archytas 
2. Metaphysica، H، 2 (1043a21) 
3. apodeiktixis 
4. syllogistic 
5. dialectic 
6. analytics 
7. Alexander of Aphrodisias 


