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دشوارهتعریف«جنس»و«نوعاضافی» ،
ٔ
ودیگرمفاهیممتضایف :
ارسطو،فرفوریوس،فارابی،ابنسینا 



مهدی عظیمی
چکیده 
دور و تعریف به مساوی ازجمله مغالطه های منطق تعریف در دستگاه ارسطوییاند.
با وجود این ،شگفتیآور است که اینن هنر دو مغالطنه را در تعرینفهنای سننیتی
«جنس» و «نوع اضافی» میتوان دیند و تتینی برخنی از عتنار هنای ارسنطو
آشکارا بیانگر آن هستند که وی تعریف دوری را نهتنها بنرای «جننس» و «ننوع
اضافی» ،که برای همهٔ متضایفان روا منی شنمارد .فرفورینوس در اینن زمیننههنا

ایساگوگه او چیزی جز بازگفت این نکتهها را نندارد.
ٔ
یکسره پیرو ارسطو است و
فارابی در تعریفهای پیشنهادی خویش این مغالطهها را میپیراید و از این رهگذر
زمینه را برای ابنسینا فراهم میکند .ابنسینا بنا اشنار هنای فنارابی همنهٔ اینن

دشوارهها و مغالطهها را بازمیشناسند و بنرای گشنودن و زدودن آنهنا ،چنه در
تعریف جنس و نوع اضافی ،بهسان ویژه ،و چه در تعریف متضایفان ،بهسان کلینی،

راه کارهایی نوپدید و هوشمندانه پیش مینهد .برپاینهٔ راهکنار او بنرای رهاسنازی
تعریف متضایفان از مغالطه های دور و تعریف به مساوی باید ( )2متضنایفان را از
اضافه برهنه کرد )1( ،علیت تضایف را ذکر کرد )9( ،با افزودن قید «از آنروی کنه
 استادیار دانشگاه الهیّا دانشگاه تهران ،رایانامه:
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چنین است» تعریف را به متضایف مطمحنظر مخنت

کنرد .جسنتار پنیشرو بنا

روشنداشت و تتیین این نکتهها بخشی از روند دگردیسی مندخل فرفورینوس در
منطق اسالمی و ،از این رهگذر ،گوشهای از تاریخ منطق اسالمی را روشن میکند.
کلیدواژهها :متضایفان ،جنس ،نوع اضافی ،فرفوریوس ،ابنسینا ،ارسطو.

.1درآمد 
اگر از ما بخواهند که مفهوم «بزرگتر» را تعریف کنیم ،چه خواهیم گفت؟ چیزی که
چیز دیگری از آن کوچکتر است؟ اکنون اگر از ما بخواهند که مفهوم «کوچکتنر»
را تعریف کنیم چه خواهیم گفت؟ چیزی که چینز دیگنری از آن بنزرگتنر اسنت؟
میبینیم که اگر در تعریف مفهومهایی از این دست دقیت نکنیم ،بهسادگی بنه دام دور
می افتیم .چنین مفهوم های دوقلنویی را کنه ماهیّتناا وابسنته بنه یکدیگرنند ارسنطو
«متضایف» می نامد .چگونگی تعریف متضایفان دشوارهای است که بهویژه در منطنق
تعریف ارسطویی دردسرساز است .زیرا این سنیت منطقی ،از یکسو ،تعریف دوری و

تعریف بهمساوی 2را روا نمیداند و ،از سوی دیگر ،در تعریفهایی که برای جنس و
نوع اضافی و دیگر مفاهیم متضایف بهدست میدهد این هر دو مغالطنه ،بنهسنان دو

روی یننک سنکیهٔ قلن  ،خودنمننایی مننیکنننند .در ایننن جسننتار ،پننس از گننزارش

خاستگاه های ارسطویی مسئله ،به مقایسهٔ دیدگاههای فرفوریوس ،فارابی ،و ابنسینا
در این زمینه خواهم پرداخت .هدف من از پژوهش فرارو آن است که بخشی از روند
دگردیسی آمنوزههنای ایسناگوگه در منطنق اسنالمی و گوشنهای از یناریبهنر =
مساهمت]های منطقدانان مسلمان ،بهویژه ابنسینا ،را در پیشبرد منطق روشن کنم.

.ارسطو:تعریفجنسونوعودیگرمتضایفها 

2
ارسطو ،در جایگاههای بحث ،جنس را چنین تعریف میکند:
««جنس» چیزی است که بر چندین چیز که از نگرگاه نوع جداساناند ،در مقولنهٔ چیسنتی
تمل میشود» (ارسطو.)221a99 :2978 ،
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ولی در نوشتارگان خود ،از نوع ،تعریفی بدین روشنی بهدست نمی دهد .فرفوریوس،
در ایساگوگه ،مینویسد که «استادان کهن» ن که بیشک ارسطو یکی از آنان اسنت-
سه تعریف برای نوع پیش نهادهاند:
«اکنون آن ها نوع را چنین بازمیشناسانند ]2= :نوع چیزی است کنه در زینر جننس جنای
گرفته است و = ]1چیزی است که جنس در پاسخ به «آن چیست؟» بر آن تمل میشود .و
نیز چنین = ]9نوع چیزی است که ،در پاسخ به «آن چیست؟» ،بر چنند چینز کنه در شنمار
دیگرساناند تمل میشود» ).(Porphyry, 1229: 1122-21

جاناتان بارنْز 1پساز نقل سه تعریف باال میگوید:
«هیچیک از آنها را نمی توان در بسیاری از کلما ارسطو پیدا کنرد و منن هنیچ همتنای
دقیقی برای ( )1ندیدهام» ).(Barnes, 1229: 38

با وجود این ،همهٔ این تعریفها را میتوان از نوشتههای ارسطو بیرون کشید اگرچه
عیناا در نوشتارگان او نیامده باشند .بارنز در اینباره مینویسد:
«هنگامی که ارسطو میان «نوع» و «جنس» جدایی مینهد ،به نظر میرسد که «نوع» بیشتر
معنایی همخوان با تعریف اسمی ( )2یا ( )1دارد ولی در برخی از متنها به نظر میرسد که
به الگوی ( )9پایبند است» ).(Ibid, 33

نوع برپایهٔ تعریف ( )9نوع تقیقی است که ربطی به پژوهش کنونی ندارد ،ولنی برپاینهٔ
تعریفهای ( )2و ( )1نوع اضافی است که موضوع پژوهش پیشروسنت .اکننون اگنر
تعریفی را که ارسطو برای جنس بهدست داده است با هر یک از تعریفهای ( )2و ()1
بسنجیم ،بهروشنی خواهیم دید که تعریفهایی دوری پیشروی ما نهناده شنده اسنت.

زیرا تعرینف ارسنطویی جننس دربردارنندهٔ «ننوع» اسنت و تعرینفهنای ( )2و ()1
دربردارنده «جنس»اند .از سوی دیگر ،تعریف جنس به نوع بهتنهنایی ،و نینز تعرینف
ٔ
نوع به جنس به تنهایی ،تعریف یک مفهوم به مفهوم دیگری است کنه در شنناختگی و

ناشناختگی برابر و همتراز آن است و ،از اینرو ،تعریف بهمسناوی اسنت .اینن نکتنهٔ
ظریفی است که به نظر میرسد باید اندکی بر آن درنگ کنیم.
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نکته مهم این است که مغالطههای دور و تعریف به مساوی در تعریفهای یادشده
دو روی یک سکیهاند .به این معنا که اگر تعریف ارسطویی «جنس» و تعریف ( )2را
با هم بسنجیم مغالطهٔ دور رخ می نماید ،زیرا هر یک به دیگری وابسته است و اگنر

مغالطه تعریف به مساوی رخ مینماید ،زینرا هنر
ٔ
هر کدام را بهتنهایی در نظر بگیریم
کدام دربردارندهٔ مفهومی است که در شناختگی و ناشناختگی همتراز خود آن است.

به همینسان است تعریف ارسطویی «جنس» و تعریف ( .)1شاید بتوان پا را از اینن
فراتر نهاد و گفت که در تعریف همهٔ متضایفها مغالطهٔ دور مالزم اسنت بنا مغالطنهٔ

تعریف به مساوی در هر یک از دو تعریف (به این شرط که مغالطنهٔ دور بنر محنور
خود دو متضایف بگردد ،نه بر محور دیگر اجزای تعریف) .با این توضیح باید بگویم

که از این پس در سراسر مقاله هرگاه سخن از مغالطهٔ دور به میان میآید پای مغالطهٔ
تعریف به مساوی هم ،تتیی اگر سخنی از آن نرود ،در میان است.
اگر این دشواره را نزد ارسطو بنهیم ،به نظر میرسد که در پاسخ به آن با تکینه بنر
متضایف بودن جنس و نوع خواهد گفت:
«ولی نتاید فراموش کرد که برخی از چیزها را شاید نتوان به راه دیگر تعریف کرد برای نموننه
«دو برابر» را بی از« 9نیمه» ،و نیز همهٔ چیزهایی را که در گوهر خویش «در رابطه با چیزهای

دیگر» =نستتمند یا مضاف] خوانده میشوند .زیرا برای همهٔ اینگونه چیزها« ،بودن» آنها همان
است که بهگونهای نستت داشتن با چیزی چننانکنه ناتوانسنتی اسنت یکنی از همنسنتتهنا

=متضایفها] را بی از دیگری شناختن و بدین ست ضروری است که در گزارهٔ تعریفِ یکی از
آنها ،تدّ دیگر نیز گنجانیده شده باشد» (ارسطو.)211a11-91 :2978 ،

وسیله هنم) شنناخته منیشنوند ،بنه نظنر
اگر از او بپرسیم که چرا متضایفان به هم (به ٔ
میرسد که در پاسخ خواهد گفت چون با هم (بههمراه هم) شناخته میشوند:
«اگر کسی یکی از نستتمندها 1را به سان معیّن بشناسد ،آنگاه آن چیزی که نستتمند در نسنتت

با آن گفته میشود یعنی همنستت 1را نیز به سنان معنیّن خواهند شنناخت .درواقن اینن امنر
خودآشکار نیز هست :زیرا اگر کسی بداند که این چیز در اینجا از نستتمندها است ،با توجّه به
اینکه «بودن» برای نستتمندها همان است که «بهگونهای با چیزی نسنتت داشنتن» ،آنگناه آن
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چیزی که با آن چیز بهگونهای نستت دارد را نیز خواهد دانست ]...= .برای نمونه ،اگر کسی بنه-
سان تاشتیگ =قطعی] بداند که این چیز «دو برابر» است ،آنگاه آن چیزی که این چیز دو برابنر

آن است را نیز بیدرنگ 1به سان تاشتیگ خواهد دانست» (همان.)8a91-8b1 ،

در پایان این بخش ،یادکرد این نکته بایسته است که اگر تعریف ارسطویی جننس را
با تعریف ( )9که تعریف نوع تقیقی است بسنجیم ،مغالطههای دیگری پدید میآینند
که در جستار جداگانهای به آنها خواهم پرداخت.

.3فرفوریوس:پژواکسخنارسطو 
فرفوریوس در ایساگوگه ،به پیروی از ارسنطو ،چننین تعریفنی از جننس بنهدسنت
میدهد« :جنس چیزی است که در پاسخ به «آن چیست؟» بر چند چیز که در ننوع
دیگرساناند تمل میشود» ) .(Porphyry, 1229: 1121سپس ،نوع را چنین تعریف
میکند« :آنچه در زیر جنس است که بازنموده شد» ).(Ibid, 1. 1
روشن است که این تعریفها نیز ،همانند تعریفهای ارسطو ،اگر آن دو را با هنم
در نظر بگیریم ،دوریانند و اگنر هنر ینک را بنهتنهنایی در نظنر بگینریم ،تعرینف
بهمساوی اند .فرفوریوس خود به این نکته آگاه بوده و در پاسخ به این اشکال مقندّر
میگوید:
«اگر در بازنمود جنسها نوع را ذکر کردیم = ]...و اکنون میگوییم که نوع چیزی است که در
زیر جنس است ،پس باید دانسته شود که چون جنس جنس چیزی است و نوع نوع چینزی
است ،ضروری است که در شرح هر دو از هر دو بهره گرفته شود» ).(Ibid, 1. 1-22

به دیگر سخن ،چون جنس جنس نوع است و نوع نوع جنس است ،میانشان پیوند
تضایف برقرار است ،و از اینرو باید هر یک در تعریف دیگری گنجانده شود.
آشکارا می بینیم که فرفوریوس در رواداشت =توجیه] تعریف های دوری خود بنه
سخن ارسطو ،که در بخش پیشین یاد کردم ،تکیه دارد .بارنز در روشنداشت عتار
باال مینویسد:
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«دلیل فرفوریوس نیازمند موشکافی است .نخست ،او میگوید کنه «جننس جننس چینزی
است و نوع نوع چیزی است» ولی این برای اثتا تضایف 7بسیار ضعیف است فرفوریوس
باید بگوید ن و بیشک منظورش همین است ن که جنس جنس یک نوع است و ننوع ننوع
یک جنس است .به دیگنر سنخن G ،جننس  Sاسنت اگنر و تنهنا اگنر  Sننوع  Gباشند.
فرفوریوس ،به پیروی از ارسطو ،نتیجه میگیرد که شرح جننس بایند ننوع را ذکنر کنند ،و
برعکس» ).(Barnes, 1229: 31

راهحلّابنسینا 
زمینه 
.فارابی:پیش ٔ

4
فارابی ،در التوطئة ،جنس و نوع را چنین تعریف میکند:
«از میان دو محمول بسیطی که دو چیز به ست آنها در جوهرشان همسانی مییابند آنکنه
عامتر است جنس نامیده میشود و آنکه خاصتر است نوع است ،مانند انسان و تیوان کنه
زید و عمرو بهست آنها در جوهرشان همسانی مییابند و تیوان جنس است بنرای آن دو
و انسان نوع است برای آن دو» (فارابی.)12 :2381 ،

برپایه این تعریف:
ٔ
(الف) جنس و نوع محمولاند.
(ب) جنس و نوع محمول بسیطاند.
(ج) جنس و نوع ست همسانی (دستکم) دو چیز در جوهرشان میشوند.
(د) جنس اعمّ از نوع است و نوع اخ

ّ از جنس.

میسزد پرسید:
( )2محمول چیست؟
( )1محمول بسیط چیست؟
( )9محمولی که ست همسانی (دستکم) دو چیز میشود چیست؟
( )1محمولی که ست همسانی گوهرین (دستکم) دو چیز میشود چیست؟
( )1محمول اعمّ و محمول اخ

ّ چیستند؟
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فارابی این پرسشها ،بهجز ( ،)1را پیشاز ارائهٔ تعریف یادشده پاسخ گفته است .این
پاسخها ن که درستی و بسندگیشان سخن دیگری است ن بدین قرارند:
(« )2′اهل صناعت منطق صفتها را محمول مینامند» (همان).

(« )1′محمول بسیط آن است که با لفظ مفرد بر وی داللت شود» (همان).

(« )9′محمولی که دو چیز یا بیشتر بهست آن همسانی مییابنند محمنول کلینی
نامیده میشود» (همان).

(« )1′آن =محمولی] که (دستکم) دو چیز بنهسنت آن در جوهرشنان همسنانی
مییابند محمول از راه چیستی (المحمول من طریق ماهو) اسنت ،از ایننروی
که در پاسخ به =پرسش] «این بدیده = مرئی] یا اینن بسنوده = محسنوس]
بهاجمال چیست؟» بهکار میرود» (همان).

واژه «جوهر» که در بند ( )1′بهکار رفته نیازمند توضیح است .ارسطو واژهٔ «»ousia
ٔ
(جوهر) را به دو معنا بهکار میبرد( :الف) شئ ننهندرنموضنوع( substance ،بنرای
نمونه ،نک( )1a22 :ب) ذا  ،گوهر( essence ،برای نمونه ،ننک .)79a91 :بنارنز
هم در شرح خود بر آناکاویک دوم ارسطو مینویسد:
«برای واژهٔ  ousiaدو کاربرد اصلی وجود دارد :این واژه بهصور « xینک  ousiaاسنت»
برابر است با « xیک جوهر ) (substanceاست» بنهصنور «ousia ،xی  yاسنت» برابنر
است با « xگوهر ) y (essenceاست» ).(Barnes, 2339: 277

همین معنای دوگانه از رهگذر ترجمهها به جهان اسالم هم گنام نهناده و فیلسنوفان
مسلمان نیز واژهٔ «جوهر» را گاه بهمعنای (الف) بهکار میبرند و گاه بنهمعننای (ب).

فارابی در اینجا «جوهر» را بهمعنای (ب) بهکار برده است .میتوان این را یکنی از
کاستیهای تعریف فارابی دانست ،چراکه کاربرد واژگان مشنتر در تعرینفهنا روا

برپایه توضیحا باال ،تعریف فارابی را میتوان اینگونه باز گفت:
ٔ
نیست.

از میان دو محمول بسیط کلیی ،که در پاسخ به چیستی ینک شنئ محسنوس ،بنر آن تمنل
میشوند ،آنکه عامتر است جنس و آنکه خاصترْ نوع.

292

جاویدان خرد ،دورهء جدید ،شماره  ،12پاییز و زمستان 2932

وی چند سطر بعد تعریف دیگری بهدست میدهد که به تعریف بناال بسنیار نزدینک
است:
«از میان دو محمول بسیطی که میشاید تا با آنها به پرسش «این چیزی کنه منیبیننیم ینا
تس میکنیم بهسان کلیی چیست؟» پاسخ داده شود ،اعمِ آن دو جنس و اخن

ِ آن دو ننوع

است» (فارابی.)12 :2381 ،

تنها تفاو این تعریف با تعریف باال این است که فارابی در اینجا قید «کلیی» را ،به
اتتمال قوی از سر غفلت ،فروگذاشته است .اگر «محمول از راه چیستی/محمولی که
می شاید تا در پاسخ به پرسنش از چیسنتی شنئ محسنوس گفتنه شنود» را بنرای
روانسازی سخن «محمول چیستیگوی یک شنئ محسنوس» بخنوانیم ،منیتنوانیم
تعریفهای فارابی را اینگونه صور بندی کنیم:

 xجنس است ،اگر و تنها اگر  xمحمنول بسنیطِ کلینی چیسنتیگنوی ینک شنئ
محسوس باشد و محمول بسیط کلیی دیگری مانند  yوجود داشته باشد که آن
هم چیستیگوی یک شئ محسوس باشد و  xاعمّ از  yباشد.
 yنوع است ،اگر و تنها اگر  yمحمول بسیطِ کلیی چیستیگوی یک شئ محسوس
باشد و محمول بسیط کلیی دیگری مانند  xوجنود داشنته باشند کنه آن هنم
چیستیگوی یک شئ محسوس باشد و  yاخ ّ از  xباشد.
چنانکه میبینیم ،این دو تعریف ،بنرخالف تعرینفهنای ارسنطو و فرفورینوس ،ننه
دوریاند و نه تعریف به مساوی .نکتهٔ بسیار مهم در تعریفهای فارابی این است کنه

وی بهخوبی دریافته است که جنس و نوع ،چون متضایفاند ،باید با هم تعریف شوند
ولی نیازی نیست که به هم تعریف شوند .خواهیم دید که ابنسینا این نکته را در پرتو

رهنمود هوشمندانهٔ فارابی نیک دریافته و بازنموده است.
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.ابنسینا:نقدفرفوریوس 
 5
دشواره تعریف جنس و نوع اضافی را چنین بنازگو
ٔ
ابنسینا ،در مدخل منطق الشفاء،
میکند:
«و از تشکیکهایی که در اینجا میشود کاربرد واژهٔ «نوع» در تدّ جنس است .زینرا اگنر
بخواهی نوع را تدّ بگویی ،بهنظر میرسد که گریزی نمییابی از اینکه ننام «جننس» را در
آن بگنجانی ،چنانکه پس از این برایت آشکار گردانیده خواهد شد ،زیرا گفته منیشنود کنه
«نوع همان جایگرفته در زیر جنس است.

وسیله ناشناخته نه تعریف است و
و هر دو برای آموزنده ناشناختهاند ،و تعریف ناشناخته به ٔ

نه روشنداشت = بیان] ،ولی هر تدّ یا رسمی روشنداشت است» (ابنسینا2118 ،الف.)12 :

بهنظر میرسد که برپایهٔ عتار باال و نیز سومین عتنارتی کنه در پنی خواهند آمند

میتوان دشوارهٔ مطمحنظر را چنین صور بندی کرد:
( )2جنس و نوع در ظهور و خفا مساویاند

مقدّمه

( )1تعریف جنس به نوع و نوع به جنس تعریف به مساوی است

الزم 2

( )9تعریف به مساوی تعریف نیست

مقدّمه

( )1تعریف جنس به نوع و نوع به جنس تعریف نیست  ،9 ،1قیاس شکل اوّل
در اینجا یادآورد دو نکته بایسته بهنظر میرسد )2( :چنانکه پیشتر در  1گفتم،
مغالطههای تعریف دوری و تعریف به مسناوی در مفناهیم متضنایف ،و ازجملنه در
جنس و نوع اضافی ،دو روی یک سکیهاند .ما در این مقاله بیشتنر بنر مغالطنهٔ دور

انگشت تأکید نهادهایم ،ولی ابنسینا در اینجا بیشتر بر مغالطهٔ تعرینف بنه مسناوی

وسیله ناشناخته) تکیه کرده است .برپایهٔ توضیحاتی کنه پنیشاز
ٔ
(تعریف ناشناخته به
این داده ام ،روشن است که این اختالف منظر است ،نه اختالف نظر )1( .چنانکنه در
پی خواهد آمد ،ابن سینا در دومین انتقاد خنود بنر راهتنلی فرفورینوس ،از «قیناس
شک» سخن می راند و می گوید که وی بر این «قیاس شک» نه اشکال صوری کرده
است و نه اشکال مادّی .آنچه در باال آمده صور بندی همین «قیاس شکّ» است.
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باری ،ابنسینا پساز گزارش دشواره به گزارش راهتلی فرفوریوس میپنردازد و
میگوید:
به این =دشواره] پاسخ داده و گفته شده است که چون ماهیّت هر یک از دو مضاف در نستت
با دیگری گفته می شود ،و جنس و نوع =هم] مضاف اند ،باید که هر ینک ضنرورتاا در بینان
دیگری برگرفته شود ،زیرا هویّت هر یک در نستت با دیگری است (همان).

این بخش از سخن ابنسینا ،بهجز جملهٔ پایانی ،بازگفتی از پاسخ فرفورینوس اسنت

که در  9گزارش کردم ،و جملهٔ پایانی او ناظر به این تکیه از عتار ارسطو است که
در  1گذشت« :زیرا برای همهٔ اینگونه چیزها« ،بودن» آنها همان است که بهگونهای
نستت داشتن با چیزی» .بنابراین ،ابنسینا بهخوبی آگاه است که فرفورینوس پاسنخ

خود را برپایهٔ سخن ارسطو سامان داده است ،ولی مشت نقد خنود را فقنط بنر سنر
فرفوریوس میکوبد و سخن ارسطو را ،چنانکه خواهیم دید ،توجیه میکند.
ابنسینا بر پاسخ فرفوریوس سه نقد وارد میکند .نقد نخست آن است کنه پاسنخ
وی نهتنها دامن دشواره را برنمیچیند بلکه گستردهترش میکند:
«این پاسخ افزایش شکّ است در امور دیگری بهجز جنس و نوع ،که همان دشوارهای را که

درباره جنس و نوع در میان است دربارهٔ آن امور دیگر هنم بنه مینان منیآورد .و افنزایش
ٔ
دشواره فروگشودن آن نیست ،زیرا تقیقتجو میگوید :تدّهای مضافها را بر تدّ جنس و
نوع برگردان و آگاهام ساز که اگر (مضافها) همدوش یکدیگر ناشنناخته باشنند ،چگوننه
یکی بهوسیلهی دیگری شناخته میشود؟» (همان).

فرفوریوس چیزی بیشاز این نمیگوید که جننس و ننوع ،چنون متضنایفانند،
تعریفشان دوری است .اشکالکننده بهسادگی میتواند بگوید که ما نیز درست همان
همه متضایفها به میان میآوریم.
اشکال پیشین را دربارهٔ ٔ

پیشاز این ،دشوارهٔ تعرینف جننس و ننوع اضنافی را در قالن ینک اسنتدالل

سهمقدّمهای صور بندی کردم .دومین انتقاد ابن سینا این است که پاسخ فرفورینوس
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نه کذب مقدّمه(ها)ی این استدالل را آشکار می کند و نه نامعتتر بودن صنور آنرا.
این در تالی است که فروگشودن یک دشواره به یکی از این دو راه ممکن است:
و نیز کارکرد فروگشایی این است که در آن مقدّمههای شکّ را قصد کنی و همه یا یکنی از
آن ها را منکر شوی .و در فروگشایی ای که این فروگشاینده به مینان آورده اسنت در برابنر
هیچیک از آن مقدّمهها ایستادگیای وجود ندارد ،زینرا او نگفتنه اسنت کنه جننس و ننوع
وسیله دیگنری
ٔ
دوشادوش هم در نزد نوآموز ناشناخته نیستند 8،و نگفته است اگر هر یک به

وسیله ناشناخته
که ناشناخته است تعریف شود ،آنگاه این =چنین تعریفی] تعریف ناشناخته به ٔ

نیست 3،چراکه این را نمیتوان انکار کرد .و نیز انکار مقدّمنهٔ سنوم ،یعننی ایننکنه تعرینف
وسیله ناشناخته تعریف نیست ،هم روا نیست .و همچنین نگفته است که چیننش
ٔ
ناشناخته به
وسیله آن =مقدّمنه] هنا نیسنت .از ایننرو ،اگنر اینن
ٔ
این مقدّمهها موج درستی مطلوب به
فروگشاینده نه در برابر مقدّمهای از قیاس شکّ ایستاده و نه در برابر تنألیف آن ،پنس هنیچ
کاری نکرده است (همان.)11 ،

سومین انتقاد ابنسینا این است که فرفوریوس در پاسخ خود میان «شناختهشندن بنا
چیزی» و «شناختهشدن به چیزی» جدایی ننهاده است .متضایفان ،و ازجمله جننس
و نوع اضافی ،با هم شناخته میشوند ،نه به هم:
و نیز در آن خطایی بزرگ رخ نموده است .و آن اینکه وی فرق میان «آنچه بههمراه شنئ
وسیله آن شناخته میشود» را بازنشنناخته اسنت .آنچنه
شناخته میشود» و «آنچه شئ به ٔ

وسیله آن شناخته میشود خود شناختهشده است و بخشی از تعریف شئ است که اگر
ٔ
شئ به
بخش دیگر بدان افزوده شود =ذهن را] به شناخت شئ میرساند و پیشاز شئ شناخته شده

است .ولی آنچه بههمراه شئ شناخته میشود آن است که اگر معرفنت بنه گردآمندن همنهٔ

عوامل شناخت شئ تامّ گردد= ،آنگاه] شئ شناخته میشود و آن نیز بههمراه شنئ شنناخته

وسنیله آن شنناخته شنود ،و از
ٔ
میشود و شناخت آن پیشاز شناخت شئ نیست تا شئ بنه

اینرو بخشی از گزارهٔ تعریف شئ نیست( ..همان).

چنانکه از سخن ابنسینا معلوم است ،میان «شناختهشدن به چیزی» و «شناختهشدن
با چیزی» دو تمایز وجود دارد )2( :در اوّلی ،آن چیز خودش پیشتر شنناختهشنده
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است درتالیکه در دومی چنین نیست ( )1در اوّلی ،آن چیز در تعریف شنئ جنای

میگیرد درتالیکه در دومی چنین نیست .روشن اسنت کنه مینان ( )2و ( )1رابطنهٔ
ستتی و مستّتی وجود دارد.

بوعلی ،افزون بر مدخل منطق الشفاء ،در چندین جنای دیگنر از نوشنتههنایش بنر
دیدگاه فرفوریوس میتازد .از آنجمله در جدل الشفاء میگوید:
و امّا متضایفها در شناختگی همدوشاند و برخی از آنها مقدّمتر =از برخی دیگر] نیسنت،
وسیله برخی دیگر تعریف نمیشود ،بلکه بههمراه برخنی دیگنر
ٔ
و بنابراین ،برخی از آنها به

کارگیرنده نوع در تندّ جننس ن
ٔ
=تعریف میشود] ]...= .پس ،از این =نکته] بدان که آن مردِ به
بر این پایه که نوع نوع مضایف به جنس است ن خطاکار است ،زیرا جنس در شناختگی ینا
همدوش نوع است یا مقدّمتر از آن است (ابنسینا2118 ،ب.)129-121 :

نیز در منطق اإلشارا میگوید:
برخی از مردم گمان میکنند که چون هر یک از دو متضایف بههمراه دیگری دانسته منیشنود،

وسیله دیگری دانسته شود= ،و] بنابراین =میباید کنه]
از آن =روی] واج میگردد که هر یک به ٔ
هر یک از آن دو در تدّ دیگری بیاید .ست این پندار ناآگاهی از فرق میان «آنچه شنئ جنز

وسیله آن دانسته نمیشود» است .آنچه شئ
بههمراه آن دانسته نمیشود» و «آنچه شئ جز به ٔ
جز بههمراه آن دانسته نمیشود ناچار با ناشناختهبودن شئ ناشناخته است و با شناختهبودن آن
شناخته .آنچه شئ جز بهوسیلهی آن دانسته نمیشود باید که پیشاز شئ معلوم باشند ،ننه بنا
شئ .و آشکارا ناشایست است که =وقتی] انسانی نمیدانند پسنر چیسنت و پندر چیسنت و از
اینرو میپرسد :پدر چیست؟ =در پاسخ او] گفته شود :کسی است که پسر دارد .پس میگویند
که اگر =چیستی] پسر را میدانستم نیازی به آگاهیجویی از پدر نمیداشتم ،چون آگاهی از آن
وسیله نوع منیگویند
درباره رسم جنس به ٔ
ٔ
دو با هم است ]...= .و به آنچه صات ایساغوجی

درننگر .و دربارهٔ آن در کتاب شفا سخن رفته است (ابنسینا ،2989 ،ج.)222-222 :2

همچنین ،در النجاة ،مینویسد:
= ]...و چنین است اگر مضاف در تدّ مضافالیه گرفته شود ،چنانکه فرفوریوس کرده است.
زیرا پنداشته است که باید جنس در تدّ نوع و نوع در تدّ جنس گرفتنه شنود ،و درنیافتنه
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است خطایی را که در آن است ،و لغزشی را که در پندار اوست ،و چارهٔ ناچار بنودن بنه آن

کار را ،و =چگونگی] دور ماندن از رویارویی با شتهه را در زمینهٔ فهمیدن تقیقت تدّی کنه
بهکار گرفته است بر وجه بایسته (ابنسینا.)271 :2973 ،

ابنسینا در این عتار اخیر میگوید که فرفوریوس نه لغزشهنای راهتنلی خنود را
دریافته است و نه راهتلی درست را .لغزشهای راهتلی فرفوریوس را دانستیم ،امّا از
دید ابنسینا راهتلی درست چیست؟ بهنظر میرسد که ابنسینا دو راهتلی پیش نهناده

است :راهتلی دمدستی که فقط دشوارهٔ تعریف جنس و نوع اضافی را فرومیگشاید ،و
راهتلی اساسی که دشوارهٔ تعریف متضایفها را ،بهسان کلیی ،از میان بر میدارد.

سینا:فروگشاییدشوارهتعریفجنسونوعاضافی 
ٔ
 6
.ابن

راهی که ابن سینا برای فروگشایی دشوارهٔ تعریف جنس و نوع اضافی ،بهسان وینژه،

پیش مینهد چنین است:
تحدید جنس تامّ است ،اگرچه نوع در آن از تیثی که مضاف به جنس است برگرفته نشنود
بلکه از تیث ذا برگرفته شود .زیرا اگر منظور از نوع ماهیّت و تقیقت و صور باشند
ن که در بسیاری از موارد در عاد ایشان همین معنا مراد است ن ننوع مضناف بنه جننس
نخواهد بود و اگر منظور از «مختلفان در ننوع» مختلفنان در ماهیّنت و صنور باشند،
تحدید جنس برای تو تامّ گردد .چه ،اگر بگویی که جنس چیزی اسنت کنه بنر چنند چینز
مختلفِ در تقیقت و ماهیّت و صور ذاتی در پاسخ به چیستی گفته میشود ،تحدید جنس
تامّ گردد و نیازی به این نداری که نوع را از آن تیث که مضاف است برگیری تا اینکنه آن
=یعنی جنس] را در تدّش بگنجانی( ...ابنسینا2118 ،الف.)19 :

عتار باال را به دو گونه میتوان تفسیر کرد .یکی برپایهٔ سخن فخر رازی و دیگری

برپایه سخن خواجهٔ طوسی .فخر رازی ،در شرح خود بر اإلشارا  ،مینویسد:
ٔ

و امّا پاسخ آن دشواره در این است که بیان کردیم که گاه مراد از «نوع» تقیقنت و ماهیّنت
شئ است ،و گاه معنای مضاف به جنس .و آموزگار نخست =یعنی ارسطو] نوع اضافی را بنه
جنس و جنس را نه به نوع اضافی ،که به نوع تقیقی تدّ گفته است .پس بر این پایه دور از
میان برخاست (رازی ،2981 ،ج.)217 :2
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بر این اساس ،هنگامیکه در تعریف جنس گفته میشود« :چیزی است که در پاسنخ
به «آن چیست؟» بر چند چیز که در نوع متفاو اند تمل میشود» ،منظور از «نوع»
نوع تقیقی است درتالیکه تعریف نوع به «آنچه در زیر جنس است» تعریف ننوع
اضافی است .بنابراین ،بهراستی دوری در کار نیست ،بلکه اشترا لفظی مینان ننوع
تقیقی و نوع اضافی ست ایهام دور شده است.

این تفسیر اگرچه دشوارهٔ دور را فرومی گشاید از پس دشوارهٔ تعریف بهمسناوی

برنمیآید .زیرا تعریف جنس به نوع تقیقی درواق تعریف بهمساوی است.

امّا خواجهٔ طوسی ،در شرح خود بر اإلشارا  ،با اشاره به عتار بنوعلی در بناال،
تفسیر دیگری را پیش مینهد:
=شیخ] سپس بیان کرده است که در زبان یونانی آنچه در برابر واژهٔ «ننوع» اسنت در وضن

نخستین بر صور شئ و تقیقت آن داللت میکند ،سپس برپایهٔ اصطالح به یکی از آن پنج

نقل شده است .پس «نوع» به کاررفته در تدّ جنس نوع بنهمعننای نخسنتین زبنانی اسنت،
چنانکه گویی گفته است« :جنس آن است که در پاسخ به چیستی بر چیزهای بسنیاری کنه
در تقیقت دیگرساناند گفته میشود» ،سپس نوع مصطلح را به جنس تعریف کرده و دوری
در میان نتوده است» (طوسی ،2989 ،ج.)221 :2

برپایه این تفسیر« ،نوع» که در تعریف جنس آمده بهمعنای نوع تقیقی ن کنه خنود
ٔ
اصطالتی منطقی است -نیست ،بلکه معنایی عرفی دارد که عتار است از تقیقنت
و صور شئ .و آن نوعی که جننس در تعرینفاش آمنده ننوع اصنطالتی اسنت.
بنابراین ،دوری در کار نیست ،بلکه اشترا لفظی میان معانی عرفنی و اصنطالتی
نوع ست ایهام دور شده است.
تفسیر خواجه نیز اشکالهایی دارد :نخست اینکه «تقیقنت» و «صنور » اگنر

اندازه آن ناشناختهاند .بنابراین ،تتینا اگنر
ناشناختهتر از «جنس» نتاشند دست کم به ٔ
«نوع» بهکاررفته در تعریف جنس بهمعنای عرفی تقیقت و صور باشد ،باز هم این
تعریف از دام تعریف بهمساوی یا تعریف به اخفی نمیرهد .ممکن است گفته شود که

دشواره تعریف «جنس» و «نوع اضافی» ،و دیگر مفاهیم متضایف :ارسطو ،فرفوریوس ...
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معنای عرفی معنایی است که همگان درمییابند ،وگرننه عرفنی نمنیبنود ،و چننین
معنایی روشن و آشکار است .در پاسنخ منیگنویم :از ایننکنه معننایی را همگنان
درمییابند نتیجه نمیشود که آن معنا بهراستی روشن و آشکار است .چنه ،بسنا کنه
همگان آنرا دریابند ،ولی بهگونه ای متهم و تاریک .گذشته از این ،در زبنان یوننانی
«نوع» در کاربرد عرفی میان معناهای گوناگونی چون سیمای ظاهری 22،شکل 22،و

صور  21مشتر است .خود «صور » نیز هم بهمعنای «صور جوهری» است و
هم بهمعنای «سیمای ظاهری کنه خنود را در صنور جنوهری نماینان منیکنند»

گفته خود خواجه «باید کنه تندّ
) .(Barnes, 1229: 39این در تالی است که به ٔ

29

مشتمل بر لفظی مشتر = ]...نتوَد» (طوسی .)131 :2971 ،افزون بر این ،خواجه از
یکسو در اینجا میگوید که ارسطو «نوع مصطلح را =که یکی از کلییهای پنجگاننه
است] به جنس تعریف کرده است» که بر این پایه ،این نوع مصطلح باید نوع اضنافی
باشد ،زیرا فقط نوع اضافی است که واژهٔ «جنس» در تعریف آن میآید ،و از دیگنر

سو میگوید:
«در اینجا بحث مهمّی هست ،و آن اینکه نوع به کدامیک از دو معنا یکی از این پنج =کلیی]
است؟ میگوییم :بهمعنای تقیقی» (همو ،2989 ،ج.)39 :2

بهنظر میرسد که میتوان از عتار ابنسینا تفسیر سنومی بنهدسنت داد :منظنور از
«نوع» در تعریف جنس «تقیقت»« ،ماهیّت» و «صور ذاتنی» اسنت ،بنهمعننای
«مجموع ذاتیّا » ،نه بهمعنای نوع تقیقی که فخر رازی می گوید ،و نیز نه بهمعننای
عرفی و لغوی که خواجه نصیر میگوید .بنابراین ،جنس چنین تعریفی خواهد داشت:
«آنچه در پاسخ به پرسش چیستی بر چند چیز که در مجموع ذاتیّنا متفناو انند
تمل میشود» .این تعریف نه گرفتار دور است و نه تعریف به مساوی است .زیرا در
آن به جای «نوع» مفهوم «مجموع ذاتیّا » که شناختهتر از مفهوم جنس و نوع است
بهکار رفته است .راهتلی دقیقتر آن است که در پایان بخش بعدی خواهد آمد.
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سینا:فروگشاییدشوارهیتعریفمتضایفان 
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دشواره تعریف متضایفان را چنین گزارش میکند:
ٔ
ابنسینا
و امّا متضایفان ،پس چارهای نیست از این که یکی در تدّ دیگری جای بگیرد ،زیرا ماهیّنت

آن در نستت با دیگری گفته میشود .ولی سزاوار است که برخی بهگوننهای مناسن (علنی
الوجه األوفق) در تدود برخی برگرفته شود .این لفظ تعلنیم اوّل =یعننی اُرگنانون] اسنت .و
معنای کلی این گفتار آن است که چون ماهیّت هر یک از متضایفان در نستت با دیگری گفته
میشود ،چارهای نیست از اینکه هر یک در تدّ دیگری برگرفته شود .اگرچه چننین اسنت،
ولی به کسی که گزاف و بی چارهاندیشی یکی را در تدّ دیگری برگیرد میتنوان گفنت کنه
شئ را به چیزی که شناختهتر از آن نیست بلکه همانند آن است تعریف کرده است .پس باید

که دربارهٔ آن چارهای اندیشیده شود که مناس باشد و این چارهاندیشنی بنه فهنمهنای منا
واگذاشته شده است (ابنسینا2118 ،ب.)112 :

همچنانکه در 1گفتم ،خود ارسطو به این نکته پایبند است که هر یک از متضنایفان
بهضرور باید در تعریف دیگری برگرفته شود .ابنسینا نیز در اینجا به همین سخن
ارسطو استناد میکند ،ولی میگوید که این سخن را دو گونه میتوان فهم کنرد .اگنر

کسی آنرا سطحی فهم کند و برپایهٔ آن متضایفان را بیهیچ ظریفکناری و ترفنندی
در تعریف یکدیگر بگنجاند ،آنگاه بیشک دچار مغالطهٔ تعریف بهمساوی یا تعرینف

دوری خواهد شد .ولی اگر کسی آنرا موشکافانه بررسد و سرنخی را که ارسطو به-

دست داده است دریابد می تواند برای پرهیز از این مغالطه چارهای بیاندیشد .برپاینهٔ

گزارش بوعلی ،ارسطو در پایان سخن خود میگوید :سزاوار است کنه هنر ینک از
متضایفان بهگونهای مناس (علی الوجه األوفق) در تعریف دیگری برگرفته شنود .از
دید ابنسینا ،این جمله سرنخی است که اگر پی گرفته شود ما را به راهتنلی دشنواره
رهنمون خواهد شد.
اصل جملهای که بوعلی آنرا ،بهمثابت سرنخ راهتلی ،از ارسطو نقل میکنند اینن
است ]...=« :ولکن ینتغی أن یُؤخذ بعضها فی تدود التعض علی الوجه األوفق .و هذه
لفظة التعلیم األوّل» (همان)( .برگردان فارسی« :ولی سزاوار است که برخی بهگونهای

دشواره تعریف «جنس» و «نوع اضافی» ،و دیگر مفاهیم متضایف :ارسطو ،فرفوریوس ...
ٔ
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مناس (علی الوجه األوفق) در تدود برخی برگرفته شنود .و اینن لفنظ تعلنیم اوّل

است» ).به نظر میرسد که این جمله بازگفتی از جملهٔ بهکاررفتنه در ترجمنهٔ عربنی
ابوعثمان دمشقی است« :فیج

= ]...أن نستعملها فی هذه کما یُظنی بها أنیهنا توافنق»

(ارسطو ،2313 ،ج( .)113 :1برگردان فارسی :پس باید که = ]...آن =متضنایف]ها را
در این =متضایف]ها چنان بهکار گیریم که گمان منیرود مناسن اسنت ).اگنر اینن
عتار را چنانکه من برگرداندهام بخوانیم ،گزارش بوعلی با آن همخوان خواهد بود.
ولی این گزارش با برگردان پارسی ادی سلطانی چندان همخوان نیست« :اینک باید

همه اینگونه قاعدهها را شناخت ،ولی باید آنها را در آنجا که سودمند به نگر میآیند
ٔ
بکننار گرفننت» (ارسننطو .)211a91-99 :2978 ،نیننز بننا ترجمننهٔ انگلیسنننی

پیکاردنکیمتریج:

“One ought to learn up all such points as these, and use them as
)occasion may seem to require.” (Aristotle, 2318: 211a91-99

(برگردان فارسی :باید که همهی نکتههایی از این دسنت را آموخنت ،و آنهنا را
بسته به موقعیّتی که ممکن است مقتضی به نظر رسد بهکار گرفت).
به هر روی ،ابنسینا بر آن است که ارسطو اگرچه گفته است که متضایفان باید در
تعریف یک دیگر گنجانده شوند ،به این نکته نیز اشاره کرده است که اینن گنجنانش
باید «بهگونهای مناس » باشد ،یعنی بنهگوننهای کنه بنه تعرینف دوری ینا تعرینف

گونه مناس » چیست ،پرسشی که ارسطو فهم و دریافت
بهمساوی نینجامد ،امّا این « ٔ
پاسخ اش را به خود ما وانهاده است .ابنسینا خود آنرا چننین یافتنه اسنت« :پنس
میگوییم که دو متضایف دو ذا دارند که در آنها دو اضافه وجود دارد .اگر تعریف
ساده=انگارانه] باشد و =برای نمونه] گفته شود« :همسایه چیست؟» ،پس گفته شنود:
«کسی که همسایهای دارد» سودی از آن بهدست نیاید بهویژه اگنر هنر دوی آنهنا
ناشناخته باشند .ولی اگر یکی از تینث ذا  ،و از تیثنی کنه بنههمنراه ذا دارای

واسطه آن اضافه را اِعداد می کند =یعننی از تینث برخنورداری از
ٔ
تالتی است که به
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علیت اضافه] برگرفته شود ،آنگاه میتوان دیگری را به آن تعریف کنرد .پنس بنرای
نمونه ،گفته میشود« :این که همسایه نامیده میشنود» ،و از آن تینث کنه همسنایه
نامیده میشود برگرفته میشود سپس گفته میشود« :انسانی است» ،و از آن تینث
که انسان است برگرفته میشود سپس گفته منیشنود« :سناکن خاننهای اسنت» ،و
بههمراه انسان این تالت نیز برگرفته میشود سپس گفته میشود« :یکی از مرزهای

همسنایه اینن =انسنان
ٔ
آن خانه خود مرز خانهٔ انسانی دیگر است کنه آن =همسنایه]
دیگر] نامیده میشود» .پس با این =تعریف] رابطه روشن شد و همسایه از آن تینث
که همسایه نام دارد برگرفته شده بود ،و بر تالتی که داشت داللت شد ،و بر دیگری
داللت شد ،و صور اضافه و متضایفان در نفس شنکل گرفنت ،و هنر دو بنا هنم

منزله جزء تدّ آن برگرفته نشد .پس تنو
شناخته شدند ،و هیچیک در تدّ دیگری به ٔ

همه اجزای این تدّ را استوار مییابی بیآن که محدود از آن تیث که مضایف اسنت
ٔ
در آن برگرفته شده باشد (ابنسینا2118 ،ب.)111-112 :
تاصل سخن ابن سینا این است که هر یک از متضایفان ذاتنی دارد و اضنافهای.
اکنون اگر ذا از آن تیث که مضاف است در تعریف آورده شود ،آن تعرینف دوری
یا تعریف به مساوی خواهد شد .ولی اگر ذا در تعریف بیایند و بنههمنراه ذا آن
واسطه داشتن آن تالت مضاف بنه چینز دیگنری
ٔ
تالتی که در ذا هست و ذا به

می شود در تعریف بیاید دیگر دشواره از میان برمیخیزد .به دیگر سخن ،اگر بهجای
ذا و اضافهٔ آن به غیر ،ذا و علیت اضافهٔ آن به غیر در تعریف آورده شود مشکل
تلی خواهد شد .برای نمونه« ،همسایه» ذاتنی دارد کنه عتنار اسنت از انسنان ،و
اضافهای دارد که عتار است از همسایگی ،و علیت اینن اضنافه تنالتی اسنت کنه
عتار است از سکونت در خانهای که با خانهٔ انسانی دیگر دیوار بنه دینوار اسنت.

اکنون اگر بگوییم« :همسایه کسی است که همسایهای دارد» آشکارا گرفتنار مغالطنهٔ

تعریف به مساوی خواهیم شد .ولی اگر بگوییم« :همسایه انسانی است ساکن خانهای
که یکی از دیوارهای آن خود دیوار خانهٔ انسانی دیگر است که آن انسان نخست در
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نستت با این انسان دیگر همسایه نامیده میشود» ،آنگاه نه دور رخ مینمایند و ننه
تعریف بهمساوی.
ابن سینا همین راهتلی را در مدخل منطق الشفاء نیز بهکوتاهی میآورد و تفصنیل
آنرا به جای دیگری وامینهد که به نظر میرسد منظورش همان عتارتی است که در
باال گزارش کردم .او مینویسد:
متضایفها برپایهٔ این گزافهٔ مورد اشارهی آن کس که گمان کرده این شک را تنلی منیکنند
تدّ گفته نمیشوند ،بلکه در تحدید آنها گونهای ظریفکاری هست که اینن گنره بنا آن از
میان میرود .و روشنداشت این را جایگاهی دیگر است .و امّا مثال دمدستی آن اینن اسنت
که اگر بپرسی« :برادر چیست؟» =آنگاه] اگر بگویی« :کسی است که برادر دارد» هیچ کاری
نکردهای ،بلکه میگویی« :او کسی است که پدرش خود پدر انسانی دیگنر اسنت کنه گفتنه
می شود آن کس برادر این =انسان دیگر] است» .بدین سان اجزای تعریفنی را منیآوری کنه

وسیله مضاف دیگر تدّ گفته نشده است .پس هنگامیکه فارغ شنوی بنر
ٔ
هیچیک از آنها به
دو متضایف با هم نشانگری کردهای (ابنسینا2118 ،الف.)19 :

در منطق اإلشارا نیز میگوید:
«در اینجا گونهای ظریفکاری هست مانند اینکه ن برای نموننه =در تعرینف پندر] ن گفتنه
شود« :پدر جانداری است که از نطفهاش =جاندار] دیگری از نوع خود را تولید منیکنند ،از

آنروی که چنین =جانداری] است .پس در همهٔ اجزای این روشنداشت چینزی نیسنت کنه
وسیله پسر روشن گردد یا در آن توالتی به پسر باشد» (ابنسینا ،2989 ،ج.)222 :2
به ٔ

خواجه طوسی ،در شرح اإلشارا  ،مثال بوعلی را چنین توضیح میدهد:
ٔ
««جاندار» همان پدر است و «=جاندار] دیگر از نوع خود» همان پسنر اسنت ولنی هنر دو
عاری از اضافه برگرفته شدهاند ،و «از نطفهاش» ست تضایف است ،و «از آنروی که چنین
=جانداری] است» تکراری ضروری است ،چنان که گذشت ،و همین =تکرار] است که معننای
اضافه را به جانداری که پدر است اضافه می کند و تعریف را به آن اختصاص میدهد ،زینرا
پدر است که از این تیث مضاف به پسر است» (طوسی ،2989 ،ج.)222 :2

211

جاویدان خرد ،دورهء جدید ،شماره  ،12پاییز و زمستان 2932

توضیح خواجه نه تنها برای فهم متن اإلشارا  ،که برای فهم آنچه پیشتنر از جندل

الشفاء گزارش کردم نیز سودمند است .چنانکه گفته شد ،ابننسنینا در کتناب جندل
می گوید که برای تعریف هر یک از متضایفان باید نخست ذا هر دو را بیرون کشید
و آن ها از اضافه برهنه ساخت ،سپس علیت تضایف را ذکر کرد .وی در اینجا نیز با
آوردن «جاندار» به جای پدر و «جاندار دیگر از نوع آن» به جنای پسنر ،اینن دو
مفهوم متضایف را از اضافه برهنه ساخته و سپس از «تولید کردن جاندار اوّلی دومی

را از نطفهٔ خودش» که علیت تضایف آن دو است یاد کرده است .تا کنون این تعریف
از سه چیز ساخته شده است :الف) یک جاندار ،ب) یک جاندار دیگر کنه بنا اوّلنی

هم نوع است ،پ) تولید کردن جاندار اوّلی دومی را از نطفهٔ خودش .ولنی اینن سنه
مفهوم هم برای شناخت پدر بهکار می آیند و هم برای شناخت پسر .از اینرو بوعلی
قید چهارمی را به تعریف میافزاید که آنرا به پدر ویژسته میکنند« :از آنروی کنه
چنین است» ،یعنی از آن روی که جاندار اوّلی جانور دیگری از نوع خنود را تولیند

میکند .زیرا پدر است که از تیث تولید همننوع از نطفنهٔ خنودش بنه پسنر اضنافه
می یابد .امّا پسر از تیث تولید از نطفهٔ همنوع خودش به پدر اضافه مییابند .و اینن
قید چهارم اگرچه تکرار بند پ است ،تکراری ضروری است .با این همنه ،بنه نظنر

میرسد که این قید تکراری برای همهٔ تعریفها ضروری نیست.

همه آنچه تاکنون گفتم ،چکیدهٔ راهتلی بنوعلی در تعرینف متضنایفان اینن
برپایه ٔ
ٔ

است که ( )2متضایفان را از اضافه برهنه کنیم )1( ،علیت تضایف را ذکر کنیم )9( ،در
صور نیاز ،تعریف را با افنزودن ینک قیند تکنراری ضنروری ،بنه متضنایفی کنه
مطمحنظر است ویژسته کنیم.

.تطبیقراهحلّابنسینابرتعریفجنسونوعاضافی 

8
اکنون می شاید پرسید که جنس و نوع اضافی را ،که دو مفهوم متضایفانند ،چگوننه
میتوان با این شیوه تعریف کرد؟ ابنسینا خود به این پرسش پاسخ نداده است ،ولنی
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روشن است که اگر شیوهٔ پیشنهادهی او درست باشد باید به کار تعریف جنس و نوع
اضافی هم بیاید.

برپایه این شیوه ،نخست باید جنس و نوع اضافی را از اضافه برهنه کرد .ابنسینا
ٔ

برای برهنه کردن پدر و پسر از اضافه مفهوم مشنتر «جانندار» را از آن دو بینرون
کشید .ما نیز چنین میکنیم :جنس و نوع اضافی هر دو در این امر هنمسنانانند کنه
«محمولهایی هستند که در پاسخ به چیستی چیزهایی بر آن چیزها تمل میشوند»،
با این جداسانی که محمولی هست که در پاسخ به چیستی نوع اضافی بنر آن تمنل
میشود (و آن محمول خود جنس است) ،ولی هیچ محمولی نیست که در پاسنخ بنه
چیستی جنس از آن روی که جنس است بر آن تمل شود (و اگر چنین محمولی بنر
جنسی تمل شود آن جنس دیگر جنس نخواهد بود ،بلکه نوع اضافی خواهد بنود).
من از این همسانی چننین یناد منیکننم کنه جننس و ننوع اضنافی محمنولهنایی
«چیستیگوی»اند .بدینسان گام نخست برداشته شد.
امّا گام دوم این است که علیت تضایف را در تعریف بگنجانیم« :تملشدن جنس
بر نوع در پاسخ به چیستی آن» .ولی روشن است که اگر علیت را بدین خامدستی در

تعریف بگنجانیم باز گرفتار همان دشوارهٔ دور خواهیم شد .بننابراین ،آنرا بایند بنا
گونهای چربدستی و ظریفکاری در تعریف آورد:

جنس محمولی چیستیگوی است که در پاسخ به چیستی محمول چیسنتیگنوی
دیگری (نوع) بر آن تمل میشود.
نوع محمولی چیستی گوی است که محمول چیسنتیگنوی دیگنری (جننس) در
پاسخ به چیستیاش بر آن تمل میشود.
و امّا گام سوم این است که به هر یک از دو تعرینف اینن قیند را بینافزاییم« :از
آن روی که چنین است» .معنای این قید در تعریف جنس این است« :از آنروی کنه
این محمول چیستیگوی (جنس) در پاسخ به چیستی محمول چیستیگنوی دیگنری
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(نوع) بر آن تمل میشود» .چراکه جنس از اینروی است که مضاف به نوع است و
نه از این جهت که محمول چیستیگوی دیگری بر آن تمل میشود .چراکنه از اینن
جهت نوع اضافی است ،نه جنس .بدینسان تعریف جنس به جنس ویژسته میشود.
و نیز معنای این قید در تعرینف ننوع اضنافی اینن اسنت« :از آنروی کنه محمنول
چیستی گوی دیگری (جنس) در پاسخ به چیستی آن (نوع) بر آن تمل منیشنود».
زیرا نوع اضافی از اینروی است که مضاف به جنس است و نه از این تیث کنه در
پاسخ به چیستی چیزهای دیگری بر آنها تمل میشود .چراکه از اینن تینث ننوع
تقیقی است ،نه اضافی .بدین سان تعریف نوع اضافی به نوع اضافی ویژسته میشود.
پس تعریف درست جنس و نوع اضافی چنین است:

جنس محمولی چیستیگوی است که در پاسخ به چیستی محمول چیسنتیگنوی
دیگری بر آن تمل میشود ،از آنروی که چنین است.
نوع محمولی چیستیگوی است که محمول چیستیگنوی دیگنری در پاسنخ بنه
چیستیاش بر آن تمل میشود ،از آنروی که چنین است.
چنانکه می بینیم ،برپایهٔ تفسیر ابن سینا از سخن ارسطو دربارهٔ تعریف متضنایفان،
جنس و نوع اضافی در تعریف یکدیگر گنجانده شدهاند ولی «علی الوجنه األوفنق»
(بهگونهای مناس ) ،یعنی بدون دور یا تعریف بهمساوی.

.9نتیجه 
تعریفهایی که از نوشتارگان ارسطو برای جنس و نوع اضافی میتوان استخراج کرد
دچار دشوارههای دور و تعریف بهمساویاند .افزون بر این ،ارسطو آشنکارا تعرینف

ٔ
ایسناگوگه
دوری را برای متضایفان روا میشمارد .اینن همنه بنیکنم و کاسنت در

فرفوریوس بازتافته و او در این زمینه کاری جز پینروی محنض نکنرده اسنت .امّنا
فارابی این مغالطهها را بازمیشناسد و بیآنکه ارسنطو را منتیهم کنند ینا بنه دامنان
فرفوریوس درپیچید ،تعریفهایی پیش می نهد پیراسته از این خطاهنا .ابننسنینا بنا
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پیگیری اشار های فارابی ،بیآن که از سهم ارسطو در این لغزشها سخنی به مینان
آورد ،فرفوریوس را آماج نقدهای خویش میکنند .او تعرینفهنای جننس و ننوع

اضافی را بهگونهای بازسازی میکند که همهٔ مغالطنههنای یادشنده از آنهنا رخنت
می بندند ،و برای تعریف متضایفان چارهای میاندیشد که آنرا از دام دور میرهانند.
اینها بخشی از سهم منطقدانان مسلمان در پیشبرد و استوارداشت منطق ارسطویی،
به سان کلیی ،و آموزههای ایساگوگه ،بهسان ویژه ،اند .به نظر منیرسند کنه جسنتار
کنونی با روشنداشت این نکتهها بخشی از روند دگردیسنی مندخل فرفورینوس در

منطق دورهٔ اسالمی است و از این رهگذر ،گوشهای از تاریخ منطق در اینن دوره را
روشن ساخته است.
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پینوشتها 
 .2از این پس درسراسر مقاله منظور از «تعریف به مساوی» تعریف به مساوی در ظهور و
خفاست.

 ،Jonathan Barnes .1یکی از برجستهترین استادان و ویژستاران = متخصّصان] فلسفهٔ باستان .او
به سال  2311در انگستان زاده شد 11 ،سال در دانشگاه آکسفورد تدریس کرد ،سپس به ژنو
رفت ،و سرانجام پس از مدّتی تدریس در دانشگاه سوربن فرانسه ،بازنشسته شد .وی ،افزون بر

نگارش بیشاز سیصد مقاله ،کتابهای زیر را نیز در کارنامهٔ خود ثتت کرده است :برهان
وجودی (= )2371اتمد دیّانی آن را به فارسی برگردانده است] ،آناکاویک دوم ارسطو ()2371
=ترجمه و شرح برهان ارسطو .این کتاب را یکی از دوستان من به فارسی برگردانده و اتتماالا

بهزودی چاپ خواهد شد] ،کتابشناسی ارسطو (= )2377بههمراه سورابجی و اسکوفیلد]،
فیلسوفان پیشاسقراطی ( ،)2373ارسطو ( ،)2381مجموعهٔ آثار ارسطو (= )2381ویراستاری

ترجمه انگلیسی] ،شیوههای شکیاکیّت (= )2381بههمراه ج .آناس] ،نخستین فیلسوفان یونان
ٔ

( ،)2387رنجهای شکیاکیّت ( ،)2332اسکندر افرودیسی :دربارهٔ آناکاویک نخست ارسطو .2

= )2372( 7-2بههمراه دیگران .ترجمهٔ انگلیسی شرح اسکندر] ،سکستوس امپیریکوس :سیمای

شکیاکیّت (= )2331بههمراه ج .آناس] ،کتابراهنمای کیمتریج دربارهٔ ارسطو ( ،)2331منطق و

رواق شکوهمند ( ،)2337دمودوکوس (= )2337ترجمهٔ انگلیسی رسالهٔ دمودوکوس افالطون]،
تاریخ فلسفهٔ یونانیگرَو (= )2333بههمراه دیگران] ،فرفوریوس :مدخل (= )1229ترجمه و

شرح] ،قهوه با ارسطو (.)1228
 .9بدون.
 .1مضافها.
 .1متضایف.
 .1تأکید از ناقل .یعنی بدون فاصله و واسطه که آشکارا نشانگر معیّت است.
reciprocity.7

 .8یعنی مقدّمهی ( )2را ابطال نکرده است.
 .3یعنی سطر ( )1را که الزم ( )2است ابطال نکرده است.
surface lineament.22
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Figure .22
Shape .21

 .29منظور از «تدّ» در صناعت جدل ،که این عتار در بافتار آن آمده ،مطلق تعریف است.

منابع 
 .2ابنسینا ،تسینبنعتداهلل ،الشفاء :المنطق :المدخل ،تصدیر الدکتور طه تسین باشا ،مراجعة
الدکتور ابراهیم مدکور ،تحقیق األب قنواتی ،محمود الخضیری ،فؤاد اإلهوانی ،منشورا

ذوی

القربی ،قم2118 ،ه ق (الف).
 .1نننننننننن  ،الشفاء  :المنطق :الجدل ،راجعه و قدّم له الدکتور ابراهیم مدکور ،تحقیق أبوالعال
عفیفی ،منشورا ذوی القربی ،قم2118 ،ه ق (ب).

 .9نننننننننن  ،اإلشارا

و التنتیها  ،م الشرح لنصیرالدین الطوسی و شرح الشرح لقط الدین

الرازی ،نشر التالغة ،قم 2989 ،ه ش.
 .1نننننننننن  ،النجاة ،تصحیح و مقدّمه از محمّدتقی دانشپژوه ،دانشگاه تهران ،تهران2973 ،ه ش.

 .1ارسطو ،منطق ارسطو (اُرگانون) ،ترجمهٔ میرشمسالدین ادی سلطانی ،نگاه ،تهران 2978 ،ه ش.
 .1نننننننننن  ،منطق أرسطو ،سهجلدی ،تقیقه و قدّم له عتدالرتمن بدوی ،الجزء الثانی ،مطتعة
دار الکت المصریة ،القاهره2313 ،م.

 .7رازی ،فخرالدین ،شرح اإلشارا

و التنتیها  ،دو جلدی ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،

تهران2981،ه ش.

 .8طوسی ،نصیرالدین ،شرح اإلشارا و التنتیها 2989 ،ه ش ← ابنسینا ،اإلشارا والتنتیها .
 .3نننننننننن  ،أساس اإلقتتاس ،به تصحیح مدرّس رضوی ،دانشگاه تهران ،تهران2971 ،ه ش.
 .22فارابی« ،التوطئة» ،در المنطق عند الفارابی ،تحقیق و تقدیم و تعلیق د .رفیق العجم ،دارالمشرق،
بیرو .2381 ،
22. Aristotle, Topica and De Sophisticis Elenchis, tarns. W. A. Pickard-Cambridge,
in The works of Aristotle, translated to English under the editorship of W. D.
Ross, vol.I, Clarendon Press, Oxford,2318.

21. Barnes, 1229 → Porphyry

2932  پاییز و زمستان،12  شماره، دورهء جدید،جاویدان خرد

218

29. نننننننن, Aristotle: Posterior Analytics, English translation with a commentary,
Clarendon Press, Oxford,2339.

21. Porphyry, Introduction, translated to English with a commentary by Jonathan
Barnes, Clarendon Press, Oxford.

