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 چکیده
 و کاهـد   فرومـی  هـا   گـزاره  بـه  را آن،  جدلی استدالل تحلیل منظور  به ها  جایگاه در ارسطو

 یا که محمولی از و،  است »نوع« که شده تشکیل موضوعی از جدلی گزارۀ هر که گوید  می
 را پذیرها  حمل این موادّ ؛ و »عرض« یا،  »هخاصّ« یا) ،»فصل« یا(،  »جنس« است، یا » تعریف«

» تعریـف «را جـایگزین    » نـوع « ایـساگوگه  در فرفوریوس. دهند  می دست  به گانه  ده مقوالت
 هایی  زمینه  پیش چونان راکلّی   آورد و این پنج     را هم آشکارا به میان می     » فصل«و   کند  می

. نهـد   مـی  پـیش  اثبـات  و،  تقـسیم ،  تعریف،  مقوالت های  آموزه برای سودمند یا/و ضروری
 فهرسـت  بـه  و آمیزد  درمی را گانۀ فرفوریوس   پنج های  کلّی و ی ارسطو پذیرها  حمل فارابی
 و ها  تعریف همۀ نهایی اجزای گانه  پنج های  کلّی که است آن بر وی. یابد  می دست ای  تازه

 هـیچ  بـی ،  خـویش  منطقـی  های  مدخل در سینا  ابن. هستند ها  دانش همۀ در ها  استدالل
، الشفاء منطق در وی. آورد  می میان به را فرفوریوس گانۀ  پنج های  کلّی همان،  کم و شبی

 کـه  دانـد   مـی  همانی را گانه  پنج های  کلّی کارکرد،  بخشی  نُه نگاری  منطق نمودار ترین  مهم
 یعنی،  دوبخشی نگاری  منطق نمایندۀ ترین  برجسته و نخستین در امّا. گوید  می فرفوریوس

 .گیرد می کار به تعریف منطق مدخل مثابت به تنها را گانه پنج های لّیک، اإلشارات منطق
 

 ، فرفوریوسمدخل، ایساغوجیکلّیات خمس، پذیرها،  حمل :ها کلیدواژه
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 درآمد. ١

 ۀ در عرصـ   ریـ گ  چـشم  ی از کمبودهـا   یکـ ی ی اسالم ۀ منطق دور  خی تار ۀنیپژوهش در زم  
 یاز بررس سزاوار است که     دوره   نی منطق ا  خینگارش تار .  معاصر است  رانی ا یپژوه منطق

یعنـی  (؛ چراکـه آمـوزۀ اصـلی ایـن کتـاب             آغاز شـود   وسی فرفور مدخل یسیروند دگرد 
در همـارۀ تـاریخ منطـق دورۀ اسـالمی صدرنـشینِ، کمـابیش، همـۀ                ) گانه  های پنج   کلّی

 . ها بوده است نوشته منطق
 یکـ ی: است فتها ی یسیدگرد هیسو دو از اسالم جهان در وسیفرفور مدخل ما، یرا به
هـای    بررسی روند دگردیسی در سویۀ نخـست را بـه نوشـته           . کارکرد یگرید و هیما درون

. سازیم نهیم و در این نوشتار دگردیسی در سویۀ دوم را کانون بررسی خود می             دیگر وامی 
گانه چند پرسـش وجـود دارد کـه در            های پنج   برای فهم روند دگردیسی در کارکرد کلّی      

 گانـه چیـست؟      هـای پـنج     خاستگاه آمـوزۀ کلّـی    ) ١: (ایدمان پاسخ گفت  ب  این جستار می  
آیا این آمـوزه و کـارکرد آن        ) ٣(کارکرد آن نزد ارسطو و فرفوریوس چه بوده است؟          ) ٢(

هایی و چرا؟     اگر آری، چه دگردیسی   ) ٤(در منطق دورۀ اسالمی، دگردیسی یافته است؟        
 بـه دو پرسـش واپـسین را بـه فـارابی و      تا دامنۀ سخن از مرز یک مقاله برنگذرد، پاسـخ        

 .سازیم مند می سینا کران ابن
 

 پذیرهای ارسطو حمل. ٢
نهد کـه در      ای را پیش می      آموزه ها  جایگاههای چهارم تا نهم از دفتر یکمِ          ارسطو در فصل  

برپایۀ این آموزه، موضوع هـر      . بردار گردید    نام ١»پذیرها  حمل«های سپسین به آموزۀ       دوره
، یا »خاصّه«، یا »تعریف«یا ) ،»فصل«یا ( است، »جنس«، و محمول آن یا »نوع«لی گزارۀ جد 

پـذیرها و نقـش و کـارکرد         های ارسطوییِ هر یک از این حمـل         ما دربارۀ تعریف  . »عرض«
 نگـاهی گـذرا بـه پیـشینۀ         ولی اکنـون بگذاریـد تـا      . خواهیم گفت تفصیل سخن     ا به ه  آن

 .تاریخی این آموزه بیافکنیم
 

 ذیرهای ارسطوپ پیشینۀ تاریخی حمل .١. ٢
از  پذیرها پـیش  دهد که آموزۀ حمل  احتمال می٤و  ٣دگردیسی منطق در کتاب   ٢مارتا نیل 

                                                                                                                                                                             
1. Predicables 
2. Marta Kneale 
3. The Development of Logic 

  ویلیـام نیـل    که  چنان  است، ولی هم   کار مشترک ویلیام نیل و همسرش مارتا نیل          دگردیسی منطق . ٤



 ٨٩ سینا ارسطو، فرفوریوس، فارابی، ابن: ات خمسیّتاریخ تحول کلّ  
Development of Quinque Voces: Aristotle, Porphyry, Farabi, Ibn Sina 

 
زیـرا ارسـطو اصـطالحات کلیـدی        «ارسطو در آکادمی افالطون کشف شده بـوده اسـت،           

تـر    پـیش ] گـویی [کنـد کـه       ای طـرح مـی     گونه  را به ) خاصّه، عرض، جنس، نوع، و فصل     (
تری بـه     تر و قطعی    تواند داوری روشن     در این زمینه می    ١راس. (33)» اند  شده بوده   هشناخت

ثر به دو بخش رسد که این ا به نظر می«: گوید ی ارسطو میها جایگاهاو دربارۀ . دست دهد
رســالۀ اصــلی و : از دفتــر دوم تــا فــصل دومِ دفتــر هفــتم) ١ (:شــود اصــلی تقــسیم مــی

 که تا اندازۀ زیادی از آکادمی به وام گرفتـه شـده             ٣ضع بحث یا موا  ٢ τόποιای از     مجموعه
دفتـر  ) ٢. (از کشف قیاس نوشـته شـده اسـت          رسد که این بخش پیش       به نظر می   ٤.است

از کـشف     ای که پس    مقدّمه و نتیجه  : یکم، فصول سوم تا پنجمِ دفتر هفتم، و دفتر هشتم         
چه راس    با نگاهی گذرا به آن    . (54)» اند  نوشته شده  ها  آناکاویکاز نگارش     قیاس ولی پیش  

توان دید که دفترهای ایـن بخـش     به شمار آورده است، میها جایگاهآن را بخش نخست   
 یعنـی برپایـۀ     انـد؛    خاصّـه، و تعریـف سـامان یافتـه         برپایۀ مفاهیمی چون عرض، جنس،    

تا اندازۀ زیادی از    «مایۀ بخش نخست      اکنون اگر درون  . پذیرهای چهارگانۀ ارسطویی    حمل
پـذیرهای    توان گفت که آمـوزۀ حمـل        ، پس در واقع می    »آکادمی به وام گرفته شده است     

 . ارسطو تا اندازۀ زیادی میراث آکادمی افالطون است
گیـرد     بهره می  تقسیماز روش   » گیر  ماهی« برای تعریف    سوفیستسقراطِ افالطون در    

ترین مفهوم    ه از عامّ   مفاهیم، ک  ٥هاست با دو بخش کردنِ      آشکارا روشِ جُستنِ تعریف   «که  
ای  که موضوع با جـنس اصـلی و زنجیـره    تا این«، (Kneale & Kneale, 9)» شود آغاز می

                                                                                                                                            
گیری فصل سوم بی هیچ بـیش و          ز نتیجه ج  گوید، سه فصل نخست به      گفتار این کتاب می      در پیش  

 .کم کار مارتا نیل است
1. Ross 
2. topoi 

 را کـه بـه معنـای    ’commonplaces of argument‘مهدی قوام صفری در برگـردان خـود عبـارتِ    . ٣
 . برگردانده است» های عمومی استدالل«است، به » مواضع بحث«

قواعـد منطقـی     در کتـابی بـه نـام   (E. Hambruch)هـامبروخ  . گوید کـه ای  نوشت، می راس، در پی. ٤
  Logische Regeln der platonischen Schule in der(  ارسـطو های جایگاهمدرسۀ افالطون در 

aristotelischen Topik (Berlin, 1904)( نگارنده ـ صد افـسوس   . ک بررسیده استاین نکته را نی
، بـاز بـه   دانـست  میحتّا اگر آلمانی   . تواند  رو، آن کتاب را خواندن نمی       داند و، از این     ـ زبان آلمانی نمی   

خورد که ایـن کتـاب    نیز دریغ می.  جهانیۀهای ایران و نه در شبک آن دسترسی ندارد، نه در کتابخانه  
 .      استبه انگلیسی و عربی برگردانده نشده

5. dichotomy 
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شاعر طنزپـرداز،  «: نویسد مارتا نیل می. (Guthrie, 5/125)» ها تعریف شود پیاپی از فصل

ایـن روش در آکـادمی افالطـون        ] دهـد   نشان می [دهد که     دست می   اپیکراتس، سندی به  
. (10)» جا که به یک لطیفه تبـدیل شـده اسـت       رفته، تا آن    کار می   بت یک تمرین به   مثا  به

پیوند تعریف با آکادمیِ نخـستین کمـابیش زبـانزد    «گوید که   می١گذشته از این، اسمیت  
کنـد   را تعریـف مـی    » تعریـف «، و در شرح عبارتی کـه در آن ارسـطو            (58)» همگان است 

شـناختی    نوآورد اصـطالح  » تعریف«زم این گرفت که     این عبارت را نباید مستل    «: نویسد  می
این . (Ibid)تر در آکادمی کاربرد داشته است         این اصطالح پیش  : ی ارسطو است  ها  جایگاه

که اجزای آن نیز از       پذیرها است، بل    نه تنها خود یکی از حمل     » تعریف«در حالی است که     
 . روند شمار می پذیرها به حمل

گویـد کـه توجّـه افالطـون بـه تعریـف               مـی  متافیزیکر  از سوی دیگر، خود ارسطو د     
مـشغول مـسائل    سقراطامّا «: برخاسته از تمرکز سقراط بر تعریف امور اخالقی بوده است       

 پرداخــت، بلکــه در جــستجوی کلّــی  اخالقــی بــود و بــه طبیعــت ـ در کــلّ آن ـ نمــی   
(to Katholou) تعـاریف متمرکـز    در آن زمینه بود؛ و نخستین کسی بود که اندیشه را بر

زهـای دیگـری     از وی پیروی کرد و معتقد شد که تعریف مربوط بـه چی             افالطون. ساخت
) ideaهـا،     ایـده  (مُثُـل اکنون وی این چیزهای از نوع دیگر را         ... غیر از محسوسات است،     

 ). ٢٤(» ....نامید
ه بنابراین، سقراط نیز از این رهگذر که سبب گرایش افالطون به مسئلۀ تعریـف شـد               

 از ٢رسد که گاتری پذیرهای ارسطو سهیم بوده است، و به نظر می در پیدایش آموزۀ حمل
را ] یعنـی ارسـطو   [وی  ] پـذیرها    حمـل  یعنی آمـوزۀ  [این  «: گوید  همین روی است که می    

رود که سـقراط و افالطـون تعیـین           پیش می  دهد که دارد هنوز بر خطوطی به        نشان می 
 .     (6/146)اند  کرده
 

 پذیرهای ارسطو چیستی حمل .٢. ٢
 بـه   هـا   جایگـاه ند؟ ارسطو در فصل چهارم از دفتر یکـمِ          ا  پذیرهای ارسطو چیست    امّا حمل 
پردازد و با ایـن آهنـگْ نخـست           پارها و اجزای نهایی استدالل جدلی می        وجوی بُن   جست

دارد کـه هـر گـزاره یکـی از چهـار              کاهد و سپس بیان مـی       ها فرومی   استدالل را به گزاره   

                                                                                                                                                                             
1. Smith 
2. Guthrie 



 ٩١ سینا ارسطو، فرفوریوس، فارابی، ابن: ات خمسیّتاریخ تحول کلّ  
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اینک از آنچه یاد شـده هویـدا اسـت کـه     «: دهد حمول زیر را به موضوع خود نسبت می     م

یا : دهد که هست شود؛ یعنی      پار رخ می    بندی کنونی ما بر روی هم چهار بُن         برابر با بخش  
او در فصل پنجم بـه تعریـفِ ایـن          . (101b25)»» عرض«یا  » جنس«یا  » ویژگی«یا  » تعریف«

چه بود «ت که نشانگر    گفتاری اس » تعریف«پس  «: گوید   و می  پردازد  چهار محمول کلّی می   
آن اسـت کـه هـر       ] »خاصّه«[= » ویژگی«و امّا    «.(102a1) ». است >ـِ یک چیز  <» این بودن 

سازد، ولی بااینهمه تنها بر آن چیز تعلّـق        یک چیز را هویدا نمی    » چه بود این بودنِ   «چند  
چیزی است  » جنس«ولی   «.(102a18-20) ».شود   حمل می  ١گیرد و بر آن چیز متقابالنه       می

 ».شـود   که بر چندین چیز که از نگرگاه نوع جداسان اند، در مقولـۀ چیـستی حمـل مـی                  
(102a33) .» یف و امّا عرض چیزی است که هرچند هیچ یک از اینها نیست ـ یعنی نه تعر

مچنـین  گیـرد؛ و ه  همه به چیز تعلّق می ـ ولی با ایناست، نه ویژگی است، و نه جنس،  
، هرچه باشد، ـ تعلّق ٢به یک و همان چیز ـ کاتورهپذیرد که   میچیزی است که رخدادنْ

 .(102b4-6) ».بگیرد و تعلّق نگیرد
القـول  کنـد ـ    گفتاری است که بر چیستیِ شئ داللت مـی » تعریف«تر،  به بیان روشن
کنـد، بـر      نمـی   چیزی است که اگرچه بر چیستیِ شئ داللت        »خاصّه«؛  الدالّ علی الماهیّة  

 چیزی است که بر چند شـئِ مختلـف در           »جنس«شود؛   نحو دوسویه حمل می    آن شئ به  
 محمـولی   »عـرض «شود؛ و    ، حمل می  »ند؟ا  ها چیست  آن«نوع، در پاسخ به این پرسش که        

تواند بر یک شئ ـ هرچه باشـد     یا چیزی است که میها نیست؛ است که هیچ یک از این
 .  ـ حمل شود یا حمل نشود

پـذیرها نیـاورده      را در شمار حمل   » فصل«و  » نوع«جا    بینیم، ارسطو تا این     که می   چنان
جایگاه نوع  «: گوید  راس می . پذیرهاست  باید گفت که موضوع این حمل     » نوع«دربارۀ  . است

که موضوع اسـت؛ زیـرا        پذیرها نیست بل    ارسطو یکی از حمل   ] توضیحِ/تبیینِ[= داشتِ    در روشن 
جـز   بـه (، نه احکام ناظر بـه افـراد   ]شان[سره در نظر دارد اند که وی یک  به انواع این احکامِ ناظر  

  .(55) )دهند در مورد احکامی که صفات عرضی را اسناد می
که این    زیرا ارسطو هنگامی  . تواند محمول باشد   ، نوع نمی  پذیرها  حملاساساً، در آموزۀ    

های محصور را برنیافته اسـت    گزاره از یک سو، هنوز کاربرد سور و    نهد،  آموزه را پیش می   

                                                                                                                                                                             
هـر  «و  » هر الف ب اسـت    «: نحو کلّی بر هم حمل کرد       ای که بتوان موضوع و محمول را به         گونه  یعنی به . ١

 .»ب الف است
 .تصادفی. ٢
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هـا بـا      این دو نکته و پیونـد آن      . نهد  سره کنار می    های شخصی را یک     و، از دیگرسو، گزاره   

صورت مهمـل   «گوید،    که مارتا نیل می     چنان. اند  گفته نیازمند اندکی توضیح     مدّعای پیش 
 بـا احتیـاط     و مـا   (.(37)»  اسـت  هـا   جایگـاه ، مشخّـصۀ    »انسان خوب اسـت   «قضیّه، مانند   

افزایـد کـه     همو مـی   .)پذیرها است   کم مشخّصۀ نظریّۀ حمل     گوییم که دست    تری می   بیش
های وجودی    ها را به گزاره     گونه از گزاره    بسیاری از ویراستاران و مترجمان آثار ارسطو این       

ارزی این دو نوع گـزاره اسـت کـه            اند، ولی این منوط به پذیرش هم        تفسیر کرده ) جزئی(
بنـابراین، ارسـطو در نگـرۀ    .  آن را به اثبـات نرسـانده اسـت   ها جایگاهکم در     تارسطو دس 

هـای جزئـی      گیـرد کـه بـه گـزاره         کـار مـی     های مهملـی را بـه       پذیرهای خود گزاره    حمل
اکنـون اگـر نـوع    .  جایگـاهی نـدارد  ی نیستند و اساساً کاربرد سور در این نگره    بازگرداندن

جا کـه محمـولِ بـر افـراد اسـت،         مسوّر کرد، از آن   ای باشد که نتوان آن را         محمول گزاره 
ای شخـصی     ای که موضـوع آن فـرد باشـد گـزاره            گاه افراد باید موضوع باشند، و گزاره        آن

سـینا    ابـن .  کاربرد نـدارد   پذیرها  که گفتیم، در نگرۀ حمل      زارۀ شخصی، چنان  است؛ ولی گ  
 چـون مقدّمـۀ جـدلی       سـپس «:  تبیین کرده است    و هم فراگیرتر   تر   دقیق  هم این نکته را  

شخصی نیست، روا نبُود که محمول در آن نوع باشد، زیرا نوع یا محمولِ بر شخص قـرار                  
کـه    شود یا بر صنف فروتر از آن، که در این صـورت نـوعِ آن صـنف نیـست بـل                      داده می 
روی کـه     بنابراین، حمـل نـوع از آن      . که دانستی، نسبت لوازم است      اش بدان، چنان    نسبت

که شـخص موضـوع آن        جنس و نه هیچ یک از لوازم، اختصاص دارد به این          نوع است، نه    
کننـد، نـوع در       پس به این دلیل، نه به دلیلـی کـه گروهـی در آن درازگـویی مـی                 . باشد

 جدل برگرفته های موضوع، بل سزاوارتر است که در شود  جدلی برگرفته نمی های  محمول
 ). ٥٤، المنطق، الجدل، الشفاء(» باشد

جا که این گزاره سـورپذیر        ای جدلی باشد، از آن       محمول گزاره  یگر، اگر نوعْ  به بیان د  
زیـرا نـوع یـا بـر        . نیست، یا شخصی خواهد بود یا نوع در آن گزاره دیگر نوع نخواهد بود             

هـایی شخـصی سـاخته        اگر بر افراد حمـل شـود گـزاره        . شود یا بر اصناف     افراد حمل می  
گر بر اصـناف حمـل شـود دیگـر نـوعِ آن اصـناف             شوند که در جدل جایی ندارند، و ا         می

هـای    بنابراین، غیرمحصور بودن گزاره   . ها خواهد بود    که الزمی از لوازم آن      نخواهد بود، بل  
شود که نوع نتواند در       ها، از سوی دیگر، سبب می       جدلی، از یک سو، و شخصی نبودن آن       

 . پذیرهای ارسطویی جای گیرد شمار حمل
زیرا «: دهد  پذیرها نیامده است؟ ارسطو چنین پاسخ می        ار حمل در شم » فصل«امّا چرا   
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. (101b18)» وار است باید در همان مرتبـۀ جـنس قـرار گیـرد              فصل نیز که چونان جنس    

، نه  )»جانور«برای  » حسّاس«مانند  (فصلی که در مرتبۀ جنس قرار دارد فصلِ جنس است           
 جنس و فـصلِ جـنس را   ها جایگاهارسطو در ). »انسان«برای » اندیشنده«مانند (فصل نوع  

: خوانـد   سازد و هر دو را بـه یـک نـام مـی               جدا نمی  اند  روی که هر دو ذاتی اعمّ نوع       از آن 
با وجود ایـن، در فـصل   ). Ross, 55:؛ قس٥٤ـ٥٥، المنطق، الجدل، الشفاء: ـ نک(» جنس«

ـ آورد    راه استقرا و قیـاس دلیـل مـی   های کلّی از جا که بر حصر این محمول هشتم ـ آن 
زیرا هرآنچـه   «: برد  هم نام می  ) فصل جنس (در آن از فصل     دهد که     تقسیمی به دست می   

. شود، باید به ضرورت یا متقابالنه بر آن چیز حمل شود یا حمل نشود بر چیزی حمل می
زیرا اگر آنچه حمـل  (و اگر متقابالنه بر آن چیز حمل شود، یا تعریف تواند بود، یا ویژگی    

» چه بود این بـودن    «باشد، تعریف است، و اگر نشانگر       » چه بود این بودن   «ر  شود نشانگ   می
یعنی محمول متقابل اسـت     : نباشد، ویژگی است؛ زیرا ویژگی چنانکه گفتیم همین است        

ولی از سوی دیگر اگر محمول متقابالنه بر چیـز          ). نیست» چه بود این بودن   «ولی نشانگر   
 حدّهایی است کـه در تعریـف موضـوع گفتـه             حمل نشود، یا یکی از     >یعنی بر موضوع  <

شـود، یـا      و اگر یکی از حدّهایی باشد که در تعریف موضوع گفتـه مـی             . شود یا نیست    می
شود؛ ولی اگـر یکـی    ؛ چون تعریف از جنس و فصلها تشکیل می١فصلجنس تواند بود یا    

اشـد؛  بایـستی عـرض ب      شود، هویدا است که می      از حدّهایی نباشد که در تعریف گفته می       
 زیرا عرض چیزی نامیده شد که با آنکه نه تعریف است، نه ویژگی، نه جنس، ولی با ایـن                  

نمـودار ایـن تقـسیم را در     (.(103b5-20) ».گیـرد   تعلّق مـی  >یعنی موضوع <همه به چیز    
   .)صفحۀ بعد ببینید

 ای  گونـه   بـه  ارسطو که  چنان،  واقع در«: گوید  می ها  جایگاه بر خود شرح در نیز اسمیت
 فـصلِ  چنـین   هـم  توانـد   مـی  محمـول : دارد وجـود  پـنجم  امکـان  یک،  کند  می ذکر گذرا

)diaphora (باشد موضوع«) ٥٧ .( 
 از بخـشی  کـه  جـا  آن از، نباشـد  پذیرها حمل از یکی خودْ فصل اگر حتّی،  روی هر به
 پـذیرها   حمـل  آمـوزۀ  از بخـشی  هم فصل،  پذیرهاست  حمل از یکی تعریف و است تعریف
، فـصل  از هـا   جایگـاه  شـشمِ  دفتـر  ششمِ فصل در ارسطو که است این هم آن گواه. است

 .گوید می سخن تفصیل به، پذیرها حمل دیگر همانند

                                                                                                                                                                             
 .تأکید از ناقل. ١
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 پذیرهای ارسطو  کارکرد حمل.٣. ٢
ی ارسطو چه کـارکردی دارد؟      ها  جایگاهپذیرها در     شاید پرسید که آموزۀ حمل      اکنون می 

این برنامه،  .  است ها  جایگاهساختن برنامۀ کلّی       به این پرسش وابسته به روشن      گفتن  پاسخ
گوید، یافتن روشی است برای سـامان دادن اسـتدالل            روشنی می  که ارسطو خود به     چنان
پیشنهادۀ این رساله یافتن روشی است که بدان وسیله بتـوانیم در پیرامـون هـر               «: جدلی

، و ] کنـیم ٢ورزی چِـم  [= ١دپـذیر بـا هـم شـماریم    مسئلۀ مطرح شده برپایـۀ رایهـای خر       
ـِ < ٤ و پادگوی٣کنیم، هرگز چیزی آخشیج ای را پشتیبانی می ورزی هنگامی که خود چِم

هـای     چیست و گونـه    ٥پس نخست باید شرح دهیم که باهمشماری      .  نگوییم >گفتۀ خود 
یرا این اسـت     دریافته شود؛ ز   ٧ آن کدام است، تا آنکه باهمشماری دویچمگویانه       ٦جداسان

 .(100a18-24) ».پژوهیم ای که در برابرمان است می آنچه در رساله
[= شـماری دویچمگویانـه      بـاهم «: گویـد   و امّا استدالل جدلی چیـست؟ ارسـطو مـی         

هـای   ولـی گـزاره  . [...] های پذیرفتۀ همگان است  برپایۀ گزاره٨با هم شمردن ] دیالکتیکی
                                                                                                                                                                             

 .پردازی کنیم قیاس. ١
 .استدالل. ٢
 .ضدّ. ٣
 .نقیض. ٤
تر از     معنایی عام  ها  جایگاهدر  » قیاس «ۀیادکرد این نکته بایسته است که واژ      جا    در این . استدالل /قیاس. ٥

 . اند کاربردنی از نگاه صوری استقرا، و از دید مادّی قضایای نایقینی هم در آن به.  داردها آناکاویک
 .اقسام متفاوتِ/انواع مختلفِ. ٦
 .جدلی. ٧
 .استدالل کردن، قیاس پرداختن. ٨

 محمول

 دوسویه

دوسویهناـ  

گر چیستی نیستنشان  

گر چیستی استنشان  تعریف 

 خاصّه

 جزء تعریف است

 جزء تعریف نیست

 جنس

 فصل

 عرض
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نمایند، یا به نگر بیـشتر ایـشان،     همگان درست می١پذیرفتۀ همگان آنهایند که یا به نگر  

یا به نگر فرزانگـان؛ و از فرزانگـان، یـا همـۀ ایـشان، یـا بیـشترین ایـشان، یـا آنـان کـه                 
 . (100a30-100b24) ».اند ترین و معتبرترین شناخته

، یعنـی یـافتن روش      هـا   جایگاهبرد برنامۀ     ی که ارسطو برای پیش    های  نخستین پرسش 
اکنون نخست باید بنگریم که روش «: یندها رو است این زی جدلی، با آن روبه  پردا  استدالل

در ] اللهااستد[= ورزیها    پس اگر بتوانیم دریافت که چِم     . شود  از چه چیزهایی تشکیل می    
= عاملهـا  [= پارهـا   ه بُـن شـوند و از چـ    گونه چیزهـایی واقـع مـی       رابطه با چه شمار و چه     

دانیم اینها چگونه در اختیارمان قرار خواهند گرفت، آنگـاه          آغازند، و اگر ب     یی می ]عنصرها
جـا    ارسـطو در ایـن    . (101b11-14) ».به سان بسنده به پیشنهادۀ خود دست خواهیم یافت        

استدالل جدلی دربـارۀ چـه چیزهـایی تـشکیل     ) ١: (نهد سه پرسش بنیادین را پیش می 
این چیزها را چگونـه     ) ٣(شود؛    استدالل جدلی از چه چیزهایی تشکیل می      ) ٢(شود؛    می
ورزیهـا از     چِـم «پاسخ وی به دو پرسـش نخـست ایـن اسـت کـه               . توان به دست آورد     می

آیند؛ ولی موضوعهایی که باهمشماریها در پیرامون آنهـا انجـام              بوجود می  ٢ها  پیشگذارده
 .(101b15-17)» هایند گیرند، مسئله می

 تــر  ســطرهای سپـسین روشــن را در» مــسئله«و » پیـشگذارده «او جداسـانی و تمــایز  
زیرا هنگامی که بـه  . ولی مسئله و پیشگذارده در شیوۀ بیان با هم جداسان اند        «:سازد  می

خاکزیِ دوپـا تعریـف     /جاندارِ پیاده روِ  «آیا چنین نیست که     «: این ترتیب سخن گفته شود    
روِ   پیـاده  جاندارِ«آیا  «: شود؛ ولی اگر گفته شود      پیشگذارده تشکیل می  [...] » ؟»انسان است 

 . (101b29-34) ».پذیرد مسئله هستی می» تعریف انسان هست یا نیست؟» دوپا
جداسانی . گوید، بیشتر نحوی است تا معنایی       که خود ارسطو می     این جداسانی، چنان  

گـذاردۀ دویچمگویانـه     ولی پیش  «:سازد  معنایی را وی در فصول دهم و یازدهم آشکار می         
همگان یا بیـشترینِ مردمـان، یـا فرزانگـان اسـت، ـ و از       پرسشی است که پذیرفته برای 

تـرین ایـشان اسـت،         یـا برشـناخته    فرزانگان، یا پذیرفتۀ همۀ ایشان، یا بیشترینِ ایـشان،        
 ولـی  «. (104a8-12) ».باشـد ] پـارادوکس = ناسازگار با رای متعـارف      [= آنکه پارادَخْشی    بی

 پژوهش است که یا به برگزینش و        ٣تۀای نگریس   ی دویچمگویانه گونه  ] پروبلما[= مسئله  

                                                                                                                                                                             
 .نظرِ. ١
 .ها همقدّم. ٢
 .منظورِ. ٣
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 .(104b1-2)٢».انجامد، یا به راستی و شناخت  می١پرهیز

ای اسـت پرسـشی در قالـب          شود که پیشگذارده گزاره     چه گفته شد، دانسته می      از آن 
) »مگـر الـف ب نیـست؟    «: تر به زبان طبیعی     نزدیک(» آیا چنین نیست که الف ب است؟      «

بـه گفتـۀ گولکـه،      . پرسـد    به قصد تأیید و تـصدیق آن مـی         که باوری مقبول یا مشهور را     
، ٦٢١ادیـب سـلطانی،   : نـک (اسـت  » پرسـشی حکمـی  «یا » پرسشی تأییدی«پیشگذارده  

آورد، در استدالل جـدلی   از تأیید هم    ورز آن باور مقبول یا مشهور را، پس         جدل). ٢پاورقی
ـ  «ای است پرسـشی در قالـب         مسئله امّا گزاره  . نهد  خود می  ف ب اسـت یـا الـف ب    آیـا ال
. شـود   که استدالل جدلی دربارۀ آن و برای تعیّن یکی از دو پارۀ آن تشکیل می              » نیست؟

 . شود ها ساخته می ها و برای پاسخ به مسئله بنابراین، استدالل جدلی از پیشگذارده
پارهـایی    ها خود از چـه اجـزا و بُـن           ها و مسئله    شاید پرسید که پیشگذارده     اکنون می 

در پاسخ به این پرسش است کـه ارسـطو از چهـار محمـول کلّـی، کـه                . شوند  یساخته م 
ولی هرگونه پیـشگذارده و هرگونـه       «: آورد  نامیده شدند، سخن به میان می     » پذیرها  حمل«

. ٣]یـا تعریـف را  [سازد، یا جنس را، یا عـرض را،         را هویدا می  ] خاصّه[= مسئله، یا ویژگی    
پـار    بندی کنونی بر روی هم چهار بُن        ه برابر با بخش   اینک از آنچه یاد شده هویدا است ک       

» .»عـرض «یـا   » جـنس «یـا   » ویژگـی «یـا   » تعریـف «یـا   : دهد که هست شود؛ یعنی      رخ می 
(101b15-25) .  هـای    محمـول ) تر گفته شد    که پیش » فصل«همراه    به(پذیر    این چهار حمل

» نوع«از این گذشت،  یشکه پ ها، چنان سازند و موضوع آن ها را می ها و مسئله گذارده پیش
اسـت و   » نوع«شود که     بنابراین، هر پیشگذارده و هر مسئله از موضوعی ساخته می         . است

هـا   و ایـن . »عـرض «، یا »خاصّه«، یا »فصل«، یا »جنس«است، یا » تعریف«از محمولی که یا     
 . اند های جدلی پارهای فرجامین و اجزای نهایی استدالل بُن

تر شدن موضـوع      دهد که برای روشن     هایی به دست می      مثال ءالشفاسینا در جدل      ابن
وجـوی جـنس اسـت؛ و          جست ٤،»]؟[آیا نفس جوهر است   «: همانا گفتار ما  «: اند  یادکردنی
، »]؟[طبـع باالرونـده اسـت       آتـش بـه   ] آیـا [«، و   »]؟[پذیر اسـت    آیا انسان دانش  «: گفتار ما 

                                                                                                                                                                             
 .در عمل. ١
 .در نظر. ٢
 . ناقلۀافزود. ٣
آیا چنین نیست که نفـس جـوهر        «: توان هم به صورت پیشگذارده بازنوشت       سینا را می    های ابن   پرسش. ٤

 .»آیا نفس جوهر است یا نیست؟«: ، و هم به صورت مسئله»است؟
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، ١»]؟[متحـرّک بالـذات   آیـا نفـس عـددی اسـت         «: وجوی خاصّه است؛ و گفتار مـا        جست
وجـوی عـرض الزم       جست» ]؟[آیا جهان حادث است   «: وجوی حدّ است؛ و گفتار ما       جست
 ).   ٦٩(» .است

 کـه   گـذارد   پیش می آورد ما این پرسش را        اکنون فرض کنید که در میدان جدل، هم       
گـاه    ، آن »آری، چنـین اسـت    «اگر پاسخ دهـیم کـه       . »آیا چنین نیست که الف ب است؟      «

گنجاند و کـارش را بـه پـیش      را در استدالل جدلی خویش می     » الف ب است  « ما   آورد  هم
ولـی اگـر پاسـخ      . برد تا جایی که رای خویش را دربارۀ مسئلۀ جدل به اثبات برسـاند               می

ل بندد و ما به ابطا      کمر می » ب بودن الف  «گاه او به اثبات       آن» نه، چنین نیست  «دهیم که   
 یا جنس موضوع است، یا فـصل آن، یـا تعریـف آن، یـا                پذیرها، ب   برپایۀ آموزۀ حمل  . آن

یـک از ایـن       آورد نخست بایـد بررسـد کـه ب کـدام            بنابراین، هم . خاصّۀ آن، یا عرض آن    
هـایی دارد و آیـا       پذیر چه شرط    پذیرها است، و برای این کار باید بداند که آن حمل            حمل

جنس یک موضوع باشد، بایـد  که محمولی     مثالً برای این  . آورد یا نه    ب آن شروط را برمی    
اگر ب  . در پاسخ به چیستی آن گفته شود      ) ٣(تر از آن باشد،       عام) ٢(ذاتی آن باشد،    ) ١(

اکنـون اگـر   . شود که ب جنس الف اسـت  این شروط را نسبت به الف داشته باشد اثبات می        
آورد ادّعا کند که ب جنس الف است، بر اوست که نشان دهد ب نـسبت بـه الـف همـۀ                        هم

آورد تا بدین سان بتواند ادّعای خـود را اثبـات کنـد، و بـر ماسـت کـه                     میها را بر    ین شرط ا
هگـذر بتـوانیم   رها را ندارد تا از این         کم یکی از آن شرط      نشان دهیم ب نسبت به الف دست      

در جدل به احکـام     . پذیرها   و به همین سان دربارۀ دیگر حمل       .آورد را ابطال کنیم     ادّعای هم 
هـایی بـرای      شـمرند و در واقـع سـنجه         پـذیرها را برمـی      شروط هر یک از حمـل     ای که     کلّی

. گویند  می» مواضع«یا  » ها  جایگاه« یا   ٢’τόποι‘دهند    ها به دست می     بازشناخت هر یک از آن    
و معنای موضع حکم منفردی اسـت بـا ایـن کـارکرد کـه از آن احکـام فراوانـی انـشعاب                       «

؛ نیـز   ٣٨، المنطق، الجدل،    الشفاء(» شود  ذارده می گ] جدلی[یابند که هر یک جزء قیاس         می
 کـه  ٣کـشوهایی «یـا بـه تعبیـر راس،    ). Kneale & Kneale, 34؛ ٦٥٦ادیب سـلطانی،  : ـ نک

                                                                                                                                                                             
عـددِ  «،  »روان«، اگر بنا باشـد کـه        »روان«ف  و هم بدین گونه است تعری     «: نویسد  میها    جایگاهارسطو در   . ١

جنباننده است روان اسـت، چنانکـه افالطـون تعریـف             رست، آنچه خودـ  باشد؛ زیرا د  » جنباننده   ـ خود
 . دهد  ارجاع می245E، فایدروسادیب سلطانی در پاورقی به ). 140b2-4، اُرگانون(» کند می

٢ .topoi ِجمع ،‘τόπος’ =] topos.[ 
٣ .pigeon-holes      و» طبقـه «،  »قفـسه «،  »کـشو «و مجازاً به معنای     » های کبوتر   النه«؛ در اصل به معنای ...

 تنهـا بـسیار نارساسـت،    کـه نـه  » مجـاری «قوام صفری ترجمـه کـرده اسـت    ). ها ویژه در بایگانی   به(
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 .(57)» د دالیل خود را از آن بیرون کشدقیاس جدلی بای

 را  هـا   جایگـاه بندی اصـلی       اسکلت پذیرها   حمل بینیم آموزۀ   روی است که می    از همین 
پـارچگی    پارچگی دارد، یک    ای که یک    ، تا اندازه  ها  جایگاهبه  « به گفتۀ مارتا نیل      سازد و   می
 انـد، برپایـۀ     ها را، که در واقع اصول راهبرد مناظره          چراکه ارسطو جایگاه   ،(33)» بخشد  می

های مشترک  جایگاه« به   ها  جایگاه او در دفتر دومِ   . کند  بندی و بیان می     پذیرها دسته   حمل
هـای    جایگـاه «، در دفتـر چهـارم بـه         »های عـرض    دنبالۀ جایگاه «سوم به   ، در دفتر    »عرض

، در دفتـر شـشم بـه     »هـای مـشترک خاصّـه       جایگـاه «، در دفتر پنجم به      »مشترک جنس 
و در  ) »های فصل   جایگاه«در فصل ششم از دفتر ششم به        (،  »های مشترک تعریف    جایگاه«

 .پردازد می» های تعریف های اینهمانی و دنبالۀ جایگاه جایگاه«دفتر هفتم به 
پـذیرهای ارسـطو      شود که آموزۀ حمـل      روشنی دانسته می    چه تا کنون گفتم، به      از آن 

گوید موضوع هر     های جدلی که به ما می       ا و گزاره  ه   استدالل صورتای است دربارۀ      نظریّه
های   پذیر یادشده که سنجه     پنج حمل /اش یکی از چهار     است و محمول  » نوع«گزارۀ جدلی   

سـان همـۀ    بـدین «بـه گفتـۀ راس،   . دهنـد  ها به دست مـی   را هم جایگاه  ها  اخت آن بازشن
 را  ١چهارچوبیپذیرها    پذیرها آورده شوند، و حمل      توانند در زیر یکی از حمل       ها می   مسئله

هـا در     آن] از[هایی که برای بحث       ها و با جایگاه     منظور مواجهۀ کلّی با مسئله      سازند به   می
 . (56) ٢»اند دسترس

که ظـرف را      چنان   هم  باید؛ ای  مادّه آن را    ،تنهایی ظرفی تهی بیش نیست      مّا صورت به  ا
تـوان بـه      های جدلی را چگونه و از کجا می         باید پرسید که موادّ گزاره      بنابراین می . غذایی

کـه در بـاال    چنـان (رسد که این همان سومین پرسشی است که    و به نظر می   . دست آورد 
: پاسـخ ارسـطو ایـن اسـت       . رو است    با آن روبه   ها  جایگاه برنامۀ   برد  ارسطو در پیش  ) گفتم
هـایی را مـشخّص       از اینها اکنون باید جنسهای مقوله       پس« :گوید   او می  .گانه  های ده   مقوله

ولـی اینهـا بـه      . سازیم که در آنها چهار محمول کلّی که از آنها سخن گفتیم وجود دارند             

                                                                                                                                            
 . راس را هم تباه کرده استۀکه استعار  بل

 .پذیرها است  حملصوریرد گر کارک این واژه آشکارا نشان. تأکید از ناقل. ١
یکـی از  « را کـه بـه معنـای    ’one or other of the predicables‘قوام صفری، در جملۀ نخست، عبارت . ٢

: نیز جملۀ دوم را چنین ترجمـه کـرده اسـت          . برگردانده است » این یا آن محموالت   «است به   » پذیرها  حمل
مولی مربوط بـه بحـث دربـارۀ آنهـا را تـشکیل             و محموالت چهارچوبی برای بررسی کلّ مسایل و امور مع         «

 !).؟(» دهند می
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هـا   ی و تعریف همـواره در یکـی از ایـن مقولـه          زیرا عرض و جنس و ویژگ      ...اند ادهشمار د 

 .  (103b2-25) ».خواهند بود
گانه دارند و هر یک از آن ده یک تکثّـر طـولی دارد کـه                  ها یک تکثّر عرضی ده      مقوله
بنـابراین،  ]. سـافل [= سازد تا برسد بـه نـوع فـرودین            ای از اجناس و فصول را می        زنجیره

ی مربـوط بـه آن، و اعـراض و خـواصّ آن را در               اجناس و فصولِ نوع را در زنجیـرۀ طـول         
بر این پایه، تا موادّ الزم برای گنجاندن در . های دیگر باید جست های طولی مقوله   زنجیره

هـای طـولی    های زنجیره   های جدلی را به چنگ آوریم باید واپسین حلقه          موضوعات گزاره 
ها را بـه       محموالت این گزاره    و تا موادّ الزم برای گنجاندن در       ؛وجو کنیم   گانه را جست    ده

 . بکـاویم  های دیگر را    های زنجیره   های باالتر همان زنجیره یا حلقه       دست آوریم باید حلقه   
. ی ارسطو روشـن گردیـد     ها  جایگاهپذیرها و نگرۀ مقوالت در        سان پیوند آموزۀ حمل     بدین

 . سزایی دارد که خواهیم دید، برای پژوهش فرارو اهمّیّت به این نکته، چنان
 

 انهگ های پنج ذیرها به کلّیپ دگردیسی حمل: فرفوریوس. ٣
روی که هم برای       از آن  ١،[!]خریزائوریوس «:نویسد  می ایساگوگهگفتار   فرفوریوس در پیش  

 بایسته است که بدانی جنس چیـست و فـصل           ٢ی ارسطو ] ها  مقوله[= ها    حملآموزش  
، و تعریـف ی ارائـۀ   بـرا ت و خاصّه چیست و عـرض چیـست، و هـم        چیست و نوع چیس   

شـان سـودمند    ـ که مطالعـه اثبات  و تقسیمهایی در پیرامون  رفته برای موضوع    هم  روی
سـاختن   ، من تالش خواهم کرد تا، به منظـور فـراهم  ]ها بایسته است دانستن آن[است ـ  

تـر   چـه را کـه اسـتادان مِـه          ، آن درآمدکوتاهی و به شیوۀ یک        شرحی فشرده برای تو، به    
و در همان [تر  ساده] بیانی [ندقرارداتر و با هدف  های ژرف با پرهیز از پژوهشگویند،  می
 . (Porphyry, 3) ».درخور، بازگویم] حال

 ٣عنوان پنج محمول کلّی    ا از جنس، فصل، نوع، خاصّه، و عرض به        ج  فرفوریوس در این  

                                                                                                                                                                             
بـارنز  .  بـه درخواسـت او نوشـته شـده اسـت     ساگوگهیا شود ی مجلس رُم که گفته م     ندگانی از نما  یکی. ١

 ).  24 (داند ی شارحان مۀ را ساخته و پرداختوسیزائوری از اوصاف خریاریبس
هـا در   ده گونه حمـل اسـت کـه ارسـطو آن       » ای ارسطو ه  حمل«گوید که منظور فرفوریوس از        بارنز می . ٢

فـی دراسـة مـذهب      «: گردان دمـشقی هـم آمـده اسـت        در بر . (28) متمایز کرده است     مقوالتکتاب  
 ). ١ .٣ـ٤(» ارسطوطالیس فی المقوالت

 .ندک  تعریف می»ایی کلّیه محمول«چونان  این پنج مفهوم را ۀفرفوریوس در ادامه هم. ٣
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. اند روریای تعریف، تقسیم، و اثبات ض     ه  وید که به رای او برای شناخت آموزه       گ  سخن می 

 یآواهـا « چـون ییهـا   و در جهـان اسـالم بـا نـام    انـه ی میها در سده این پنج مفهوم کلّی     
 ، و»األلفاظ الخمـسة «/»پنج واژه«/»گانه  واژگان پنج  «،»األصوات الخمسة «/»پنج آوا «/»گانه  پنج

 .ندشناخته شد »الکلّیّات الخمسة«/»یپنج کلّ«/»گانه  پنجیها یکلّ «)تری با بسامد بیش(
ذیرها در پـ   فرفوریـوس و حمـل  ایـساگوگۀ گانه در  های پنج   ی گذرا میان کلّی   ا  ایسهمق
 از  یاریبـس . هـد کـه دومـی نیـای تـاریخی اوّلـی اسـت             د  ی ارسطو نـشان مـی     ها  جایگاه

دار ارسطو     از شارحان نام   یکی،  اسیال. اند یرا   هم دگاهی د نی با ا  زیارسطوپژوهان برجسته ن  
 است از مطالب برگرفته از      یا] مجموعه [= هی گردآ گوگهیساابر آن است که     .  م ٦در قرن   

 ی داورنی ازی از پژوهشگران معاصر نیبرخ). Barnes, xix: به نقل از( ارسطو یها گاهیجا
] هـا   گـاه یجایعنـ ی[ ارسطو   ۀ رسال نی ا یۀبرپا «:دیگو ی نمونه، وارِن م   یبرا. اند   کرده دییرا تأ 

از   پـس زیـ راس ن). Ibid: به نقل از (». است خود را برساخته  ۀساگوگیا وسیاست که فرفور  
 نـسبت بـه کـار    ی منفـ  یری ارسـطو، بـا سـوگ      یهـا   گاهیاج در   رهایپذ   حمل ۀگزارش آموز 

 کـه متأسـفانه     رهاسـت یپذ   حمـل  ی ارسـطو بـرا    یبنـد    دسـته  نیـ ا «:دیگو ی م وسیفرفور
 .)55(» .ختی به هم ر   ریپذ   حمل نی پنجم ۀمنزل   بعدها آن را با برشمردن نوع به       وسیفرفور
 م،ی بگذار »فیتعر «یرا به جا  » نوع «اگر«: سدینو ی م ها  گاهیجا هم در شرح خود بر       تیاسم

 نیتر   از شناخته  یکیکه  ] یکتاب [م،ی را دار  وسی فرفور مدخل منطق  ی»گانه   پنج یحدّها«
 عنـوانِ  ریـ عمومـاً ز  ]  پنج حـدّ   نیا ([دی گرد انهی م یها   منطق در آغاز سده    یها  نامه  دست

Quinque Voces 57( »).اند شناخته شده(. 
 . ... صحّت نداردکی چیه«: دیگو ی و مستدیا ی مها ی داورنی همه، بارنز در برابر ا     نی ا با

 ایـ  از ارسـطو نقـل   د،یـ  بگوکه آن ی را، بیا   دو جمله  یکی مدخل گاه    نی در ا  ی و گمان، یب
.  دارنـد  وجـود ] هـم در آن    [ی افالطـون  یها   به متن  ی ضمن ییها  بازگو کرده است؛ و اشاره    

 کـه   »زنـد  ی م زیگر«گونه    ور بوده است؛ و به آنان همان         او در افالطون و ارسطو غوطه      یول
 سـازگار  میدان ی که ما میزیامّا با هر چ. لی و انجریکسپیْ به شکرده  لی تحص یسی انگل کی

اش   از مطالعـه و حافظـه  وس،ی مدخل از ذهن خود فرفورنیـ و ذاتاً محتمل ـ است که ا  
 و به   دهی کهن بر  یها   فراوان از نوشته   ی نبوده است که با دشوار     نیبوده و چن  نوشته شده   

 .)Ibid (». باشدههم چسبانده شد
گانه، نـوآورد خـود        پنج یها ی کلّ یعنی ،ساگوگهیاِ ۀ باشد که آموز   نیاگر منظور بارنز ا   

 نادرست گفتـه    ی سخن شکّ ی ارسطو ندارد، ب   از  شی در ارسطو و پ    یا  نهیشی پ چیاوست و ه  
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 مقوالت
:پذیرهاحمل  

تعریف، جنس، 
خاصّه، عرض) فصل،(  

 جدل

پذیرهاهندسۀ آموزۀ حمل  

:گانههای پنجکلّی  

جنس، نوع، فصل، 
 خاصّه، عرض

 مقوالت

 تعریف

سیمتق  

:اثبات  
...قیاس، برهان، جدل،   

گانههای پنجکلّیهندسۀ آموزۀ   

 کـه   کند ی م انی آشکارا ب  ساگوگهیاِ ی سطرها نی خود در همان آغاز    وسی فرفور رایز. است
 نیـ  ای اگر منظـور و یول. )Porphyry, 3( دیگو ی بازم»ندیگو ی متر مِه دانِچه را استا آن«

 گـوارده و آن را      یکـ ین   بـه  شی فهـم خـو    ۀ ارسطو را در هاضـم     ۀ آموز وسیباشد که فرفور  
 رت،یبـص  یبند ب  سرهمکی نه چونان د،یگو یبازم] متخصّصانه [= ژستارانهیکارشناسانه و و 

 نی کـه منظـورش همـ      دیـ آ ی بافتار سخن بارنز برم    زا.  است یرفتنی پذ درنگ یاش ب   سخن
 . استیدوم

گانـۀ فرفوریـوس     هـای پـنج    با این همه، از این نکته نیز نباید چشم پوشید کـه کلّـی             
 دومی با چند دگردیسی مهم بـه اوّلـی          که پذیرهای ارسطو نیست، بل    بازگفت سادۀ حمل  

را از فهرسـت ارسـطو بیـرون        » تعریف«فرفوریوس  ) ١: (است] ل شده متحوّ[= ترادیسیده  
انه برای شناخت   گ  های پنج  ی که کلّی  ا  های منطقی   آورده و آن را در جایگاه یکی از آموزه        

طو همـواره   پـذیرهای ارسـ     کـه در آمـوزۀ حمـل      » نوع«) ٢(. اند نشانده است   ها ضروری   آن
گانۀ فرفوریوس یکی از پنج محمول کلّـی   های پنج جایگاه موضوع را داشت در آموزۀ کلّی    

ای جـدلی   ه  ها و گزاره     استدالل صورتی بود دربارۀ    ا  ذیرهای ارسطو نظریّه  پ  حمل) ٣ (.شده است 
ت کـه  ی اسـ ا گانـه آمـوزه   هـای پـنج   کرد، ولی کلّـی  که مقوالت با دادن موادّ الزم آن را تغذیه می    

. سـازد   ، و اثبات را فراهم می     ای مقوالت، تعریف، تقسیم   ه  زمینۀ ضروری برای شناخت نظریّه      پیش
 .رسیم فصیل برمیت ما در سطرهای آینده این سه دگردیسی مهم را به
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 را از فهرست ارسطو کنار گذاشت؟» تعریف«چرا فرفوریوس  .١. ٣

 تعریـف بـرای او یـک نظریّـۀ منطقـی            نهاد  ا برمی پذیرها ر   که ارسطو آموزۀ حمل     هنگامی
هـای ممکـن بـرای گـزارۀ           یکی از محمول   اه  جایگاهکه در چارچوب برنامۀ       نبود، بل مستقل  

بـا  . داد  را سـامان مـی    » مواضع تعریف «جدلی بود که شماری از مواضع اثبات و ابطال به نام            
ای  ونـه گ  مستقلّی یافـت، بـه  ندک جایگاه ا  رفت اندیشۀ منطقی ارسطو، تعریف نیز اندک       پیش

. کنـد   وشِ برهـان ارائـه مـی      د  ی هـم  ا  چـون نظریّـه      تعریـف را هـم     آناکاویک دوم که وی در    
او .  داشـت  ت همین نگاه را به آمـوزۀ تعریـف        نوش   را می  ایساگوگهکه    فرفوریوس نیز هنگامی  

 ؛هـد  را به دست د    ف،ی تعر ۀ فهم منطق ارسطو، و از جمله آموز       یازهاین  شیپکه   خواست یم
 فیـ  تعرازیـ ن شی پـ فْیـ گـاه تعر   آنمانـد،  ی مـ ی برجاازهاین شی پنی در فهرست افیاگر تعر 

 . است، و مُحال) نفسهیتوقّف الشئ عل( به خود یزی چی آشکارا وابستگنی و اشد یم
 

 شمار آورد؟ را محمول به» نوع« چرا فرفوریوس .٢. ٣
ـ  اهمّ یرو  نی پرسش از ا   این  ،هـا   گـاه یجا ارسـطو در     یهاریپـذ    دارد کـه آمـوزۀ حمـل       تیّ

 حال، چرا   نیبا ا . تابد یبودن نوع را برنم     ، محمول )٢. ٢ §:ـ  نک( گفته شد    تر  شیکه پ   چنان
 دردسر ی پاسخ ساده و ب    کی گنجانده است؟    ی کلّ یها   نوع را در شمار محمول     وسیفرفور

 کـار آمـوزۀ     نیـ  بـا ا   وسیـ  کـه فرفور   میی، بگـو  )٣ §: ـ  نکـ ( کـه، هماننـد راس       ست ا نیا
 پرسش  نی در ذهن دارم که ا     هیّ من دو فرض   یول.  ارسطو را تباه کرده است     یرهایپذ  حمل
 . ندیگو ی پاسخ میخوب را به

 نکتـه توجّـه داشـته اسـت کـه در            نیـ  بـه ا   وسیـ  است که فرفور   نی نخست ا  ۀیّفرض
 موضـوع در    نیـ  خـود ا   ند،ینش ی اگرچه نوع همواره در موضع موضوع م       ،ی جدل یها  گزاره

 »یموضوع ذکـر  «ها     گزاره نی نوع در ا   ،ی اصطالح خونَج  ۀیبرپا. ر افراد است  واقع محمول ب  
کـه     چنان ،ی جدل یها  گزاره.  همان افراد است   یقی موضوع حق  ؛»یقیموضوع حق «است، نه   

 نیـ اگر موضوع ا  . »انسان خوب است  «چون    اند، هم    مهمل ییها   گزاره  عموماً  گفتم، تر  شیپ
. Sx & Px:  داشـت میگـاه خـواه    آنم،ی دهشی نماPبا ها را   و محمول آنSها را با  گزاره
 .  ستین ی فرقچی هx از جهت محمول بودن بر P و Sانی مم،ینیب یکه م چنان

 ییها   که گزاره  ،ی جدل یها   تنها به گزاره   وسی که فرفور  ردیگ ی نخست مسلّم م   ۀیّفرض
هـاد نگـرش     خـواهم ن   شی پ نکیا   که هم  ی دوم ۀیّ فرض یاند، نگاه بردوخته است، ول      مهمل
 گفـتم کـه     نیـ  ا از  شیپ. کند ی م ری تفس ی جدل یها   به گزاره  یبند ی را بدون پا   وسیفرفور
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 که، از   تابد ی برنم یرو  نیبودن نوع را از ا       محمول ها  گاهیجا در   و ارسط یرهایپذ  آموزۀ حمل 

 در آن راه    ی گـزارۀ شخـص    گرسو،ی نشده است و، از د     فی آن تعر  یسو، گزارۀ مسوّر برا    کی
 انیـ بـست را از م   دو بـن نیـ  از ایکـ یکم   که دست یا   که هر نگره   میافزا ینون م اک. ندارد

 و برهـان بـا   اسیـ  قیهـا   داشت؛ و چون نگرهاهد با محمول بودن نوع نخو یبردارد مشکل 
هـا     نگـره  نیـ  ا یگـزارۀ مـسوّر بـرا     .  ندارند ی مشکل نی چن ستندیرو ن   بست نخست روبه    بن
 یریگ   به شکل  که  آن یها محمول باشد ب      در آن  واندت ی نوع م  رو،  نی شده است و، از ا     فیتعر

 نـوع را در شـمار   هـا  گـاه یجاارسـطو کـه در   . اند  از جانوران اسبیبرخ: انجامدی بیگزارۀ شخص 
.  اسـت  اوردهیـ اش را به دست ن       منطق نی از جورچ  ی فراوان یها   هنوز قطعه  آورد ی نم رهایپذ  حمل
ـ  بـه نظر   یابیـ  از دسـت    س همو پـ   یول. هاست   قطعه نی از ا  یکی ری تسو ۀیّنظر  قاعـدۀ   ر،ی تـسو  ۀیّ

 اگر موضوع باشـد بـه محمـول دگرگـون     ی آن نوع حتّۀی که برپا  نهد ی م شی را پ  یعکس مستو 
ـ     وسیفرفور. اند   از جانوران اسب   ی جانور است، پس برخ    یهر اسب : شود یم  یهـا  ی که آمـوزۀ کلّ

 نیسـت، بـا درک همـ       ا داده ی منطق ارسـطو سـامان مـ       نیشدن جورچ   از کامل   گانه را پس    پنج
 .اوردی برهایپذ  است که نوع را در شمار حملدهی ندیها مانع نکته

 
 گانه  های پنج  کارکرد کلّی.٣. ٣

 کـه چـون     دیـ گو یمـ  ایـساگوگه فتار  گ   گذشت، فرفوریوس در پیش    ٣ §که در آغاز      چنان
 ایـ / وی و اثبـات ضـرور     م،ی تقـس  ف،یـ  فهـم مقـوالت، تعر     یگانه برا    پنج یها یشناخت کلّ 

 ندیگو ی می پنج کلّنی اۀچه را که استادان کهن دربار  تا آندیسودمند است، خواهد کوش  
ا مـتن  جـ  گوید که در ایـن  بارنز در شرح خود می. دی درآمد بازگوکیوۀی و به ش یکوتاه  به

هـای     برپایـۀ خـوانش نخـست، شـناخت کلّـی          .تابـد    دو خوانش را برمی    ایساگوگهیونانی  
بـرای تعریـف،    ) ٢(و  ] ضـروری [= های ارسـطو بایـسته         مقوله برای آموختن ) ١(گانه    پنج

گویـد کـه شـما         است، ولی دیوید می    ١این خوانش دیوید  . تقسیم، و اثبات سودمند است    
هـای    برپایۀ خوانش دوم، شناخت کلّی    . بگیرید» بایسته«را به معنای    » سودمند«توانید    می
 ٢ف، تقسیم، و اثبـات ـ کـه جملگـی    برای تعری) ٢(ها و  برای آموختن مقوله) ١(گانه  پنج

ترجمۀ تریکو و بوئتیوس بر این پایه اسـت، ولـی شـرح    . اموری سودمندند ـ بایسته است 

                                                                                                                                                                             
١.David پرولگومنـا : از او سـه اثـر برجـای مانـده اسـت     .  شـشم مـیالدی  ۀانی ارسطو در سد؛ شارح یون 

 . شرح مقوالت ارسطوو، فرفوریوسۀ ایساگوگ شرح، )درآمدی به فلسفه(
 .هر دو) ٢(و ) ١(یعنی . ٢
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 دارنـدۀ    خـوانش نخـست درپـی     . بوئتیوس بر اساس خوانش نخست صورت گرفتـه اسـت         

هـا    که برای آمـوختن مقولـه       گانه درحالی   های پنج   این است که شناخت کلّی    ] مستلزمِ[= 
روشن است که . ه است، برای تعریف، تقسیم، و اثبات تنها سودمند است، نه بایسته    بایست

امّا برپایۀ خوانش دوم، استدالل فرفوریـوس بـرای چرایـی نگـارش       . این پذیرفتنی نیست  
سودمند است، پس من دربـارۀ       Yبایسته است، و    Yبرای   X:  چنین خواهد بود   ایساگوگه

X اش را برپایـۀ آن صـورت داده          را برگزیـده و ترجمـه     خود بارنز خوانش دوم     . نویسم  می
که   درآمدی است به همۀ منطق ارسطو، چراایساگوگهبنابراین، . (Barnes, 24-25)است 
هـا،    های بنیـادین منطـق ارسـطو، یعنـی مقولـه            زمینۀ ضروری برای آموختن آموزه      پیش

هـای    همـان کلّـی  زمینـۀ ضـروری   سازد؛ و این پیش تعریف، تقسیم، و اثبات را فراهم می    
 . گانه است پنج

هـای بنیـادین    گانه چه ضرورتی بـرای آمـوزه      های پنج   شاید پرسید که کلّی     اکنون می 
دارند؟ بـارنز دربـارۀ تعریـف و تقـسیم          ) ها، تعریف، تقسیم، و اثبات      مقوله(منطق ارسطو   

شـود و     تعریف از جنس و فصل سـاخته مـی        : کند  چنین پاسخی را از دیگران گزارش می      
جا  ایناگر جنس را در . (28)ها  قسیم هم فروکاستن جنس است به انواع با افزودن فصلت

شمار آوریم، این سخن تنها دربرگیرندۀ حدّهای         به] بعیدقریب و   [=  و دور    اعمّ از نزدیک  
گانه برای رسم تامّ کـه از         های پنج   ولی روشن است که شناخت کلّی     . شود  تامّ و ناقص می   

شود، و رسم ناقص که از جنس دور و خاصّـه تـشکیل               ه ساخته می  جنس نزدیک و خاصّ   
کـه انـواع هـم        بـل ها مَقسم نیستند      در تقسیم نیز تنها جنس    . گردد هم بایسته است     می

که خواصّ و اعراض هم مُقـسّم تواننـد          ها مُقسّم نیستند بل      و تنها فصل   مَقسم توانند بود؛  
. گانه دربایست اسـت  های پنج  شناخت کلّیها ولی، به هر روی، برای همۀ این تقسیم    . بود

هـای    هـر اثبـاتی از اصـل      «: نهـد   داشتی را پیش می     و امّا دربارۀ اثبات، بارنز چنین روشن      
رود تا نشان دهد کـه یـک    هایند، و پیش می     ها از جملۀ آن     آغازد، که تعریف    نخستین می 

رد ارسطویی چنـین    کم نگرۀ استاندا    دست. گیرد   به جنسی معیّن تعلّق می     ١»عرض ذاتی «
کـه بـا      بنابراین شما نخواهید توانست که یـک اثبـات را تـشکیل دهیـد مگـر ایـن                 . است

که یـک عـرض ذاتـی را          آشنا باشید و هنگامی   ) ها  ها و فصل    رو با جنس    و ازاین (ها    تعریف
 .(28) ».بینید آن را بازشناسید می

ولی اگر .  گرفته است  ١هان را به معنای بر    ٢آید که وی اثبات     داشت بارنز برمی    از روشن 
                                                                                                                                                                             
1. per se accident. 
2. proof. 
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هـای   گاه باید گفت کـه شـناخت کلّـی    اثبات به معنای مطلق استدالل و حجّت باشد، آن       

 اگرچـه   وری است، برای قیاس ضرورتی نـدارد،       برای برهان و جدل ضر     که با این گانه    پنج
هـای    یـک از دسـتگاه      ترین دلیل این دعوی آن است که در هیچ           مهم ٢.سودمند تواند بود  

گانـه   هـای پـنج   اند نشانی از کلّـی   نوینی که از قیاس ارسطویی به دست داده شده     صوری
هــا،  و امّــا دربــارۀ مقولــه.  (see: Łukasiewicz; Thom; Duthie; Sommers)نیــست

رو   از ایـن   «،اند] عالی[= های برین     ها جنس    سخنِ بارنز این است که چون مقوله       مایۀ  جان
که بدانیـد جـنس        مقوله را بدانید مگر این     چیز دربارۀ اهید توانست که نخستین     شما نخو 
داشـت مفهـوم    ای که به روشن گانه تا اندازه   های پنج   بنابراین، آموزۀ کلّی  . (Ibid)» چیست

 ٣. بایسته است ارسطوییپردازد برای فهم مقوالت جنس می
 

 اشتِ چرایی د روشن: انهگ ای پنجه ذیرها به کلّیپ  دگردیسی حمل.٤. ٣
پذیرهای ارسطو را بـه آمـوزۀ         تنها آموزۀ حمل    اکنون دانسته آمد که فرفوریوس نه     باری، ت 

ای دربـارۀ صـورت       کـه کـارکرد آن را هـم از نظریّـه            گانه دگرگون کرد، بـل      های پنج   کلّی
شاید از    اکنون می . استدالل جدلی به مدخلی برای همۀ منطق ارسطو دگردیسی بخشید         

شاید پرسید کـه چـرا در کـارکرد آن دگردیـسی             یعنی می . چرایی این دگردیسی پرسید   
 پدید آورد؟      

 ضـمیمۀ آن  هـای سوفیـستی   ابطـال  در پیرامونکه  را ـ  ها جایگاهکه ارسطو  هنگامی
ـ (see: Kneale & Kneale, 23)شمرده شده است  هـای منطقـی او    نوشته، از رساله  می 

 ها  جایگاهاند که    تمال را هم داده   اگرچه این اح  .  به نگارش درآمده بوده است     ها  مقولهتنها  
از   پـیش هـا  جایگـاه  بـه هـر روی،   .(see: Ibid) نوشـته شـده اسـت    هـا  مقولههنگام با  هم

، یعنـی زمـانی بـه نگـارش درآمـده اسـت کـه ارسـطو                 ها  آناکاویکو   گزارش درپیرامون
 هـم   گـر های مهمّ منطقی خود، از جمله قیاس و برهان، را یا اصالً برنیافته است یا ا                 نگره

                                                                                                                                            
1. demonstration. 

یی منطقی باشند ها ه آموزهک سانند، در اینر  نمی باتاثکه چیزی را به        افزون بر این   ،و امّا خطابه و شعر    . ٢
که خواهیم گفت،  با این همه، چنان. رساند  نمیاثبات و سفسطه نیز چیزی را به   سخت محلّ تردیدند؛  

نه را برای ایـن سـه       گا  ی پنج ها   کلّی ،خشیب  نگاری نُه    سنّت منطق  ،رسد که در دورۀ اسالمی      به نظر می  
 .داند ی مسودمندکم  آموزه نیز دست

گانـه اسـتوار اسـت و فرفوریـوس      گانه و مقـوالت ده  های پنج  کلّیۀاین سخن بر درکی سطحی از رابط   . ٣
 . ای جداگانه باز خواهیم نمود ما  این نکته را در مقاله. تر را در نظر داشته است پیوندی ژرف
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مثابت یـک نگـرۀ مـستقلّ،         نه به  ها  جایگاه تعریف هم در     حتّی. بریافته عرضه نکرده است   

 هـا   جایگـاه بنـابراین، ارسـطو در      . ورزی موضـوعیّت دارد    که چونان ابزاری برای جـدل       بل
سازد، در نسبت بـا       بندی این رساله را می      پذیرها را، که استخوان     توانسته آموزۀ حمل    نمی

وی در این دوره تنها آمـوزۀ       . کرده، بازگو کند     درک کند یا، اگر درک می      کلّ منطق خود  
رو، تنهـا     ای کـه داشـته مقـوالت بـوده اسـت و، از ایـن               شـده   یافته و عرضـه     منطقی نُضج 

پذیرها با مقوالت بیندیشد و آن را بازگوید؛ آن هـم در              توانسته به ربط و نسبت حمل       می
بنابراین، کامالً طبیعی است کـه ارسـطو در زمـان           . ورزی ، یعنی جدل  ها  جایگاهچارچوب برنامۀ   

ای دربارۀ صورت استدالل جـدلی فهـم یـا            مثابت نظریّه   پذیرها را تنها به     ا حمل ه  نگارش جایگاه 
این کاری اسـت کـه ارسـطو در آن    . کند اش را مقوالت فراهم می عرضه کند ـ صورتی که مادّه 

در .  روشـن سـاختم، انجـام داده اسـت         ٣. ٢ §ر  کـه د    توانسته انجـام دهـد و، چنـان         هنگام می 
هـای قیـاس و برهـان را          اش پـیش رفتـه و نگـره        ای بعد هم که ارسطو اندیـشۀ منطقـی        ه  دوره

یژه جنس و نـوع و      و  به(ذیرها  پ  بریافته و نگرۀ تعریف برایش استقالل یافته است، گرچه از حمل          
 .  کند ا تبیین نمیه این نگرهها را با  مند آن گاه پیوند نظام گوید، هیچ سخن می) فصل

تنهـا همـۀ شـاخ و        زیست که منطق ارسطو نه      ای می   فرفوریوس، امّا، در زمانه و زمینه     
 چنـدان   ١اش  کـه در عمـر ششـصد سـاله          های خود را تا حدّ امکان گسترانده بود بل          برگ

بنـابراین، فرفوریـوس آمـوزۀ    . ریشه دوانده بود که بخـشی از فرهنـگ بـشری شـده بـود         
کـم در زمـان       توانسته است دید که برای ارسطو، دست        اندازی می   پذیرها را از چشم    حمل

انـداز دسـت پیـدا         اگر به این چـشم     از آن هم حتّی     ، ناممکن بوده و پس    ها  جایگاهنگارش  
 ای بـه آمـوزۀ      فرفوریوس از دریچـه   . گاه به بازگفت آن توفیق نیافته است        کرده باشد هیچ  

درنگریـسته کـه     )پذیرهای ارسطو است    ای از حمل    ت ویراسته که روای (گانه    های پنج   کلّی
های بنیادین منطق ارسـطو       توانسته است پیوندهای استوار میان این آموزه و دیگر آموزه         

روی اسـت کـه       از این . را نیک ببیند و بازگوید    ) مقوالت، تعریف، تقسیم، قیاس، و برهان     (
ی دربـارۀ صـورت اسـتدالل جـدلی نیـست،           ا  گانه دیگر برای او صرفاً نظریّه       های پنج   کلّی
نیاز فراگیری آن را فراهم  زمینه و پیش که درآمدی است به کلّ منطق ارسطو که پیش بل
 . کند می

 
                                                                                                                                                                             

 منطـق ارسـطو در      نینابراب.  در قرن سوم م    وسی و فرفور  کرده ی م تیفعال. م. ارسطو در قرن چهارم پ    . ١
 . حدوداً ششصد ساله بوده استوسی فرفورۀزمان
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 فارابی .٥

نـد کـه بـا آهنـگ آشـنایی          ا  هایی تمهیدی   های فارابی رساله    نوشته  بخش مهمّی از منطق   
هـای فراگیـری منطـق        زمینـه   ن پـیش  ها با منطق و یا فـراهم آورد         مقدّماتی خوانندگان آن  

تـوان    هـستند، مـی   » مجموعۀ آشنایی با منطـق    «ها را، که در واقع        این رساله . اند  نوشته شده 
تـرین    اصـیل «: کند  ماجد فخری این تمهیدات را چنین توصیف می       . نامید» تمهیدات فارابی «

هـا ایـن      ف از آن  اند که هد    های تحلیلی تشکیل شده     ای رساله   های منطقی او از رشته      نوشته
هـایی کـه      کـار رونـد؛ رسـاله       منزلۀ آموزش مقدّماتی برای مطالعۀ منطق به        بوده است که به   

های میانه هـیچ      ، در تاریخ قدیم یا سده     مقوالت فرفوریوس، یا همان مدخل      ایساگوگۀجز    به
 األلفـاظ ،  الخمـسة  الفـصول ،  التوطئـة  فـی  رسـالة هـا شـامل       این رسـاله  . اند همتایی نداشته 

 ».انـد   هـا برجـای مانـده       باشـند کـه همـۀ آن        مـی  الحـروف  کتاب، و   المنطق فی مستعملةال
(Fakhry, 8) . افزاید  فارابی را هم به فهرست باال میایساغوجی (53)وی در جایی دیگر.  

ای تمهیـدی در منطـق        توان گفت که رسـاله       را نمی  الحروفاز میان این پنج رساله،      
ا تصحیح و منتشر کرده است در مقدّمۀ خود بـر آن            محسن مهدی که این کتاب ر     . است
انـد از     یابـد عبـارت     ترین چیزهایی که امروز نگرنـده در ایـن کتـاب مـی              مهم«: نویسد  می

جـز    هـا دیگـر بـه       های فلسفی در زبان عربی و زبان        واژه  توضیحات وافی برای معانی دانش    
ها از یونـانی بـه سـریانی     اژهو هنگامِ انتقال این دانش   چه مترجمان به    عربی، شناساندن آن  

ها به مفاهیم علمی، سـپس کـاوش دربـارۀ            اند، و تفسیر مفاهیم عامیانه و پیوند آن         کرده
یـابی بـه اصـل کتـاب      از دست   و پیش . ریشۀ زبان و تکامل آن و پیوندش با فلسفه و دین          

ـ . انـد   جدّ بررسـیده    نویس این امور را به      دانستیم که فیلسوفان عربی      نمی الحروف ا وجـود  ب
کـه در آینـده      کتـاب، چنـان   . های علمی نیـست     واژه  این، موضوع کتاب تنها زبان و دانش      

 ). ٢٧ (». ارسطومابعدالطبیعۀروشن خواهیم ساخت، تفسیری است بر کتاب 
 بـه   الحـروف  کتابدهد که حروفی را که فارابی در          وی در صفحات بعدی توضیح می     

 پیش نهاده است ولی رهیافت      متافیزیک و   تمقوال ارسطو در دو کتاب      ،میان آورده است  
). ٣١ــ ٣٠همـان، : ـ  نکـ ( مقـوالت  است، نـه     متافیزیکها همچون رهیافت       به آن  الحروف

همـان،  : ـ  نکـ (انـد     آورد که خواندنی    محسن مهدی شواهد دیگری هم بر مدّعای خود می        
کنـد     می ، چهار رسالۀ دیگری که ماجد فخری یاد       الحروف کتابجز    بنابراین، به ). ٣٣ـ٣٢

 دربردارنـدۀ   ایـساغوجی  و   التوطئـة از این میـان نیـز تنهـا         . اند  های منطقی فارابی    مدخل
 .اند های شایانِ یادکردِ فارابی دیدگاه
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 التوطئةپذیرهای فارابی در   نظریّۀ حمل.١. ٥

ولـی نظریّـۀ    . تـر شـناختیم     گانۀ فرفوریوس را پیش     های پنج   پذیرهای ارسطو و کلّی     حمل
به بررسی اقـسام محمـول      )  به بعد  ٦٠ (التوطئة  در فارابی چیست؟ فارابی  پذیرهای    حمل
ایـن  . کنـد   پردازد و در این راستا نخست محمول را به بـسیط و مرکّـب تقـسیم مـی                   می

چنین، یک چیز یا به   هم«: توان دید   از فارابی در اسکندر افرودیسی هم می        تقسیم را پیش  
سـان،    بـدین . پیوسـته و مرکّـب      هـم   یا به ... نحو بسیط و بدون ترکیبْ محمول خواهد بود       

سـقراط  «و  » سقراط انسانی سپید اسـت    «محمولی بسیط دارد، ولی     » سقراط انسان است  «
 شـرح  (».نهـاده دارنـد    هایی مرکّب و هم     محمول» گوید  که نشسته است سخن می      درحالی

 ).323؛ به نقل از بارنز، 7-367.3، نخست آناکاویک
که مایۀ همسانی و مـشابهت   یکی آن: کاهد  دو قسم فرومیبهفارابی محمول بسیط را   

که مایۀ جداسـانی و مباینـت چیـزی از چیـزی           شود و دیگر آن     ی با چیزی دیگر می    چیز
اوّلی : کند  قسمِ دیگر بخش می     گاه هر یک از این دو قسم را به دو خُرده            آن. شود  دیگر می 

انیِ نـاگوهرین و    ن که مایـۀ همـس     شود و آ    را به آن که مایۀ همسانیِ گوهرین و ذاتی می         
کـه    شـود و آن      و دومی را به آن که مایۀ جداسانیِ گوهرین و ذاتی می            گردد؛  غیرذاتی می 

محمولی که مایۀ همسانیِ    : افزاید  فارابی می . گردد  مایۀ جداسانِی ناگوهرین و غیرذاتی می     
ز چیستیِ یک روی که در پاسخ به پرسش ا شود، از این گوهرینِ چیزی با چیزی دیگر می

اگـر دو محمـولِ از   . شود نامیده می» محمولِ از راه چیستی«رود،   کار می   شئ محسوس به  
راه چیستی وجود داشته باشند که یکی اعـمّ باشـد و دیگـری اخـصّ، آن محمـول اعـمّ                     

نیـز محمـولی کـه مایـۀ همـسانی نـاگوهرین و             . نـوع  است و آن محمول اخصّْ       جنس
، و آن که مایۀ     خاصّهشود     مایۀ جداسانیِ ناگوهرین می    ، و آن که   عرضشود    غیرذاتی می 

فـارابی سـپس بـه تعریـف جداگانـۀ هریـک از           .  اسـت  فصلشـود     جداسانی گوهرین می  
 ). ٦١ص(پردازد  گانه می های پنج کلّی

فارابی . رسد  های مرکّب می    های بسیط نوبت به تقسیم محمول       از تقسیم محمول     پس
بـا یـک   . شـوند   این پنج محمـول بـسیط سـاخته مـی     های مرکّب از    گوید که محمول    می

توان   محمول مرکّب می   ٢٢ محمولِ بسیط    ٥شود که از این       حساب سرانگشتی معلوم می   
 :به دست آورد
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) ٢١(، و   )١٩(،  )١٨(،  )٩(دچـار حـشو،     ) ٦(، و   )٥(،  )١(مرکّـب،    محمـول    ٢٢از این   

از . آینـد   رو، بـه کـار منطـق نمـی          دچار هر دو اسـت و، از ایـن        ) ١٠(دچار سوء ترتیب، و     
کند و استخراج دیگرها را       را یاد می  ) ١٦(، و   )٤(،  )٣(،  )٢(های دیگر، فارابی تنها       محمول

 از وحدت و کثرتِ هر      البشرطرا اگر   ) ٤(، و   )٣(،  )٢(های    محمول. گذارد  به خواننده وامی  
 مساوات با موضـوع بگیـریم، از دیـدگاه فـارابی همـان حـدّ و رسـم                   بشرطجزء بسیط و    
هایی که تنها از اعراض  محمول «:گوید فارابی می ) ١٦(و امّا دربارۀ    ). ٦٢-٦١(خواهند شد   
هرگاه رخ دهد که در میـان       شوند، ولی     ای نامیده نمی    های جداگانه   اند به نام    ترکیب شده 

شود که آن نیز خاصّـۀ      ها چیزی وجود داشته باشد که مساوی یک نوع باشد گفته می             آن
بـاری،  . نامنـد   این قسم از محمول مرکّب را گاه خاصّـۀ مرکّـب مـی            ). ٦٢(» .آن نوع است  

در نمودار صـفحۀ بعـد      توان نمای کامل تقسیم فارابی را         چه گفته شد، می     برپایۀ همۀ آن  
 .دید

 

  انسان حیوان: نوع + جنس) ١(
  ناطق حیوان: فصل + جنس) ٢(
  سپید حیوان: عرض + جنس) ٣(
  خندان حیوان: خاصّه + جنس) ٤(
 حیوان نسانا: جنس + نوع) ٥(
 ناطق انسان: فصل + نوع) ٦(
  سپید انسان: عرض + نوع) ٧(
 ضاحک انسان: خاصّه + نوع) ٨(
 حیوان ناطق: جنس + فصل) ٩(
 انسان ناطق: نوع + فصل) ١٠(
  سپید ناطق: عرض + فصل) ١١(

 خندان ناطق: خاصّه + فصل) ١٢(
 حیوان سپید: جنس + عرض) ١٣(
 انسان سپید: نوع + عرض) ١٤(
 ناطق سپید: فصل + عرض) ١٥(
 بلندقامت سپید: عرض + عرض) ١٦(
 خندان سپید: خاصّه + عرض) ١٧(
 حیوان خندان: جنس + خاصّه) ١٨(
 انسان خندان: نوع + خاصّه) ١٩(
 ناطق خندان: فصل + خاصّه) ٢٠(
 سپید خندان: عرض + خاصّه) ٢١(
 پذیر دانش خندان: خاصّه + خاصّه) ٢٢(
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در بخـش   : توان دید تقسیم فـارابی دو بخـش اصـلی دارد             نمودار می   این که در   چنان
هـای    پـردازد و در بخـش دوم کلّـی          گانۀ فرفوریـوس مـی      های پنج   نخست به بازنمود کلّی   

آورد   هـای مرکّـب را بـه میـان نمـی             کلّی ایساگوگهفرفوریوس در   . افزاید  مرکّب را هم می   
شاید پرسید که چرا؟ برای  می. نهد ها را در میان می که فارابی در بازنمود خود آن   درحالی
هـای   ذیرهای ارسـطو و کلّـی     پـ    به این پرسش، بیایید نگاهی دوباره به حمـل         گفتن  پاسخ
پارهای استدالل جدلی بـه پـنج         وجوی بُن   ارسطو در جست  . گانۀ فرفوریوس بیافکنیم   پنج

فرفوریوس، امّا، تعریف را از     . تعریف، جنس، فصل، خاصّه، و عرض     : ابدی  محمول دست می  
فارابی با فرفوریوس در ایـن  . نشاند گذارد و نوع را به جای آن می        فهرست ارسطو کنار می   

 محمول

 بسیط

 مرکّب

مایۀ همسانی 
 دو یا چند چیز

 مایۀ جداسانی

مایۀ همسانی 
 گوهرین

مایۀ همسانی 
 ناگوهرین

 اعمّ

 اخصّ

مایۀ جداسانی 
 گوهرین

مایۀ جداسانی 
 ناگوهرین

 جنس

 نوع

 عرض

صلف  

 خاصّه

 حدّ

 رسم

 خاصّۀ مرکّب

 دیگرها

چند فصل+  جنس ١  

فصل١+جنس١

  خاصّه١+  جنس ١

  یا چند عرض١+  جنس ١
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رسـد    پذیرها گنجاند، ولی به نظر می       رای است که نوع را هم باید در شمار حمل          نکته هم 
گویـا وی بـر آن اسـت کـه          . پـذیرد   ا از این فهرست نمی    تعریف ر ] اخراجِ[= کردِ    که بُرون 
کـرد    بُـرون ] مستلزِم[= دارندۀ   نوع در این فهرست به هیچ روی درپی       ] ادخالِ[= اندرآوردِ  

پذیرها همنشینی داشته باشند و  توانند در جمعِ حمل   که این هر دو می      تعریف نیست، بل  
ی با تقسیمِ تعریف به حدّ و رسـم و          افزون بر این، فاراب   . تری به دست دهند     فهرست کامل 

تـر    های مرکّب، ایـن فهرسـت را از ایـن هـم کامـل               افزودن خاصّۀ مرکّب و دیگر محمول     
گانۀ فرفوریوس را مکمّـل      های پنج  یپذیرهای ارسطو و کلّ     بنابراین، فارابی حمل  . سازد  می

فهرسـت  آن یک فاقد نوع است و این یک فاقد تعریـف، ولـی در کنـار هـم                   : بیند  هم می 
م کـه ایـن     پـسند   من می . کنند  های هم را رفو می      دهند و رخنه    ی را به دست می    تر  کامل

 .بنامم» پذیرهای فارابی ریّۀ حملنظ«فهرست سوم را 
با این همه، یادکرد این نکته را هم نباید فروگذاشت که ارسطو و فرفوریـوس برپایـۀ                 

ـ   انـد منطقـاً نمـی       های متفاوتی که در سـر داشـته         هدف انـد نـوع و تعریـف را در           ستهتوان
 به اندازۀ کافی سخن رفتـه       ١. ٣ و   ٢. ٢ §§در این باره در     . (های خود بگنجانند    فهرست

آیـد کـه اگـر ارسـطو و فرفوریـوس منطقـاً مجـاز بـه                   حال این پرسش پیش مـی     .) است
اند، فارابی چگونه خود را مجاز دیده است  های خود نبوده گنجاندن نوع و تعریف در آموزه
پذیرهای خویش بگنجاند؟ پاسخ به این پرسش، بـه رای            که این هر دو را در نظریّۀ حمل       

فـارابی  . سـازد    را آشکار می   التوطئةپذیرهای فارابی در      های نظریّۀ حمل    من، یکی از خلل   
رو،   و، از همینشان به در کرده  را از زمینه و بافتار ویژههای ارسطویی و فرفوریوسی آموزه

توانـد    های جدلی، نوع نمی     در گزاره .  است به تلفیق و درآمیزش آن دو دیده      خود را مجاز    
ــۀ حمــل  پــذیرهای خــویش بــه  محمــول باشــد و، از ایــن رو، ارســطو هــم کــه در نظریّ

شـمار    پـذیرها بـه     تواند نوع را از حمـل       پارهای استدالل جدلی است نمی      وجوی بُن   جست
ی بنیادین منطـق،    ها  رای فراگیری آموزه  زمینۀ ضروری ب    گانه نیز پیش   های پنج  کلّی. آورد

توانــد تعریــف را در شــمار  انــد و، بــه همــین ســبب، فرفوریــوس نمــی از جملــه تعریــف
ولی فارابی، که این دو آموزه را بدون توجّه به بستر و بافتار             . پذیرهای خود بگنجاند    حمل
میـزش آن دو،    یافته اسـت کـه بـا درآ       ] مُجاز [= مند   راپروانه  خود ،شان درنگریسته   خاصّ

 .    نظریّۀ سومی بسازد
شناختی  پذیرهای فارابی، به رای من، خبر از یک اصل روش        با وجود این، نظریّۀ حمل    

الجمع بـین   فارابی این اصل را، که در رسالۀ        . گرایی  جمع: دهد  مهم در اندیشۀ فارابی می    
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 .تمامی نمود یافته است، وامدار نوافالطونیان است  بهرأیَیِ الحکمین

 
 گانه از دید فارابی ای پنجه  کارکرد کلّی.٢. ٥

نهـد مقـصود و هـدف آن           در میـان مـی     ساغوجیای نخستین چیزی که فارابی در مقدّمۀ     
ها سـاخته و      ها از آن    ایم که گزاره    در این نوشتارْ برشمردنِ چیزهایی را قصد کرده       «: است
 در همـۀ    کاررونـده    بـه  هـای   هـا اجـزای اجـزای قیـاس         شوند؛ و آن    ها فروکاسته می    به آن 

آوا بـا سـخن ارسـطو در          جا کامالً هـم      سخن فارابی در این    .)٧٥(» .اند  های قیاسی   صناعت
پارهـا و اجـزای    وجوی بُن جا که در جست    است، آن  ها  جایگاهفصل چهارم از دفتر نخست      

تـر گفـتم      که پیش   چنان. نهد  پذیرهای خود را برمی     فرجامینِ استداللِ جدلی، نگرۀ حمل    
یـافتن روشـی اسـت بـرای سـامان دادن      هـا  جایگاه، برنامۀ کلّی ارسطو در   )٣. ٢ §: ـ  کن(

هـا   آورد که دومـینِ آن  وی در این راستا سه پرسش بنیادین را به میان می          . قیاس جدلی 
از : شـود؟ پاسـخ وی چنـین اسـت          قیاس جدلی از چه چیزهایی تـشکیل مـی        : این است 

هـا خـود از چـه چیزهـایی      ید پرسید که ایـن مقدّمـه  شا  باز می ). ها  پیشگذارده(ها    مقدّمه
ها   این. از تعریف، جنس، فصل، خاصّه، و عرض      : شوند؟ پاسخ ارسطو این است      تشکیل می 

بنابراین، . که گفته شد، نوع است      ها، چنان   اند و موضوع آن     های جدلی   های مقدّمه   محمول
پـذیرهای    حمـل های جـدلی مقـدّمات جـدلی، و اجـزای مقـدّمات جـدلی                 اجزای قیاس 

هـای    هـا اجـزای اجـزای قیـاس         پس این . هاست  همراه نوع که موضوع آن      اند، به   ارسطویی
جا همین بیان ارسطو را در پیش گرفته است، با ایـن تفـاوت               فارابی نیز در این   . اند  جدلی

هـای   قیـاس «های جدلی از     گانه و به جای قیاس     ای پنج ه  پذیرها از کلّی   که به جای حمل   
 .گوید سخن می» های قیاسی ه در همۀ صناعتکارروند به

گانۀ  های پنج  پذیرهای ارسطو کلّی    به جای حمل   ایساغوجیبه دیگر سخن، فارابی در      
شان،  ها، با تکیه بر خاستگاه اصلی       گیرد ولی در مقام تبیین کارکرد آن       فرفوریوس را برمی  

زسـازی کنـد کـه بـر        ای با   پذیرهایش را به گونـه      کوشد تا هدف ارسطو از آموزۀ حمل        می
هـای    شـود کـه کلّـی       بدین منظور، وی بر آن مـی      . گانه نیز راست آید    های پنج  قامت کلّی 

پارهـا و اجـزای       کـه بُـن      جدلی، بل  های  پارها و اجزای فرجامینِ قیاس      گانه نه تنها بُن     پنج
گانه   های پنج   کاررونده در همۀ صناعت     های به   ها و حتّی همۀ تعریف      فرجامین همۀ قیاس  

. انـد  هـای نظـری     ها و صـناعت     که همۀ دانش    ، بل )برهان، جدل، سفسطه، خطابه، و شعر     (
 .کند اکنون باید ببینیم که فارابی این مدّعا را چگونه اثبات می
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از دو گـزارۀ  ) کـم  دسـت (ای یا حملی است یا شرطی؛ و هـر گـزارۀ شـرطی        هر گزاره 

هـای    نـد و، بنـابراین، گـزاره      ا  شود که با حرف شرط به هم پیوند یافتـه           حملی ساخته می  
از سوی دیگر، هر گزارۀ حملی از موضـوع و محمـولْ            . کاهند  شرطی نیز به حملی فرومی    

و هر محمول و هر موضوعی یا لفظی است که بـر            . شود  ساخته و به آن دو فروکاسته می      
روشن اسـت کـه     . کند   یا معنایی است که لفظی بر آن داللت می         ١کند  معنایی داللت می  

ویـژه برهـان،    گانـه، بـه   های پنج هایی به دلیل ناظر بودن به الفاظ در صناعت    گزارهچنین  
گذارد و    ها را کنار می     رسد که از همین روی فارابی آن        چندان کاربرد ندارند و به نظر می      

کند یا کلّـی اسـت یـا          هر معنایی که لفظی بر آن داللت می       : پردازد  تنها به قسم دوم می    
 به بررسی گزاره از حیث کلّیّـت و جزئیّـتِ موضـوع و محمـول آن                 فارابی، سپس، . جزئی
موضوع و محمول گـزاره هـر دو        ) ١: (شمرد  پردازد و اقسام محتمل آن را چنین برمی         می

موضوع و محمول گزاره هر دو جزئی باشند،        ) ٢(؛  »انسان جاندار است  «کلّی باشند، مانند    
موضوع گزاره جزئـی و     ) ٣ (٢؛»ادِهِه زید است  این ایست «یا  » زید این ایستادِهِه است   «مانند  

موضوع گزاره کلّی و محمول آن یک   ) ٤(؛  »زید انسان است  «اش کلّی باشد، مانند       محمول
فـارابی  . »انسان زید و عمرو و خالد اسـت       «و  » انسان زید است  «یا چند جزئی باشد، مانند      

های دیگـر      از صناعت  ، جدل، سفسطه، و بسیاری    )برهانی(در علوم   ) ١(گوید که قسم      می
هـای   توان آن را از بررسـی  ای که می گونه به(کاربرد است  بسیار کم ) ٢(کاربرد دارد؛ قسم    

کـار   هـای عملـی بـه       تر در خطابه، شـعر، و صـناعت         بیش) ٣(؛ قسم   )علمی کنار گذاشت  
 هـای متعـدّد     اش جزئی واحد باشد در تمثیل، و اگر جزئـی           اگر محمول ) ٤(؛ قسم   رود  می

کـه تمثیـل و اسـتقرا بـه قیـاس             شـود، البتّـه هنگـامی       کار گرفته مـی     ر استقرا به  باشد د 
 ٣.بازگردانده شوند

                                                                                                                                                                             
 .است» کتاب «book یِمعادل فارس: ایچهار حرف دارد، » کتاب«: مانند. ١
تعبیـری کـه در برگـردان فارسـی ایـن دو            ). ٧٦،  ایساغوجی(» زید هو هذا القائم أو هذا القائم هو زید        «. ٢

کنـد کـه    قـوّت و دقّـت بیـان مـی      فارابی را چنان بهۀی معنای جملگزاره آمده بسیار عامیانه است، ول   
چـرا  . دقّـت کنـد   ] قربـانیِ [= جا فخامت زبان خود را برخـیِ          دارد تا در این      این سطور را وامی    ۀنگارند

ارسـطو،  : نـک (تـری چنـین کـرده اسـت           تری در متن فخیم     سنج   سخن ۀکه فرزان  چنین نکند هنگامی  
 ).   ٢ و ١های  ، پاورقی٤٣٥الدین ادیب سلطانی،  شمس دکتر میرۀ، ترجماُرگانون

دانیم حکمی است بر یـک کلّـی بـه            که می   استقرا، چنان .  نیازمند اندکی توضیح است     واپسین این قید . ٣
 انـد   زید و عمرو و خالد کـه انـسان        : گوییم  برای نمونه، می  . سبب حصول آن حکم در جزئیّاتِ آن کلّی       

  :توان به قیاس بازگرداند استقرا را به لحاظ صوری می. پذیر است وزشپذیرند، پس انسان آم آموزش
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کـم یکـی از اجـزای     باری، فارابی از رهگذر تقسیم باال توانست نشان دهد کـه دسـت     

افزاید که کلّی یا مفرد  اینک می. ها و فنونْ کلّی است کاررونده در همۀ دانش  های به   گزاره
شود، و کلّـی مرکّـب    ب؛ کلّی مفرد آن است که با لفظ مفرد بر آن داللت می   است یا مرکّ  

هایی کـه     آن: اند  های مرکّب بر دو قسم      دهد که کلّی    فارابی ادامه می  . که با لفظ مرکّب     آن
هـای مرکّـب نیـز بـه          هایی که خبری؛ و به هر روی، کلّی         شان تقییدی است و آن      ترکیب

تـرین   حال اگر به ایـن نکتـه نیـز درنگـریم کـه مهـم         . ندشو  های مفرد فروکاسته می     کلّی
شـود    گاه دانسته مـی     ترکیب تقییدی تعریف است و ترکیب خبری همان گزاره است، آن          

هـای    ها و فنون همین کلّـی       های همۀ دانش    ها و قیاس    پارها و اجزای نهایی تعریف      که بُن 
 . جنس، نوع، فصل، خاصّه، و عرض: مفردند، یعنی

گانـه نـسبت بـه کـلّ          های پنج   شود که نقش بنیادین کلّی      ارابی موفّق می  سان، ف   بدین
بـا ایـن همـه، از       . هـای نظـری را نـشان دهـد          که نسبت به همۀ دانش      منطق ارسطو، بل  

                                                                                                                                            
 انسان زید و عمرو و خالد است،  →
 پذیرند،  زید و عمرو و خالد آموزش     
 . پذیر است انسان آموزش: پس     
اش   لگردد کـه محمـو      گردانیم، صغرایی نمایان می     شود، وقتی استقرا را به قیاس بازمی        که دیده می    چنان
که در استقرای  های متعدّد جامع همۀ افراد موضوع باشند، چنان    حال اگر این جزئی   . (های متعدّدند   جزئی

و امّـا تمثیـل،    .) ای یقینی به دست خواهد داد، وگرنه نه         گاه این قیاس برهانی خواهد بود و نتیجه         تامّ، آن 
 به جزئی دیگر بـه سـبب هماننـدی و       حکمی است از یک جزئی    ] تعمیمِ[= دانیم، گسترانشِ     که می   چنان

ملّانـصرالدین ماننـد اینـشتین انـسان        : که گفته شود    مشابهتی که اندر میان آن دو برقرار است، مانند این         
توان بـه قیـاس    تمثیل را به لحاظ صوری می   . است، اینشتین نابغه است، پس ملّانصرالدین هم نابغه است        

 :کند ای هم آن را معاضدت و پشتیبانی می بازگرداند، البتّه قیاسی که استقراگونه
 ملّانصرالدین انسان است،

 انسان نابغه است،
 . ملّانصرالدین نابغه است: پس

 :شود کبرای این قیاس به این شیوه اثبات می
 اینشتین است،) برای مثال(انسان 

 اینشتین نابغه است،
 .انسان نابغه است

عنوان نمونـه و      ها به   به جای برشمردن افراد انسان، یکی از آن       ای است که در آن        استدالل باال استقراگونه  
 . بینیم، محمول مقدّمۀ نخستِ این استدالل یک جزئی واحد است که می چنان. مثال یاد شده است
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گانـه را نـسبت بـه         های پنج   های تبیین فارابی این است که کارکرد تمهیدی کلّی          کاستی
 . سازد های تقسیم و مقوالت روشن نمی آموزه
 

 سینا  ابن. ٦
گیرد و،   انۀ فرفوریوس را برمی   گ  ای پنج ه  ای خویش کلّی  ه  وشتهن  ینا در مدخل منطق   س  ابن

و امّـا   . کند  ذیرهای ارسطو نمی  پ  برخالف فارابی، تالشی برای تلفیق و آمیزش آن با حمل         
خـوان بـا    یکـی دیـدگاه هـم   : سـینا دو دیـدگاه دارد       گانه، ابن   های پنج   دربارۀ کارکرد کلّی  

بخشی هماهنگ است، و دیگری دیدگاه ویژۀ او کـه            گاری نُه ن  نیان خود که با منطق    پیشی
 .   نگاری دوبخشی وی است از پیامدهای منطق

 
 خشیب نگاری نُه انه در منطقگ ای پنجه کارکرد کلّی. ١. ٦

. بخـشی اسـت      نُـه  نگـاری   تـرین نمـودار منطـق       دانیم، برجسته   که می   چنان ،الشفاءمنطق  
و چون این کتاب را برگشودم با منطق آغازیدم و خواستم           «: گوید  این باره می  سینا در     ابن

الـشفاء،  ( قرار دهـم     ]یعنی ارسطو [های صاحب منطق      محاذات چینش کتاب  که آن را به     
گونه که مـسلمانان از سـریانیان بـه           های منطقی ارسطو، آن     چینش کتاب ). ١١المدخل،  

 دربـارۀ کـارکرد     الـشفاء سـینا در منطـق        چـه ابـن     بنـابراین، آن  . بخشی بود   ارث بردند، نُه  
 . بخشی است نگاری نُه گر کارکرد این آموزه در منطق گوید نشان گانه می های پنج کلّی

چون فرفوریوس درآمدی ضروری بـرای        گانه را هم    های پنج    کلّی الشفاءوی در منطق    
 کـه مقـوالت را      روی  دانـد؛ گرچـه از مقـوالت، شـاید از آن            تعریف، تقسیم، و اثبـات مـی      

. دآور ، نامی به میان نمی)٥، المنطق، المقوالت، صالشفاء: نک(داند   ای منطقی نمی    آموزه
هـای   و دانستی که لفظ«: گوید گانه می های پنج داشت کارکرد تمهیدی کلّی   وی در روشن  

انـد بـه پـنج گونـه منقـسم            روی که کلّی و جزئـی و ذاتـی و عرضـی             از آن ] مفرد[= تک  
هـای تـک بـرای        گانـۀ لفـظ     های پنج   پس اینک باید بدانی که شناخت ویژگی      . گردند  می

نهـاده برپایـۀ      هـای بـرهم     و لفظ . ...اند  رسان   یاری ١]مرکّب[= نهاده    های برهم   شناخت لفظ 
ای سودمند در پدیدآوردن تـصدیق و تـصوّر           گونه  شوند تا به    دانش منطق بر هم نهاده می     

 ها  قیاسو  . رسـد   ها به فرجام می     ها و حدّها و رسم       قیاس و این پدیدآوردن با   . کار آیند   به
هاشان کلّـی     که خواهی دانست، و نیاز دارند که موضوع         اند، چنان   ها ساخته شده    از مقدّمه 

                                                                                                                                                                             
 . است، که اوّلی مرکّب تقییدی است و دومی مرکّب خبری» گزاره«و » تعریف «ۀلفظ مرکّب دربرگیرند. ١
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هاشـان، در ذاتیّـت و        هـا و محمـول      ها درآیند؛ و نیاز دارند که موضـوع         باشند تا در دانش   

 نیز یکی از تقسیمو .  درآیندبرهاند تا در های یادشده باشن عرضیّت، بر نِسَبی از نسبت
و تقـسیم جداکننـده آن اسـت کـه     .  ناشـناخته اسـت  یافتن بر  های رساننده به آگاهی     اهر

که ترتیب در آن محفوظ است، تـا از           کند درحالی   ها به انواع تقسیم می      اجناس را با فصل   
گاه نیز با خواصّ و و . آید شکافی رخ ننماید یک درجه به درجۀ دیگری که پس از آن می      

ولـی  . هـا سـودبخش اسـت       گانه برای قیاس    پس شناخت این مفردهای پنج    . اعراض است 
هـا و     از جـنس  ] ای  نهـاده   برهم[زیرا حدّها   : آشکارتر است ها    رسم و   حدّهاها در     سود آن 

در بیـشتر   ] هر دو [ها و خواصّ و اعراض؛ و         از جنس ] ای  نهاده  برهم[ها    هایند؛ و رسم    فصل
هـای درپیوندنـده      شناخت این ویژگی  ] تقدیم[= داشت    پس پیش . هایند  ا برای نوع  مورده

داشـتی بایـسته      ها پیش   نهاده  از آغازیدن به شناخت برهم      های تک پیش    به لفظ ] الحق[= 
 ).  ٤ـ٣ همان،(» مانند است یا بایسته] ضروری[= 

 آن سـزاوار  ولـی دو نکتـه در  . داشـت اسـت   نیاز از روشـن  سینا روشن، و بی سخن ابن 
گانه به دست     های پنج   تبیینی که بوعلی برای نیازمندی قیاس به کلّی       ) ١: (یادآوری است 

 قیـاس بهـره جـوییم،    هرگـاه در دانـشی از  : دهد ناظر به قیاس در مقام کاربرد اسـت          می
ولی نباید از یاد برد که . گانه خواهد بود های پنج رو، یکی از کلّی      از این  ، و موضوع آن کلّی  

ای بـه   تر گفـتم، هـیچ وابـستگی    که پیش رۀ قیاس به مثابت یک دستگاه صوری، چنان نگ
دانسته و همواره پـاس       خوبی می   سینا هم این نکته را به       خود ابن . گانه ندارد   های پنج   کلّی
ای   ترین گواه این دعوی آن است که وی در بازنمود دستگاهمندانه            روشن. داشته است   می

دهد، حـدّها   اش به دست می های منطقی  و دیگر کتابالشفاءق که از نگرۀ قیاس در منط   
هـای    دهـد، یعنـی بـا قالـب         را تنها با الف و ب و ج نـشان مـی           ) ها  اجزای سازندۀ مقّدمه  (

تهی و نمادهای صوری محضی که هیچ معنایی ندارند، چه رسد به این کـه معنـای                   میان
گانـه    هـای پـنج     گوید که کلّی    شیخ می ) ٢. (جنسی، نوعی، فصلی، یا عرضی داشته باشند      

جایی   است از جابه١دیدی این، به رای من، پیش   . اند  ها سودبخش   از همه برای تعریف     بیش
 اإلشـارات که خواهیم گفت، در نهـج دوم منطـق            راهبردی و استراتژیکی که شیخ، چنان     

 .عمل آورده است به
 

                                                                                                                                                                             
1. an anticipate. 
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 نگاری دوبخشی گانه در منطق های پنج کارکرد کلّی. ٢. ٦

 نیز همان نقش و کارکردی را دارد که در          اإلشاراتگانه در منطق      های پنج   آموزۀ کلّی آیا  
جـایی    شود جابه   چه ما را به پاسخ این پرسش رهنمون می          ؟ آن الشفاء، و منطق    ایساگوگه

گانـه را از نهـج        های پنج    بوعلی کلّی  . است اإلشاراتگانه در منطق      های پنج   راهبردی کلّی 
از آن در نهـج     همراه تعریف و پـیش       است برداشته و به    اإلشاراتنخست که مدخل منطق     

سزد پرسید که چرا؟ این پرسش مهمّی است کـه، تـا جـایی کـه                  می. دوم گنجانده است  
 آن را   اإلشـارات نویـسان     گسترد، هیچ یک از شـارحان و حاشـیه          آگاهی نگارنده دامن می   

برای نخستین بار جستار پـیش      . دان  طریق اولی، پاسخی بدان نداده      اند و، به    پیش نکشیده 
 . کوشد تا پاسخی سنجیده به آن بدهد نهد و می روی است که آن را پیش می

خواهـد نـشان دهـد کـه در دسـتگاه منطقـی         سینا بـا ایـن کـار مـی          به رای من، ابن   
توانند درآمدی به نگرۀ تعریف باشند، چراکه او در این            گانه تنها می    های پنج   کلّیاإلشارات

 بـه سـبب گـرایش       برهان مستقلّانه نپرداختـه؛     تقسیمْ را کنار نهاده؛ به      والتمقکتاب  
 دارد قلمرو بسیار کـوچکی از کتـاب را در   اإلشاراتسینا در منطق   صوری پررنگی که ابن   

تـوان گفـت بـوعلی از روی اسـتطراد بـه آن پرداختـه اسـت؛         ای که می  هگون  بر گرفته، به  
 را بـه خـود      اإلشاراتهان بخش نحیفی از منطق      که مانند بر     هم گذشته از این    سفسطه

هـای    هـیچ نیـازی بـه کلّـی       ) گانه  های سیزده   مغالطه(اش    ویژسته است، در بازنمود آموزه    
هـای    گانه مستقلّ است از شناخت کلّـی        های سیزده  گانه ندارد، یعنی شناخت مغالطه      پنج
 اإلشـارات ی در منطـق     روی نـشان    هیچ   هم که به   خطابه و   شعر و   جدلگانه؛ و امّا از       پنج

کـه    ولی قیاس هم، چنـان    .  است قیاس و   تعریفماند    چه برجای می    بنابراین، آن . نیست
پـس در  . گانه نـدارد  های پنج خود و در مقام صورت نیازی به کلّی  خودی  تر گفتم، به    پیش

رو  گانه است و از همـین      های پنج    تنها تعریف است که نیازمند آموزۀ کلّی       اإلشاراتمنطق  
 به آغاز نهـج دوم منتقـل کـرده          اإلشاراتسینا این آموزه را از مدخل منطق          ست که ابن  ا

 هـم   اإلشـارات آورد که در منطق       ماند این گمان را پدید می       چه، اگر در مدخل می    . است
 . که چنین نیست ، درحالیهای منطقی است گانه درآمدی به همۀ آموزه های پنج کلّی

 
 ها  اعتراضات و پاسخ.٣. ٦
 ممکـن اسـت گفتـه    یکم ـ : نمایند انگیز می خیز و اعتراض های باال پرسش ای از نکته ارهپ

 اإلشـارات گانه در منطـق       های پنج   آموزۀ کلّی «شود که نویسنده برای اثبات این مدّعا که         
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هـای    بـوعلی کلّـی   «بر این امر بنیاد کرده است کـه         » تنها درآمدی به منطق تعریف است     

از آن در نهـج دوم گنجانـده      همراه تعریف و پـیش      خست برداشته و به   گانه را از نهج ن      پنج
شـدن    اگـر گنجانـده  دوم ـ . ، ولی این دلیل بـرای اثبـات آن مـدّعا بـسنده نیـست     »است
انـد،    ها درآمدی به منطـق تعریـف        که آن   گانه در نهج دوم دلیل است بر این         های پنج   کلّی

المقول فی جـواب  (در پاسخ چیستی شونده    پس چرا مباحثی چون ذاتی، عرضی، و گفته       
انـد، در نهـج دوم        زمینـۀ فهـم منطـق تعریـف         گانه پیش   های پنج   که همچون کلّی  ،  )ماهو

ـ اند؟  گنجانده نشده  بـسنده شـده و   اإلشـارات  برای اثبات مدّعا چرا تنها به منطـق  سوم 
 اند؟ سینا واکاوی نگردیده های ابن نوشته دیگر منطق

 نگارندۀ این سـطور  نماید که این نکته بایسته می یادکرد در پاسخ به اعتراض نخست،   
مثابـت یـک دلیـل ـ خـواه       بـه » گانـه در نهـج دوم   های پنج شدن کلّی  گنجانده«هرگز بر 

آوردن از آنِ بافتـار داوری و مقـام عرضـه     دلیل. بسنده، خواه نابسنده ـ تکیه نکرده است 
جایی   جابه. ام کشف گفته شده است    که این مطلب در بافتار گردآوری و مق         است، درحالی 

خیز بـوده اسـت و        گانه از نهج نخست به نهج دوم برای نویسنده هم مسئله            های پنج   کلّی
روی کـه     جایی را صورت داده است؟ شـاید از ایـن           سینا این جابه    چرا ابن «: ساز  هم فرضیه 
تـا  » !سـت  تنها درآمدی بـه منطـق تعریـف ا         اإلشاراتگانه در منطق      های پنج   آموزۀ کلّی 

از این آمده دلیلی است که  چه پس جا هرچه هست، در مقام کشف و شکار است؛ آن بدین
 . کوشد تا در مقام عرضه و داوری مدّعا را به کرسی اثبات بنشاند می

هـای   شـدن کلّـی   گنجانـده «: گویـد  ای اعتراض دوم را هم پاسخ مـی       تا اندازه باال  نکتۀ  
... نشدن مباحثی چون ذاتی، عرضـی، و        گنجانده«ت تا    ما نیس  دلیل» گانه در نهج دوم     پنج

وانگهی، مباحثی چون، محمـول، مفـرد و مرکّـب، کلّـی و             . آن را فروشکند  » در نهج دوم  
شونده در پاسخ به کـدامی و چیـستی، کـه در نهـج نخـست                  جزئی، ذاتی و عرضی، گفته    

زمینـۀ فهـم      ه پـیش  ک  زمینۀ فهم خودِ منطق تعریف نیستند، بل        اند، به رای ما، پیش      آمده
از (شود به مفرد و مرکّب؛ محمولِ مفـرد           چراکه محمول تقسیم می   . اند  گانه  های پنج   کلّی

شـود بـه      شود به کلّی و جزئی؛ محمولِ مفردِ کلّی تقسیم می           تقسیم می ) دید ارسطوئیان 
شونده در پاسخ چیـستی       شود به گفته    ذاتی و عرضی؛ محمولِ مفردِ کلّیِ ذاتی تقسیم می        

شـود بـه       است، و اوّلی تقـسیم مـی       فصلدومی همان   . ناشونده در پاسخ چیستی     فتهو گ 
، و »کـه بـر سـبیل خـصوصیّت مطلـق اسـت        آن«، و   »که بر سبیل شرکت مطلق است       آن«
) بـا تفـاوت در اعتبـار      ( است، و دومی و سومی       جنساوّلی  . »که بر هر دو گونه است       آن«
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که ویژۀ یک نوع اسـت        شود به آن    هم تقسیم می  و امّا محمولِ مفردِ کلّیِ عرضی       . اندنوع  
بنابراین، . عرض عامّ  نام دارد و دومی      خاصّهکه میان چند نوع مشترک است؛ اوّلی          و آن 

هـای   کـه کلّـی   چنـان  انـد هـم   گانه های پنج  مباحث یاشده مدخل کلّی  اإلشاراتدر منطق   
 ما بر   دلیلاند    رفتهکه هریک در کدام نهج جای گ        حال این . گانه مدخل منطق تعریف     پنج

های دیگران    نوشته  ، برخالف منطق  اإلشاراتکه بوعلی در منطق       این مدّعا نیست؛ ولی این    
سازد و با     هایش جدا می    زمینه  گانه را از پیش     های پنج   های خود، کلّی    نوشته  و دیگر منطق  

ای هـ    بوده است که کلّـی     سرنخ ما برای شکار این فرضیّه     کند    کاسه می   منطق تعریف یک  
 . اند که تنها مدخل منطق تعریف گانه در این اثر دیگر مدخل کلّ منطق نیستند بل پنج

مدّعای ما این اسـت کـه     . شود  و امّا اعتراض سوم با توجّه به مدّعای ما فروگشوده می          
. انـد   گانه به مدخل منطـق تعریـف تغییـر کـارکرد داده             های پنج    کلّی منطق دوبخشی در  

کمـال در     سـینا کـه بـه       هـای منطقـی ابـن       ن دسـته از نوشـته     روشن است که در میان آ     
 .     نمودار و سرآغاز منطق دوبخشی استاإلشاراترس ما هستند تنها منطق  دست
 

  نتیجه.٧
هـای   پذیرها را، که ریشه در آکـادمی افالطـون و تـالش              آموزۀ حمل  ها  جایگاهارسطو در   

ای باشـد دربـارۀ       تـا هـم نظریّـه     نهـد     سقراط برای تعریف مفاهیم اخالقی دارد، پیش می       
بخش اصـول راهبـرد منـاظره یـا، بـه             های جدلی و هم سامان      ها و استدالل    صورت گزاره 

هـای    پذیرهای ارسطو را بـه کلّـی        فرفوریوس، امّا، حمل  . ها  جایگاه/مواضع/topoiتعبیر او،   
دمند برای  یا سو /هایی ضروری و    زمینه  مثابت پیش   ها را به    سازد و آن    گانه دگرگون می    پنج

پـذیرهای   در دورۀ اسالمی، فارابی بـا تلفیـق حمـل         . نهد  فهم کلّ منطق ارسطو پیش می     
نهـد کـه برخاسـته از        گانۀ فرفوریوس فهرست سومی را پیش مـی        های پنج  ارسطو و کلّی  

هـای   او در مقام تبیین کـارکرد کلّـی      .  است گرایی، شناختی فارابی، یعنی جمع    اصل روش 
ها و  پارها و اجزای نهایی تعریف بُنرسد که   نگاهی به این دیدگاه میگانه نیز با چنین پنج

ای هـ   وشتهن  ینا در مدخل منطق   س   ابن .اند ها و فنون همین پنج کلّی       های همۀ دانش    قیاس
گیرد و، برخالف فارابی، تالشی برای تلفیـق         انۀ فرفوریوس را برمی   گ  ای پنج ه  خویش کلّی 

گانـه دو   هـای پـنج     او دربارۀ کارکرد کلّـی    . کند   نمی ذیرهای ارسطو پ  و آمیزش آن با حمل    
گانه را   های پنج  نگاری دوبخشی، که برپایۀ آن، کلّی      یکی در چارچوب منطق   : دیدگاه دارد 

نگـاری   دانـد؛ و دیگـر در چـارچوب منطـق       نیاز فهم تعریـف، تقـسیم، و اثبـات مـی           پیش
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ایـن  . شـمارد   فهم تعریف می   نیاز گانه را تنها پیش    های پنج  دوبخشی، که برطبق آن، کلّی    

سازد و از این رهگذر بر        گانه را نمایان می    های پنج   خوبی روند دگردیسی کلّی     خطّ سیر به  
 . افکند ای از تاریخ منطق دورۀ اسالمی پرتو می گوشه
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