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  102 -  85، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  :فرفوريوس از جنس و نوع هاي ارسطوييِ تعريف
  و بارنز سينا   ابنبرداشت  ةمقايس

  *مهدي عظيمي

  چكيده
هـد و در  د دست مي جنس و نوع به هايي دوري از تعريف ايساگوگهفرفوريوس در 

بودن اين دو مفهـوم و ضـرورت    متضايف رپيروي از ارسطو، ب توجيه كار خود، به
ـ  سخن ارسـطو را بـه   ، اما،سينا   ابن. دكن مي تكيهبودن تعريف متضايفان  دوري  ةگون

هـاي فرفوريـوس را    هايش تعريف از نوشتهجا   كند و در چندين ديگري تفسير مي
 متخصصانترين  ز، از برجستهنحالي است كه جاناتان بار  اين در. زند سختي وامي به

دسـت   بـه  سـينا    ابـن باستان، گزارش و سنجشي مغاير با گزارش و سـنجش   ةفلسف
و  هـا  ييار و بارنز كه هم سينا   ابناي است تطبيقي ميان  جستار فرارو مطالعه. دهد مي

  .سنجد و برمي نماياند هاي اين دو شارح را در اين قلمرو ويژه بازمي جدانگري
  .، بارنزسينا   ابنجنس، نوع، تعريف متضايفان، فرفوريوس،  :ها كليدواژه

  مقدمه
  :كند جنس را چنين تعريف مي هاي بحث جايگاهارسطو در 

ـ   چيزي است كه بر چندين چيز كه از نگرگاه نوع جداسان »جنس« چيسـتي   ةانـد، در مقول
   .)102a33: 1378ارسطو، (شود  حمل مي

در س فرفوريـو  .دهـد  دست نمي خود تعريفي به اين روشني از نوع به هاي هدر نوشت اما
                                                                                                 

اين مقاله برگرفتـه از رسـالة   . (mahdiazimi@ut.ac.irه تهران، دانشجوي دكتري فلسفه و كالم اسالمي، دانشگا *
بـه راهنمـايي دكتـر احـد فرامـرز      » فرفوريوس در منطق دورة اسالمي مدخلدگرديسي «ي نويسنده با عنوان ادكتر

  .)قراملكي است
  26/5/90: تاريخ پذيرش،  22/4/90 :تاريخ دريافت
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ه تعريف براي س ،شك ارسطو يكي از آنان است كه بي ،استادان كهنكه  نويسد مي ايساگوگه
  :اند نوع پيش نهاده

نوع چيزي است كه در زير جنس جاي گرفته  )1(: شناسانند نوع را چنين بازميها  آن اكنون
و نيـز  . شود بر آن حمل مي» آن چيست؟«چيزي است كه جنس در پاسخ به  )2(: است؛ و
 ، بـر چنـد چيـز كـه در شـمار     »آن چيسـت؟ «نوع چيزي است كه، در پاسخ به  )3(: چنين

  .(Barnes, 2003: 5.10-14)شود  اند حمل مي ديگرسان

  :گويد از نقل سه تعريف باال مي  پس 1جاناتان بارنز
توان در بسياري از كلمات ارسطو پيدا كرد و من هيچ همتاي دقيقي  را نميها  آن يك از هيچ

  .(ibid: 98) ام نديده) 2(براي 
هاي ارسطو بيرون كشيد؛ اگرچه عيناً در  توان از نوشته ها را مي اين تعريف ة، همبنابراين

  : گويد باره مي بارنز دراين. او نيامده باشند هاي هنوشت
بيشتر معنايي  »نوع«رسد كه  نظر مي نهد، به جدايي مي »جنس«و  »نوع«كه ارسطو ميان  هنگامي

رسـد كـه بـه     نظر مـي  ها به ولي در برخي از متن ،دارد) 2(يا ) 1(همخوان با تعريف اسمي 
  .(ibid: 99)پايبند است ) 3(الگوي 

هـاي   يك از تعريف  دست داده است با هر اكنون اگر تعريفي را كه ارسطو براي جنس به
روي مـا نهـاده شـده      هايي دوري پيش روشني خواهيم ديد كه تعريف ، بهيمبسنج) 2(و ) 1(

) 2(و ) 1(هـاي   اسـت و تعريـف  » نـوع « ةجـنس دربردارنـد   زيرا تعريـف ارسـطوييِ  . است
از سوي ديگر تعريف جنس به نوع، و نيـز تعريـف نـوع بـه جـنس،      . اند »جنس« ةدربردارند

تـراز   تعريف يك مفهوم به مفهوم ديگري است كه در شناختگي و ناشناختگي مساوي و هـم 
ارسـطو در پاسـخ بـه ايـن      رسـد كـه   نظر مي به. مساوي است رو، تعريف به آن است، و ازاين

  :خواهد گفت ،بودن جنس و نوع ها، با تكيه بر متضايف يدشوار
راه ديگر تعريف كرد؛ براي نمونه   ولي نبايد فراموش كرد كه برخي از چيزها را شايد نتوان به

در رابطه با چيزهـاي  «چيزهايي را كه در گوهر خويش  ة، و نيز هم»نيمه« 2را بي از» برابر دو«
هـا   آن »بودن«گونه چيزها،  اين ةزيرا براي هم. شوند خوانده مي] مضاف= نسبتمند [= » ديگر

ها  نسبت ناتوانستي است يكي از هم كه چنانداشتن با چيزي؛  اي نسبت همان است كه به گونه
تعريـف   ةبدين سبب ضروري است كه در گزاررا بي از ديگري شناختن و ] ها متضايف[= 

  142a26-34.(3 :1378ارسطو، (ها، حد ديگر نيز گنجانيده شده باشد  يكي از آن
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نظـر   شـوند، بـه   شـناخته مـي  ) هـم  ةوسيل به(و اگر از او بپرسيم كه چرا متضايفان به هم 
  :شوند شناخته مي) هم همراه به (رسد كه در پاسخ خواهد گفت چون با هم  مي

آن چيـزي كـه نسـبتمند در    گـاه   آن سان معين بشناسد، را به 4اگر كسي يكي از نسبتمندها
 در. سـان معـين خواهـد شـناخت     را نيز به > 5يعني همنسبت <شود  نسبت با آن گفته مي

از جـا   ايـن  زيرا اگـر كسـي بدانـد كـه ايـن چيـز در      : واقع اين امر خودآشكار نيز هست 
اي بـا   گونـه  بـه «براي نسبتمندها همان است كه » بودن«كه  اين نسبتمندها است، با توجه به

اي نسبت دارد را نيـز خواهـد    گونه  آن چيزي كه با آن چيز بهگاه  آن ،»داشتن چيزي نسبت
» دو برابر«بداند كه اين چيز ] قطعي[= سان تاشتيگ  براي نمونه، اگر كسي به. [...] دانست
بـه سـان تاشـتيگ     6درنگ بيآن چيزي كه اين چيز دو برابر آن است را نيز گاه  آن است،

  ). 8a35-8b6 :همان(خواهد دانست 

  :دهد دست مي ، به پيروي از ارسطو، چنين تعريفي از جنس بهايساگوگهفرفوريوس در 
اند حمل  بر چند چيز كه در نوع ديگرسان »آن چيست؟«جنس چيزي است كه در پاسخ به 

  .(Barnes, 2003: 2.15)شود  مي

  :كند را چنين تعريف مي 7سپس نوع
  .(ibid: 4.5)آنچه در زير جنس است كه بازنموده شد 

هـاي ارسـطو، اگـر آن دو را بـا هـم       نيز همانند تعريـف  ها  روشن است كه اين تعريف
س فرفوريو. اند مساوي تعريف به ،نگر آوريم در تنهايي بهاند و اگر هر يك را  بنگريم، دوري

  :گويد اسخ به اين اشكال مقدر ميخود به اين نكته آگاه بوده و در پ
گوييم كه نوع چيزي اسـت كـه    و اكنون مي[...] نوع را ذكر كرديم ها  اگر در بازنمود جنس

نـوعِ     در زير جنس است، پس بايد دانسته شود كه چون جنس جنسِ چيزي اسـت و نـوع
  8.(ibid: 4.5-10)چيزي است، ضروري است كه در شرح هر دو از هر دو بهره گرفته شود 

جنسِ نوع است به ديگر سخن، چون جنس نوعِ جـنس اسـت، ميانشـان پيونـد     و نوع 
آشـكارا  . رو بايد هر يك در تعريـف ديگـري گنجانـده شـود     تضايف برقرار است، و ازاين

هاي دوري خود به سخن ارسطو كـه در بـاال يـاد     م كه فرفوريوس در توجيه تعريفبيني مي
  :نويسد دليل فرفوريوس مي توضيحبارنز در . كردم تكيه دارد

جنسِ چيزي است  جنس«گويد كه  نخست، او مي. دليل فرفوريوس نيازمند موشكافي است
 .بسـيار ضـعيف اسـت    (reciprocity) اين براي اثبات تضـايف  اما ،»و نوع نوعِ چيزي است
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جنسِ يك نوع است و  كه جنس ،شك منظورش همين است و بي ،فرفوريوس بايد بگويد
. باشـد  Gنـوعِ   Sاگر  تنهااست اگر و  Sجنسِ  Gبه ديگر سخن، . نوع نوعِ يك جنس است

گيرد كه شرح جنس بايـد نـوع را ذكـر كنـد، و      فرفوريوس، به پيروي از ارسطو، نتيجه مي
  . (ibid: 96)برعكس 

هـايش بـه گـزارش و سـنجش دليـل فرفوريـوس        در چندين جا از نوشته سينا   ابن
از سـوي ديگـر، بـارنز در ترجمـه و شـرح      . زنـد  سـختي وامـي   پردازد و آن را بـه  مي

بـا گـزارش و    متفـاوت كرده است، گزارش و سنجشي  منتشر 2003 در، كه ايساگوگه
 ةسـنجش و مقايسـ   هـم مـن در ايـن جسـتار بـه     . دهـد  دسـت مـي   به سينا   ابنسنجش 
سان، جستار فرارو پژوهشي خواهد بـود   بدين. پردازم ها و نقدهاي اين دو مي برداشت

  .بيقيمنطق تط قلمرودر 
  
  سينا   ابن. 1
  :كند تعريف جنس و نوع را چنين بازگو مي ةدشوار الشفاءدر مدخل منطق  سينا   ابن

زيرا اگر . در حد جنس است» نوع« ةشود كاربرد واژ ميجا  اين هايي كه در و از تشكيك
را » جـنس «نام كه  اين يابي از رسد كه گريزي نمي نظر مي بخواهي نوع را حد بگويي، به

از اين برايت آشكار گردانيـده خواهـد شـد، زيـرا گفتـه        پس كه چناندر آن بگنجاني، 
و هـر دو بـراي آموزنـده    . »گرفتـه در زيـر جـنس اسـت     نوع همان جـاي «شود كه  مي

داشـت   ناشناخته نه تعريف است و نه روشـن  ةوسيل اند، و تعريف ناشناخته به ناشناخته
  ).51: الف 1428، سينا  ابن(داشت است  ، ولي هر حد يا رسمي روشن]بيان[= 

اي برهان خلف را در ذهن  بندي اين دشواره گونه در صورت سينا   ابنرسد كه  نظر مي به
   9:داشته است

  فرض اصلي  .عكس، تعريف است نوع، و به وسيلة بهتعريف جنس  )گويد فرفوريوس مي كه چنان( .1
  فرض كمكي  .رو، هر يك در مقام تعريف ديگري ناشناخته است اين ترازند و، از جنس و نوع هم .2
  210و  1استنتاج از   .ناشناخته است وسيلة بهعكس، تعريف ناشناخته  نوع، و به وسيلة بهتعريف جنس  .3
  فرض كمكي  .ناشناخته اصالً تعريف نيست وسيلة بهتعريف ناشناخته  .4
  ، قياس شكل اول4و  3 . عكس، اصالً تعريف نيست نوع، و به وسيلة بهتعريف جنس  .5
  ، عطف5و  1 . عكس، هم تعريف است و هم تعريف نيست نوع، و به وسيلة بهتعريف جنس  .6
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  :گويد سپس مي سينا   ابن
پاسخ داده و گفته شده است كه چون ماهيت هر يك از دو مضاف در ] دشواره[به اين 

اند، بايد كه هر يك ضرورتاً  مضاف] هم[شود، و جنس و نوع  نسبت با ديگري گفته مي
  ).همان(يك در نسبت با ديگري است ت هر ، زيرا هوييان ديگري برگرفته شوددر ب

 از دليل فرفوريوس اسـت؛  بيان ديگريپاياني،  ةجز جمل ، بهسينا   ابناين بخش از سخن 
  :كه در باال گذشت ه از عبارت ارسطو استني او ناظر به اين تكّپايا ةو جمل

  .داشتن با چيزي نسبت اي گونه بههمان است كه ها  آن »بودن«گونه چيزها،  اين ةزيرا براي هم

عبـارت ارسـطو    ةخوبي آگاه است كه فرفوريوس دليل خود را برپاي به سينا   ابنبنابراين، 
كوبد و عبارت ارسطو را،  بر سر فرفوريوس مي تنهامشت نقد خود را  اماسامان داده است، 

   :كند وارد مياو بر دليل فرفوريوس سه نقد  .كند خواهيم ديد، توجيه مي كه چنان
فرفوريـوس  . سازد ترش مي چيند بلكه گسترده دامن دشواره را برنمي تنها  اين دليل نه. 1

. شـان دوري اسـت  انـد تعريف  جنس و نوع چون متضـايف  گويد كه از اين نمي  چيزي بيش
 ةهمـ  ةتواند گفت كه ما نيز درست همان اشكال پيشـين را دربـار   سادگي مي كننده به اشكال

  ).همان ←(آوريم  ها به ميان مي متضايف
بودن  سازد و نه نامعتبر هاي برهان خلف را آشكار مي دليل فرفوريوس نه كذب مقدمه. 2

دو راه ممكـن    حالي است كه فروگشودن يك دشواره به يكي از اين  اين در. صورت آن را
  .)52: همان ←(است 
» شـدن بـه چيـزي    شـناخته «و » چيزيشدن با  شناخته«فرفوريوس در دليل خود ميان . 3

شـوند، نـه بـه هـم      جمله جنس و نوع، با هم شناخته مـي   متضايفان، از. جدايي ننهاده است
  ).مقدمة همين مقاله دومين عبارت ارسطو در .قس :همان  ←(

هـايش، از آن جملـه    ، در چندين جاي ديگر از نوشتهالشفاءبوعلي، افزون بر مدخل منطق 
بـه همـين    ،)174( النجاة  ، و منطق)111 ـ 110( اإلشارات  منطق، )213ـ  212( الشفاءدر جدل 

  .تازد بر ديدگاه فرفوريوس مي شيوه
تعريـف جـنس و نـوع را     ةچگونه دشـوار  خود سينا   ابنكه  شايد پرسيد مياكنون 

: در پاسخ بايد گفت كه وي در فروگشايي اين دشواره دو رهيافت دارد. گشايد فرومي
رهيافت نخست، . مند، و ديگري رهيافت ژرف و گسترده يكي رهيافت سطحي و كران

مند اسـت؛   كران تعريف جنس و نوع ة، به دشواراست نافرجامتالشي  ،به ديد من ،كه
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ـ سـان   بـه تعريـف متضـايفان را    ةفرجـام اسـت، دشـوار    رهيافت دوم، كـه بـه   اما  يكلّ
تعريف جنس و نوع را  ةمجتهدانه راه فروگشايي دشواركه  بر ما استگشايد و  فرومي
  .كنيم استنباطاز آن 

سـان ويـژه، پـيش     تعريف جنس و نـوع، بـه   ةبراي فروگشايي دشوار سينا   ابنراهي كه 
  :نهد چنين است مي

تام است، اگرچه نوع در آن از حيثي كه مضاف به جنس اسـت برگرفتـه    تحديد جنس
ماهيـت و حقيقـت و    زيرا اگر منظورت از نوع. از حيث ذات برگرفته شود كهنشود بل

نـوع   ،كه در بسياري از موارد در عادت ايشان همـين معنـا مـراد اسـت     ،صورت باشد
مختلفان در ماهيـت  » مختلفان در نوع«مضاف به جنس نخواهد بود؛ و اگر منظورت از 
چه، اگـر بگـويي كـه جـنس چيـزي      . و صورت باشد، تحديد جنس براي تو تام گردد

يستي است كه بر چند چيز مختلف در حقيقت و ماهيت و صورت ذاتي در پاسخ به چ
گردد و نيازي به اين نداري كه نوع را از آن حيث كـه   شود، تحديد جنس تام گفته مي

، سـينا   ابـن ... ( را در حـدش بگنجـاني  ] يعني جنس[آن كه  اين برگيري تا مضاف است
  ).53: الف 1428

سـخن فخـر رازي و ديگـري     ةيكي برپايـ  :توان تفسير كرد گونه مي عبارت باال را به دو
  :نويسد مي اإلشارات فخر رازي در شرح خود بر. طوسي ةسخن خواج ةبرپاي

ت حقيقـت و ماهيـ  » نوع«كه بيان كرديم كه گاه مراد از ا پاسخ آن دشواره در اين است و ام
نوع اضـافي را  ] يعني ارسطو[است، و گاه معناي مضاف به جنس و آموزگار نخست  شيء

پس بر اين پايـه  . گفته است ه نوع اضافي، كه به نوع حقيقي حدنه ب ،و جنس را ،به جنس
  ).127 /1:1384رازي، (دور از ميان برخاست 

آن «چيزي است كه در پاسخ به «: شود كه در تعريف جنس گفته مي نگاميبر اين اساس، ه
نـوع حقيقـي   » نـوع «، منظـور از  »شـود  اند حمل مي بر چند چيز كه در نوع متفاوت »چيست؟

، بنابراين ؛تعريف نوع اضافي است »آنچه در زير جنس است«كه تعريف نوع به  است؛ درحالي
اشتراك لفظي ميان نوع حقيقي و نوع اضافي سـبب ايهـام   كه راستي دوري در كار نيست، بل به

تعريـف   ةگشـايد، از پـس دشـوار    دور را فرومـي  ةاين تفسير اگرچـه دشـوار  . دور شده است
  . مساوي است زيرا تعريف جنس به نوع حقيقي درواقع تعريف به. آيد مساوي برنمي به

اال، تفسير ت بوعلي در ب، با اشاره به عباراإلشاراتاما در شرح خود بر  ،طوسي ةخواج
  :نهد ديگري را پيش مي
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ـ «  ةدر برابر واژآنچه  سپس بيان كرده است كه در زبان يوناني] شيخ[ اسـت در وضـع   » وعن
اصطالح به يكـي از آن   ةكند، سپس برپاي و حقيقت آن داللت مي نخستين بر صورت شيء

جنس نوع به معناي نخستينِ زباني است،  رفته در حد كار به» نوع«پس . پنج نقل شده است
جنس آن است كه در پاسخ به چيستي بر چيزهاي بسياري كـه  «: گويي گفته است كه چنان

، سپس نوع مصطلح را بـه جـنس تعريـف كـرده و     »شود اند گفته مي در حقيقت ديگرسان
  .)1/112: 1383طوسي، (دوري در ميان نبوده است 

كه خـود   ،به معناي نوع حقيقياست ر تعريف جنس آمده كه د» نوع«اين تفسير، ة برپاي
كه معنايي عرفـي دارد كـه عبـارت اسـت از حقيقـت و      نيست، بل ،اصطالحي منطقي است

بنـابراين،   .آمـده نـوع اصـطالحي اسـت     شفو آن نوعي كه جـنس در تعـري   يءصورت ش
» نـوع « راستي دوري در كار نيست، بلكه اشتراك لفظي ميان معـاني عرفـي و اصـطالحيِ    به

  .سبب ايهام دور شده است
تر از  اگر ناشناخته» صورت«و » حقيقت«كه  اين نخست: دارد هايي تفسير خواجه نيز اشكال

رفتـه در   كـار  بـه » نـوعِ «اگـر   يبنابراين، حتـ . اند آن ناشناخته ةانداز  كم به نباشند دست» جنس«
تعريـف از دام تعريـف   تعريف جنس به معناي عرفيِ حقيقت و صورت باشد، بـاز هـم ايـن    

ممكن است گفته شود كه معناي عرفي معنايي است كه . رهد اخفي نمي مساوي يا تعريف به به
در پاسـخ  . بود، و چنين معنـايي روشـن و آشـكار اسـت     يابند، وگرنه عرفي نمي همگان درمي

ي روشـن و  راسـت  ا بهشود كه آن معن يابند نتيجه نمي معنايي را همگان درميكه  اين از: گويم مي
گذشته از ايـن، در  . اي مبهم و تاريك گونه به امابسا كه همگان آن را دريابند،   چه آشكار است؛

برد عرفــي ميــان معناهــاي گونــاگوني چــون ســيماي  ردر كــا ) eîdos ( »نــوع«زبــان يونــاني 
» صـورت «. مشترك است (shape) و صورت (figure) شكل و  (surface lineamen)ظاهري

سيماي ظاهري كه خود را در صـورت  «است و هم به معناي » صورت جوهري« هم به معناي
خـود خواجـه    ةحالي است كه به گفت  اين در .(Barnes, 2003: 93) »سازد جوهري نمايان مي

ـ [...] مشتمل بر لفظي مشـترك   11بايد كه حد« دنبافـزون بـر ايـن،    ). 494: 1376طوسـي،  (» و
گانه  هاي پنج كه يكي از كلي[نوع مصطلح را «كه ارسطو گويد  ميجا  اين سو در خواجه از يك

، اين نوع مصطلح بايد نوع اضافي باشـد،  اساس اين كه بر »به جنس تعريف كرده است] است
  :گويد ز ديگر سو ميآيد، و ا در تعريف آن مي» جنس« ةنوع اضافي است كه واژ فقطزيرا 

] كلي[يك از دو معنا يكي از اين پنج  كدامنوع به كه  اين ي هست، و آنبحث مهمجا  اين در
  .)1/93: 1383طوسي، (به معناي حقيقي : گوييم است؟ مي
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سان  تعريف جنس و نوع، به ةكه به فروگشايي دشوار سينا   ابنبنابراين، رهيافت نخست 
يك از دو تفسيرِ رازي و طوسي، از تنگناهـاي منطقـي تهـي     هيچ ةمند است برپاي ويژه، كران

تعريـف متضـايفان،    ةاكنون بايد ديد كه آيا رهيافت دوم او، كه به فروگشايي دشوار. نيست
  .پردازد نيز چنين است يا نه سان كلي، مي به

  :كند تعريف متضايفان را چنين گزارش مي دشوارة سينا   ابن
يكي در حد ديگري جاي بگيرد، زيرا ماهيت كه  اين اي نيست از و اما متضايفان، پس چاره

 علـي (اي مناسب  گونه ولي سزاوار است كه برخي به. شود آن در نسبت با ديگري گفته مي
و . اسـت ] اُرگـانون يعني [ اولتعليم اين لفظ . در حدود برخي برگرفته شود) الوجه األوفق
ر يك از متضايفان در نسـبت بـا ديگـري    اين گفتار آن است كه چون ماهيت ه معناي كل
اگرچه چنـين  . هر يك در حد ديگري برگرفته شودكه  اين اي نيست از شود، چاره گفته مي

تـوان   ديگـري برگيـرد مـي    انديشي يكي را در حد چاره است، ولي به كسي كه گزاف و بي
ف كـرده  تر از آن نيست بلكه همانند آن اسـت تعريـ   را به چيزي كه شناختهگفت كه شيء 

انديشي به  اي انديشيده شود كه مناسب باشد و اين چاره آن چاره ةپس بايد كه دربار. است
  ).251: ب 1428، سينا   ابن(هاي ما واگذاشته شده است  فهم

 تنهـا د كـه نـه   كن كند و اعتراف مي آشكارا به عبارت ارسطو اشاره ميجا  اين در سينا   ابن
ديگر گنجانـده  ست كه متضايفان بايـد در تعريـف يكـ   فرفوريوس بلكه خود ارسطو گفته ا

ارسطو به اين نكته نيز اشاره كرده است كه اين گنجانش  ،بوعلي باوربه با وجود اين، . شوند
دست  بهمساوي  اي كه تعريف دوري يا تعريف به گونه باشد؛ يعني به» اي مناسب گونه به«بايد 
كـه ارسـطو فهـم و دريافـت      اسـت  سشـي چيست، پر» مناسب ةگون« كه اين اين اما ،ندهد
  :يافته استدرخود آن را چنين  سينا   ابن .است سپردهما  خود ش را بهخپاس

 ْاگر تعريف. دو اضافه وجود داردها  آن گوييم كه دو متضايف دو ذات دارند كه در پس مي
كسـي  «: ، پس گفته شود»همسايه چيست؟«: گفته شود] براي نمونه[باشد و ] انگارانه[ساده

 .ناشناخته باشـند ها  آن ويژه اگر هر دوي دست نيايد؛ به سودي از آن به» دارد اي كه همسايه
آن  ةواسط ذات داراي حالتي است كه به همراه به ولي اگر يكي از حيث ذات، و از حيثي كه 

پس براي . توان ديگري را به آن تعريف كرد ميگاه  آن كند برگرفته شود، عداد ميااضافه را 
، و از آن حيـث كـه همسـايه ناميـده     »شـود  كه همسايه ناميده مـي  اين«: شود نمونه گفته مي

، و از آن حيث كه انسان است »انساني است«: شود شود؛ سپس گفته مي شود برگرفته مي مي
انسان ايـن حالـت    همراه به ، و »اي است ساكن خانه«: شود شود؛ سپس گفته مي برگرفته مي

انسـاني   ةاز مرزهاي آن خانه خود مرز خانيكي «: شود شود؛ سپس گفته مي نيز برگرفته مي
] تعريف[پس با اين . »شود ناميده مي] انسان ديگر[اين  ةهمساي] همسايه[ديگر است كه آن 



 93   مهدي عظيمي

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال پژوهي منطق

رابطه روشن گرديد و همسايه از آن حيث كه همسايه نـام دارد برگرفتـه شـده بـود، و بـر      
متضايفان در نفس  حالتي كه داشت داللت شد، و بر ديگري داللت شد، و صورت اضافه و

جزء حد آن  ةمنزل يك در حد ديگري به شكل گرفت، و هر دو با هم شناخته شدند، و هيچ
كه محدود از آن حيث كه  آن  يابي بي اجزاي اين حد را استوار مي ةپس تو هم. برگرفته نشد

  ).252 - 251: همان(مضايف است در آن برگرفته شده باشد 
اكنـون اگـر   . اي يك از متضايفان ذاتي دارد و اضافه اين است كه هر سينا   ابنحاصل سخن 

ذات از آن حيث كـه مضـاف اسـت در تعريـف آورده شـود، آن تعريـف دوري يـا تعريـف         
ذات آن حـالتي كـه در ذات    همـراه  بـه  اگر ذات در تعريف بيايـد و   ، امامساوي خواهد شد به

ديگـر   ،شـود در تعريـف بيايـد    مـي  داشتن آن حالت مضاف به چيز ديگـري  باهست و ذات 
 ةآن به غير، ذات و علت اضاف ةجاي ذات و اضاف به ديگر سخن، اگر به. رود بين ميدشواره از 

براي نمونه، همسـايه ذاتـي دارد كـه    . آن به غير در تعريف آورده شود مشكل حل خواهد شد
علـت ايـن اضـافه    اي دارد كه عبارت اسـت از همسـايگي، و    عبارت است از انسان، و اضافه

ديـوار   بـه  انسـاني ديگـر ديـوار    ةاي كه با خان حالتي است كه عبارت است از سكونت در خانه
 ةآشـكارا گرفتـار مغالطـ   » اي دارد همسايه كسي است كـه همسـايه  «: اكنون اگر بگوييم. است

اي كه يكـي   همسايه انساني است ساكن خانه«: ولي اگر بگوييم. مساوي خواهيم شد تعريف به
انساني ديگر است كه آن انسان نخست در نسـبت بـا ايـن انسـان      ةز ديوارهاي آن ديوار خانا

  .مساوي د و نه تعريف بهده نه دور رخ ميگاه  آن ،»شود ديگر همسايه ناميده مي
آورد  كوتاهي مي نيز به) 53: الف 1428( الشفاء را در مدخل منطق  حل   همين راه سينا   ابن

رسد منظورش همان عبـارتي   نظر مي كه به هدد لت ميواح موضع ديگريو تفصيل آن را به 
حل سخن به    هم از اين راه) 111: 1383( اإلشارات  در منطق. است كه در باال گزارش كردم

  .ميان آمده است
انـد، چگونـه    كه جنس و نوع اضافي را، كـه دو مفهـوم متضـايف    شايد پرسيد اكنون مي

روشـن   اماخود به اين پرسش پاسخ نداده است،  سينا   ابنتوان با اين شيوه تعريف كرد؟  مي
بايد به كار تعريف جنس و نوع اضـافي هـم    ،ي او درست باشد پيشنهاد ةاست كه اگر شيو

در  سـينا    ابـن . پيراسـت اضافي را از اضافه  اين شيوه، نخست بايد جنس و نوع ةبرپاي. بيايد
ك جاندار دو مفهوم پدر و پسر از اضافه، مفهوم مشتر پيراستنبراي ) همان( اإلشاراتمنطق 

جـنس و نـوع اضـافي هـر دو در ايـن امـر       : كنـيم  ما نيز چنين مي را از آن دو بيرون كشيد؛
ايي بـر آن چيزهـا حمـل    هايي هستند كه در پاسخ به چيسـتيِ چيزهـ   اند كه محمول سان هم



 ...: فرفوريوس از جنس و نوع هاي ارسطوييِ تعريف   94

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، پژوهي منطق

شوند، با اين تفاوت كه محمولي هست كه در پاسخ به چيستيِ نوع اضافي بر آن حمـل   مي
هيچ محمولي نيست كه در پاسخ بـه چيسـتيِ    اما، )و آن محمول خود جنس است(شود  مي

و اگر چنين محمولي بر جنسـي حمـل   (روي كه جنس است بر آن حمل شود   جنس از آن
سـاني   من از اين هم. )ر جنس نخواهد بود، بلكه نوع اضافي خواهد بودشود آن جنس ديگ

سـان گـام    بـدين . انـد »گـوي  چيستي«هايي  كنم كه جنس و نوع اضافي محمول چنين ياد مي
: علـت تضـايف را در تعريـف بگنجـانيم     ،اما گام دوم اين اسـت كـه   .نخست برداشته شد

روشن است كه اگر علـت را بـدين    ولي. »شدن جنس بر نوع در پاسخ به چيستي آن حمل«
بنابراين، آن را بايد . دور خواهيم شد دشوارةدستي در تعريف بگنجانيم باز گرفتار همان  خام
  :دستي در تعريف آورد اي چاالك نهبا گو

بـر  ) نوع(ي ديگري گو گوي است كه در پاسخ به چيستي محمول چيستي جنس محمولي چيستي
  .شود آن حمل مي

 اش در پاسخ به چيستي) جنس(گوي ديگري  گوي است كه محمول چيستي چيستينوع محمولي 
  .شود بر آن حمل مي

طو، جنس و نوع اضافي در تعريف از عبارت ارس سينا   ابنتفسير  ةبينيم، برپاي مي كه چنان
  .مساوي بدون دور يا تعريف به اي مناسب، يعني گونه بهاما  ،اند ديگر گنجانده شدهيك

  
  بارنز. 2
  :گويد از نقل عبارت ارسطو، مي  فرفوريوس، پس مدخلرنز در شرح خود بر با

 ،اند )reciprocal accounts( هايي دوسويه االسم امور اضافي نيازمند شرح] ي ارسطوابه ر[سان،  بدين
اند بـرآورده   سان استاندارد براي تعريف تعيين شده هايي را كه به هاي دوسويه شرط االسم اما شرح

از معرَّف باشند، و يك مضاف به » تر شناخته«در يك تعريف بايد ) terms( سازند؛ زيرا حدها نمي
ـ  االسم يك امر اضافي نمـي  بنابراين، شرح. اي شناخته است كه ديگري همان اندازه د تعريـف  توان

  . (Barnes, 2003: 95-96)رود چنين پيش مي] ارسطو[دليل  .باشد

  :دهد چنين تواند بود دست مي بندي تفسيري كه بارنز از عبارت ارسطو به صورت
  فرض اصلي   .اند ي دوريهاي االسم شرح ها هر دو تعريف براي هر جفتي از متضايف .1
  فرض كمكي      . مساوي است االسم دوري تعريف به هر شرح .2
  فرض كمكي      .تعريف حقيقي نيست اي مساوي هيچ تعريف به .3
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  ، قياس شكل اول3و  2     .تعريف حقيقي نيست اي االسم دوري هيچ شرح .4
  ، قياس شكل اول4و  1  .ندحقيقي نيست هايي تعريف ها براي هيچ جفتي از متضايف يهيچ دو تعريف .5

  :كند جنس و نوع را چنين گزارش ميتعريف  ةفرفوريوس دربار گفتةبارنز در پرتو اين تفسير، 
را از راه هـا   آن توانيم معاني توانند تعريف حقيقي شوند، بلكه ما مي نه جنس و نه نوع، نمي

 فراچنـگ آوريـم  ] مساوي كه تعريفي اسمي است يعني تعريف به[هاي دوسويه  االسم شرح
(ibid: 96). 

  :گويد ارسطو، مي مقوالتبر  وي با استناد به شرح فرفوريوس
ي فرفوريـوس،  ااسـتوار باشـيم كـه، بـه ر     اي معقـول دل  گونـه   تـوانيم بـه   سان ما مـي  بدين
معنـاي فنـي واژه،    نهـد، بـه   پـيش مـي   مـدخل هاي اجناس و انواعي كه وي در  االسم شرح

» نـوع «و » جـنس «اند چون  هايي اسمي تعريفها  آن .اند )delineations( اسمي هايي تعريف
  .(ibid)پذيرند  اند، و چنين حدهايي تعريف حقيقي نمي متضايف) terms( حدهايي

  :پردازد مي گفتهفرفوريوس، به گزارش و سنجش دليل وي بر اين  گفتةاز تقرير   پسبارنز 
فرفوريوس، به پيروي . باشد Gنوع  Sاست اگر و تنها اگر  Sجنس  Gتوان گفت كه  مي

ايـن  . عكـس  االسم جنس بايد از نوع نام برد، و به گيرد كه در شرح از ارسطو، نتيجه مي
تر از ديگري است اگر و تنها اگـر كـه ديگـري     يك عدد بزرگ. ور نيستآ استنتاج الزام

 mتـر از   بـزرگ  n: توان چنين روشن داشـت  را مي» تر از بزرگ«. تر از آن باشد كوچك
» تـر از   كوچك«داشت عبارت  اين روشن. n = m + kاي باشد كه  kاست اگر و تنها اگر 

  .(ibid) گيرد كار نمي را به
 گفتـة به ديگر سخن، بارنز با آوردن مثـال نقـض، فـرض اصـلي دليـل ارسـطو را، كـه        

هـايي   مفهـوم » تـر از  كوچـك «و » تر از بزرگ« .شكند وس بر آن استوار است، فروميفرفوري
توان اولي را بدون آوردن نامي از دومي و بدون افتادن به دام دور تعريف  مي امااند،  ايفمتض
))((: كرد kmnkmn +=∃↔>.  

توان بدون ارجاع به يكـديگر   آيد كه جنس و نوع را چگونه مي اكنون اين پرسش پيش مي
 (typical predicate) »محمول سنخي«بارنز براي اين كار، نخست مفهومي به نام . تعريف كرد

  :كند كه قدر مشترك جنس و نوع است، تعريف ميرا، 
X  محمولي سنخي است اگر و تنها اگر چيزي وجود داشته باشد كهX  در پاسخ به چيستي

  .(ibid: 97)آن بيايد 
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ها حمل  بر آن] كثيرين[= گان دانيم كه جنس و نوع هر دو در پاسخ به چيستي بسيار مي
 تفـاوت مـاهوي  شـود   حمل ميها  آن ه جنس برك گانيبسياركه آن  تفاوتشوند، با اين  مي

. عددي و شخصي دارند تنها تفاوتشود  حمل ميها  آن كه نوع بر گانيدارند ولي آن بسيار
اند، جنس در پاسخ به چيستي نوع بر آن  بنابراين، جنس و نوع اگرچه هر دو محمول سنخي

همـين   ةبارنز برپايـ . شود نوع در پاسخ به چيستي جنس بر آن حمل نمي اما ،شود حمل مي
   :پردازد مشترك و مختص، به تعريف جنس و نوع مي هاي مفهوم

X  محمولي جنسي است اگر و تنها اگرX   محمولي سنخي باشد و محمول سنخي ديگـري
  .بر آن حمل شود Yدر پاسخ به چيستيِ  Xوجود داشته باشد كه  Yچون 

X ولي نوعي است اگر و تنها اگر محمX    محمولي سنخي باشد و محمول سـنخي ديگـري
  .(ibid) بر آن حمل شود Xدر پاسخ به چيستيِ  Yوجود داشته باشد كه  Yچون 

 ةكار رفته است و نه در تعريف نـوع واژ  به» نوع« ةبينيم، نه در تعريف جنس واژ مي كه چنان
  .»جنس«

  
  و بارنز سينا   ابنة مقايس. 3

ي و در سه ار آيد كه اين دو شارح در يك نقطه هم و بارنز برمي سينا   ابنهاي  گفته ةاز مقايس
دور در تعريـف   دشوارةيي آنان عبارت است از راه فروگشايي ار هم ةنقط. اند يار نقطه ناهم

تفسير  )تفسير عبارت ارسطو، ب )الف: اند از يي آنان عبارتار ناهم ةجنس و نوع؛ و سه نقط
  .چگونگي نقد فرفوريوس )جدليل فرفوريوس، و 

» اي مناسـب  گونـه  بـه «ارسطو گفته است متضايفان بايد كه  اين ، با تكيه برسينا   ابن )الف
ديگر گنجانده شوند، مساوي، در تعريف يك ر و تعريف به، يعني بدون دو)اإلوفق الوجه علي(

بارنز بر آن  ، امامتضايفان روا شمرده باشد كند كه وي تعريف دوري را براي از بن انكار مي
رو، تعريـف   ازاين شوند، و دوري تعريف نمي ةي ارسطو متضايفان جز به گونااست كه به ر
گاه تعريف حقيقي نيست، بلكه همواره تعريف اسمي است؛ درست همچون  متضايفان هيچ

  ):4: 1369(حكيم سبزواري ة مفهوم وجود كه، به گفت
ــود ــرّف الوجـ ــرحمعـ ــمشـ  و لــــيس بالحــــد و ال بالرســــم اإلسـ

برداشـت   :دو، نقدپذيرنـد   و بارنز از عبـارت ارسـطو، هـر    سينا   ابنمن، برداشت  نظربه 
  :گويد مي سينا   ابن. گاه منطقينگرگاه تفسيري و برداشت بارنز از نگراز  سينا   ابن
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التعليم و هذه لفظة . و لكن ينبغي أن يؤخذ بعضها في حدود البعض علي الوجه األوفق[...] 
  .)251: ب 1428، سينا   ابن( ولاال

اي مناسـب در حـدود    گونـه  بـه ] هـا  از متضايف[ولي سزاوار است كه برخي : [...] برگردان
  .است] اُرگانون: يعني[ اولتعليم و اين لفظ . برخي برگرفته شود

هـاي   از ميـان ترجمـه  . او، عين عبـارت ارسـطو نيسـت    گفتة، برخالف سينا   ابنيت روا
  :نزديك است سينا   ابناي به روايت  ابوعثمان دمشقي تا اندازه ةترجم تنها اُرگانون

  ).2/659 :1949 ،ارسطو(توافق ها  آن أن نستعملها في هذه كما يظنّ بها[...] فيجب 
كـار گيـريم كـه     چنان به ها]متضايف[را در اين  ها]متضايف[  آن[...] پس بايد كه : برگردان
  .رود مناسب است گمان مي

از روايـت   )كيمبـريج  ـ ـ  پيكارد(و انگليسي ) اديب سلطاني(هاي نوين فارسي  ترجمه اما
  :كنند پشتيباني نمي سينا   ابن

سودمند به نگـر  كه جا  آن را درها  آن ها را شناخت، ولي بايد گونه قاعده اين ةاينك بايد هم
  .)142a32-33: 1378ارسطو، ( كار گرفت هآيند ب مي

‘One ought to recognize all such points as these, and use them as occasion may seem 

to require.’ (Aristotle,1991: 142a32-33) 

ي كه ممكن موقعيت سته بهب راها  آن ، وشناختهايي از اين دست را  نكته ةبايد هم: برگردان
  .كار گرفت به نظر رسد است مقتضي به

گذشته . به ارسطو قطعي نيست) اي مناسب گونه به(» وفقاأل الوجه علي«بنابراين، اسناد قيد 
نيست كه مراد ارسطو از اين قيـد همـان   معلوم روشني  فرض درستي اين اسناد، به از اين، به
بايسـت   جاي اين تفسير متكلفانه مي به سينا   ابند كه رس نظر مي به. گويد مي سينا   ابنباشد كه 

بـر  نقدهايي را كه بر فرفوريوس وارد كرده اسـت   ةكرد و هم مي اشكال ارسطومستقيماً بر 
از اين گذشـت،    خود را، كه پيش فرجامينحل    و سپس راه گذاشت ميخود ارسطو  گردن
دروني وي  هاي هيجان و از هشناختي داشت رواناي  ريشه سينا   ابنديدگاه شايد . نهاد مي پيش

دارد فرفوريوس  اي كه ارسطو را بزرگ مي همان اندازه  وي كمابيش به چراكه ،برخاسته باشد
  12.شمارد را خوار مي

متكلفانه نيست، با دسـتگاه منطقـي    سينا   ابنا برداشت بارنز نيز، اگرچه مانند برداشت و ام
بودن تعريـف متضـايفان را از    دوري دعوي، سينا   ابنخالف  ربارنز، ب. ارسطو ناهمخوان است

از ايـن رهگـذر نتيجـه     ولي ،گذارد ، بلكه آن را بر گردن ارسطو ميدزداي نميعبارت ارسطو 
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 آيـد كـه   از ايـن نتيجـه الزم مـي   . ي ارسطو متضايفان تعريف حقيقي ندارنداگيرد كه به ر مي
واقـع تعريـف    غيرحقيقـي در دسـتگاه ارسـطو در   ، زيرا تعريف ندباش ناپذير متضايفان تعريف

زيرا  ممتنع است؛ها  آن كه تعريف اين معنا بايد باشد هم به ناپذيري متضايفان تعريف. نيست
از . كه امري است ممتنع، و مستلزم ممتنع خود ممتنـع اسـت   استدور مستلزم ها  آن تعريف

ناپذير باشـد بـديهي اسـت     يفسوي ديگر، در دستگاه ارسطو هر تصوري كه به اين معنا تعر
 خالف وجدان است تنهاو اين نه . بنابراين، متضايفان بايد بديهي باشند). 38: 1387اسدي، (

 صورتيدر  ماهويبا دستگاه ارسطويي نيز ناهمخوان است؛ زيرا در اين دستگاه مفاهيم  بلكه
در زيـر اجنـاس    يـده ، و مفـاهيم گنج )36 :همـان (اند كه يا جنس عالي باشند يا فصل  بديهي
بودن تعريف متضايفان را با آوردن  بارنز اگرچه سرانجام دوري. ناپذير باشند توانند تعريف نمي
  .كند اي نمي منطقي ارسطو اشارهكند، به ناسازگاري آن با دستگاه  مي ابطالمثال نقض يك 

  :كند مي مفه، با انكار اتكاي دليل فرفوريوس بر عبارت ارسطو، آن را چنين سينا   ابن )ب
  مقدمه          .اند جنس و نوع متضايفان .1
  مقدمه    .يكديگر است ةضرورت، تعريفشان دربردارند متضايفان، به .2
  .گر استيكدي ةضرورت، تعريفشان دربردارند جنس و نوع، به .3

  ، قياس شكل اول2و  1
  :كند تا آن را چنين فروشكند برهان خلف، تالش مي يك ريزي سپس با طرح

  . تعريف حقيقي است شانجنس و نوع، تعريف .4
  )فرفوريوس مدعاي: سينا   ابني ار  به(مقدمه 

  مقدمه  .اند هاي يكديگرند تعريف دوري  )term(حد ةهايي كه دربردارند تعريف .5
  مقدمه        .هاي دوري تعريف حقيقي نيستند تعريف .6
  . هاي يكديگرند تعريف حقيقي نيستندحد ةهايي كه دربردارند تعريف .7

  ، قياس شكل اول6و  5
  ، قياس شكل اول7و  3      .جنس و نوع تعريفشان حقيقي نيست .8
  ، قياس شكل اول 8و  4  .شان حقيقي است و حقيقي نيستجنس و نوع تعريف .9

  :كند مي فهمبارنز اما، با تأكيد بر پيروي فرفوريوس از ارسطو، دليل او را چنين 
  مقدمه          .اند جنس و نوع متضايفان .1
  مقدمه          .اند متضايفان دوريهاي  تعريف .2
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  مقدمه      .حقيقي نيستند هايي هاي دوري تعريف تعريف .3
  اولشكل  قياس 3و  2    .حقيقي نيستند هايي متضايفان تعريفهاي  تعريف .4
  اولشكل  قياس 4و  1    .هايي حقيقي نيستند نوع تعريفجنس و هاي  تعريف .5

هـاي   كند كـه تعريـف   نمي بيان، سينا  ابناين تفسير، فرفوريوس، برخالف نظر  ةبرپاي
گـاه تعريـف    خواهد اثبات كند كه جـنس و نـوع هـيچ    اند، بلكه مي جنس و نوع حقيقي

از تقريـر   8 ةمقدمـ بنـابراين،  . همواره اسمي است ها  ي آنها شوند و تعريف حقيقي نمي
ـ   ضداش بر  گيريسوكه  سينا  ابن  مـدعاي تفسـير بـارنز، اصـل     ةفرفوريوس اسـت، برپاي

  .فرفوريوس است
دو نقد نخسـت   سينا   ابن ةگان از ميان نقدهاي سهگاه  آن اگر تفسير بارنز را بپذيريم، )ج

ترتيـب داده   سـينا    ابـن  ةبرداشـت ويـژ   ةزيرا اين نقـدها برپايـ  . او ديگر وارد نخواهند بود
تعريـف   دشـوارة شـود كـه    گفت دليل فرفوريوس سبب مـي  نخستين نقد، كه مي. اند  شده

تفسـير بـارنز خـود بخشـي از دليـل       ةهـا دامـن بگسـترد، برپايـ     متضـايف  ةدوري بر همـ 
ي برهـان  )هـا (مقدمهگفت دليل فرفوريوس نه كذب  دومين نقد، كه مي. فرفوريوس است

زيـرا فرفوريـوس   . را، نيز نارواسـت   آن بودن صورت سازد و نه نامعتبر خلف را آشكار مي
از   سومين نقد هم بيش و پـيش . است را نپذيرفتهبرهان خلف  چهارم ةبه هيچ روي مقدم

تفسـير خـود،    ةبا اين همه، بارنز برپاي. كه به فرفوريوس وارد باشد به ارسطو وارد است آن
  .مثال نقضن يك آورد: سازد نقد ساده و روشني بر دليل ارسطويي فرفوريوس وارد مي

و بـارنز هـر دو در ايـن نكتـه      سـينا    ابنها،  و جدانگري ها برداشت  اختالفاين  ةبا هم
جملـه تعريـف     و از بـودن تعريـف متضـايفان    روي، ضرورت دوري  هر  اند كه، به يار هم

يـف  بـراي تعر  سـينا    ابـن كاري كـه  راه ةبرپاي .حكمي است ناصواب جنس و نوع اضافي
كرد كـه  اي تعريف  گونه توان به دهد، جنس و نوع را مي دست مي ، بهسان كلّي بهمتضايفان، 

  :از بند دور آزاد باشند
گـوي ديگـري    گوي است كه در پاسخ به چيستي محمول چيسـتي  جنس محمولي چيستي

  . شود بر آن حمل مي) نوع(
در پاسـخ بـه   ) جـنس (گـوي ديگـري    گوي است كه محمول چيستي نوع محمولي چيستي

  .شود بر آن حمل مي اش يستيچ

  :دهد دست مي اند كه بارنز براي جنس و نوع به يهاي و اين دو درست همان تعريف
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X  اگر  فقطمحمولي جنسي است اگر وX  محمولي سنخي باشد و محمول سنخي ديگري
  .بر آن حمل شود Yدر پاسخ به چيستيِ  Xوجود داشته باشد كه  Yچون 

X  اگر  فقطمحمولي نوعي است اگر وX   محمولي سنخي باشد و محمول سنخي ديگـري
  .بر آن حمل شود Xدر پاسخ به چيستيِ  Yوجود داشته باشد كه  Yچون 

  
  برآيند جستار. 4

 توجيـه دهـد و در   دست مي هايي دوري به از جنس و نوع تعريف ايساگوگهفرفوريوس در 
انـد و تعريـف    ايفگويد كـه چـون جـنس و نـوع متضـ      كار خود، به پيروي از ارسطو، مي

 سـينا    ابن. ناچار دوري است ناچار دوري است، پس تعريف جنس و نوع هم به متضايفان به
گويد كـه ارسـطو اگرچـه گفتـه      كند و مي حساب ارسطو را از حساب فرفوريوس جدا مي

ده شود، به اين نكته نيز انناچار بايد در تعريف ديگري گنج است كه هر يك از متضايفان به
، يعني بدون تعريـف دوري يـا   »اي مناسب گونه به«شده است كه اين گنجانش بايد  رهنمون

. ده اسـت سـپر را بـه فهـم خـود مـا     » مناسب ةگون«مساوي، باشد و دريافت اين  تعريف به
گويد كه نخست بايد متضـايفان را از اضـافه    مي» مناسب ةگون«خود در تفسير اين  سينا   ابن

سان متضـايفان بـا    بدين. را در تعريف هر يك ذكر كرد تضايفو سپس بايد علت  پيراست
بوعلي اگرچه خود اين شـيوه را در تعريـف جـنس و نـوع     . شوند، نه به هم هم شناخته مي

توان جنس و نوع  آن مي رددر اين جستار نشان داده شد، با كارب كه چنانكار نگرفته است،  به
و ايـن درسـت همـان    . مساوي نيفتـيم  بهتعريف كرد كه در دام دور و تعريف  اي گونه بهرا 

بـا وجـود ايـن، بـارنز     . كنـد  آن تعريف مي ةاي است كه بارنز نيز جنس و نوع را برپاي شيوه
كند و بـر آن اسـت كـه     حساب فرفوريوس را از حساب ارسطو جدا نمي سينا   ابنبرخالف 

اي  گونه يوس را بهدليل فرفور سينا   ابن. گفته از ارسطو پيروي كرده استآنچه  فرفوريوس در
تعريف جنس و نـوع تعريـف حقيقـي    «: آيد كند كه اين تناقض از آن بيرون مي گزارش مي

بوعلي، افزون بر اين، سه نقد ديگر بر . »است و تعريف جنس و نوع تعريف حقيقي نيست
كنـد كـه    اي گزارش مي شيوه بارنز اما دليل ارسطويي فرفوريوس را به. دكن اين دليل وارد مي

نخسـت   ةساز تنهااين گزارش، فرفوريوس  ةآيد؛ زيرا، برپاي اقض يادشده از آن بيرون نميتن
ريـزي شـده    پذيرد و دليل او نيز اساساً براي اثبات همـين گـزاره طـرح    تركيب عطفي را مي

آساني  مثال نقض بهيك ي بارنز هم نپذيرفتني است، زيرا با ابا اين همه، اين دليل به ر. است
  .آن را فروشكست ةترين مقدم توان مهم مي
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