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  :سينا مواضع جدلي در منطق ابن
  فيتعر مغالطات تا مناظره اصول از

  *مهدي عظيمي

  چكيده
گرفتنـد ولـي    كار مـي  به» اصول مناظره«منزلة   مواضع جدلي را ارسطو و مشائيان به

ايـن يكـي از   . دگرگون ساخته اسـت » مغالطات تعريف«ها را به  سينا كاركرد آن ابن
سيناست كه پويايي انديشة منطقي او و استقالل آن از  هاي ابن ترين نوآوري برجسته

رد توجـه  دهد، با اين حال تـاكنون مـو   خوبي نشان مي منطق ارسطو و مشائيان را به
او، و از سـوي  » گرايـي منطقـي   هدف«اين نوآوري از يك سو با . قرار نگرفته است

سينا  گرايي منطقي ابن منظورم از هدف. پيوند دارد اش نگاري دوبخشي ديگر با منطق
انديشــي و پرهيــز از  بــاور او بــه ايــن ديــدگاه اســت كــه هــدف منطــق درســت 

يي كه در راستاي يكي از اين دو انديشي است و هر بخش از منطق ارسطو نادرست
هدف نيست يا بايد كنار نهاده شود، مانند خطابه و شعر، يا بايد تغيير كاركرد دهد، 

شـود بـه نظريـة تعريـف و      نگاري دوبخشي، منطق تقسيم مي در منطق. مانند جدل
تبـديل مواضـع جـدلي بـه     «سـينا يعنـي    اكنون اگر اين نوآوري ابن. نظرية استدالل

هاي سوفيستي  ابطال«را در كنار اين ديدگاه ارسطويي بگذاريم كه » عريفمغالطات ت
گاه به موازات نظرية تعريـف و نظريـة    ، آن»اند همگي مغالطات قياسي) ها سفسطه(

اين . شوند به مغالطات تعريف و مغالطات استدالل استدالل، مغالطات هم تقسيم مي
تدريج  ، به»گرايي هدف«و » دوبخشي منطق«گام با رشد دو ايدة  سينا هم نوآوري ابن

  .كند رشد مي االشاراتو المشرقيين،  منطق، الحدود، ةالنجا، الشفاءدر 
  .دوبخشي، جدل، سفسطه نگاري مغالطات منطق تعريف، منطق: ها كليدواژه

  
                                                                                                 

  mahdiazimi@ut.ac.irاستاديار دانشگاه تهران  *
  29/8/1392: تاريخ پذيرش ،1/7/1392: تاريخ دريافت



 از اصول مناظره تا مغالطات تعريف: سينا مواضع جدلي در منطق ابن   114

  

  مقدمه. 1
و  هــا برجــاي نهــاد، يادداشــت 1يــون چــه ارســطو بــراي جانشــينان خــود در لوكــه آن .1.1

و آميختــه بــه (گفتارهــايي بــود كــه پــس از گذرانــدن سرنوشــتي پــر فــراز و فــرود  درس
جا دانشمندي بزرگ بـه نـام آنـدرونيكوس آثـار      و در آن«. از رم سر درآورد) پردازي داستان

هاي او هميشه در آينده اسـاس كـار همـه     ارسطو را به نحوي مهذب و منقح كرد كه نسخه
هـاي او شـش    نگاشـته  از ميان آثار پرشمار ارسطو، منطق). 27 :1374نوسبام، (» قرار گرفت

ايـن شـش رسـاله    . ، ناميـده شـده اسـت   )ابزار دانـش (اُرگانون، ها  اند كه مجموعة آن رساله
  :اند سان چينش يافته بدين
  ؛ها مقوله. 1
  ؛ )قضايا(در پيرامون گزارش . 2
  ؛ )قياس/ تحليل اول(آناكاويك نخست . 3
  ؛ )برهان/ تحليل ثاني(آناكاويك دوم . 4
   2؛)جدل/ مواضع(هاي بحث  جايگاه. 5
  ).XVI: 1378اديب سلطاني،  ←( 3)سفسطه(هاي سوفيستي  در پيرامون ابطال. 6

در ايـن  . اسـت  ها ها و ابطال جايگاهچه با جستار كنوني پيوند دارد  از سياهة باال آن .2.1
اش چـه نگـاه    ديسي انديشـة منطقـي  سينا در روند دگر خواهم بررسي كنم كه ابن جستار مي

مايـة   فرضـية مـن ايـن اسـت كـه وي درون     . هاي اين دو رساله يافته است اي به آموزه تازه
چـون   را هـم  هـا  ابطـال مايـة   و درون» شناسـي منطـق تعريـف    آسـيب «را چونـان   ها جايگاه

رسـطويي  دوم در بن ا] تزِ[= اگرچه برنهاد . درنگريسته است» شناسي منطق استدالل آسيب«
وي ايـن نگـاه تـازه را نخسـت از دريچـة      . سينا است سره نوآورد ابن است، برنهاد اول يك

زدن بـه شـيوة    به دست آورده، و سپس آن را با گـره  النجاة اش در منطق گرايي منطقي هدف
هاي او است، به كمال رسانده  ترين نوآوري نگاري دوبخشي، كه يكي ديگر از برجسته منطق
  :تا فرضية اين جستار ثابت شود، نخست بايد بدانيم كه. است

  چيست؟ ها جايگاه) الف
  چيست؟ ها ابطال) ب
  سينا در منطق چيست؟ گرايي ابن هدف) پ
  دوبخشي چيست؟ نگاري منطق) ت
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  4ها جايگاهدربارة . 2
گويـد، يـافتن روشـي بـراي      روشني مـي  كه ارسطو خود به ، چنانها جايگاهبرنامة كلي . 1.2

گويـد،   كه ارسـطو مـي   و استدالل جدلي، چنان). 100a18-24(ساختن استدالل جدلي است 
هـاي پذيرفتـة همگـان     گـزاره  ولـي . ... هاي پذيرفتة همگـان اسـت   بر پاية گزاره«استداللي 

تـر ايشـان، يـا بـه نگـر       نمايند، يا بـه نگـر بـيش    ند كه يا به نگر همگان درست ميا هايي آن
تـرين و   تـرين ايشـان، يـا آنـان كـه شـناخته       فرزانگان؛ و از فرزانگان، يا همة ايشان، يا بيش

  ).100a30-100b24(» اند معتبرترين
، يعنـي يـافتن روش   هـا  جايگاهي كه ارسطو براي پيشبرد برنامة هاي نخستين پرسش .2.2
استدالل جدلي دربارة چـه چيزهـايي   . 1: يندها روست اين پردازي جدلي، با آن روبه استدالل

اين چيزها را چگونه . 3شود؛  استدالل جدلي از چه چيزهايي تشكيل مي. 2شود؛  تشكيل مي
كوتـاهي بگـويم و بگـذرم كـه      يد پيشاپيش و بـه بگذار). 101b11-14(توان به دست آورد  مي

اما پاسخ او به دو ). 103b2-25(گانه  مقوالت ده: دهد ارسطو به پرسش سوم چنين پاسخي مي
شـود   ها تشـكيل مـي   ها و دربارة مسئله پرسش نخست اين است كه استدالل جدلي از مقدمه

)101b15-17 .(گويد چه ارسطو دربارة تمايز مقدمه و مسئله مي از آن )101b29-34; 104b1-2( ،
آيـا چنـين نيسـت كـه الـف ب      «اي است پرسشي در قالب  شود كه مقدمه جمله دانسته مي

كه باوري مقبول يا مشهور را بـه  ) »مگر الف ب نيست؟«: تر به زبان طبيعي نزديك(» است؟
 پرسشـي «يـا  » پرسشـي تأييـدي  «به گفتة گولكه، مقدمه . پرسد قصد تأييد و تصديق آن مي

ورز آن باور مقبول يا مشـهور را،   جدل). 2، پاورقي 621: 1378ارسطو،  ←(است » حكمي
اي اسـت پرسشـي در    مسئله اما جمله. نهد از تأييد هماورد، در استدالل جدلي خود مي  پس

كه استدالل جدلي دربارة آن و براي تعين يكـي  » آيا الف ب است يا الف ب نيست؟«قالب 
ها  ها و براي پاسخ به مسئله بنابراين، استدالل جدلي از مقدمه. شود مي از دو پارة آن تشكيل

  .شود ساخته مي
هـا خـود از چـه اجزايـي سـاخته       هـا و مسـئله   شايد پرسيد كـه مقدمـه   اكنون مي .3.2

هـاي   در پاسخ به اين پرسش است كه ارسطو از چهار محمول كلي، كه در دوره. شوند مي
گويـد كـه    آورد و مـي  ناميده شدند، سخن به ميان مـي ) predicables(» پذيرها حمل«بعدي 
موضـوع  » تعريـف «ها يا  شوند كه محمول آن هايي ساخته مي هاي جدلي از مقدمه استدالل

بـه بيـان ديگـر، مـا در     ). 101b15-25(آن » عـرض «آن، يا » جنس«آن، يا   »خاصة«است، يا 
و ايـن  . دست يـابيم  مان ل گزارة رقيبجدل بر آنيم كه به اثبات گزارة ادعايي خود، يا ابطا
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هـا سـاخته شـده     گذر استداللي به انجام برسانيم كه خود از گـزاره  خواهيم از ره كار را مي
موضـوع  » تعريف«اي يا  پذيرها، محمولِ هر گزاره از سوي ديگر، بر پاية نگرة حمل. است

ة ادعـايي خـود را   كـه گـزار   پس بـراي ايـن  . آن، يا جنسِ آن، يا عرض آن  است، يا خاصة
يك از ايـن   كدام ها با موضوع ها اثبات، يا گزارة رقيب را ابطال كنيم، بايد بدانيم كه محمول

اگـر برآورنـد گـزاره    . آورند يا نه هاي ضروري آن را برمي چهار پيوند را دارند، و آيا شرط
  .شود، وگرنه ابطال اثبات مي
را  ها جايگاهبندي اصلي  اسكلت پذيرها حمل بينيم آموزة از همين روي است كه مي. 4.2

پـارچگي   پـارچگي دارد، يـك   اي كه يك ، تا اندازهها جايگاهبه «سازد و به گفتة مارتا نيل  مي
پذيرها اصولي را براي راهبرد منـاظره بـه    چراكه ارسطو بر پاية حمل). ibid: 33(» بخشد مي

منـد   كران اي مجموعه ها اين. نامد مي) ها، مواضع جايگاه( τόποι’5‘ها را  دهد كه آن دست مي
اي  نگرد تا گزاره ها درمي هنگام نياز، به آن ، بهورز هستند كه جدل » ها گزاره ـ  الگو«و معين از 

؛ اديـب  38: ج 1428سـينا،   ابـن  ←(را از آن بيرون كشد درخور وضعيتي ويژه در منـاظره  
سـان،   بـدين ). Kneale and Kneale, 1978: 34پـاورقي؛  ، 656: 1378ارسـطو،  : سلطاني، در

دنبالـة  «، در دفتـر سـوم بـه    »هاي مشـترك عـرض   جايگاه«به  ها جايگاهارسطو در دفتر دوم 
، در دفتـر پـنجم بـه    »هـاي مشـترك جـنس    جايگاه«، در دفتر چهارم به »هاي عرض جايگاه

، و در دفتـر  »ك تعريـف هـاي مشـتر   جايگاه«، در دفتر ششم به »هاي مشترك خاصه جايگاه«
پردازد و مواضع جدلي را بر  مي» هاي تعريف هماني و دنبالة جايگاه هاي اين جايگاه«هفتم به 
  .بندي كرده است پذيرها استخراج و دسته پاية حمل

سزد كـه   آيد كه براي بحث ما ضروري نيست، ولي مي جا پرسشي پيش مي در اين. 5.2
شـمار نيـاورده    پذيرها به را از حمل» فصل«و » نوع«ارسطو چرا . كوتاهي آن را پاسخ دهيم به

، و دربـارة  )Ross, 2004: 55(پذيرهاست  است؟ دربارة نوع بايد گفت كه موضوعِ اين حمل
گيـرد و آن را از خـود جـنس     فصل بايد گفت كه ارسطو فصل را فصل جنس در نظر مـي 

پذيرها از راه استقرا و قياس  حمل جا كه بر حصر با اين همه، آن. (101b18)سازد  متمايز نمي
فصـل  «رسـد بـر پايـة آن،     نظر مي دهد كه به دست مي ، تقسيمي به(103b5-20)آورد  دليل مي
پـذيرها   تـوان گفـت كـه آمـوزة حمـل      بنـابراين، مـي  . پذيرها است هم يكي از حمل» جنس

بـراي  (تعريف، جنس، فصل جنس، خاصـه، و عـرض   : دربرگيرندة پنج محمول كلي است
  ).76 -  71: 1391عظيمي،  ←تر  بحث مفصل

ه اين آموزه پيوندي ناگسستني با دهد ك پذيرها نشان مي نگاهي گذرا به آموزة حمل .6.2
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 هـا  جايگاه«: ويدگ اين پيوند چندان استوار است كه مارتا نيل مي. نگرة تعريف و تقسيم دارد
كـار   تعريف و تقسيم بـه  هاي ورزي دربارة روش جدلي است كه در مسئله محصول انديشه

يـف اسـت و   پـذير خـود تعر   نخستين حمل). Kneale and Kneale, 1978: 33(» رفته است
 6.نـد ا اجـزاي تعريـف  ) يعني جنس، فصل جنس، خاصه، و عـرض (پذير ديگر  چهار حمل

گذر فصول  تقسيم هم چيزي نيست جز فروكاستن اجناس به انواع، و انواع به اصناف، از ره
بـا   ها بر آن پذيرها و مواضع جدليِ مبتني درك اين نكته كه آموزة حمل. و خواص و اعراض

سينا، يعنـي تغييـر كـاركرد مواضـع      نگرة تعريف پيوندي استوار دارد براي فهم نوآوري ابن
  .جدلي از اصول راهبرد مناظره به مغالطات منطق تعريف، بسيار مهم است

  
  هاي سوفيستي ابطالدربارة . 3

 7نيآغـاز  شـنهادة يپكه آن  ماند يبازم نياكنون ا«: ديگو يم ها ابطال گفتار يدر پ ارسطو .1.3
را بـه   ادشـده ي يو جسـتارها  مييآن بگو رامونيكوتاه در پ يو باز سخن ميآور اديخود را به 
 »نيآغـاز  شـنهادة يآن پ«بر آن است كـه منظـور ارسـطو از     كويتر). 183a35( »ميفرجام آور

 بيـ بـه نقـل از اد  (آمده است  ها گاهيجا كمياست كه در آغاز فصل نخست از دفتر  يزيچ
) 65b16( نخست كيآناكاودر  نيهمچن يو). 8 ي، پاورق1010: 1378ارسطو، : نك ،يسلطان

 ها ابطال ه،يپا نيبر هم گران،پژوهش. دهد يارجاع م ها گاهيجابا نام ) 167b21-36( ها ابطالبه 
 انـد  شمرده آن از يبخش اي) Kneale and Kneale, 1978: 23( ها گاهيجا مةيو ضم وستيرا پ

  ).5 يپاورق، 1014: 1378 ارسطو،: نك ،يسلطان بياد(
سخناني دارد كه مرز روشني ميان  ها ابطالو  ها جايگاهبا وجود اين، ارسطو در آغاز  .2.3
 هـا  جايگاهاو در فصل يكم از دفتر نخست . كشد مي ارگانونهاي مهم  و ديگر كتاب ها ابطال

-100a25(برهاني، جـدلي، مشـاغبي، و مغـالطي    : سازد چهار گونه استدالل را از هم جدا مي

101a17 .( هـاي  گويـد كـه دربـارة اسـتدالل     مي ها ابطالسپس در فصل دوم از دفتر نخست 
سخن گفتـه و اكنـون در    ها جايگاههاي جدلي در  و دربارة استدالل 8،ها آناكاويكبرهاني در 

بنـابراين،  ). 165b10-12(هاي مشاغبي سخن بگويـد   كه دربارة استدالل خواهد اين كتاب مي
گويد كه استدالل مشاغبي و  ولي ارسطو خود مي. است» استدالل مشاغبي« ها ابطالموضوع 

 آناكاويك نخستكه موضوع   پس در حالي). 172a30(مغالطي تفاوتي جز در هدف ندارند 
 هـا  ابطـال جدل اسـت، موضـوع    ها جايگاهبرهان، و موضوع  آناكاويك دومقياس، موضوع 

ــه اســت  ــاغبه و مغالط ــطو آن را   . مش ــه ارس ــه، ك ــن، مغالط ــود اي ــا وج  παραλογισμόςب
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)paralogismόs =] ( قيـاس  = قيـاس سـوء   = قيـاس فاسـد   = قيـاس كـاذب   = پاراشماري
  .تري دارد خواند، بسامد بيش مي] مغالطي
تبكيـت، بـر   . است ها ابطالا ابطال هم از واژگان پربسامد در كنار مغالطه، تبكيت ي. 3.3

). 165a3(دهـد   پاية تعريف ارسطو، هر قياسي است كه نقيض نتيجة هماورد را به دست مي
كنـد   راستي اين كار را نكند بلكه صرفاً وانمود كند كه چنين كاري را مي حال اگر تبكيتي به

اي از قيـاس   پس تبكيت مغـالطي گونـه  . گويند» ابطال سوفيستي«يا » تبكيت مغالطي«آن را 
من از اين پس، در اين بخش، تبكيت مغـالطي و قيـاس مغـالطي، هـر دو را     . مغالطي است

  .خوانم مي» مغالطه«سادگي  به
كند كه ارسطو در اين كتـاب دو برنامـة    نمايان مي ها ابطالنگاهي گذرا به فهرست . 4.3
، و 13، 12، 11، 8، 6، 5، 4هـاي   فصل(مغالطات  هاي نخست، شناسايي خاستگاه: كلي دارد

  ).33 -  16هاي  فصل(ها  ، و دوم، فروگشايي آن)14
او ). 165b24(خيزند يا از بيرون زبان  ها يا از درون زبان برمي به رأي ارسطو، مغالطه .5.3
 ،)اشـتراك لفـظ  (نـامي   هـم : دانـد  ي زباني را، بر پاية قياس و استقرا، شش تـا مـي  ها مغالطه

كـردن   ، بخش)اشتراك تقسيم/ تركيب مفصل(نهاد  ، هم)اشتراك تركيب/ ممارات(دوپهلويي 
-165b25) (اشتراك شكل(، صورت زبان )تعجيم(، فراگويي )اشتراك تأليف/ تفصيل مركب(

  :زباني، به رأي ارسطو، هفت است هاي برون و اما شمار مغالطه). 29
  ؛)أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات( )166b29( »ندهايي كه وابسته به عرض هست پاراشماري« .1
به / اي اي به معناي مطلق، يا از جنبه اند كه آيا گزاره هايي كه وابسته به آن پاراشماري« .2
  ؛)سوء اعتبار حمل) (166b37(» شود اي و نه به معناي فرسخت گفته مي شيوه
 ايـ  سـت يچ يشـمار  هستند كه باهم امر نيا نكردن فيتعر جةينت ها يپاراشمار گريد« .3
  ؛)فيتأل سوء/ بيتركسوء () 167a21( »ستيچ ابطال
» شـد  بايستي استوار مـي  كردن چيزي كه در آغاز مي هاي وابسته به فرض پاراشماري« .4

)167a36) (؛)مصادره بر مطلوب آغازين  
  ؛)ايهام انعكاس) (176b1(» ابطالي كه وابسته به پيامد است« .5
» كـردن  نيست را چونان انگيزاننده فرض] علت[= چه انگيزاننده  آن: ابطالِ وابسته به« .6

)167b21) (ً؛)أخذ ما ليس بعلة علة  
جمـع  ) (167b37(» سـاختن دو پرسـمان هسـتند    هايي كه وابسته به يكـي  ورزي چِم« .7

  ؛)مسئلة واحدة المسائل في
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 از  پـس  ارسـطو  كه است نيا دارد يفراوان تياهم يكنون جستار يبرا كه يا نكته. 6. 3
  گرداند؛ يبازم »تيتبك نشناختن« به را ها آن همة گانه، زدهيس يها مغالطه برشمردن

بندي  هاي فرانمودي را بدين شيوه بخش هاي فرانمودي و ابطال شماري پس يا بايد باهم
بازگردانـد و آن را  ] جهل به تبكيـت = ندانستن رد [= كرد، يا بايد همه را به ناداني از ابطال 

تـوان بـه    هـاي يادشـده را مـي    قرار داد؛ زيرا همـة شـيوه   >ها ـِ همة سفسطه<اصل و آغاز 
  ).168a18-20( ]بازگرداند= فروگشود [= تعريف ابطال آناكاويد  >تخطي از<

اي از قياس است، به ايـن معنـا    گفتم كه تبكيت يا ابطال گونه 3 .3 بخش پيش از اين در
توان گفت كه از نگاه ارسـطو   بنابراين، مي. پديدآورندة نقيض نتيجة هماوردكه قياسي است 

بـه ديگـر سـخن،    . ريشه و خاستگاه هر سيزده مغالطة يادشده تخطي از تعريف قياس است
  .)7بخش ( اند هاي قياسي هاي يادشده مغالطه مغالطه همة

  
  سينا در منطق گرايي ابن هدف. 4

هايي كـه بـه    نخست آن: توان در دو دسته گنجاند يك نگاه مي سينا را از هاي ابن نوشته منطق
؛ و الشـفاء اند، ماننـد منطـق    پرداخته شان گانه با همان كاركرد اسطويي هاي پنج همة صناعت

آن هـم تـا   (گانه فقط به يادكرد برهـان و سفسـطه    هاي پنج هايي كه از ميان صناعت دوم آن
هـا   اند يا كاركرد آن هاي ديگر يا چشم پوشيده ناعتبسنده كرده و از ص) كوتاهي اي به اندازه

انـد كـه در    هاي دستة دوم ترين نمونه برجسته االشاراتو  النجاةمنطق . اند را دگرگون ساخته
اند ولي از ميان سه صناعت ديگر،  شان آمده ها برهان و سفسطه با همان كاركرد ارسطويي آن

به بعد روشـن   6كه در بخش  جدل نيز، چنان اند و سره كنار گذاشته شده خطابه و شعر يك
  :نويسد مي النجاةسينا در پايان منطق  ابن. خواهم كرد، تغيير كاركرد داده است

براي تو از دانش منطق به همين اندازه بسنده كرديم و راه رسيدن به صواب را، كـه همـان   
هايي است كه در  اهقياس برهاني و حد حقيقي است، و راه پرهيز از خطا را، كه همان جايگ

دهد، به تو شناسانديم و منطق را با يادكرد امور بيرون  ها و حدها غلط رخ مي ها در قياس آن
از اين دو هدف دراز نساختيم، گرچه از سود تهي نيستند؛ اموري ماننـد مواضـع جـدلي و    

اربرد هاي خطابي و مواد و اغراض و چگونگي كـ  ها، و مانند قياس ابزارها و كاربردهاي آن
پس اگر دوست داشـتي كـه بـر آن    . ها ها، و مانند گفتارهاي شعري و مواد و اغراض آن آن

  ).185 -  184: 1379سينا،  ابن(شود بجوي  ناميده مي الشفاءآگاهي يابي آن را از كتاب ما كه 

انديشيدن و پرهيز از  درست: گويد كه هدف از منطق دو چيز است جا مي سينا در اين ابن
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چون مقاصد سياسي، (جدل، خطابه، و شعر اگرچه براي اهداف ديگري . انديشيدن نادرست
رو، يـا    آيند و، از اين سودمندند، به كار اين دو هدف نمي) شناختي اجتماعي، هنري، و روان

كم با  اي دگرگون شود كه دست گونه ها به بايد از منطق كنار گذاشته شوند يا بايد كاركرد آن
سينا بر پاية اين ديـدگاه، كـه از ايـن پـس آن را      ابن. دشده سازگار افتنديكي از دو هدف يا

كه  خوانم، براي خطابه و شعر گزينة نخست و براي جدل، چنان مي» گرايي هدف«كوتاهي  به
  .گزيند خواهيم دانست، گزينة دوم را برمي

  
  دوبخشي نگاري دربارة منطق. 5

 گسترش قلمـرو جهـان اسـالم    به )ص( امبراز درگذشت پي  كه مسلمانان پس  هنگامي .1.5
هـايي   زبان بود، نخستين سرزمين گاه مسيحيان سرياني پرداختند، سوريه و عراق كه سكونت

هاي يوناني موجود در  ، آموزهها مسيحيان ساكن اين سرزمين. بودند كه به دست آنان افتادند
آنـان  ). Rescher, 1974: 15(اسكندريه و از جمله منطق ارسطويي را ترجمـه كـرده بودنـد    

را به پايان آن افزوده و بـه   شعرو  خطابهارسطو، و  ارگانون فرفوريوس را به آغاز ايساگوگة
  ).ibid: 17-18(بخشي دست يافته بودند كه مطبوع و متبوع مسلمانان افتاد  منطقي نه

   ارگانون  

 يساغوجيا
  ايقضا  مقوالت  )مدخل(

  )عبارت(

 اسيق
 ليتحل(

  )اول

 برهان
 ليتحل(

  )يثان

  جدل
  شعر  خطابه  سفسطه  )مواضع(

نگاري پيروي كرده، نخست در  از همين شيوة منطق الشفاءسينا اگرچه در منطق  ابن .2.5
يك نظم  االشاراتو سپس در منطق  يينالمشرق منطقو  المنطق علم في األرجوزة آثاري چون

 ةالنجاو  في تعقب الموضع الجدلي رسالةپژوه در مقدمة  نوين منطقي را پي افكنده كه دانش
سـينا در   مبنـاي نظـري ابـن    9.ناميـده اسـت  » منطـق دوبخشـي  «آن را ) سـينا  هر دو، اثرِ ابن(

كوتاهي اين است كه فكر حركت از معلوم به مجهـول    دوبخشي به نگاري گذاري منطق پايه
 هـاي  معلـوم است، و معلوم و مجهول هر دو يا تصورند يا تصديق، پس فكر يا حركـت از  

تصـديقي بـه مجهـول     هاي ، يا حركت از معلوم)تعريف(تصوري به مجهول تصوري است 
تعريف و اسـتدالل، و چـون منطـق    : به ديگر سخن، فكر دوگانه است). استدالل(تصديقي 

وي در . منطق تعريـف و منطـق اسـتدالل   : قانون فكر است پس منطق هم بايد دوگانه باشد
  :نويسد مي المشرقيين  منطق
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مـان   چگونه از چيزهاي حاصل در اوهام و اذهان] آدميان[خواهيم روشن سازيم كه ما  مي
آن  ةوسـيل  مان حاصـل نيسـتند و بـه    پوييم كه در اوهام و اذهان به چيزهاي ديگري راه مي

شوند بايـد   و چيزهايي كه در اوهام و اذهان ما حاصل مي .شوند نخست حاصل مي ةدست
هـا تصـوري داريـم     و در اين هنگام يا از آن. كه در اذهان ما تمثل يابند تا تصورشان كنيم

و اگر امـر چنـين اسـت    ... همراه تصديق  ها تصوري داريم به همراهي تصديق، يا از آن بي
پـوييم، يـا از ايـن     راه مـي ... مان  ذهاندر اوهام و ا شان پس چيزهايي كه به سوي تحصيل

خـواهيم، يـا حصـول تصـديقي را از      ها را براي خود مـي  فقط حصول تصور آن] گذر ره[
پس اگـر بخـواهيم روشـن    . ها بايسته است چه دربارة آن خواهيم دربارة آن ناحية خود مي

ا روشـن  جوييم، ي مان هستيم مي در نفوسحصولش چه را كه در پي  سازيم كه چگونه آن
كـه چگونـه در پـي حصـول      سازيم كه چگونه در پي حصول تصـور هسـتيم يـا ايـن     مي

آيـد مبـاينِ راهـي اسـت كـه بـا آن        شك راهي كه با آن تصور به دست مي و بي. تصديق
چه را بـا آن تصـور بـه دسـت      و از عادت مردم اين است كه آن. آيد تصديق به دست مي

نامنـد و   مـي » حـد «پس برخي از آن را . حسب اسم هبنامند ب» قول«يا » قول شارح«آيد  مي
آيـد   را بـا آن تصـديق بـه دسـت مـي      چه و از عادت ايشان است كه آن. »رسم«برخي را 

و جـز آن  » اسـتقرا «نامنـد و برخـي را    مـي » قيـاس «پس برخـي از آن را  . بنامند» حجت«
  ).10 -  9: 1328سينا،  ابن(نامند  مي

پيـروي از ارسـطو در    حث تعريف را كه تا پـيش از وي بـه  سينا مبا بر اين مبنا، ابن .3.5
منطق استدالل را هم در . عنوان منطق تعريف استقالل بخشيد شد، به  مطرح مي برهان كتاب

را در ) و بـه تبـع آن، اسـتقرا و تمثيـل    (دو بخش صورت و ماده سامان داد و نظرية قيـاس  
فرفوريـوس را   مدخلوي، سپس، . بخش صوري، و نظرية برهان را در بخش مادي گنجاند

رفت، در ايـن نظـم نـوين، صـرفاً      شمار مي ة منطق بهعنوان مدخل هم  از وي به  كه تا پيش
؛ 107: 1391عظيمـي،   ←تـر   براي آگاهي بـيش (كار گرفت  منزلة مدخل منطق تعريف به به

كه پيش از وي معمول بـود،   ؛ و مباحث قضايا را نيز، چنان)117: 1391عظيمي و قراملكي، 
گرايي خويش خطابه و شعر را،  او بر پاية هدف. كار بست به مثابت مدخل منطق استدالل به

جاي نداده بود، در منطق دوبخشي خود راه نداد؛ و درِ  ارگانونهمچنان كه آندرونيكوس در 
كـه   از آن  اين منطق را به روي مقوالت هم بست، زيرا بر آن بود كه نظريـة مقـوالت بـيش   

اما با ). 4: ب 1428سينا،  ؛ ابن83 -  82/ 1: 1383سينا،  ابن ←(منطقي باشد متافيزيكي است 
ماية  جدل و سفسطه چه كرد؟ اين پرسش كليدي جستار پيش رو است كه پاسخ به آن جان

  .اي ضروري است براي پاسخ به اين پرسش ذكر مقدمه. سخن ما در اين مقاله است
همين امر . از جايگاه منطق سخني نگفته است ها بندي دانش ارسطو به هنگام دسته .4.5
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كه آيا منطـق بخشـي از فلسـفه     اينز او ستيزي پردامنه دربگيرد، دربارة سبب شده كه پس ا
رواقيـان، آشـكارا، رأي   . است يا فقط ابزار آن است؛ آيا منطق دانش اسـت يـا ابـزار دانـش    

نوافالطونيـان امـا در   . نخست را برگزيدند، ولي اسكندر افروديسي ديدگاه دوم را برگرفـت 
بهريـز،   ابـن (هم بخشي از فلسفه اسـت و هـم ابـزار آن     منطق: اين ميان به راه سومي رفتند

ها بـه جهـان    گذر ترجمه كشاكش ميان رواقيان، مشائيان، و نوافالطونيان از ره). 116: 1357
سينا در اين زمينه همان  ايستار ابن. دانان اسالمي را هم دچار كرد اسالم دامن گسترد و منطق
، االشـارات وي بر همين پايه، در ). 16و  15: الف 1428سينا،  ابن(ايستار نوافالطونيان است 

و هـم بـه   ) 9 /1: 1383سـينا،   ابـن (كنـد   تعريف مي» ابزار خطاسنج انديشه«منطق را هم به 
هاي گذر از امور حاصل در ذهن انسان به امور مستحصـل آموختـه    دانشي كه در آن گونه«

دوبخشـي اسـت،    يا نگاشـته  قمنطـ  االشـارات جا كه منطـق   از آن). 17 /1: همان(» شود مي
دانشي خود به منطق را در منطق دوبخشي هـم    ـ سينا نگرش ابزار شايد پرسيد كه آيا ابن مي

پياده كرده است يا نه؛ آيا او منطق دوبخشي را نيز از دو سوية ابزاري و دانشـي درنگريسـته   
كـه از    بوعلي همچنـان گاه  است يا نه؟ اگر پاسخ مثبت باشد، كه به رأي من چنين است، آن

سوية دانشي، منطق تعريف را از منطق استدالل جدا شناخته است، بايد از سوية ابزاري نيـز  
بـه بعـد    6كـه در بخـش    چنـان . مغالطات تعريف را از مغالطات استدالل جدا ساخته باشد

سينا از همين روي مواضـع جـدلي را چونـان مغالطـات تعريـف، و       روشن خواهد شد، ابن
  .كار گرفته است چون مغالطات استدالل به هاي سفسطي را هم ابطال
گونـه   سـينا را ايـن   توانيم هندسة منطق دوبخشي ابـن  چه گذشت، مي بر اساس آن .5. 5

  :ترسيم كنيم
 فيتعرمنطقمدخل
  )يساغوجيا(

 فيتعرمنطق
  )رسم وحد (

  فيتعرمنطق مغالطات
  )يجدلمواضع (

 استداللمنطقمدخل
  )ايقضا(

 استداللمنطق
  )برهان و ل،يتمث استقرا، اس،يق(

  استداللمنطق مغالطات
  )يسفسط يها ابطال(

سينا داشـت   بنابراين، نظم دوبخشي منطق دو پيامد و درواقع دو رهاورد براي منطق ابن
ام  پيامد نخست، كـه مـن در رسـالة دكتـري    . اند پژوهان تاكنون به آن توجه نكرده كه منطق

مدخل كـل  «از  ايساغوجيام، تغيير كاركرد  آن را واشكافته) يوسدگرديسي مدخل فرفور(
كوشـم آن را   است، و پيامـد دوم، كـه در ايـن مقالـه مـي     » مدخل منطق تعريف«به » منطق

روشن كنم، تغيير كاركرد مواضع جدلي از اصول مناظره به مغالطات تعريف اسـت كـه در   
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شناسـي   دوبخشـي، يـك آسـيب    كنار مغالطات ارسطوييِ اسـتدالل، و بـه مـوازات منطـق    
  .آورد دوبخشي فكر پديد مي

  
  چون مغالطات تعريف مواضع جدلي هم. 6

پـذيرها   را آمـوزة حمـل   هـا  جايگـاه بنـدي اصـلي    گفتم كه اسكلت. 4 .2از اين در بند   پيش
آشكار گرديد كه اين آموزه پيوندي ناگسستني بـا نظريـة تعريـف     .6 .2نيز در بند . سازد مي

يعنـي جـنس،   (پذير ديگر  پذير خود تعريف است و چهار حمل نخستين حمل دارد، چراكه
گانه، كه  هاي پنج سينا دربارة كلي خود ابن. ندا اجزاي تعريف) فصل جنس، خاصه، و عرض
  :گويد پذيرهاي ارسطو است، مي روايتي فرفوريوسي از حمل

ها در حدها  آنولي سود . ها سودبخش است گانه براي قياس شناخت اين مفردهاي پنج
هـا   هاينـد؛ و رسـم   هـا و فصـل   از جـنس ] مركب[ها آشكارتر است، زيرا حدها  و رسم

هاينـد   تر موردها براي نوع در بيش] هر دو[ها و خواص و اعراض؛ و  از جنس] مركب[
  ).4: ب 1428سينا،  ابن ←(

 هـا  نورز بـر بنيـاد آ   نهد كـه جـدل   پذيرها مواضع جدلي را پيش مي ارسطو بر پاية حمل
سينا  ديدگاه خود را اثبات و مقبوليت ديدگاه رقيب را ابطال كند، ولي ابن 10تواند مقبوليت مي

و  هـا  گرايـي خـويش، ديگـر بـا اثبـات      بخشي و بر پاية هـدف  نگاري نه كه با گذر از منطق
 مغالطـات تعريـف  مثابت ابزارهايي براي شناسـايي    ها به جدلي كاري ندارد از آن هاي ابطال
ارسطو بر آن است كه محمول هر مقدمة جدلي، يا تعريف موضـوع اسـت، يـا    . برد ميبهره 

بر پاية  ورز دهد كه جدل دست مي سپس قواعدي به. جنس آن، يا خاصة آن، و يا عرض آن
سان كه نشان دهد محمول  هاي جدلي هماورد خود را ابطال كند، بدين مقدمه تواند مي ها آن

، تعريف موضوع، يا جنس آن، يـا خاصـة آن، يـا عـرض آن     آن مقدمه، بر خالف ادعاي او
شناسـي   آسـيب «: جويـد  ها براي هدفي ديگر بهره مي سينا درست از همين قاعده ابن. نيست

ها بتوانيم بازشناسيم كه محمولي  هايي داشته باشيم كه بر پاية آن اگر ما سنجه. »منطق تعريف
مثابـت    ند كـه اگـر آن محمـول را بـه    ده ها نشان مي تعريف موضوعي نيست، همان سنجه

هـايي داشـته    نيز اگـر سـنجه  . ايم تعريف آن موضوع بياوريم تعريفي نادرست به دست داده
ها  ها بتوانيم بازشناسيم كه محمولي جنس موضوعي نيست، همان سنجه باشيم كه بر پاية آن

انيم تعريفـي  مثابت جنس در تعريف موضـوع بگنجـ    دهند كه اگر آن محمول را به نشان مي
ها را ارسطو بـه   اين سنجه. سان دربارة خاصه و عرض ايم؛ و به همين نادرست به دست داده
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ها را دگرگون ساخته و  سينا كاركرد آن عنوان اصول راهبرد مناظره پيش نهاده است، ولي ابن
  .منزلة مغالطات منطق تعريف بهره برده است  ها به از آن

» شناسي منطق تعريف مواضع جدلي چونان آسيب«توان برنهاد  مياين برنهاد سينوي را 
ناميد، و اكنون بر من است كه آن را با گواه و » چون مغالطات تعريف مواضع جدلي هم«يا 

هـا منتقـل    اما من به دو دليل مستندات خود را به بخش پيوسـت . سند بسنده استوار سازم
شـدن   سـبب گسسـتن بحـث و زدوده   كه حجم زيـاد ايـن مسـتندات     نخست اين. كنم مي

كه باز همين حجم زياد مستندات، كه ماهيت استقرايي دارد،  دوم اين. شود پيوستگي آن مي
خواهنـد فقـط بـا ايـدة      ممكن است سبب مالل خوانندگاني شود كه در درجة نخست مي

تري  اما خوانندگاني كه عالقة افزون. محوري مقاله آشنا شوند و اصل مدعاي آن را دريابند
تواننـد بـه پيوسـت     تري در اين زمينه كنند مـي  جويي بيش خواهند پي به مسئله دارند و مي
  .مقاله مراجعه كنند

  
  مغالطات استدالل هاي سوفيستي چونان ابطال. 7

را چونـان مغالطـات تعريـف برگرفتـه      ها جايگاهشايد پرسيد كه اگر بوعلي آموزة  اكنون مي
: بسيار آسـان اسـت  . 6. 3يست؟ پاسخ به اين پرسش بر پاية چ ها ابطالاست، كاركرد آموزة 

و » نشناختن تبكيت«ياد كرده، برخاسته از  ها ابطالاي را كه در  ارسطو خود هر سيزده مغالطه
هاي لفظي  سينا نيز به پيروي از او، همة مغالطه ابن. شمار آورده است از گونة مغالطة قياسي به

  :گرداند بازمي» و تبكيتنشناختن قياس «و معنايي را به 
توان همة اين وجوه لفظي و معنايي را بـه يـك اصـل بازگردانـد و آن نشـناختن       همانا مي

شود و تبكيت را ايـن تخصـيص    زيرا حد قياس بر تبكيت حمل مي. تبكيت و قياس است
قياس آن است كه ] از يك سو[رو چون  از اين. اش در برابر يك وضع است است كه نتيجه

رود كه از آن گفتاري ديگر الزم  كه گمان مي آيد، نه آن راستي گفتاري ديگر الزم مي هاز آن ب
هر چيزي كه در آن يكـي از ايـن   ] بنابراين[قياس است،  تبكيت] از سوي ديگر[آيد، و  مي

  ).29: د 1428سينا،  ابن(ها رخ دهد قياس نيست  سازي گمراه

در عمل ميان  النجاة سينا در منطق شد، ابن گفته خواهد 1.2.9 كه در گذشته از اين، چنان
نهـد و هـر يـك را در فصـلي جداگانـه       مغالطات تعريف و مغالطات استدالل جـدايي مـي  

از كنارگذاشـتن    پـردازد، پـس   وي در آغاز فصلي كه به مغالطـات اسـتدالل مـي   . رسد برمي
  :آورد يشمار م ي دروني را مغالطات قياسي بهها هاي بيروني، همة مغالطه مغالطه
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شود، يا بيـرون   كارهاي سوفسطاييان يا درونِ قياسي است كه از آن انتاجِ چيزي خواسته مي
انـد كـه از آن    هايي كه درونِ قياسي اما آن. كه ما نيازي به ذكر آن نداريم... است  11از قياس

خطا در كنيم كه اسباب  ذكر مي] پردازيم و ها مي به آن[شود، پس ما  انتاجِ چيزي خواسته مي
  ).175: 1379سينا،  ابن(چيست  قياس

نام كـرده اسـت،   » مغالطي قياسدربارة «نيز بوعلي نهج دهم را  االشاراتو اما در منطق 
آمده است مغالطـات اسـتدالل    ها ابطالدهد وي همة مغالطات دروني را كه در  كه نشان مي

دهد كه يـا بـه    ببي رخ ميخطا از بهر س« :گويد طوسي در توجيه ديدگاه بوعلي مي. داند مي
هاينـد، سـپس    مقدمـه ] نخسـت [گردد، يا به اجزاي تركيب قياسي كـه   تركيب قياسي بازمي

  ).313/ 1: 1383سينا،  ابن( 12»حدها
  

  نتيجه. 8
بر مستنداتي كه در پيوسـت آن آمـده ايـن مـدعا را بـه       رسد كه اين جستار با تكيه نظر مي به

مغالطـات  «بـه  » اصول مناظره«سينا كاركرد مواضع جدلي از  ابنرساند كه در منطق  اثبات مي
دگرگون شده و بوعلي با نشاندن اين دستاورد در كنار ايـن برنهـاد ارسـطويي كـه     » تعريف

اي در منطـق دسـت    شناسي دوگانه ، به آسيب»اند هاي قياسي هاي دروني مغالطه همة مغالطه«
نگاري را  دوبخشي او دارد و اين شيوة منطقنگاري  يافته است كه سازگاري شگفتي با منطق

منطـق  «نگاري دوبخشي، منطق سينوي بـه دو بخـش    بر پاية منطق. رساند به اوج تكامل مي
اي كـه در ايـن    شناسـي دوگانـه   شود؛ و بر پاية آسيب تقسيم مي» منطق استدالل«و » تعريف

مغالطات «و » تعريف مغالطات«جستار تبيين شد، مغالطات نيز در منطق سينوي به دو بخش 
انـد و   گانة ارسـطويي  هاي سيزده مغالطات استدالل همان سفسطه. شوند تقسيم مي» استدالل

ها را از فنون راهبرد  سينا كاركرد آن اند كه ابن مغالطات منطق تعريف نيز همان مواضع جدلي
  .شناسي منطق تعريف دگرگون ساخته است مناظره به آسيب

 
  پيوست. 9

ها در متن مقاله گفته شد، مدعاي اصلي مقالة پيش رو اين اسـت كـه ارسـطو و    كه بار چنان
سـينا در پرتـو    گرفتنـد ولـي ابـن    كـار مـي   مشائيان مواضع جدلي را چونان اصول مناظره به

هـا را بـه    نگاري دوبخشي، كـاركرد آن  گرايي خويش در منطق و در چهارچوب منطق هدف
گفتم، شـواهد و ادلّـة    6 يلي كه در پايان بخشمن به دال. مغالطات تعريف دگرگون ساخت
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از هـر    پـيش . خوانيد، منتقل كردم اين مدعا را به پيوست مقاله، يعني به همين بخشي كه مي
 ي ارسـطو همـان جـدل   ها جايگاهسينا از  شوم كه در اين جستار، روايت ابن چيز يادآور مي

  .استنظر گرفته شده  در) جدلكوتاهي  از اين پس به( الشفاء
  
  الشفاءجدل : نمونة نخست 1.9

  :گويد جا كه مي توان ديد، آن مي جدلسينا را در خود  هاي نگاه تازة ابن نخستين بارقه
دسـت   شـوند و چگونـه بـه    نگريم كه چگونه ساخته مـي  گاه در كار حدها از اين منظر مي

هسـتند كـه    هـايي  نگـريم كـه آيـا بـر شـرط      ها از اين منظـر مـي   آيند، و گاه در كار آن مي
نگـرش نخسـت دربـارة    . ها ضـروري اسـت   آوردن آن دست در ساختن و به] شان رعايت[

. دوم دربارة چگونگي بررسي حال حد موجود] نگرش[چگونگي پديدآوردن حد است و 
و اما دربارة اين وجه ديگر، در اين كتاب، بر . حال وجه نخست گذشت برهانو در كتاب 

. كشـيم  تر را بيـرون مـي   ريم، و در ضمن آن، پژوهش خاصنگ تر در مي پاية پژوهش فراخ
تـر پـژوهش علمـي     تر پژوهش جدلي است، و از پژوهش خـاص  منظورم از پژوهش فراخ

  ).241: ج 1428سينا،  ابن(

نگرش نخسـت  . نهد روشني ميان دو گونه نگرش به حد جدايي مي جا به سينا در اين ابن
از سوي . گنجد مي» شناسي منطق تعريف آسيب«، و نگرش دوم در »قواعد منطق تعريف«در 

بنـابراين، وي در  . بررسي شده اسـت  جدلگويد كه نگرش دوم در كتاب  ديگر، بوعلي مي
 »بـر پايـة پـژوهش علمـي    «كه  بخش ويژه آن ماية جدل، به كم بخشي از درون  جا دست اين

روشـني   جا به اين در. نهد پيش مي» شناسي منطق تعريف آسيب«، را چونان سامان يافته است
» شناسـي منطـق تعريـف    جدل چونـان آسـيب  «از برنهاد  الشفاءبينيم كه بوعلي در منطق  مي

گرايي در  نگاشته نه دوبخشي است و نه از هدف آورد، ولي چون اين منطق سخن به ميان مي
ايـن   سينا آشـكارا بـر   نيز ابن. يابد نمي خودنمايينة يتمامي زم آن نشاني هست، اين برنهاد به

ماية اين كتاب، افزون بر ارزش جدلي، ارزش علمي هم دارد؛  نهد كه درون نكته انگشت مي
  :كند تر بدان اشاره مي اي دقيق گونه اي كه در پايان مقالة پنجم به نكته

ها در حدها فروگذاشته نشوند، بلكه بايد پيش چشم انديشه قرار داده  پس بايد كه اين اصل
رسد  هايي به فرجام مي هاي منطق با شناخت قانون ه سود ديگر كتابو بايد دانست ك. شوند

چه گذشت بسنده كند كمال  و كسي كه بر آن. دست داديم كه در اين كتاب تا بدين غايت به
هاي سـودبخش در برهـان و    دست نياورده است، زيرا بسياري از اصل ملكة برهان را هم به

  ).290: همان(يابد  جايگاه فرجام ميدر حد برهاني فقط در اين كتاب تا بدين 
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 ،و سودبخشـي آن ؛  گويد كه جدل بـراي برهـان و حـد بسـيار سـودبخش اسـت       او مي
دسـت   شناسـي برهـان و حـد را بـه     گذر است كه تـوان آسـيب   گفته شد، از اين ره كه چنان
گفته است، منطقي كه نه دوبخشي  الشفاءدر بافتار منطق  سينا ها را ابن همة اين نكته. دهد مي

و منطـق   المشـرقيين   منطـق دوبخشي، ماننـد   هاي نگاشته ولي در منطق. گرا است و نه هدف
گرايـي نوشـته    هايي كه دوبخشي نيستند ولـي بـر پايـة هـدف     نگاشته ، و نيز منطقاالشارات

ود و به جاي آن ش تر مي شناسانة جدل براي برهان كم نقش آسيب ،النجاةاند، مانند منطق  شده
  .شود تر مي نيرومند» شناسي منطق تعريف جدل چونان آسيب«برنهاد 
  
  ةالنجامنطق : نمونة دوم 2.9

بار در عمل ميان مغالطات تعريف و مغالطـات   ينتنخسبراي  النجاة سينا در منطق ابن .1.2.9
لغـزش در  هـاي   فصلي در توضـيح گونـه  «نهد، و نخستين را زير عنوان  استدالل جدايي مي

فصلي در توضيح «رسد، و دومين را زير عنوان  برمي )171: 1379سينا،  ابن(» هاي شارح قول
  :گويد وي در فصل نخست مي .)175: همان(» گر مواضع خطابرانگيز براي پژوهش

هست كه بايد در حدها پاس داشته شوند تا بـه سـبب فروگذاشـتن     مواضعيجا  و در اين
شـود؛ و از آن   چه در جانب جنس واقـع مـي   از آن جمله است آن .ها خطايي پديد نيايد آن

و . چه مشترك است شود؛ و از آن جمله است آن چه در جانب فصل واقع مي جمله است آن
ود ناقص و رسم را نيز  حد اين مشترك171: همان(ب(.  

الطـات  منزلـة مغ   اي مواضع جـدلي بـه   سينا در اين عبارت آشكارا از پاره بينيم كه ابن مي
خطاهـاي جـنس، خطاهـاي    : دهـد  ها را در سه دسته جاي مي گويد و آن تعريف سخن مي

  .فصل، و خطاي مشترك
سينا مواضع جدل را به مغالطات تعريف  دهد كه چگونه ابن جدول زير نشان مي .2.2.9

  ):گر شمارة صفحات است در اين جدول، اعداد بيان(دگرگون ساخته است 

  خطا نوع  
  الجدل در

  يجدل موضع ةمنزل  به
  النجاة در

  فيتعر ةمغالط ةمثاب  به

 يخطاها
  جنس

  171  189 انگاشتنجنسرافصل
  172  186 انگاشتنكلجنسِراجزء
  172  187 برعكسوگرفتنقوهيجابهراملكه
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  172  244- 243 دنيبرگزجنسيبرامشتبهايمستعارينام
  172  245 گرفتنجنسيجابهرالوازم
  173  174 گرفتنجنسيجابهرانوع

 يخطاها
  فصل

  173  258 و175 انگاشتنفصلراجنس
  173  262 انگاشتنفصلراانفعال
  173  261 قراردادنجوهرفصلراعرض

  173  263 قراردادنمضافامرفصلرانامضاف

 يخطاها
  مشترك

  173  249 و208 ياخفبهفيتعر
  174- 173  213- 212، 251-250 يمساوبهفيتعر
  174- 173  249 متأخربهفيتعر

  
  الحدودرسالة : نمونة سوم 3.9
نظيـري،   با شجاعت فكري، تواضع عقلي، و حريـت فلسـفيِ كـم    الحدودسينا در رسالة  ابن

ها از ارائة حد تام حقيقي را  گشايد و اسباب و علل ناتواني انسان صادقانه زبان به اعتراف مي
  :گويد شمرد و مي برمي

 كشـاند،  يمـ  درازا بـه  جـا  نيـ ا در را مـا  سـخن  شان يِبررس كه ها، نيا رينظا و ها سبب نيا
 موارد در مگر م،يبگزار يتمام به را يقيحق يحدها حق ميبتوان كه نيا از سازند يم دمانينوم
  ).235: 1989 نا،يس ابن( نادر

  :افزايد سپس مي
ذكـر   طوبيقـا دستيِ ما بسيارند كه در  ها اسباب ناتواني و كوتاه اما در حدهاي ناقص و رسم

  ). همان(اند  اند، اگرچه به اين صورت ذكر نشده شده

گويد  روشني مي جا به سينا در اين ابن. ارسطوست مواضعِيا  ها جايگاههمان كتاب  طوبيقا
ي ارسطو ذكر شده است، اما نـه بـه ايـن    ها جايگاهكه بخش بزرگي از مغالطات تعريف در 

درنـگ دو پرسـش در برابـر مـا قامـت       بي. ذكر كرده است الحدودصورت كه او در رسالة 
. 2مغالطات تعريف را به چه صورت ذكر كـرده اسـت؟    ها هجايگاارسطو در . 1: افرازند مي
گفته شد ) 5در بخش (تر  چه پيش از آن) 1(به چه صورت؟ پاسخِ  الحدودسينا در رسالة  ابن

سـينا آشـكارا دانسـته     نيز از بافتار سخن ابن) 2(و پاسخِ . اصول راهبرد مناظره: معلوم است
  .شناسي منطق تعريف آسيب: شود مي
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همـان  ). 2. 2. 9(انجـام گرفتـه اسـت     ةالنجادقيقاً بر تراز  الحدودشناسي در  اين آسيب
مغالطـة   5كـه   جز اين. (جا نيز تكرار شده است تقسيم و همان اقسامِ مغالطات دوباره در اين

 الحـدود آمده كه در  ةالنجامغالطه هم در  1ذكر نشده و  ةالنجاآمده كه در  الحدودجديد در 
بنابراين، مـا از تكـرار مطالـب    . تفاوت هم در اصل مدعا تأثيري ندارداين . ذكر نشده است
  .خوانيم تا خود به مقايسة اين دو اثر بپردازد كنيم و خوانندة كنجكاو را فرامي خودداري مي

  
  المشرقيين  منطق: نمونة چهارم 4.9

اي دوبخشي اسـت كـه پـيش از     نگاشته منطق المشرقيين منطق گفتم،  2.5كه در  چنان 1.4.9
منطـق  : اين كتاب در دو بخش اصلي نوشته شـده اسـت  . به نگارش درآمده است االشارات

درآمـد  : وان به سه بخش خردتر فروكاسـت ت بخش نخست را مي. تعريف و منطق استدالل
ات منطـق  ، و مغالطـ )34 -  29: همان(، منطق تعريف )25 -  9: 1328سينا،  ابن(منطق تعريف 

 آزمايشدهد براي  دست مي سينا قواعدي را به در بخش سوم، ابن). 56 -  46: همان(تعريف 
من در اين بخش . االسم، و حد محمول، عام، ذاتي مقوم، عرضي، جنس، فصل، خاصه، شرح

اند، و  دهم كه بسياري از اين قواعد همان مواضع جدلي يا برگرفته از مواضع جدلي نشان مي
جـدل چونـان   «نيـز برنهـاد    منطـق المشـرقيين  سـينا در   آشكار خواهد شد كه ابنسان  بدين
  .را پياده كرده است» شناسي منطق تعريف آسيب

: همان(، ذاتي مقوم )50 -  46: همان(سينا براي آزمايش محمول  هايي كه ابن سنجه 2.4.9
، آشكارا بر تـراز  اند نيامده جدلدهد، اگرچه عيناً در  دست مي به) 52: همان(، و عرضي )51

  .اند مواضع جدلي سامان يافته
، برگرفته از مواضع جنس در بودن مفهوم عام ها براي آزمايش عام اي از سنجه پاره 3.4.9

» شود حمل مي] عام[يا بر اعم از آن ] عام[آيا حد اخص بر آن «كه  اينبراي نمونه، . اندجدل
رين   13بنگريم آيا حد نوع«برگرفته از اين موضع جنس است كه  )50: همان( بر جنس بـ =]

  .)169: ج 1428سينا،  ابن(» شود؛ پس اگر حمل شود جنس جنس نيست حمل مي 14]اعلي
نهـد ايـن    پيش مي عام مفهوم بودن سنجة ديگري كه بوعلي براي آزمايش عام 4.4.9
  :است كه

كـه   چنـان  شود درنگريسته شود، هاي اخص كه اعم بر آن حمل نمي در آن دسته از مصداق
ها يافت  ر از لذت است، سپس برخي از لذتت خوب عام: گويد شود كه مي عارض كسي مي

  ).50: 1328سينا،  ابن( شوند كه بدند مي
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اين سـنجه  . راستي عام نيست شده به چه عام پنداشته مي شود كه آن سان، دانسته مي بدين
  15).7 -  3. 166 :ج 1428سينا،  ابن(است  جدلنيز برگرفته از مواضع جنس در 

] اشتراك[ به اي است اسم] اشتراك[ به بودن عام ايآ« كه آزمون سنجة نيا نيهمچن 5.4.9
 نهـاده  جـنس چه  آن[ اگر« كه است جنس موضع نيا از برگرفته) 50: 1328 نا،يس ابن( »معنا
 اسـم  اشـتراك  بـه  آن، همـراه  به اند نوع رود يم گمان كه يگريد يزهايچ بر و نوع بر] شده
  ).177: ج 1428 نا،يس ابن(» ]است داده رخ خطاگاه  آن[ معنا، كي به نه شود، حمل

انـد بـا    خوان هايي كه بوعلي براي آزمون جنس برنهاده است نيز هم تر سنجه بيش 6.4.9
: نهـد  براي نمونه، او براي بازشناخت جـنس بـر سـه ويژگـي انگشـت مـي      . مواضع جنس

سـينا،   ابـن ( »از لوازم نباشـد ] كه يا اين[مقوم بودن آن محمول بودن شيء، اعم بودن آن، و «
: ج 1428سينا،  ابن(خوان با يكي از مواضع جدلي است  ويژگي سوم آشكارا هم. )52: 1328
198 .11  - 14(.  

 در ايـ آ مينـ يبب«: كـه  است نيا نهد يبرم جنس آزمون يبرا يو كه يگريد سنجة 7.4.9
 لواحـق  و عـوارض  با جز آن از فروتر اختالف اگر رايز است، فصل با اختالف آن از فروتر
 نا،يسـ  ابن( ستيجنس ن مقوم يمعنا گاه آن شان، عوارض با انسان افراد اختالف مانند نباشد،
 نا،يسـ  ابـن (آمـده اسـت    جدلاز مواضع جنس است كه در  يكي زيسنجه ن نيا). 52: 1328
  ).11 -  9. 196: ج 1428

  :كه سنجة ديگر اين 8.4.9
گوينـد ملكـه از انـواع     كه مي و نوع در نسبت با جنس عالي اختالف دارند، چنان آيا جنس

از ] كه نـوعي از ملكـه اسـت   [دهند، سپس دليري را  جنسي است كه آن را مضاف قرار مي
و اين از چيزهايي است كه روا نبود، زيرا جنس بر فروتر از خود . دهند انواع كيف قرار مي

شود زيرا روا نيسـت كـه مقـوم     و حمل ذاتي مي. يا نوع نوع شود، خواه نوع باشد حمل مي
  ).53 -  52: 1328سينا،  ابن(اش نباشد  اش باشد ولي مقوم نوع نوع نوع

به ديگر سخن، اگر مفهومي جنس قريب يك نوع انگاشته شود، ولي هر دو در زير يك 
تي جنس آن نوع راس چه جنس قريب انگاشته شده به گاه آن نگنجند، آن) مقوله(جنس عالي 

  :خوانيم مي جدلدر . نيست
ـ از كيف بالذات باشـد   ـ براي نمونه و نيز اگر مقولة جنس و نوع مختلف باشد، و نوع

ايـم جـنس نيسـت     انگاشـته ] جـنس [چـه   گاه آن و جنس از جوهر، يا به عكس آن، آن
  ).16. 166: ج 1428سينا،  ابن(
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  :هاي جنس اين است كه از ديگر آزمون 9.4.9
خود صـنفي  ها است يا  دارندة نوع پاي چه نوعِ جنس برنهاده شده است خود فصلِ به ا آنآي

مثال اولي اين است كه عدد جنس گرديده شود براي فرديت، يا حيـوان  . ها است براي نوع
مثال دومي اين است كـه حيـوان جـنس گرديـده شـود بـراي مادينـه و نرينـه         . براي ناطق

  ).53 -  52: 1328سينا،  ابن(

به ديگر سخن، اگر ادعا شود كه مفهومي جنس است براي انـواعي، بايـد بـه آن انـواع     
راستي نوع نباشند، بلكه فصل  اگر اين انواع به. اند يا نه راستي نوع درنگريست و ديد كه آيا به

ايـن مطلـب از دو   . ها نيست راستي جنس آن گاه آن جنس ادعايي هم به يا صنف باشند، آن
  ).170 -  169؛ 3. 173: ج 1428سينا،  ابن( گرفته شده است موضع جدلي

 در كه كند يم ادي مغالطه سه از »جنس شيآزما« به مربوط فصل انيپا در نايس ابن 10.4.9
 »شود داده قرار جنس است بودن نوع به سزاوارتر چه آن« كه نيا نخست: دهند يم رخ جنس

 »شـود  داده قرار نوع است بودن جنس به سزاوارتر چه آن« كه نيا دوم، )53: 1328 نا،يس ابن(
ـ ). همان(» جنس قرار داده شود فصلْ« كه نيا سوم و، )همان( نشـان   2.2.9در  نيـ از ا شيپ

 نيا از زين دوم مغالطة. اند جدلو سوم برگرفته از مواضع جنس در  كمي يها دادم كه مغالطه
 »اسـت  شـده  داده قـرار  نـوع  است جنس چه آن...  ايآ« كه است شده برگرفته جنس موضع

  ).16. 174 :ج 1428 نا،يس ابن(
  :گويد پردازد و مي هاي فصل مي بوعلي سپس به بررسي مغالطه 11.4.9

. شود دهد و خود نوع به جاي فصل نهاده مي در حدها گاه در كاربست فصل خطا رخ مي
ولي خوارداشت داشت، همراه خوار نكوهيدن است به: گويي مي» ريشخندكردن«پس در حد 

  .)53: 1328سينا،  ابن( فصل مقسم نكوهيدن نيست، بلكه چونان نوع است براي آن
  ).20 -  15. 257: ج 1428سينا،  ابن( است» درآميزش در فصل«اين مغالطه خود يكي از مواضع 

 »تـر از جـنس آورده شـود    فصلِ جنس پيش«دومين مغالطة فصل اين است كه  12.4.9
گردد،  اين مغالطه، كه درواقع به خطا در چينش اجزاي تعريف باز مي. )53: 1328سينا،  ابن(

هايي  بعيد مرتب گردد، همة فصل] جنس[اگر «: از اين موضع جدلي زير برگرفته شده است
سـينا،   ابـن (» در پي آينـد ] بايد[تا برسد به فصل جنس قريب آن، ] شوند آغاز مي[كه از باال 

  .)4. 254: ج 1428
كـه در   پوشي از ايـن  را، با چشم مفردسينا خاصة  هاي ابن دستة ديگري از سنجه 13.4.9

بـراي  ] خاصـه [آيـا  «ها اين است كـه   آزمايند كه نخستين آن گيرد يا نه، مي تعريف جاي مي
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 »وجود دارد، كه اگر وجود داشته باشد خاصه نيست] 16مخصوص[غير از آن چيز ] چيزي[
تر از موضوع  چه خاصه انگاشته شده است اگر عام به ديگر سخن، آن. )53: 1328سينا،  ابن(

  :خوانيم مي جدلدر . باشد خاصه نيست بلكه عرض عام است
تر از مخصوص باشد، همچـون   عام] شده به مثابة خاصه فرض[كه گفتار  و موضع ديگر اين
فرشته را  پذير است، سپس داري دانش خاصة انسان اين است كه جان: كسي كه گفته است
  ).217: ج 1428سينا،  ابن(دهد  نيز چنين قرار مي

مقابل خاصه خاصة مقابـل اسـت،    ايآ«است كه  نيسنجة آزمون خاصه ا نيدوم 14.4.9
اسـت كـه    نيـ است، خاصـة فـرد ا   زوج عشمربباشد كه  نياگر خاصة زوج ا كه نيمانند ا

 جـدل از مواضع خاصـه در   يكيسنجه خود  نيا). 54: 1328 نا،يس ابن( »ستين فرد عشمرب
  ).17 -  11. 218 :ج 1428 نا،يس ابن(است 

  :سومين سنجة آزمون خاصه اين است كه 15.4.9
كار رود و مثالً گفته شـود كـه خاصـة آتـش ايـن اسـت كـه         به» اكثر«و » اغلب«در خاصه 

ها موجود  ترينِ جسم و اگر آتش موجود نباشد، لطيف. هاي عنصري است ترينِ جسم لطيف
  ).54: 1328سينا،  ابن(بوده باشد و آتش نباشد 

: ج 1428سـينا،   ابـن (اسـت   جدلاين سنجه نيز خود يكي از مواضع مشترك خاصه در 
237 .4  - 7.(  

 روي كه درنهد براي آزمون خاصة مفرد، از آن  هايي را برمي بوعلي سپس سنجه 16.4.9
االسـم جـاي    اي كه در شـرح  نخستين سنجه اين است كه خاصه .گيرند جاي مي االسم شرح
  گيرد نبايد مي

تر از معـرَّف اسـت    روي ناشناخته يا از اين] خاصه[و ... از معرَّف باشد ) اخفي(تر  ناشناخته
نيازبودن از معـرَّف   شود، يا از اين روي كه، با وجود بي وسيلة معرَّف شناخته نمي كه جز به

مثال اولي گفتار كسي است كه خورشيد را . خود دشوارتعريف است يخود ، بهفشتعريدر 
توان تعريف كـرد   سپس روز را نمي. تعريف كرده است كه ستارة روز است] شيوه[به اين 

و مثال دومي گفتار كسي است كه آتش را . ... بودن خورشيد است كه زمان طالع مگر به اين
  ).54: 1328سينا،  ابن(همانند نفْس  كند كه جرمي است تعريف مي] شيوه[به اين 

 فيـ تعر همـان  كـه  نخسـت،  گونة اما و. گفتم سخن 2.2.9 در تر شيپ دوم گونة دربارة
  ).14 -  11. 252: ج 1428 نا،يس ابن( است يجدل يموضع از برگرفته زين است، مصرح يِدور

 در باشـد  معـرَّف ) يمسـاو ( هماننـد « ديـ نبا خاصـه  كه است نيا سنجه نيدوم 17.4.9
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] و يشــناختگ[ در يمســاو مثــال و«، )54: 1328 نا،يســ ابــن( »يناشــناختگ] و يشــناختگ[
 در بـاره  نيا در). 55: همان( »است] ها[آن يهمانندها و متضادها و ها فيمتضا يناشناختگ

  .رفت سخن 2.2.9
سـازد   االسم را آشكار مي گرفته در شرح جاياي كه مغالطة خاصة  سومين سنجه 18.4.9

  : ت كهاين اس
چون كسي كه آن را با اسـمي   هم. وسيلة خودش تعريف شده باشد شيء، ناخودآگاه، به

انسـان حيـواني اسـت بشـر     : كـه بگويـد   ديگر كه مرادف است تعريف كند، مانند ايـن 
  ).55: 1328سينا،  ابن(

  ).16 -  14. 224: ج 1428سينا،  ابن( اين نيز برگرفته از موضعي جدلي است
االسـم و بازشـناخت    هايي را بـراي آزمـايش خـود شـرح     سپس سنجه سينا ابن 19.4.9

  : نخستين مغالطه اين است كه. دهد دست مي هاي آن به مغالطه
زيرا حق جنس و . چه دانستي، كم گزارده شود جنس اهمال شود و حق تعريف، بر پاية آن

و سـپس   هـا آورده شـود   ها و شـروح اسـم   منزلة جنس بود اين است كه در رسم چه به آن
  .)55: 1328سينا،  ابن( ها در پي آن بيايند و مقوم ها يا فصل ها ها و عرض خاصه

كه  زمان، دو نكته را يادآور شده است؛ نخست اين جا، هم سينا در اين رسد كه ابن نظر مي به
كه جنس  ها بايد جنس را هم آورد و نبايد به خاصه يا فصل بسنده كرد و دوم اين در تعريف

  :نكتة نخست برگرفته از دو موضع جدلي زير است. پيش از ديگر اجزاي تعريف بيايدبايد 
و موضع ديگر اين است كه آورندة رسم و خاصه بايد از جنس غافـل نشـود، زيـرا مـتمم     

  ).214: ج 1428سينا،  ابن(جودت رسم اين است كه در آن بر جنس داللت شده باشد 
تافتن از آن اين است كه از جنس غفلت شود  ويورزيدن از ضروري و ر و از مواضع غفلت

  ).253: همان(آن داراي سه بعد است : و فصل ذكر شود و مثالً در حد جسم گفته شود كه
  :و نكتة دوم نيز برآمده از اين موضع جدلي است

و موضع ديگر از نگريستن به حال جنس و فصل از نظر تقدم و تأخر در وجـود برگرفتـه   
  ).260: همان(تر است از فصل  تر جاها جنس در وجود مقدم بيش زيرا در. شده است

شـده  گرفته كار به يمناسب واژگان ايآ شود ستهينگر« كه است نيا سنجه نيدوم 20.4.9
 »ستيشده دشوارتر باشد ن اسمِ شرح از مشفهكه  يا واژه ايمجاز  ايها استعاره  كه در آن اند
  :است جدلدر  يبرگرفته از مواضع لفظ زيسنجه ن نيا). 55: 1328 نا،يس ابن(
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كـه لفـظ مشـترك    ] از جمله اين... [اند  اند مواضع متعلق به لفظ از مواضعي كه از اين باب
ن بازگشـت بـه   كَـو «كه غرض محصلي از آن فهم نشود، مانند گفتار گوينده كه  باشد چنان

و . »ات اسـت اعتـدال در كيفيـ  «] گفتـه شـود كـه   [يا براي تندرستي  17،»سوي جوهر است
شـود   اي گنگ است و نخستين چيزي كه از آن فهم مـي  واژه كشاشتراسبب  به» بازگشت«

اي گنـگ اسـت و نخسـتين     واژه كشاشـترا سبب  به] نيز[» اعتدال«و . حركت مكاني است
و باالتر از آن، چيزي اسـت  . ... شود تساوي مقدارها و اوزان است چيزي كه از آن فهم مي

و ... .  18شود كه هيولي مادري است پرستار براي نمونه، گفته مي. ني استكه بر استعاره مبت
روند،  كار مي ها واژگان مختلفي كه مأنوس نيستند به چنين است حال تحديدهايي كه در آن

در حد آن برگرفتـه  » چشم«را در حد چيزي كه » چشم«چون كسي كه براي نمونه واژة  هم
چيزي كه ابرو «كنند واژة  ي كه در عرف بر آن داللت ميا جاي واژه نهد و به شود فرومي مي
  ).244 -  243: ج 1428سينا،  ابن... ( 19آورد را مي» بان آن است سايه

 يوجـود  ءيشـ «: كـه  اسـت  نيا كند يم ادي آن از نايس ابن كه يا مغالطه نيواپس 21.4.9
 بـه  را يينـا يب و ينـاتوان  نداشـتن  به را ييتوانا كه يكس چون هم. شود فيتعر عدم لةيوس به

 يجـدل  موضـع  نيا از هم مغالطه نيا). 55: 1328 نا،يس ابن( »كند يم فيتعر يكور نداشتن
 دو آن انيم از يوجود ديتحد پس: سالب و موجب و عدم، و ملكه«: كه است شده برگرفته

 فرجـام  يوجـود  بـا  تنهـا  سـالب  يِناف و يعدم فيتعر يول...  ابدي يم فرجام خود يخود به
  ).251: ج 1428 نا،يس ابن( ابدي يم

هـايي را   پردازد و سـنجه  االسم، بوعلي به آزمايش حد مي از آزمايش شرح  پس 22.4.9
آيا اجزاي «نخستين سنجه اين است كه . دهد هاي حد به دست مي براي بازشناخت مغالطه

وسـيلة   زيـرا حـد نـاب بـه    . تر از محدودند، وگرنه حد حد نـاب نيسـت   حد اموري مقدم
سـينا،   ابـن (اين خود يكي از مواضع اثبات حد است . )56: 1328سينا،  ابن( »مقومات است

  ).6 -  3. 249: ج 1428
 يداللتـ  رندةيكه دربرگ يفصل را سلب محض آور«: است كه نيا گريد مغالطة 23.4.9

 نيا به را خط كه يكس چون هم. اند نه مقومات ها لوازم كه سلب يدانست رايز. نباشد يتحصل
 زيـ ن مغالطـه  نيـ ا). 56: 1328 نا،يسـ  ابـن ( »عـرض  يب است يطول: كه ديگو يم حد] وهيش[

 بـه  چـه  آن كـه  است نيا ها فصل اعتبار در گريد موضع و«: است يجدل يموضع از برگرفته
: كه شانيا گفتار مانند. نكند داللت مجرّد سلب بر جز است شده آورده انيم به فصل عنوان

  ).254: ج 1428 نا،يس ابن( »عرض يب است يطولط خ
 ايمانند فصل [ يگريد يذات جنس يجا به ايآ يبنگر« كه است نيا گريد سنجة 24.4.9
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 نا،يسـ  ابـن ( »اسـت  نشده نهاده] نوع اي جنس چون هم[ يگريد يذات فصلْ يبه جا اي، ]نوع
 فصل و جنس شيآزما به متعلق« د،يگو يم هم يبوعل خود كه چنان سنجه، نيا). 56: 1328
  .گفتم سخن آن از 10.4.9 در تر شيپ كه) همان( »است

 ها جنس نِيتر كينزد] حد در يعني[ آن در ايآ يبنگر«: كه است نيا گريد سنجة 25.4.9
 يهـا  تـا همـة مقـوم    سـتد يا يبرجا  جنس نيتر كينزد آن در كه ديبا رايز. است شده نهاده

خـود   زيـ سـنجه ن  نيا). 56: 1328 نا،يس ابن(» سپس فصل آورده شود رد،يمشترك را دربر گ
  ).5- 1. 254: ← زي؛ ن12. 241و  3. 242: ج 1428 نا،يس ابن(از مواضع حد است  يكي

پردازد و بـراي بازشـناخت    سينا سپس به آزمايش حدود چيزهاي مركب مي ابن 26.4.9
  كه، نخست اين. نهد هايي را برمي ها نيز سنجه مغالطات آن

گـاه   يم كه دادگري مركب است از پاكدامني، دليري، و دانـايي، آن براي نمونه، اگر فرض كن
دادگـري  : شـود  دهد اين است كه گفتـه مـي   رخ مي] مفهومي[لغزشي كه در تحديد چنين 

آن است كه دادگري پاكدامني است و نيز دليري ] سخن[ظاهر اين . پاكدامني و دليري است
كدامني است و آن پاكدامني همـان دليـري   شود كه دادگري پا و گاه از آن فهم مي... . است 

سان، چنان است كـه گـويي    بدين. پاكدامني همراه با دليري است] كه دادگري اين[است، يا 
كـه بـا    كه آن پاكدامني دليري باشد، يـا بـه شـرط ايـن     دادگري پاكدامني است به شرط اين

دادگـري  : ه اسـت در اين صورت، چنان است كه پنداري گفتـ . پاكدامني دليري همراه باشد
] آن[ولي چنين نيست، بلكه پاكدامني جزئي از دادگري يـا شـرط   . اي پاكدامني است گونه
به جاي آن بايد گفته شود كه دادگري هيئتي است تابع اجتماع پاكدامني و دليـري و  . است

  .)56: 1328سينا،  ابن( ها اي است از آن دانايي، و دادگري مجموعه
: ج 1428سـينا،   ابـن ( آمده اسـت  جدلاين مغالطه هم يكي از مواضعي است كه در 

284 .3 - 8.(  
  دومين مغالطه اين است كه، 27.4.9

از گردهمايي ياد شود و بدان اشاره گردد، ولي به ساختار ويژة آن گردهمايي، كه از بهر آن 
خانه گردآية «: كه گفته شود مانند اين. است اشاره نشود] مركب[آن  ساختار ويژه، آن مركب

چنان نيسـت كـه   ] حد[اين . و بدان بسنده شود» آجر و گل و چوب است] ي مجموعه [=
ها خانه باشد، بلكـه   اي از اين اصل گونه نبود كه هر گردآيه خانه را شناسانده باشد، زيرا اين

 نهـش و چيـنش   مه همراه ساختار و بر باشد به] ها ي اين[است كه گردايه ] خانه[آن چيزي 
  .)57: 1328سينا،  ابن(

  ).15. 285 و 11. 286: ج 1428 نا،يس ابن( است يجدل يموضع خود زين مغالطه نيا
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 داده قرار مركب يجا به و گردد اشاره بيترك به« كه است نيا مغالطه نيسوم 28.4.9
 خانه يول. »است گل و چوب و آجر بيترك خانه«: كه شود گفته نمونه، يبرا و، شود
). 57: 1328 نا،يس ابن( است خانه يها اصل صفت بيترك و است مركب بلكه ستين بيترك
  ).2 -  1. 289: ج 1428 نا،يس ابن( است يجدل يموضع هم مغالطه نيا

 ماننـد  آورد، هـم  گـرد  را هـا  يامدنين گردهم« حد كه است نيا مغالطه نيچهارم 29.4.9
: 1328 نا،يسـ  ابن(» و عدد است خط كه ديگو يم حد] وهيش[ نيا به را سطح كه يكس گفتار

  ).14 -  11. 286: ج 1428 نا،يس ابن(است  يجدل يموضع زين نيا). 57
 ييهـا  گـاه يباشد و اجزا را جا گانهي يگاهيكل را جا«است كه  نيا گريد مغالطة 30.4.9

). 57: 1328 نا،يسـ  ابن(» مجموع رنگ و ادراك است دنْيد: ديگو يكه م يمانند كس. پراكنده
  ).17. 286و  4. 287: ج 1428 نا،يس ابن(است  يجدل يموضع زيمغالطه ن نيا

» رفته باشند، نه برعكس انيباشد گرچه اجزا از م يكل برجا« كه نيا گريد مغالطة 31.4.9
اگر  كه نيا گريو موضع د«است؛  جدلدر  يخود موضع زيمغالطه ن نيا). 57: 1328 نا،يس ابن(

 رايز. است يكه كل برجا يبروند در حال انيبروند، و اجزا از م انيبرود اجزا از م انيكل از م
  ).287: ج 1428 نا،يس ابن(» به عكس باشد ديامر، اگر برقرار باشد، ناچار با

 هـر  جـز  يزيچ و باشد] آمده ديپد[ ضد دو از مركب،« كه نيا گريد مغالطة 32.4.9
 »باشـد  داده شيگرا گريد يسو آن از تر شيب سو دو از كي هر به و نباشد دو آن از كي
 گريد موضع و« است؛ ريز يجدل موضع از برگرفته زين مغالطه نيا). 57: 1328 نا،يس ابن(

 كيـ ن هـم  كـه  يزيـ چ ماننـد  باشد، شده بيترك متقابل] امر[ دو از كه است يزيچ دربارة
 »يبـد  در باشـد  بـد  جـز  و يكـ ين در باشـد  كين جز] يزيچ[ ديبا آن رايز. بد هم و است

  ).287: ج 1428 نا،يس ابن(
 اسـت  نيـ ا دهند يم رخ مركبات حدود در كه ييها مغالطه از نمونه نيواپس 33.4.9

 باشـند،  كـل  از رونيـ ب انـد  شـده  آورده انيـ م بـه  جزء چونان كه ييزهايچ از يبرخ«: كه
 اسـت  ريـ ت پرتـاب  يرانـداز يت: شود گفته كه نيا مانند. آن جز اي فاعل اي تيغا چون هم
 اسـت  يجـدل  مواضـع  از يكـ ي خـود  زيـ ن نيـ ا). 57: 1328 نا،يس ابن( »اصابت همراه به
  ).16 - 13. 288: ج 1428 نا،يس ابن(

كـه   شود يدانسته م يروشن بخش آوردم به نيچه در ا كه از آن رسد يم نظر به 34.4.9
 يعملـ  زيـ ن نييالمشـرق   منطـق در  »فيچونان مغالطات منطق تعر يمواضع جدل«برنهاد 

  .شده است
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  االشاراتمنطق : نمونة پنجم 5.9
به  االشاراتاي دوبخشي پيش از منطق  نگاشته اگرچه به مثابت منطق المشرقيين  منطق 1.5.9

از بخش دوم اين كتاب كه دربرگيرنـدة  . نگارش درآمده است، صد افسوس كه ناتمام است
ولـي  . ها، برجاي مانده اسـت  شناسي، آن هم تا تناقض گزاره منطق تصديق است فقط گزاره

تمامي به دست مـا   نگاشتة دوبخشي كامل است كه به يك منطق االشاراتخوشبختانه منطق 
مواضع جدلي چونان مغالطـات  «بخش نشان خواهم داد كه برنهاد من در اين . رسيده است
  .هم به اجرا درآمده است االشاراتدر منطق  »منطق تعريف

ـ   نايس ابن. است فيمنطق تعر رندةيدربرگ االشاراتدوم منطق  نهج 2.5.9 از  شيفصـل پ
ا كـه در  خطـ  يها به گونه ياشارت«: نام كرده است نينهج را چن نيا] ماقبل آخر[=  نِيواپس
و بـر   يها سـود بـر   از خود آن يكه اگر بدان شود يعارض م زهايچ يو رسم يحد فيتعر

 واقـع  در فصـل  نيـ ا پس). 106 -  105: 1383 نا،يس ابن(» رهنمون شوند زين گريد يها شكل
 چـه  جملـه  نيـ ا شرح در يطوس كه مينيبب اكنون. است فيتعر منطق مغالطات رندةيدربرگ

ها است از كتـاب   چه متعلق به حدها و رسم از آن را ها آن كه اند ييها اصل ها نيا«: ديگو يم
 دهيـ نام» مواضـع «در آن كتاب  ها نيا يو مانندها ها نيمنتقل كرده است و ا] جا نيبد[ جدل

در منطـق   نايسـ  كه ابـن  يدعو نيگواه است بر ا نيتر روشن نيا). 106/ 1: همان( شوند يم
نكتة جالب در . درنظر گرفته است فيرا چونان مغالطات منطق تعر يمواضع جدل االشارات

 ذهن بلكه سودمندند خودشان تنها نه ها مغالطه نيا ديگو يم ياست كه و نيا نايس عبارت ابن
 كـاركرد  كـه  نيـ ا بـا  يو يعني. شوند يرهنمون م زين ها مغالطه آن از يگريد يها شكل به را

 يژگـ يو اسـت،  كـرده  دگرگون فيتعر منطق مغالطات به مناظره راهبرد اصول از را مواضع
  .است داشته نگاه ها آن در را يريپذ انشعاب و بودن اصل

راستي، همچنان كه او  اكنون بايد به بررسي گفتة طوسي بپردازيم و ببينيم كه آيا به 3.5.9
گويـد ايـن    اي كه وي مي نخستين نكته. اند ها همان مواضع حد و رسم گويد، اين مغالطه مي

اين . )همان(» اند و برخي ديگر متعلق به معاني ها متعلق به الفاظ برخي از اين اصل«است كه 
  :دانست جدلخوان با سخن بوعلي در  توان هم جمله را مي

بـه لفـظ، و برخـي از     انـد  مواضعي هستند كه متعلق 20اند برخي از مواضعي كه در اين باب
اند به برگذشتن سازندة حد از ميزاني كه براي فصل بسـنده   ها مواضعي هستند كه متعلق آن

يا فروگذاشـتن آن  : بايسته از اند به غفلت ها مواضعي هستند كه متعلق است، و برخي از آن
  ).243: ج 1428سينا،  ابن(عدول از آن  يا ، واز بن
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جا مواضع حد را به سه دسته تقسيم كـرده اسـت ولـي     سينا در اين بينيم، ابن كه مي چنان
  .كاسه كرده است يك هاي معنايي هاي دوم و سوم را چونان مغالطه طوسي دسته

كـه در حـدها واژگـان     دينشـا «: كنـد  يمـ  انيب نيچن نايس را ابن يلفظ يها مغالطه 4.5.9
هـا واژگـان مناسـب     در آن ديـ كار روند، بلكـه با  و نامأنوس به بيو غر يو استعار يمجاز
105/ 1: 1383 نا،يس ابن(» كار گرفته شوند گونة مأنوس به نص.(  

  .شد گفته سخن 20.4.9 در مغالطه نيا يجدل خاستگاه دربارة
 شـان  فيـ در تعر كنندگان فيگاه تعر« كه، است نيا ييمعنا مغالطة نينخست اما و 5.5.9

 فيهمانند آن است تعر يو ناشناختگ يكه در شناختگ يزيرا با چ ءيو بسا كه ش: لغزند يم
: همـان ( »سـت ياست كه فرد ن يعدد: كند يم فيتعر نيكه زوج را چن يچون كس كنند، هم

  17.4.9 و 2.2.9 به ديبنگر مغالطه نيا يجدل خاستگاه دربارة). 107 -  106
تـر از آن   كـه پنهـان   يزيـ را به چ ءيش« است كه، نيا ييمغالطة معنا نيدوم 6.5.9
است همانند نفْـس، و   ياز آنان كه آتش عنصر يچون گفتار برخ كنند، هم فياست تعر

 ← جـدل مغالطـه در   نيـ سرچشمة ا دربارة). 107: همان(» تر از آتش است نفس پنهان
  16.4.9و  2.2.9

 نديكنند و بگو فيرا با خودش تعر ءيش«است كه  نيا ييمغالطة معنا نيسوم 7.5.9
بـاره   نيـ در ا). همـان (» است يكه حركت همان انتقال است و انسان همان جانور بشر

← 18.4.9  
  :است يدور فيتعر ييمغالطة معنا نيچهارم 8.5.9

شـود، خـواه آشـكارا     شيء را با چيزي تعريف كنند كه جز با خود همان شيء تعريف نمي
اما آشكار مانند گفتار ايشان كه كيفيت چيـزي اسـت كـه مشـابهت و خـالف      . خواه نهاني

و براي آنان امكان ندارد كه مشابهت را تعريف كنند مگـر بـه   . گردد مشابهت بدان واقع مي
كه از آن روي مخالف مسـاوات و مشـاكلت اسـت كـه      و اين كه اتحاد در كيفيت است اين

و اما نهـان ايـن اسـت كـه واشـكافي      . اتحاد در كيفيت است نه در كميت و نوع و جز آن
به اين بينجامد كه با خود همان شيء تعريـف شـود، اگرچـه در    ] شيء[تعريف معرِّف آن 

را  زوجسـپس   21است، زوجنخستين عدد دو مانند گفتار ايشان كه . آغاز كار چنين نباشد
را، بـراي نمونـه،    نمتسـاويي ، سپس نمتساويي چنين حد گويند كه عددي است منقسم به

را  نشَـيئي ، سپس مطابق با ديگري است ها ني كه هر يك از آنشَيئيچنين حد گويند كه 
ي كـه  ن، از آن رودر حـد شَـيئي  ] اثنينيت[= و از كاربرد دويي . اَند دوچنين حد گويند كه 

همان(اند، گزير نيست  نشَيئي.(  
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و اما تعريف . سخن رفت 16.4.9دربارة تعريف دوري مصرَّح و سرچشمة جدلي آن در 
  :آيد خفي نيز خود موضعي جدلي است كه در زير مي /دوري مضمر

و موضع ديگر اين است كه خود محدود در حد خودش برگرفته شود به سبب چيزي كـه  
سان كـه نـوع آن يـا جـزء نـوع آن در حـدش        ير آن است، بديناخص از آن است و در ز

از  دو نيمـه اسـت؛ و   دو نيمـه منقسم به  زوجعدد : مانند اين گفته كه. برگرفته شده باشد
و همچنـين اسـت اگـر     22.است زوج، در ظاهر امر، نوعي از دواست؛ و ] ها[دومجموعة 

است، زيرا دوبخش كـردن و دو بـودن در زيـر     دو متساويمنقسم به  زوج: گفته شود كه
  ).253: ج 1428سينا،  ابن(زوج است 

  پنجمين مغالطة معنايي تكرار است؛ 9.5.9
جا كه نه نيازي  كنند، هم بدان چيز را در حد تكرار مي] يك[لغزند و  كنندگان مي گاه تعريف

ها  رخي از مركبمنظورم آن ضرورتي است كه در تحديد ب. بدان است و نه ضرورتي دارد
و نمونـة ايـن خطـا گفتـار     . شود كه در جاي ديگر دانسته مي دهد، چنان ها رخ مي و اضافي

خـودش   »هـا  آمده از يكان فراهم«ها، و  آمده از يكان ايشان است كه عدد كثرتي است فراهم
 در حـد  انسان جانور جسماني انديشنده است، و :گويد است؛ و مانند كسي كه مي »كثرت«

جسم داراي نفْس ] جانور[«: شود گاه كه گفته مي برگرفته شده است، هم بدان» جسم« رجانو
و بدان كه كساني كه شيء را ...  .؛ پس آنان تكرار كرده باشند»حساس جنبنده به اراده است

شـود در حكـمِ    كننـد كـه جـز بـا خـود همـان شـيء شـناخته نمـي          با چيزي تعريف مـي 
  ).108: 1383سينا،  ابن(تكراركنندگان محدود در حدند 

  :جدلاين مغالطه نيز يكي از مواضع حد است در 
از آن . تكرار برگرفتـه شـده باشـد    كه يك چيز، بالفعل يا بالقوه، دو بار به و موضع ديگر اين
چون كسي كه  كه تكرار از جهت نگريستن به محدود و جزء حد باشد، هم جمله است اين

و . ، زيرا اشتياق خود همان شهوت است»خوشايند است] چيز[شهوت اشتياق به «: گويد مي
كـه در   چنـان : از آن جمله اين است كه جزء حد دو بار در حد برگرفته شده باشد، يا بالقوه

، در حـالي كـه   »خوشـايند اسـت  ] چيـز [شهوت اشـتياق بـه   «: شود نمونة يادشده گفته مي
شهوت «: نداري گفته استگنجيده است؛ پس چنان است كه پ» اشتياق«در حد » خوشايند«

و آن تنهـا در  : و يا بالفعل. »خوشايند] چيز[خوشايند است به ] چيز[برانگيختگي خواست 
حركـت  «: دهد، ماننـد گفتـار ايشـان كـه     كار گرفته شوند رخ مي معنا به جايي كه دو نام هم

دو نـام   »انتقـال «و » جـايي  جابـه «و . »اسـت ] ديگـر [جايي و انتقال از مكاني به مكاني  جابه
  ).247: ج 1428سينا،  ابن(معنايند  هم

) 111 -  110: 1383 نا،يســ ابــن( االشــاراتدر منطــق  فيــمغالطــة تعر نيواپســ 10.5.9
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 نهيزم نيدر ا ليتفص به جدلدر  نايس ابن. دهد يرخ م فانيمتضا فياست كه در تعر يا مغالطه
 فيـ نمونة خطا در تعر نيتر برجسته) 251. 8 -  252. 10: ج 1428 نا،يس ابن( ديگو يسخن م
 ليتفصـ  به مدخلدر  نايس جنس و نوع است كه ابن فيدر تعر وسيفرفور يخطا فانيمتضا
؛ 135 -  131: ب 1390 ،يمـ يعظ ←؛ 53 -  51: الف 1428 نا،يس ابن( كند ياش بحث م درباره

  ).89: الف 1390 ،يميعظ
نيز كاركرد مواضع جـدلي را   االشاراتسينا در منطق  بنابراين، دانسته شد كه ابن 11.5.9

  .از اصول مناظره به مغالطات تعريف دگرگون ساخته است
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سـينا و   مقايسة برداشت ابن: هاي ارسطوييِ فرفوريوس از جنس و نوع تعريف«). الف 1390(عظيمي، مهدي 

  .1، سال دوم، ش پژوهي منطق، »بارنز
ارسـطو،  : دشـوارة تعريـف جـنس و نـوع اضـافي و ديگـر مفـاهيم متضـايف        «). ب 1390(عظيمي، مهدي 

  .4، سال هشتم، ش جاويدان خرد، »سينا فرفوريوس، فارابي، ابن
، رسالة دكتري، دانشكدة الهيات دگرديسي مدخل فرفوريوس در منطق دورة اسالمي). 1391(عظيمي، مهدي 

  .دانشگاه تهران
ارسـطو، فرفوريـوس، فـارابي،    : تاريخ تحول كليات خمـس «). 1391(عظيمي، مهدي و احد فرامرز قراملكي 

  .1، سال چهل و پنجم، ش مجلة فلسفه و كالم اسالمي، »سينا ابن
  .24 ش ،پژوهش نةيآ ،»يسرآغاز منطق دوبخش هاتيالتنب و اإلشارات«). 1373( احد ،يقراملك فرامرز

  .خوارزمي: جلدي، ترجمة محمدحسن لطفي، تهران 3، متفكران يوناني). 1375(گمپرتس، تئودور 
  .طرح نو: اهللا فوالدوند، تهران ، ترجمة عزّتارسطو). 1374(نوسبام، مارتا 
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