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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  04، شماره مسلسل 8931 تابستان ازدهم،یسال 

 

 

 سقراط و ارسطو دگاهیآن از د یها و مؤلّفه فیتعر یژگیو

 
 
 
 

 1/9/1931تاريخ تأييد:     1/2/1931 تاريخ دريافت:

 * * سوال یمحمدکاظم علم 

 * ** محمدلو کیب یعل

 

 ش ه یدر اند «فی  تعر» نیادی  بن گاهیپژوهش درصدد است با اشاره به جا نیا

از  فی  تعر یه ا  و مؤلف ه  یژگیپرسش پاسخ دهد که: و نیسقراط و ارسطو، به ا
 نی  اس ت، ا  یادیبن یپژوهش ق،یتحق نیازآنجاکه ا ست؟یچ لسوفیدو ف نینظر ا

پرس ش   نیب د  سخپا یدر راستا لسوفیدو ف یِمقاله با روش استناد به منابع اصل

 نیمنظ ور، ابت دا ب ارزتر    نی. بدکند  یم یآن را بررس یها و مؤلفه یژگیو ،یاساس
آن اس ت، م ورد بح ر ر رار داده، س          «تی  کل»را که هم ان   فیتعر یژگیو

 ت ا  ی. نهاکن د  یم یو بررس قیتحق شمندیدو اند نیا دگاهیرا از د فیتعر یها مؤلفه
ر رار   فی  تعر ادیبن دیاز علل چهارگانه با کی مکدا نکهیدو متفکر درباره ا نظر آن 

س قراط در   یها دگاهید رتیدر مغا قیررار گرفته، ضمن تحق یابیمورد ارز رد،یگ
 یگوناگون افالطون، اختالف نظر او با ارسطو م ورد پ ژوهش و نق اد    یها رساله

 ررار گرفته است.

 

                                                 
 مشهد )نويسنده مسئول(. یدانشگاه فردوس یعلم ئتیعضو ه *

 مشهد. یارشد دانشگاه فردوس یکارشناس یدانشجو **



 

 

 

 
 

 
 

 سقراط و ارسطو دگاهیآن از د یها و مؤلّفه فیتعر یژگیو

 

 

 

 

 

 

 

 

351 

 علل اربعه، سقراط، ارسطو. ت،یکلّ ف،یتعر :کلیدی واژگان

 . مقدّمه1

« تعری ف »دان ان،   یکی از موضوعات مورد توجه و بررسیِ عموم فالسفه و منط ق 

ه ایی   است. هریک از این اندیشمندان بر اس ا  دی دگاه خ او خ ود، دی دگاه     

پیش ینه  ه اس ت.  تفصیل در کتب مربوطه آورده شد اند که به باره عرضه کرده دراین

 اس ت  کس ی  او نخستینگردد. توجه به جایگاه تعریف در فلسفه، به سقراط برمی

که در تاریخ فلسفه غرب به اهمیت تعریف پی برد و دستیابی به تعاریف صحیح 

پ یش از   دوره خ ویش ر رار داد. گرچ ه در می ان فالس فه      را هدف اصلی فلسفه

 اشاراتی به این موضوع شده است، این سقراط است که اساسا  سقراطیان نیز بعضا 

 داند. حقیقت یک شیء را همان تعریف آن شیء می

خ وبی   اهمیت تعریف را به ،ثیر استادشافالطون نیز پ  از سقراط و تحت تأ

ها را این تعاریف مصادیقی معیّن کرد و آنگامی فراتر نهاد و برای  ولی ،درک کرد

ش اگرد او، ارس طو نی ز    قیقت شیء را همان ایده شیء دانس ت.  نامید و ح «ایده»

اهمی ت تعری ف غاف ل     ازهرگز  ،ها را به عنوان حقایق اشیاء ن ذیرفت گرچه ایده

کتب وزین بس یاری در   ،باره تعریفهای این فالسفه در نبود. در خصوو دیدگاه

ال ه  . ام ا آنه ه ای ن مق   اندیشمندان مسلمان نگاشته ش ده اس ت   یا به دستغرب 

درصدد بحر و بررسی و نقد آن است، نظریه سقراط درب اره تعری ف و مقایس ه    

ه ای تعری ف    و نیز بررسی مؤلفه« کلّیت»دیدگاه او با رأی ارسطو درباره ویژگی 

نزد سقراط و مقایسه آرای او با اروال ارسطو و مشائیان درب اره ض رورت وج ود    

رو، این مقال ه پ      ت. ازاینهریک از علل اربعه یا عدم آن در تعریف صحیح اس

از بحر درباره جایگاه بسیار مهم و بنیادین تعریف در فلسفه س قراط و ارس طو،   
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ابتدا به دیدگاه این دو درباره کلّیت تعریف پرداخته، س   تقیی د تعری ف را ب ه    

 کند. علل اربعه، در مکتب سقراط، ارسطو و مشائیان بیان می

ازآنجاکه سقراط بحر اصلی، این است که  حایز اهمیت پیش از ورود به نکته

تعیین دریق تع الیم س قراطی، یک ی از    اثری مکتوب از خود باری نگذاشته است، 

شود. منابعی که امروزه تح ت عن وان    مسائل مورد اختالف اهل فلسفه شمرده می

های سقراط گردآوری شده، از چهار طریق به جهان معاصر راه یافته است و  آموزه

گزنفون، اریستوفان ، افالطون و ارسطو، طرق دستیابی به شخصیت و  های نوشته

در ای ن پ ژوهش آورده    تعالیم سقراط هستند. آنه ه تح ت عن وان آرای س قراط    

است. نگارنده با توج ه ب ه   که از او نقل رول کرده  استاز آثار افالطون  ،شود می

دهد. نخست اینکه  دو دلیل، سقراطِ افالطونی را بر دیگر طرق یادشده ترجیح می

ش ناختند، ب ه    رسد افالطون در حضور مردمانی که سقراط را م ی  بعید به نظر می»

کذب، تعالیم خویش را از جانب سقراط ارائه داده باش د. ب ه ع الوه، س قراط ب ا      

: 8  ج8811 کاپلستون،  ) «ش ود م ی مرور زمان از محاورات افالطونی کنار گذاشته 

است که محاورات ابتدایی به ذکر آرای خود سقراط ، بسیار محتمل رو ازاین. (828

های پس ین، برخاس ته از تفک رات خ ود      اختصاو داشته باشد؛ حال آنکه نوشته

ست ینکه این آرا حقیقتا  از آنِ سقراط اداوری درباره ادر نهایت . اما افالطون باشد

 .استیا افالطون، از حوزه بحر این تحقیق بیرون 

 در اندیشه سقراط و ارسطو جایگاه تعریف. 2
 سقراطجایگاه تعریف در اندیشه  -2-1

اش ب ه   او در فلس فه  زیرا اساس ا   ؛دارد نبنیادی یجایگاه «تعریف» ،از نظر سقراط

تعری ف ش یء   شیء، همان  حقیقتِقیقتِ اشیاء است و از نظر او، حدنبال کشف 



 

 

 

 
 

 
 

 سقراط و ارسطو دگاهیآن از د یها و مؤلّفه فیتعر یژگیو

 

 

 

 

 

 

 

 

351 

رس التش هم ان   ، در وارع فلسفه کشف حقیقت استرسالت اگر  است. بنابراین،

 عرضه تعریف صحیح خواهد بود.

سقراط نحوه دستیابی به تعریف را عمدتا  از طریق روش خاو خ ود، یعن ی   

کوشید ب ه کم ک مخاط ب     دانست. در این روش، وی می محاوره )دیالکتیک( می

رو، در س یر مکالم ه ب ا     تر برس د. ازای ن   خود، از تعریفی اولیه به تعریفی شایسته

ک رد.   وجو می تری را جست اریف ممکن، هر آن، تعریف متکاملاستقرای همه تع

عم ومی    آمد، اما راع ده  ای رطعی به دست نمی هرچند در بسیاری از موارد، نتیجه

او ب ه طریق ی    تعریف ی ج امع و موث ق ب ود. بن ابراین،        در تمامی تعاریف، ارائ ه 

اش ف  پرداخ ت ک ه ک   وجوی تعریفی صحیح از نظر خود م ی  استقرائی به جست

شد، آن را به نح وی   حقیقت موضوع مدنظر بود و اگر به این هدف مهم نایل می

 مابعدالطبیع ه ب ه هم ین دلی ل، ارس طو در      ک رد.  ریاسی در موارد دیگر اعمال م ی 

دو چیز است که حّق ا  بای د آنه ا را ب ه س قراط نس بت داد: اس تد ل        »گوید: می

 1.(921: 8811 ارسطن ) «کلّیاستقرایی و تعریف 
 ارسطوجایگاه تعریف در اندیشه  -2-2

نخس تین کس ی ب ود ک ه اندیش ه را ب ر       »ارسطو خود اذعان دارد که س قراط  

چنانهه منطق را روش صحیح تفکر بدانیم و  .(29: هما،) «تعاریف متمرکز ساخت

معلومات، و هریک از مجهو ت و معلوم ات   تفکر را کشف مجهو ت به واسطه

بح ر  »یم کنیم، بنابراین، علم منطق به دو بخش اصلیِ را بر تصور و تصدیق تقس

                                                 
. پس از سقراط، افالطون برای این تعریف کلّی که از نظر سقراط حقیقت شیء است، مصداقی عینی و 1

نامید. از نظر ارسطو، میان سقراط و افالطونیاان  « مثال»دانست و « حقیقت شیء»عقلی تعیین کرد و آن را 

گوناه از موجاودار را    و اینایشان آنها را مفارق شمردند »درباره تعاریف، تفاوتی اساسی وجود دارد؛ زیرا 

 ؛ حال آنکه سقراط برای این امور وجودی مستقل قایل نشده است.(921: 1831)ارسطو، « مُثُل نام نهادند
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شود. ارسطو با این بیان، روش صحیح کشف تقسیم می« بحر تصدیق»و « تصور

و روش ص حیح  « تعری ف »تصورهای مجهول را به واس طه تص ورهای معل وم،    

نام د.  م ی « اس تد ل »های معلوم، های مجهول را به واسطه تصدیقکشف تصدیق

ی از غرض تدوین علم منطق از س وی ارس طو، تعری ف ص حیح و     رو، نیم ازاین

 لوازم و شرایط آن، و نیم دیگر، استد ل صحیح و لوازم و شرایط آن است.

 های تعریف از دیدگاه سقراط و ارسطو فهو مؤلّ  یویژگ .3
 ویژگی کلّیت در تعریف -3-1

 کلّیت تعریف از دیدگاه سقراط -3-1-1

که سقراط از امور گوناگون و عمدتا  از فض ایل در   هایی وجو در تعریف با جست

محاورات خود م ورد بح ر ر رار داده اس ت، ب ارزترین ویژگ ی م دنظر او ک ه         

ب اره ب ه    آن اس ت و او درای ن  « کلیت»ترین صفت تعریف است، ویژگی ضروری

هیچ استثنایی رایل نیست. ارسطو ه دف س قراط را از تعری ف، مس ائل اخالر ی      

پرداخ ت، بلک ه در    مشغول مسائل اخالری بود و به طبیعت نمی سقراط»داند:  می

 ی  . با بررس ی ای ن ویژگ ی در  ب ه    )هما،(« وجوی کلّی در آن زمینه بود جست

ب ودن   های افالطون، تصریح سقراط ب ر ویژگ ی کل ی     محاورات سقراط در رساله

، «ورتص»، «خود»همهون شود. او بر این ویژگی با واژگانی مختلف  آشکارتر می

و نظایر آنها تصریح کرده است؛ از جمله س قراط   «هر»، «کلیت»، «صورت واحد»

 پرسد:  در تعریف شجاعت، از مخاطب خود،  خ  چنین می  خ  رسالهدر 

الخس:  کسسک کسر بر برابسر بشسدا هربا سر        .... اکنون بگو شجاعت چیست

بلکر  ،ورزب  دک کر پایداری سقراط  کسک .... شجاع است ،گریزب ایستد و  دک هک

هسا   ... هسراب   چیسست   ،جنگد حال با بشدا هک  گریزب و بر آن از برابر بشدا هک

 «خسوب »چیسست  بکسوت  سا     ،سسازب  ایا بوب کر آ چر هدر آن کسان را چنان هک
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هوارب وجسر هتسترح حسسا      شجاعت را  عریف کنک و بگویک کر آ چر بر هدر

 .(Plato, 1924, vol 1: 190-192) ت چیس ،شوبهک

شناس ی و   سقراط از اتوفرون که مردی است مشهور به دی ن  اتوفرون رسالهدر 

 : پرسد دینداری، تعریف دینداری را می

بینک کدام است  او سوررون    و بکعقیده  و چیست   باری بر کر بیا پ: بگو

یعنک کسک را کر بست بر گناه آلسوبه   ؛مبه باری هدیا است کر ها ا جام هک بیا

سسقراط    .پوشسک از گنساه  کاکساران اسست     بینک چتم کنم... و بک  عقیب هک ،است

باری  هوارس  بیسا   ،کنسک  هک چر رقط گفتک آ چر  و ؛کارک  کوب ،پاسخک کر بابی

سقراط  ولسک هسا  خواسستم چنسد چیسز هوارس         .... است. او وررون  برست گفتم

ک کنسک و بگسوی   را  تریحباری  بیا« خوب» بلکر  قاضا کربم ،باری بتداری بیا

 صورت»... آن . باری خواهد بوب هوار  بیا ،آن چیست کر هرچر هطاب  آن باشد

 .(ibid, vol 2: 5-6) یباری را بر ها بندا بیا «واحد

شود، سقراط بر همین وجه کلیت  مطرح می منن،وگویی که در رساله  در گفت

تأکید دارد و از منون خواستار ارائه تعریفی کلی برای فضیلت است. در رسمتی از 

کسی که بخواهد فضیلت را تعریف کند، باید آن »دارد:  این رساله، سقراط بیان می

کن د ک ه    ادامه، سقراط بیان م ی  در .(ibid: 72) «آوردرا در نظر  "واحد صورت"

. (ibid: 73) «باش ند من د باش ند ت ا دارای فض یلت      بهره "چیز یک"همه باید از »

به منظور وضوح بخشیدن به چگونگی ارائه یک وج ه کل ی، ب ه تعری ف      سقراط

پردازد تا بدین طریق منون را در یافتن تعریف ی کل ی و ص حیح راهنم ا      شکل می

 ه ر " و در "ج ا  همه" درشکل آن چیزی است که »شود که  باشد. وی مدعی می

 .(ibid: 75)« فاصله پ  از رنگ ررار دارد بی "شیئی

خواه د تعری ف    م ی  تت و  ثئایمخاطب خود،  ازسقراط  تتو  ثئای  رسالهدر 
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 معرفت را برای او آشکار کند: 
از  ، هم چیزهسایک کسر  هابر عقیده    توسیست  ثئایچ  و شناسایک بر عقیده

هسا کسر    هستند، ها ند هندسر و بیگر با س   وان آهوخت شناسایک هک ئوبوروس 

. بوزی و اهثسال آن  ها نسد کفس    وران، و هسم رنسون پیتسر   شدربیبرپی   ا دکک

هدتسایک؛ زیسرا هسا یسز چیسز      بسستک بسک   راستک بر گتابه  توس برثئایسقراط  

ال هسا  ؤس ... گو اگون بر ها بختیدی. ، چیزهایچیز واحد جای   و بر خواستم و

، ... وجوب بارب و شناسایک بر چنسد  سوع اسست    کدام چیزها شناسایکِایا  کوب کر 

 .(ibid, vol 4: 146)  شناسایک چیست «خوب»کر بدا یم  خواستیمبلکر هک
 دیدگاه ارسطوتعریف از کلّیت  -3-1-2

ه ا و   شناخت، متعلِّق ب ه کلّی ات اس ت و ای ن ام ر از بره ان      »از نظر ارسطو، 

زوایای ای ن مثل ر   "چ استنتاج ریاسی نظیر اینکه شود؛ زیرا هی تعاریف روشن می

مثلثی برابر با دو  "هر"آید مگر اینکه زوایای  پدید نمی "مساوی با دو رائمه است

شود موضوع استنتاجی ر رار   را نمی "این انسان حیوان است"رائمه باشد یا اینکه 

بدین ترتیب، نقش  (.954: 8811)ارسطن  « انسانی حیوان باشد "هر"داد مگر اینکه 

کند:  تأکید می مابعدالطبیع ه کلّیات نزد او چنان بنیادی است که در رسمتی از کتاب 

ارس طو   ای ن عب ارت  . (955)همتا،:  « آی د  به دس ت نم ی   کلّیاتشناخت، بدون »

ت وان آن را دلی ل    اس ت و م ی   پارمنی د   وضوح نمایانگر این رسمت از رساله به

طو در نظر گرفت. در آنجا پ  از آنکه پارمنید  آشکاری بر تأثیر سقراط بر ارس

کند، به ط وری   کلی ابطال می نظریه مُثُل را با د یل متعدد و از جهات گوناگون به

شود، یگانه ویژگی مُثُل را که مورد تأیید و  که سقراط در مقابل او کامال  تسلیم می

ارمنی د  خط اب   داند، کلیت است. در این رساله، افالطون از زبان پ ضروری می

 گوید: به سقراط می
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پارهنیدس گفت  از سوی بیگر، اگر ا سان با  وجر بر هتکال ک کر  صسدی   

ها را  پذیرب و برای هر  وع از اشیاء ایده  آورب، وجوب ایده ها با خوب هک وجوب ایده

را کسر بر یسز    «واحسدی  صسورت »خاصک قایل  توب، هرگز  خواهد  وا ست 

رو،  ها د، جدا کنسد و ازایسا   است و هدیتر بر یز حال هکطکقر از اشیاء هتترح 

چیزی بر بست  خواهد بوب کر آبهک ا دیتر خوب را هتوجر آن سازب و بر  تیجر، 

گدان  و  یز هنگاهک کر وجوب  کلک از هیان خواهد ررت. بک اهکان  حقی  علدک بر

 بسا  حس  ، ها را پذیررتک، هدیا  کتر را بر  ظسر باشستک. سسقراط گفست  آری     ایده

 .(Plato, 1924, vol 4: 135)  وست
 های تعریف: علل اربعه مؤلفه -3-2

 دیدگاه سقراط -3-2-1

های  بینیم سقراط به ارتضای محاوره های گوناگون افالطون، می با بررسی رساله

مختلفی که با افراد متفاوت داشته است، در هریک مؤلفه خاصی را برای تعری ف  

رسند. در این رس مت،   که گاه مغایر با یکدیگر به نظر می دهد مورد تأکید ررار می

 کنیم. این علل را بررسی و نقد می

س ت  شکل، آن چیزی ا» کند: شکل را چنین تعریف می منونسقراط در رساله 

آنهه اجس ام را  . ... فاصله پ  از رنگ ررار داردکه در همه جا و در هر شیئی بی

. در این تعریف، سقراط تنها (ibid, vol 2: 75-76)« شکل است ،سازد محدود می

به محل ررار گرفتن شکل اشاره کرده است. او به ماهیت شکل اشاره دارد و تنه ا  

کند. از نظر او، شکل همان حد ش یء اس ت و    آن را در تعریف ذکر می «صورت»

ای دیگ ر، ش کل عن وان    آن در نقط ه   کنن ده  آغازگر جسم از یک نقطه و متور ف 

. در ادام ه ب ه   (ibid: 76)« ش کل ح دود جس م اس ت    »عبارت دیگر   به .شود می

خواند. از دی د   می (ibid)« جریان ناشی از اشکال»پردازد و آن را می رنگ تعریف
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راب ل  را  آی د و بین ایی آن    می با نیروی بینایی مطابق در»که  سقراط، رنگ آن است

 .(ibid)« یابد درمیلم  
  در بحر جایگاه تعریف سخنوری، افزون بر تخطئه گرگیا رساله در  سقراط

هر ای از هنر سیاست و زشت است؛ زیرا  تصویر مبهمی از شعبه» آن با بیان اینکه

 دان د؛  ، آن را صرفا  نوعی ورزیدگی می(ibid: 463)« بدی در نظر من زشت است

، . در این تعری ف (ibid: 462)« شادمانی ورزیدگی در پدید آوردن نوعی لذت و»

 وی علت غایی را در تعریف جای داده است.

سخنور در نظ ر   اگر: »نیز در تعریف سخنور آورده است آپولوژیاو در رساله 

« م ن در س خنوری ه یچ توان ایی ن دارم      ،ایشان کسی باشد که جز راست نگوید

(ibid: 17) در این بی ان،  دهد رسد نوعی تعریف از سخنور ارائه می نظر می  به و .

 علت مادی است. سقراط به  اشاره

آید. او افزون ب ر تأکی د    سقراط درصدد تعریف سرعت برمی  خ    رسالهدر 

تعریف که باید بر امری کلی اشاره کند و به امور جزئ ی نظ ر نداش ته     بر ویژگی

ش ود در   ست ک ه س بب م ی   ا سرعت نیرویی»کند: باشد، آن را چنین تعریف می

باشد اعم از آنکه آن خاصیت در دویدن  ؛کار بیشتری انجام گیرد ،ترین زمان کوتاه

 .(ibid, vol 1: 192)« یا در صدا یا در چیز دیگر

دهد. او شجاعت را دانشی  در این رساله، نیکیا  تعریفی از شجاعت ارائه می

توان دانس ت   به یاری آن، چه در میدان جنگ و چه در جای دیگر می»داند که  می

ب رای آدم ی چ ه     ،عب ارت دیگ ر    ید ترسید و از چه نباید ترسید و بهکه از چه با

زیرا  ؛پذیرد سقراط این تعریف را نمی.  (ibid: 195)«خطر خطرناک است و چه بی

 دانش ی  ،آی ا معتق دی ش جاعت    !نیکی ا  »گوید:  می در ادامه آن را اصالح کرده،
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« نیکی ا : آری  شناخت؟خطر باز  توان خطرناک را از بی یاری آن می  ست که بها

(ibid: 196)توان  . دلیل این سؤال از طرف سقراط، به نحوی انکار آن است و می

انکاری تلقی کرد. سقراط ب رای ایض اح مطل ب، ت ر  را تعری ف      پرسش او را 

 .(ibid: 198)« آیندهانتظار شر »نظر او تر  یعنی کند. از  می

داناترین شما »: کند ین معرفی می، داناترین فرد را چنآپولوژیرساله سقراط در 

. (ibid, vol 2: 23)« دان د  آدمیان کسی است که چون سقراط، بداند که هیچ نم ی 

ت و هم ه    عقیدهبه  »گوید:  در جای دیگرِ همین رساله، او در مناظره با میلتو  می

توان د آن را تب اه    توانند اسب را نیک تربیت کنند و تنها ی ک ت ن م ی    مردمان می

تربی ت اس ب    از عه ده  ،شوند نامیده می "هترمِ"یا تنها یک یا چند تنی که سازد؟ 

. او با تعریفی مش خ  از مِهت ر، هم ه عل ل را در     (ibid: 25)« ؟توانند برآیند می

توان عل ت ف اعلی، اس ب را عل ت م ادی،       تعریف خود آورده است؛ مِهتر را می

 در نظر گرفت. خوب تربیت شدن را علت صوری و تربیت شدن را علت غایی

ک ه   کن د  ها را به عنوان ذواتی معرفی میاو در همین رساله و در ادامه، دایمون

. (ibid: 27)« ان د  نزدیکی خدایان با پریان یا موجودات دیگر پدید آمده در نتیجه»

روشنی تعریفی از مرگ ارائه داده است و حقیقت  در جمالت پایانی این رساله، به

ک ه کس ی ک ه     اب دین معن    ؛مرگ یا نابود ش دن اس ت  »کند:  آن را چنین بیان می

انتق ال روح اس ت از    ،گوین د  که می کند یا چنان دیگر هیچ احسا  نمی ،میرد می

 .(ibid: 40)« به جهان دیگرجهانی 

با نیکی و زیب ایی و  » داند که را آن میزندگی خوب ، سقراط کریتوندر رساله 

ای به غایت زندگی خوب  ن جمله، او اشارهدر ای .(ibid: 48)« عدالت ررین باشد

شود. زندگی ررین ب ا ع دالت،    ندارد و تنها صورت این نوع زندگی را یادآور می
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 یعنی زندگی نیک و دیگر توجهی به فرجام آن نیست.

هی   وکرات : » ش  ود: ، تعری  ف سوفیس  ت مط  رح م  یپروت  اگورا در رس  اله 

ارای دان ش. س قراط: ای ن    س ت د ا کسی ،که از نامش پیداست هنانهمسوفیست 

ن د.  ا زی را این ان نی ز دارای دان ش     ؛تعریف درباره نقاش و معمار نیز صادق است

دانش نقاش راجع به تصویرسازی است. اگر ب رسند دانش سوفیس ت راج ع ب ه    

تواند ش اگردان خ ود را در    چه خواهی گفت؟ هی وکرات : سوفیست می ،چیست

 سخنوری درب اره ک دام موض وع   سوفیست ما را به سخنوری توانا سازد. سقراط: 

س قراط خ ودش سوفیس ت را     ،در ادام ه  .(ibid, vol 1: 312)« ؟س ازد  توانا م ی 

داری اس ت ک ه غ ذای روح     سوفیست بازرگان یا دک ان »: گوید کرده، میتعریف 

. در ای ن تعری ف عل ت م ادی     (ibid: 313)« دانش استغذای روح  فروشد؛ می

 مطرح است.

 ع دالت ای ن  »ش ود:   رساله تعریف عدالت و دینداری پیش کشیده می در ادامه

ممک ن اس ت دین داری ج ز      مگ ر .. .. ست که کردار آدم ی مواف ق ح ق باش د    ا

دو تعری ف از دین داری و    ،دو جمل ه   در ای ن . (ibid: 330)« خداشناسی باش د؟ 

ای ب ه م دخلیت غای ت در تعری ف     یک اشارهشده است که در هیچعدالت ارائه 

 ه است. نشد

داری اس ت. پاس خگوی س ؤا ت    تعریف خویشتن خارمید  محوریت رساله

خواه  د تعریف  ی ج  امع از  س  قراط شخص  ی ب  ه ن  ام خارمی  د  اس  ت ک  ه م  ی

 «آهس تگی ن وعی متان ت و   ب ه ط ور کل ی    » داری ارائه دهد. ابتدا آن را خویشتن

(ibid: 159) را داری  خویشتنداند و در ادامه برای اصالح تعریفی که گذشت،  می

تواند آن را  نامد. با وجود این اصالحیه، سقراط نمی می (ibid: 160)« همان شرم»
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 ،گ اه ب د   زیرا شرم گ اه نی ک اس ت و   »داند؛  داری را شرم نمی برتابد و خویشتن

. در تعاریف ف وق نی ز   (ibid: 161)« داری همواره نیک است که خویشتن درحالی

 شود. مدخلیت غایت ذکر نمیکالمی دال بر 

خ ود را  کن د. اوت وفرون ک ه     از دینداری بحر میسقراط  اوت وفرون در رساله 

ک دام از   دار تعریف دینداری است؛ حال آنکه سقراط ه یچ  پندارد، عهده دیندار می

آنه ه  »ش ود:   پذیرد. نخستین تالش او در این جمله دی ده م ی   تعاریف او را نمی

مخ الف   ،ایان دوس ت ندارن د  موافق دین است و آنهه خد ،خدایان دوست دارند

پذیرد و دست ب ه تغیی ر آن    اما سقراط این تعریف را نمی .(ibid , vol 2: 6)«دین

مواف ق دی ن اس ت و     ،خدایان دوست دارن د  آیا نباید بگوییم آنهه همه»زند:  می

و یا ن ه   ،هم موافق دین است و هم مخالف دین ،خدایان از آن بیزارند آنهه همه

 .(ibid: 9)« این و نه آن؟

شود این تعریف را ب ذیرد، غاف ل از اینک ه مح ل خدش ه      اوتوفرون ناچار می

موافق دی ن اس ت و    ،کنم عملی که همه خدایان دوست دارند تصدیق می»است: 

. اینجاست که سقراط بحر از (ibid)« مخالف دین ،عملی که آنان دوست ندارند

اتوفرون متوجه وج ود    ر تخطئه. او دآورد دخالت غایت را در تعریف به میان می

دو اشکال در تعریف اوست: اوّ   اینکه تعری ف او از ویژگ ی کلّی ت برخ وردار     

کنم نخواستی ب ه م ن بی اموزی ک ه      گمان می» گوید: نیست؛ پ  خطاب به او می

زیرا گفتی یکی  ؛بلکه به ذکر یکی از صفات آن رناعت ورزیدی ،دینداری چیست

ثانی ا  او را متوج ه   «. ست که محبوب همه خدایان اس ت ا داری این از صفات دین

آنکه بگویی خدایان به چه علت آن را دوست  بی»سازد:  نبود غایت در تعریف می

 .(ibid: 11)« دارند
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سقراط درصدد است تعریف شناسایی را ب ه دس ت آورد؛    تتو ثئایدر رساله 

کن د و از او   تتو  آغاز م ی ثئایرو، مکالمه در این زمینه را با جوانی به نام  ازاین

کن د و   تتو  مراد سقراط را برآورده نمی خواهد شناسایی را تعریف کند. ثئای می

اش کال   ورزد. در اینجا سقراط برای توضیح به ذکر مصادیق شناسایی مبادرت می

 زند:  تتو  مثالی میموجود در تعریف ثئای

هسا  ل چیسست و  گ س  پرسسید  هسک و هسثال    کسرب هککسک از ها سؤالک سابه  اگر

کسر بسر   بیگر  کو  وع ،روب هک کار  برگری است کر بر کوزهل گ  ک وع گفتیم هک

آید، و  وع سوهک هم وجوب بارب کر بر آجرپزی هصسر   سازان هک عروسز کار

آور بسوب. یکسک    آور  کوب ... پاسخ ها از بو جات خنده شوب، آیا پاسخ ها خندههک

هسایک از قکیسل    گساه کلدسر   آ کر گدان باشتیم اگر هدان کلدر گ ل را بگسوییم و آن 

کننده گتوبه خواهد شد؛ ولک  ساز بدان بیفزاییم، هتکل سؤال گر و عروسز کوزه

آن چیسز را   خسوب فادسد، اگسر   های گو ساگون چیسزی را ب   آیا هدکا است کسک  ام

 .(ibid, vol 4: 147) تناسد  

تت و  اس ت، ام ا در     اِشکال سقراط متوجه وجه جزئیت پاس خ ثئ ای   تا اینجا

 : ادامه، وی به عدم مدخلیت غایت در تعریف نظر دارد
آور بوبن پاسخ ها ایا است کر بر جای آ کر پاسخک سابه  بوهیا جات خنده

ای  اابیم کسر پایسا    اپیداسست. هسثال  بر پاسسخ       راهرو کو اه بدهیم، گام بر بی

آ کر بگوییم   وا ستیم بگوییم خاکک است آهیختر با آ ، بک اینکر گ ل چیست، هک

 .  (ibid)آید  بر چر کار هک

این بیانِ سقراط نشان از بیهودگی یا حتی ناصحیح بودن ذکر غایت در تعریف 

ز، لزومی ندارد علت غ ایی آن در  کند که در تعریف یک چی دارد. وی تصریح می

 توانیم علت غایی را نادیده بگیریم. تعریف گنجانده شود، بلکه می
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تتو  را برای ادام ه   دهد تا ثئای در ادامه خود سقراط تعریفی از تفکر ارائه می

درباره  کند میاست که روح با خود گویی و گفت»گوید: تفکر  راه یاری کند. او می

. او معتق د اس ت روح در   (ibid: 189)« به کنه آن پ ی بب رد  خواهد  چیزی که می

ده د و   م ی  پاسخ د و خود پرس می از خود»که  کند  نمیی جز این کار حال تفکر

. بنابراین، طبق تع اریف  (ibid: 190)« کند پذیرد یا رد می را می باز خود آن پاسخ

دخالت دادن غایت در تعریف، ام ری   گذشت، شده از طرف سقراط در آنهه ارائه

پ ردازد،   غیرضروری و ناصحیح است. حتی آنجا که وی به تعری ف دانس تن م ی   

 داند. می(ibid: 197) « شناسایی بودنمالک »آن را مرتکب چنین امری نشده و 

تواند سه معنا داش ته باش د. آنه ه     می« توضیح»گوید  در این رساله سقراط می

بی ان  را ی س وم  اس قراط معن   س وم توض یح اس ت.    محل بحر ماست، معن ای  

و  کن د  م ی  مورد سؤال را از سایر چیزها متم ایز  که موضوعداند  میخصوصیاتی 

ت رین   درخش ان  خورش ید : »ورزد مب ادرت م ی   برای تبیین آن به تعریف خورشید 

 .(ibid: 208)« دگرد زمین می دراست که به گِ اجرام آسمانی

س خن   ش،موضوع»داند که  را هنری می وریسخن گرگیا رساله گرگیا  در 

در ادام ه،   . (ibid, vol 2: 451)« بهت رین و وا ت رین  چیزه ای انس انی اس ت     از 

« معتق د س اختن  »س ازد و ه دف از آن را    گرگیا  غایت را در تعریف وارد م ی 

(ibid: 453) ای ن  » گوی د:  شمرد. اما سقراط که از این تعریف رانع نشده، م ی  می

. در اینجا به (ibid)« ؟مربوط است کدام موضوعبه و چگونه معتقد ساختن است 

رسد سقراط با نف  وجود علت غایی در تعریف مخ الفتی ن دارد، بلک ه    نظر می

داند و معتقد اس ت بای د عل ت غ اییِ     علت غایی مدنظر گرگیا  را ناصحیح می

 وجو کرد. تری برای آن جستمناسب
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 ارسطودیدگاه  -3-2-2 

به وارع طل ب ح د اوس طی اس ت ک ه      »هدف ارسطو از تعریفِ یک موضوع 

صفت را به موضوعی پیون د ده د و نش ان ده د ک ه موض وعی ای ن ص فت را         

در وس ط ر رار    . برای مثال، اگر خسوف ماه ب ه دلی ل  (14: 8844راس  )« داراست

خورش ید ب ه م اه باش د، تعری ف      گرفتن زمین و مانع ش دن آن از رس یدن ن ور    

 گرفتن ررار وسط در حاصلمحرومیت ماه از نور، »گرفتگی چنین خواهد بود:  ماه

 .(11)هما،: « است زمین

یک صفت، و تنها تعریفی که فرات ر از ص رف    تعریف راستین»از نظر ارسطو 

تبیین کاربرد کلمه است، تعریفی است که علت ف اعلی ی ا عل ت غ ایی رد دادن     

فق ط اوص اف ی ا    »البته باید خاطرنشان ساخت که . )هما،(« کند صفت را بیان می

نخستینِ علم، مانند واحد  گونه تعریف کرد، اما موضوعات توان این ها را می پدیده

آنها فقط تعریف اسمی امکان دارد   در حساب، علتی جز خودشان ندارند و درباره

 .(11)هما،: « و آنها را صرفا  باید فرض کرد

تعریف حقیقی ی ک ام ر از دی دگاه ارس طو آن      سه نوع تعریف وجود دارد و

. ب ر طب ق   (19)همتا،:  « گنجان د  ای واحد می محتوای ریا  را در رضیه: »است که

مادی، فاعلی، غ ایی( ممک ن   هریک از علل چهارگانه )صوری، »دیدگاه  ارسطو، 

عل تش ای ن    است به عنوان حد اوسطی عمل کند که از طری ق آن، وج ود آنه ه   

. بنابراین، برخی شارحان ارسطو معتقدن د از نظ ر   )هما،(« استاست، اثبات شده 

 شوند. او، تمامی علل اربعه در تعریف وارد می

نماینده فلسفه مشائی ارسطویی، غرض از تعری ف را تحدی د ماهی ت     سینا ابن

غرض از تحدید، تمییز در مصادیق نیست، بلکه تساوی در مفهوم »داند:  شیء می

. مراد وی این است ک ه  (211: 8ق  ج8921سینا   )ابن« است و معنا نیز حایز اهمیت
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حدی براب ر ب ا مح دود از حی ر مص داق اکتف ا        در تحدید یک امر، تنها به ارائه

شود، بلکه حد باید با محدود از نظر مفهومی نیز هم ا باشد. ب ه هم ین دلی ل    نمی

رص ور  »ابراین، . بن  )هما،(« شوندتمامی معانیِ ذاتیِ محدود در حد جای داده می»

، عدم د لت ب ر ماهی ت و جه ل ب ه بع   ذات را در پ ی       «در جزئی از ماهیت

غرض »اسا ، ازآنجاکه  براین«. شودو نتیجتا  تمام آن شناخته نمی»خواهد داشت 

از تحدیدِ امری این است که صورت موازی و برابر با م اهیتش بتمام ه در نف      

. بن ابراین،  )همتا،( « رده ش وند واجب است همگی در ح د آو »پ  « حاصل شود

زیرا این علل، علت برای »داند؛ سینا ورود تمامی علل را در تعریف الزامی می ابن

طلبد و توسط آن تحقق و تحص ل و   شیء هستند و ناگزیر شیء وجود آنها را می

. البته از سوی دیگر، در تمایزی که بوعلی ب ین تعری ف   )هما،(« یابدتخص  می

ض رورت عل ت    مش رریین المنط ق  در ش ود،   ماهوی از تعریف وجودی رایل می

را در تعاریف  هاضرورت آن شده،ماهوی منکر غایی را در تعاریف علت فاعلی و 

 .پذیرد وجودی می

ج امع و   از جایگاه هریک از علل به عن وان فص ول،   طوسی نصیر  بیان خواجه

 ،دوَفصلی که مناسب فاعل و ماده بُ»نوین است. خواجه معتقد است علمای منطق 

خر دارند تا بر ترتیب أد و غایت متوَمقدم دارند بر آنهه مناسب صورت و غایت بُ

. از نظر وی ج ن ِ گ زاره، معل ول و فص ل آن     (929: 8834)طنسی  « طبیعی باشد

چه علت محص ل   ؛دوَدر موضع فصل بُ ،وروع علت در حد»رو،  علت است. ازاین

ل ماهیت متصور به فص ل توان د   تحصّ و محقق وجود معلول باشد و تخصی  و

بود. پ  باید که در حد اول جن  وضع کنند و بعد از آن به علتی که در موض ع  

ور وع  ». خواج ه معتق د اس ت    )همتا،( « مخص  و محصل گردانن د  ،فصل افتد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 04، شماره مسلسل 8931تابستان  ازدهم،یسال 

 

 

 

 

 

 

 

311 

مث الی ک ه ب رای عل ت غ ایی ذک ر       «. دوَممکن بُتنهایی در حد  هریکی از علل به

ای ب ود ک ه در انگش ت     انگشتر حلقه»کند، همان مثال مستفاد عالمه است که  می

. از نظر خواجه، در امور طبیعی، علل مادی باید در ح د آورده  (989)هما،: « کنند

ام ور  در  اما است،« ممتنعمواد  وجود صور بی و چون مواد مالیم صورند»شوند؛ 

)هما،: « اند منتزعصور از مواد »شوند؛ زیرا  ندسی این علل در حد جای داده نمیه

985). 

ک ه  »دان د   را آن م ی  ترین ح دود  کاملنیز در شرح آرای خواجه،  حل ی عالمه 

؛ (811: 8838)همتن   « ص وری  م ادی و  غایی و فاعلی و علل اربعه باشد: شامل بر

)همان(. مثالی که ب رای  « یقین افادهرساتر است در »زیرا از نظر وی چنین حدی 

 األطارا   محاددد  مطااول  حدید من صناعیةٌ آلةٌ السیف»توان ذکر کرد  این مورد می

شمش یر اب زاری اس ت ک ه از آه ن      »است؛ یعنی  )هما،(« الحیوان أعضاءُ بها یقطع

ساخته شده و دارای طول و اطرافی تی ز اس ت ک ه اعض ای حی وان ب ا آن رط ع        

جن  است و م ابقی در جایگ اه فص ل ر رار     « سیف»در مثال یادشده،  .«شودمی

 گیرند.  می

برترین حد را داری م، بای د تم امی      از نظر عالمه، چنانهه رصد ارائه بنابراین،

شامل بر عل ل  ، گاهی حد»علل یادشده را در حد جای دهیم؛ البته از دیدگاه وی 

اتّم حدود متشکّل از جمیع عل ل  . پ  باید دانست که (294)هما،: است « گانه سه

ش ود و عل ت ف اعلی ط رد      اربعه بوده، در صورت نقصان، علت غایی آورده م ی 

مثال  اگر در تعریف برهان بگوییم ریاسی است ک ه از یقینی ات تش کیل     گردد. می

هم ان   ،صورت و یقینی ات یعن ی مق دمات    ،ریا »کند،  شود و افاده یقین می می

 و علت فاعلی مفقود است. )هما،( «غایت است نتیجه و ،ماده
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 گیری نتیجه
 در باب کلّیت (الف

ش ود   ها و رسا تی که از سقراط آورده شد، مشخ  م ی  با در نظر گرفتن نمونه 

وی بارها بر کلی بودن تعریف تأکید داشته و صحت تعریف را منوط ب ر وج ود   

توان دریافت  می پارمنید دانسته است. برای مثال، با نگاه به رساله  این شرط می

یک از خص ای  مُثُ ل ب ه دف اع برخی زد، در       اگرچه سقراط نتوانسته درباره هیچ

کن د و رای ل    نهایت تنها ویژگی رابل حمایت را همین ویژگی کلی ت لح ام م ی   

چیزی در دست نخواهد بود که آدمی اندیشه خ ود را  »شود که با انکار کلّیت   می

« کل ی از می ان خواه د رف ت     حقیق علمی بهمتوجه آن سازد و در نتیجه، امکان ت

(Plato, 1924, vol 4: 137). 

در این رسمت پیرو سقراط است و به ضرورت کلّیت تع اریف اذع ان    ارسطو

ش ناخت، ب دون کلّی ات ب ه دس ت      »پ ذیرد ک ه    می مابعدالطبیعهدارد. او در کتاب 

ام دار س قراط   رسد او ای ن اش تراط را و   . به نظر می(955: 8811)ارسطن  « آید نمی

باشد و خود نیز گاه بدان اذعان داشته است و ب دین ص ورت، دِی ن خ ود را ب ه       

 سقراط ادا کرده است.
 (اربعه علل) تعریفهای  فهدر باب مؤلّ (ب

های سقراط در باب چگونگی مدخلیت علل اربعه در تعریف،  با توجه به گفته

راین، از مجموع رسا ت وی شود. بناب پراکندگی آرای او در این زمینه مشاهده می

توان مالک واحدی به دست آورد که نهایتا  کدامین عل ت بالض روره بای د در     نمی

رو، او در تعری ف   یک ضرورتی به ذک ر ن دارد. ازای ن    تعریف آورده شود و کدام

سخنی از علت  ،(Plato, 1924, vol 2: 76) منونشده در رساله  شکل و رنگِ ارائه

در تعریف دیگری از رس اله   آورد و بر علت صوری تأکید دارد. غایی به میان نمی
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 درباره سرعت، وی به ذکر علت غ ایی اش اره نک رده اس ت، بلک ه آنه ه        خ 

. (ibid, vol 1: 192)اصالت دارد، ماده و صورتِ سرعت است که باید بیان گردد 

ع دم م دخلیت عل ت غ ایی تص ریح       ب ر  تت و   ثئایهمهنین، سقراط در رساله 

؛ با این حال، در مقاب لِ تع اریفی ک ه عل ت غ ایی در       (ibid, vol 4: 147)کند می

غای ت را در تعری ف    ، خ    هشده از رسال تعریف ذکر نشده است، تعریف ارائه

 .(ibid, vol 1: 195)داخل کرده، اما علل دیگر را در تعریف جای نداده است 

در این بخش بر ذکر تمامی علل اربعه تأکید دارد و  برخالف سقراط، ارسطو

. (19: 8844)راس  داند که در هر تعریفی باید تمامی علل آورده شوند  ضروری می

مطابق با رأی ارسطو در این قسمت، پیروان مشائی او نیز از این نکته پیروی 

مامی علل سینا اهمیت تساوی در مفهوم و معنا را دلیل اساسی ذکر ت کنند. ابن می

. خواجه طوسی اگرچه وقوع هریک از (211: 8ق  ج8921سینا   )ابندارد  بیان می

ترین حد را  ، کامل(989: 8834)طنسی  داند  تنهایی در تعریف ممکن می علل را به

. عالمه حلی در (811: 8838)همن  داند که تمامی علل در آن ذکر شوند  آن می

قرار بر حذف یکی از علل باشد، علت  شود اگر شرح بیانات خواجه مدعی می

 گردد، نه علت غایی. فاعلی محذوف می

وجود چنین اهمیتی از سوی پیروان ارسطو برای مبح ر تعری ف را در آنج ا    

دانان که معتقدند اگر در تعری ف، تم ام    توان دید که برخالف نظر برخی منطق می

واجه نص یر در وار ع   ذاتیات معرَّف ذکر شود، آن تعریف، حد تام خواهد بود، خ

ای در نظر گرفته است که اگر مراعات نشود،  برای خود تعریف نیز صورت و ماده

حتی اگر حاوی تمام ذاتیات معرَّف باشد، از نظر وی تعریف به رسم خواهد بود. 

، گرچه ماده این تعری ف  «ناطق حیوان»مثال  هنگامی که در تعریف انسان بگوییم: 
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جن  رریب و هم ح اوی فص ل رری ب اس ت و از      کامل است، یعنی هم حاوی

جهت ماده خللی در آن نیست، اما به دلیل اینکه ص ورت ای ن تعری ف مراع ات     

نشده است، یعنی ابتدا اعم و س   اخ  آورده نشده است، خواجه آن را رس م  

ح د  »لحام کرده است؛ گرچه عالمه حلی تسمیه آن را به رس م ن ذیرفت ه، آن را   

 در نظر گرفته است. (221)هما،: « نار 

رسیم ک ه اگرچ ه    بنابراین، با توجه به تمامی سخنان یادشده، به این نتیجه می

ه ای   هسته مرکزی فلسفه سقراط است، پراکندگی، ناهمسازی و کاستی« تعریف»

موجود در باب نحوه ررارگیری علل اربعه در رالب تعری ف، آث ار س قراط را ب ه     

قابل، ارسطو و پیروان مشائی وی کم ال ارزش را  سازد. در م نوعی ابهام دچار می

گون ه ابه امی در    ان د ه یچ   اند و سعی داشته برای تعریف و جزئیات آن رایل شده

خ ود  « ص ورت »کیفیت جایگیری علل اربعه در تعریف برجای نماند و حتی ب ه  

 اند. تعریف نیز توجه کرده
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