گزارش تحليلي از رساله «تعاليق المنطق» ابنسينا
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زينب برخورداري
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دکترنجفقلی حبیبی
دانشیار دانشگاه تهران

چکیده
از شیخالرئیس ابوعلیسینا رسائلی در منطق به ثبت رسیده که تاکنون به
صورت نسخ خطی باقی مانده است و بعضاً انتساب آنها به وي نیز محل ترديد است.
بررسی و تحلیل اين آثار و مقايسه آن با آثار محرز االنتساب ابنسینا در مشخص
کردن میزان احتمال انتساب اين آثار و همچنین استقصاي حداکثري نظرات وي در اين
زمینه ضروري است .پژوهش در اين راستا عالوه بر ضرورتهاي ذکر شده موجب
تصحیح فهرستهاي مربوط به آثار شیخ و گاه يافتن نسخی ثبت نشده میشود .يکی
از اين رسائل «االشاره الی علم المنطق» است که در اين مجال مورد تصحیح و تحلیل
قرار گرفت .اين رساله چنان چه از نامش پیداست به برخی از مسائل منطقی اشاره
مختصر و گذرا دارد.
مسائل مطرح شده در اين تعالیق کوتاه ،شامل چیستی منطق و فائده آن ،مقوالت
عشر ،اقسام قیاس ،حد جنس ،حد نطق ،مقول در جواب «اي» ،قیاس مختلطه ،انواع
محمول و محمول براهین است که بوعلی نظرات انتقادي خود را در مورد آنچه پیشتر
درباره برخی از اين موارد آمده بیان میدارد.

واژگان کلیدي
ابنسینا ،چیستی منطق ،موضوع منطق ،مقوالت عشر ،قیاس مختلطه ،حد ،محمول

1ـ دریافت مقاله18/5/11 :؛ پذیرش نهایی18/9/2 :
2ـ دانشجوي دکتري گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهران

3
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ابنسينا همان گونه که در فلسفه ،تعليقهها و تکنگاريهـایی دارد ،در منطـ نيـز
رسائل و تعليقات مختصري به جا گذاشته که انتساب هـر دو نـو تعليقـه بـه وي،

محل بحث است .1در برخی فهرستنگاريها این تعليقات به نـامهـاي االشـاره الـی
علم المنط و االشاره فی المنط نيز آمده است (مهـدوي ،1111 ،ص  .)19ميکـرو فـيلم
نسخه کتابخانه ایاصوفيا استامبول به شماره  8189بـا عنـوان تعـالي المنطـ در
دانشگاه تهران به شماره  1191/9موجود است که با نسخ دیگر آن به مشخصـات
کتابخانه آیـه ا نجفـی مرعشـی  5111/8ایاصـوفيا  ،8151/28نورعثمانيـه 8198
یونيورسيتی استامبول  8855/18مقابله و تصحيح گردید .همچنين قسـمتی از ایـن
رسـاله در نسـخه شــماره  11111/2آسـتان قـدم موجــود اسـت کـه در فهــارم
موجود از نسخ مصنفات اشارهاي به آن نشده است .نگارنده این رسـاله را همـراه
با هفت رساله منطقی کوتـاه ابـنسـينا ،بـه عنـوان پایـان نامـه دکتـري ،در دسـت
تصحيح و انتشار دارد.
سياق بحث و موارد مطرح شده در این تعليقات نشان میدهد کـه شـيخ الـرئيس
این رساله را پيش از آنکه ساختار منط نُه بخشی را به منط دو بخشـی متحـول
سازد ،نوشته است2؛ زیرا پس از تعریف مختصري که از منطـ ارائـه مـیکنـد بـه
مقوالت دهگانه میپردازد .مقوالت بـه تصـریح وي در شـفا و اشـارات از مسـائل
منط نيست (ابنسينا1912 ،م ،ص  ،5همـو ،1119 ،ص  .)11چنان چه در اشارات میگوید:
« ثم ان االجناس قد تترتب متصاعده و االنواع قد تترتب متنازله و يجب ان تنتهي و أماا الاي ماااا تنتهاي فاي
التصاعد و في التنازل من المعاني الواقع عليها الجنسيه و النوعيه و اما المتوسطات بين الطرفين فمما ليس
بيانه علي المنطقي» (همو ،1119 ،ص  .)11اگر چه طوسی در شرح اشارات با عبارت «و اما
النظر في ان لکل واحد من العاليه و المتوسطه و السافله في مرتبه خواص فانما يلزمه» (همو ،1111 ،ج ،1
ص .)11

شـرح طوسی از ایـن نظر انتقاد میکنـد و در آثار دیگـرش آن را رأي متأخران

1ـ ر .ک به :کدیور ،کتابشناسی جامع ابنسينا
2ـ براي اطالعات بيشتر از منط دو بخشی و نُه بخشی ،ر.ک به :فخررازي ،1111 ،مقدمه.
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تصويری از نسخه خطي رساله تعاليق المنطق
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مــیشــمارد (طوســی ،1111 ،ص  .)18حــذم مقــوالت از آثــار منطقــی از ویژگيهــاي
ویژگیهاي منط نگاري دو بخشی است.

چیستی منطق
نخستين مبحث در رساله تعالي المنطـ بحـث از چيسـتی منطـ اسـت .بـوعلی
منط را این گونه معرفی میکند« :صناعه المنطق تساد االنساان نحاو ررياق الصاوا فاي کال

مطلو و يعصمه أن يغلط فيظن في حق انه بارل و أن يعتقد في بارل انه حق».
بوعلی به بيان هدم منط با تعریف غایی آن میپردازد .وي منطـ را صـناعتی
میداند که انسان را در راه صحيح رسيدن به هر مطلوب علمی یاري مـیرسـاند و
از افتادن در اشتباه و ح پنداري باطل و باطلپنداري ح مصون مـیکنـد .ایـن در
حالی است که متأخران ،به کارگيري و مراعات قواعد منطقی را باعث مصـونيت از
خطاي فکر میدانند نه خود منط را (رازي ،بیتا ،مقدمه) .ممکن است گفتـه شـود «بـه
کارگيري قواعد» در تعریف بوعلی به داللت التزامیآمده است ،چه اینکـه ابـزار بـه
داللت التزامی بر به کارگيري داللت میکند ،ولی ابنسينا خود در اشـارات بـه کـار
بردن داللت التزام را در حدود مجاز ندانسته اسـت (ابـنسـينا ،1119 ،ص  .)11نيـز بـا
عبارت «آله قانونيه تعصمه مراعاتها عن ان يضال فاي فکاره» بـر لـزوم رعایـت منطـ بـراي
دستيابی به هدم آن تأکيد میکند (همو ،ص .)1

موضوع منطق :الفاظ يا معانی
در این رساله از دیدگاه بوعلی منط از جهتی دیگر شبيه علم نحو اسـت .تشـبيه
منط به این علم حاوي مطلب مهمی اسـت کـه در بـين منطقـدانان مـورد اخـتالم
است .بوعلی نسبت نحو به الفاظ را مانند نسبت منط به معانی میداند .نحوي بـه
قصد اول و بالـذات بـه الفـاظ توجـه دارد و ثانيـاً و بـالعرض متوجـه معـانی نيـز
میشود تا اعراب را دریابد .منطقی این مسير را در جهت عکس میپيمایـد و اوالً و
بالذات متوجه معانی و براي درک معانی محتاج توجه به الفاظ و دانستن آنهاسـت.
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از این رو موضو منط معانی موصلهاي هستند که ما را به شناخت مـیرسـانند،
اما چون این معانی در جامـه لفـ انـد ،منطقـی در مرحلـه دوم بـه بحـث از الفـاظ
میپردازد .این مسأله که بين لف و معنی وابستگی وجـود دارد و احـوال لفـ بـر
احوال معنی تاثيرگذار است و از این رو منطقدان ملزم به رعایت جانب الفاظ است،
بدون مقيد بودن به زبانی خاص ،در شفا و اشارات نيز بيان شـده اسـت (ابـنسـينا،

 ،1119ص 2؛ همو ،1912 ،ص  .)21و بعد از ابنسينا ،مورد قبـول اکثـر منطقـدانان قـرار
گرفته است .اما به عنوان مثال در نقد االصول و تلخيص الفصول با عبارت« :فااعلم
انه اهب رائفه الي ان موضوع هذا العلم هي االلفاظ  ...و رسّموه بانه آله قانونيه تعرف بها احوال االلفاظ من
حيث الله علي المعاني و قال المتأ خرون ان المنطق ال شغل له بااللفاظ بالذات  ...و رسّموه بانه آله قانونيه

تعرف بها احوال المعاني  .اقول ان الصوا هو ما قال الفرقه االولاي» مورد انتقاد قرار گرفته اسـت
(تهرانی ،بیتا ،ص .)2

مقوالت عشر
ابنسينا در ادامه ،بحث مقوالت عشر را مطرح میکند .وي از مقوالت تعریف و یا
تحليلی ارائه نمیدهد ،بلکه صرفاً از آنها نام میبرد و بـا آوردن مصـداقی (انسـان
واحد) صدق تمام مقوالت را به نحو منع خلو بـر آن نشـان مـیدهـد .او در مـورد
نحوه داخل بودن این مصداق تحـت مقـوالت و نـو حمـل هـر یـک از آنهـا بـر آن
مصداق توضيحی نمیدهد.
از آنجا که ارگانون با مقوالت آغاز میشود ،در جهانشناسی ارسطویی مقـوالت
دریچههایی براي نگریستن فيلسوم به خارج است .سر آنکه تدوینکنندگان رسائل
منطقی ارسطو در دوره بيزانس از مقـوالت آغـاز کـردهانـد ،ایـن اسـت کـه منطـ
ارسطو در حد و برهان از محموالت پنجگانه طبيعی سخن میگوید .در این رسـاله
کوتاه از برخی چالشها در مورد مقوالت ،اثري نيست؛ اینکه آیا مقوالت متعل بـه
منط هستند یا اشـتاال منطقـی بـه آنهـا تکلـف اسـت (انصـاري ،1111 ،ص  .)111یـا
بحثهایی که دربـاره تعداد مقوالت وجـود دارد (طباطبایی1818 ،هـ ،ص  .)118-111در
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این رساله مختصر مورد توجه قرار نگرفته است.

فائده منطق
سپس نویسـنده ،منطـ را بـه عنـوان وسـيلهاي بـراي اسـتخراج علـوم و ابــزار
بازشناسی علم از غير علم با عبارت «فالمنطق ي ستخرج العلام مان معا ناه و محايلاه» مطـرح
میکند .جدا کردن تعریف منط و فایـده آن در دو بخـش ،سـبب پرهيـز از خطـاي
اخذ فایده به جاي هدم میگردد .بوعلی با عبارت « و العلم کالذهب المختلط بحجاره المعا ن
و ترابها و المنطق کالزئبق الذی يتبعه و ي لطّف الستخراجه و جمع صغار حبوبه التي ليست تلقيها العيون اال

بعد استجماعها و حصولها مما ليس منها» بيان میکنـد کـه همـان طـور کـه طـال در معـادن،
آميخته به سنگها و خاکها است و چه بسا با چشم دیده نشـود و بـا اسـتفاده از
وسایلی استخراج شده و خـالص مـیگـردد ،منطـ نيـز هماننـد آن وسـایل بـراي
استخراج و تصفيه علم از غير علم است .در این جا بار دیگر تأکيد شيخالرئيس بـر
به کارگيري منط براي رسيدن به فواید آن به چشم میخورد.

اقسام قیاس
بوعلی در این جا به روش ارسطو قيامهاي شکل اول و دوم و سوم را توضـيح
میدهد ولی نام آنها را نياورده و شکل چهارم را نيز ذکر نمیکند ،هر چند تعریـف
شکل اول با عبارت «اما ان يکون االشتراک في حد واحد في کاون الاا الحاد موضاوعا فاي احاداهما

محموال في االخاری» به گونهاي است که شکل چهارم را نيز در بر میگيرد .بيـان ایـن
تقسيمبندي بر اسام رابطه حد مشترک دو قضيه با موضو و محمول آنها انجام
میگيرد با این مثال که قضایا یا در حد واحدي که در یکـی موضـو و در دیگـري
محمول است ،اشتراک دارند؛ ماننـد «جانـدار بـودن» در دو قضـيه «هـر جانـداري
تنفس میکند» و «هـر انسـانی جانـدار اسـت» کـه در یکـی موضـو و در دیگـري
محمول است و یا حد واحد محمول در دو قضيه است؛ مانند «انسان جاندار است»
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و «انسان ضاحک است» و ش سوم اینکه حد واحد موضو دو قضيه باشد مانند
«انسان جاندار است» و «حمار جاندار است».
این مطلب در اشارات با این توضيح که حد اوسط یا محمول بر حد اصـار اسـت
و موضو براي حد اکبر (شکل اول) و یا بالعکس (شـکل چهـارم) و یـا بـر هـر دو
محمول است (شکل دوم) یا براي هر دو موضو (شکل سوم) نيز بيان شده اسـت
(ابنسينا ،1119 ،ص .)89

حد جنس
بــوعلی بــراي رفــع تــوهمی در مــورد تعری ـف جــنس کــه در ای ـن جــا آن را بــه
فرفوریوم نسبت داده و در شفا به یونانیها منسوب میکند (همو ،1912 ،ص  )88بـا
عبارت «الجنس هو المقول علي کثيرين مختلفي الحقائق احترازا من الوهم الذی رسمه فرفوريوس بانه

المقول علي کثيرين مختلفين باالنواع» ،جنس را به آنچه بر کثيرهاي مختلف الحقای اطالق
میشود ،تعریف میکند .رسم جنس در اشارات نيز همـين اسـت (همـو ،1119 ،ص .)9
این در حالی است که فرفوریوم جـنس را مقـول بـر کثيرهـاي مختلـف بـه انـوا
تعریف نموده است (فرفوریوم ،1111 ،ص  .)18در این تعليقات بوعلی با عبـارت «فاان

الرساام لابان اه و االي ضاااو و الرساام بمااا هااو اخف اي و ا ق محتاااج ال اي رساام آخاار» مشــکل تعری ـف
فرفوریوم را اخفی و ادق بودن تعریف از معرم میداند که انسان را محتـاج بـه
رسم دیگري میکند .وي در اشارات و شـفا تعریـف فرفوریـوم را دوري دانسـته
است (ابنسينا ،1119 ،ص 15؛ همو ،1912 ،ص .)58-52

حد نطق
در جملهاي کوتاه پس از حد جنس ،حد نط آمده است «حد النطق قوه فکريه يستخرج

بها الصانايع» .ابنسينا این حد را به قواي فکریهاي که به وسيله آن صنعتها اسـتخراج
میشوند ،بيان میکند .آوردن حد نط بين دو بحث حد جنس و حد عرض عـام در
دیگر آثار وي به چشم نمیخورد ،همچنين در یکی از نسخ ایـن مطلـب در حاشـيه
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آورده شده است (نسخه یونيورسيتی استامبول بـه شـماره  .)8855/5انتظـار مـیرفـت بـا
توجه به حد جنس که پيش از این بحث آمده و عرض عام و عرض خاص و فصـل
که بعد از آن میآید ،حد نو بيان شده باشد ،به همين دليـل ارتبـا ایـن جملـه بـا
دیگر مباحث مشخص نيست.

مقول در جواب «ايُّ»
پاسخ سوال «ايُّ» در صورتی که کثيرهـاي مختلـفالحقـای مـورد سـؤال قـرار
گيرند ،عرض عام اسـت و در صـورتی کـه کثيرهـاي متفـ الحقـای مـورد سـؤال
باشند ،فصل است .اگر سؤال متعل به کثيرها از نو واحد باشد ،به خاصه پاسـخ
داده میشود .از این رو بر حسب متعلَ پرسش «ايُّ» ،مقول در جـواب آن متمـایز
میشود .در اشارات ،مقول در جواب «ايُّ» به عرض عـام ،فصـل و خاصـه پاسـخ
داده میشود.
در قسمتهاي پيشين در توضيحی که در مورد جنس آمـده ،بـه ایـن مسـأله کـه
جنس ،مقول در پاسخ چه سؤالی است ،تصریح نشده است .ولی در اشارات ،مقول
در جواب «ما هو» آمده (ابنسينا ،1119 ،ص  .)8و در نجات ،مقول در جواب «اي شـی
هو» مورد بحث قرار گرفته است (همو ،1118 ،ص .)11

امکان ذاتی و وجوب غیري
امکان ذاتی و وجوب غيري ،بحثی فلسفی است که در تعليقات منطقی مطرح شده
است .هر چيزي که داراي اجزایی است و وجودش منـو بـه تحقـ آن اجزاسـت،
ممکنالوجود است؛ زیرا هر ممکن از دو حالت خارج نيست یا وجودش از خـودش
اسـت کــه در ایـن صــورت واجــببالــذات مـیشــود کــه ایـن خــالم فــرض اســت
یا وجودش از غيـر ذاتش است و از ایـن رو فینفسه وجـود ندارد ،چرا که وجود
فینفسه غيرمضام و وجود از غير ،مضام است .ش سومی که شيئی وجـودش
از خودش نباشد ،و از غير نيز نباشد هم محال است .شـیء ممکـن ،بایـد از سـوي
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غير ،واجب شود ،چرا که اگر امکان یابد ،آن امکان بـراي تحقـ  ،بـه واجـب شـدن
دیگري محتاج است و به این ترتيب تسلسل پدید میآید .بنابراین ممکن بالـذات ،تـا
از سوي غيرواجب نشده باشد ،ایجاد نمیشود؛ پس با اعتبار خـودش ممکـن و بـا
اعتبار غيرش واجب است.

قیاس مختلطه با صغري ممکنه و کبري ضروريه
این قسمت در نسخه دیگري نيز یافت شده است که بحث انتاج قضيه ضروریه از
دو قض ـيه ممکنــه و ض ـروریه در اقترانــی شــکل اول اســت (نســخه آســتان قــدم بــه

شـماره .)11111/2در بيان خواجه طوسی جمهور منطقـدانان نتيجـه قيـام مرکـب از
صاري ممکنه و کبري ضروریه را ممکنه میدانند ،ولی ابنسينا با ایشان مخالفـت
میکند (ابنسينا ،1185 ،ص  .)288از نظر بوعلی نتيجه «ضرورت ذاتی» دارد.
در این تعليقات بوعلی استدالل میکند که نتيجه حاصله از این قيام از دو حالـت
خارج نيست یا ضروري است و یا غيرضروري.
اگر گفته شود نتيجه ضروري است (چنان چـه وي بـه آن معتقـد اسـت) بـوعلی
میگوید چنان چه مثال «هر انسانی کاتب است باالمکان» و «هر کاتبی به ضرورت
از قلم استفاده میکند» که نتيجه میدهد «هر انسانی بـه ضـرورت از قلـم اسـتفاده
میکند» به عنوان نقضی براي ضروري بودن نتيجه آورده شـود ،بـه علـت کـاذب
بودن کبري استدالل ماالطی است و نقضی بر نظر بـوعلی نيسـت ،چـه اینکـه هـر
کاتبی به ضرورت از قلم استفاده نمیکند ،بلکه مادامی کـه در حـال نوشـتن اسـت
استفاده میکند .وي سپس مثالی در نقض ضروري نبـودن نتيجـه حاصـل از ایـن
قيام میآورد به این ترتيب که نتيجه حاصـل از قيـام «هـر انسـانی کاتـب اسـت
باالمکان» و «هر کاتبی حيوان است ضرورتاً»« ،هر انسانی حيوان است باالمکـان»
خواهد شد ،که نادرستی آن آشکار است.

انواع محمول
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سپس انوا محمولها بيان شده است و از این طری کليـات خمـس مـورد بحـث
قرار میگيرد .از نظر وي محمول براي موضوعش یا جنس اسـت ماننـد «االنسـان
حيوان» یا فصل است مانند «االنسان ناط » یا فصل جـنس اسـت ماننـد «االنسـان
حسام» (حسام ،فصل حيوان که جنس انسان است مـی باشـد) یـا جـنس فصـل
مانند «االنسان مدرک» (مدرک بودن جنس ناط که فصل انسان است میباشد) یـا
جنس جنس مانند «االنسان جسم» یا فصل فصل مانند «االنسان ضحاک» یا خاصه
جنس مانند «االنسان متحرک باالراده» یا خاصه فصل مانند «االنسان متخيف» (اگر
فصل مساوي شی باشد خاصه شیء همان خاصه فصل است) یا عرض عام است
که شامل خاصه جنس ،خاصه جنس فصل و خاصه فصل که اعم است ،مـیشـود.
جز این موارد سایر محمولها قابل حمل بر موضو خود نيستند.
متحرک باالراده بودن نزد جمهـور و همچنـين شـيخالـرئيس در اشـارات ،فصـل
حيوان دانسته شده است و نه خاصه .از این رو متحرک باالراده بـودن و حسـام
بودن ،هر دو فصل حيوان هستند که در این صورت یا فصل اشتقاقیانـد و هـر دو
منتز از فصلی واحدند که شناخته شده نيست ،بنابر این فصول حقيقی نيسـتند یـا
حسام ،فصل و متحرک باالراده فصل فصل است (ابنسينا ،1185 ،ص  )99که در این
حالت ،متحرک باالراده بودن عرض خاص حيوان است و با این تعليقات همخـوانی
دارد .از نظر بوعلی وجـود ،عـارض ماهيـت اسـت ،پـس احکـام آن غيـر از احکـام
ماهيت است .این سؤال مطرح میشود که اگر حمل فقط در احکام ماهيت اسـت،آیا
احکام وجود بر وجود قابل حمل نيست؟ که در صورت منفی بودن پاسـخ (بنـا بـه
نظر بوعلی که غير از موارد بيان شده حمل را جایز نمـیدانـد) امـور عامـه فلسـفه
تعطيل میشود.

محمول براهین
در مبحث آخـر ،صناعت برهان مورد توجه قـرار میگيرد و مسائـل و قضایـاي
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مربـو بـه آن مـورد نظـر اسـت .محمـوالت مسـائل برهـان ،ذاتـی (اعـم از ذاتـی
ایساغوجی و عرض ذاتی) هستند که فصول ،جنس فصول ،فصول جنس و اعراض
خاصه را شامل میشوند .اعراض عام ،فقط در صورتی که بدون عروض بر جنس
عارض شده باشند ،از محموالت مسائل براهين هستند .در این جا منظـور از شـی،
موضو علم است نه موضو مسأله .محموالتی داخـل برهـان هسـتند کـه حقيقتـاً
محمول موضو باشند و نه صرفاً همراهی دائمی داشته باشند.
قدما ذاتی باب برهان را «ما يوخذ في حد ال موضوع و مايوخذ في حده الموضوع» میدانستند
(طوسـی ،1111 ،ص  )11ولی با رشد و توسعه علوم نشان داده شد که نسبت محمـول
بر موضو با این تعریف از ذاتی ميسر نيست .برخی از متأخران در «ما یوخذ فـی
حده الموضو » به جاي موضو  ،جنس موضـو  ،معـروض موضـو و  ...را اخـذ
کردهاند (همو) .این بيان ابنسينا شامل تعبير متأخران نيز میشود.

يافتههاي پژوهش
رساله تعالي المنط از رسائل مختصر ابنسينا در منط اسـت کـه بـا نـامهـاي
دیگري چون االشارة فی المنط و االشارة الی علمالمنط نيز از آن یاد شـده اسـت
این اثر اشاراتی مختصر به برخی مباحـث منطقـی دارد کـه در خـالل ایـن تحقيـ
مورد مقایسه با آثار دیگر شيخ قرار گرفت اشاره شيخ به مقوالت دهگانه حاکی از
آن است که این اثر قبل از تايير ساختاري منط نُه بخشی بـه دو بخشـی توسـط
وي نگارش یافته است همچنين نسخهاي به ثبت نرسيده در فهارم موجود از ایـن
اثر در راستاي تحقي یافت شد.
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