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چكيده
مسأله پژوهشی اين مقاله «خطاي مادي» و «خطاي صوري» است و نتيجه پژوهش اين است که «خطاي مادي
بیمعناست و آنچه اصالتاً متصف به خطا و صواب میشود صورت است» .نقطه آغاز پژوهش نيز تعريف خاص
ابنسينا در منطق کتاب اشارات از دانش منطق است که در آن بحث از ماده ،به ظرافت تمام حذف میشود .الزمه
پذيرش حكم فوق اين است که در مبحث مغالطات جايگاهی براي خطاي مادي يافت نشود .خواجه نصير در
سازگاري با حكم فوق استادانه بساط خطاي مادي را از ميان اقسام مغالطات برمیچيند ،اما در تقسيمبنديهاي
قطب رازي از بحث مغالطات خطاي مادي مطرح است؛ بنابراين ،تقسيمبندي او با حكم فوق مطابقت تام ندارد.
قطب رازي بر اساس بداهت و ضرورت مبادي اول معرفت و خواجه نصير بر اساس تأمل در مقدمات قياس و
قضايا و قول شارح ،حكم کردهاند که در تطبيق با عالم خارج خطاي مادي معناي محصل ندارد؛ اما آنچه در مباحث
مادي منطق قديم میآيد ،مباحثی کلی است و مالک تطبيق مالکهاي کلی است که در حجت و قول شارح به
دست میآيد ،ازاينرو تناقضی در ميان نيست که متفكري حكم کند ماده اصالتاً متصف به خطا نمیشود و
درعينحال مباحث مادي منطق قديم را در آن حفظ کند.
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طرح مسئله
منطق قديم آمیخته به مباحث فلسفي بسیاری است .پارهای از مباحث معرفتشناسي قدما در مطاوی
بحثها و منطقنگاریهای آنان ارائه شده است؛ ازاينرو ،الزمه پرداختن به مباحث معرفتشناسي جديد
بههمراه مباحث بحثالمعرفه قدما ،توجه به متون منطق قديم است تا نكتهسنجيها و بارقههای درخشان
فكری آنان به بیان امروزی عرضه شود .مسئلهای که اين نوشتار عهدهدار آن شده است بحث صواب و
خطای مادی است .آيا ماده حقیقتاً قابلیت اتصاف به صواب و خطا را دارد؟ آيا به نحو معناداری ميتوان
از صواب و خطای مادی سخن گفت؟
ابنسینا در اشارات تعريفي از منطق و مضاهي با آن ،خطای فكر ارائه ميکند که خاص است .در
تعريف او ،منطق دانشي است که صور انتقال را به ما ميآموزد و نیز خطای در فكر بهواسطه صورت
خطايي است که بر مواد واقع ميشود(ابنسینا ،1381 ،ص .)39در کالم ابنسینا سخن از ماده فكر و خطای
مادی محذوف است .دو منطقدان بزرگ سده هفتم ،خواجه نصیر مستقیماً و بالواسطه در شرح کالم
شیخ وقطب زلزی باواسطه و ناظر به کالم شیخ در شرح مطالع برهاني عرضه کردهاند که چرا ابنسینا
سخن از خطای مادی را به کناری نهاده است .اين دو برهان هرکدام خاستگاهي متفاوت از ديگری دارند،
اما نتیجه و ماحصل آنها يكي است :خطای مادی هنگاميکه نفساالمر يعني آنچه گزاره از آن
حكايتگری ميکند مالک تطبیق باشد ،بيمعناست .به بیاني ديگر ،خطای مادی به خطای صوری بازگشت
ميکند .در اين مقاله تالش شده است اين دو برهان از دو منطقدان بزرگ عرضه و تحلیل شود و در اين
راه پژوهشي سامان يافته است که در آن خطای مادی کامالً انكار ميشود.
آنچه ضرورتبخش اين پژوهش است اينكه چگونه ميتوان در ادبیات منطق قديم با مختصات ويژهای
که دارد ،دست به چنین کاری زد و خطای مادی و مباحث ناظر بدان را به نحوی سازگار حذف کرد.
مضاف بر اينكه فهم دقیق برهان خواجه نصیر و قطبالدين رازی خود مطلوبیت دارد و نیز اينكه پژوهشي
در اين حوزه انجام نگرفته است.
اما هندسه معرفتي خاص اين پژوهش به شرح زير است :پس از ارائه پیشینه تاريخي مسئله و بیان
ماهیت صوری منطق ،به تعريف ابنسینا از فكر و منطق در کتاب اشارات پرداخته شده و سپس تفسیر
خواجه نصیر از بیان چالشبرانگیز ابنسینا ،و بیان متفاوت و عالمانه قطبالدين رازی از تفسیر سخن شیخ
ارائه شده است .ازآنجاکه الزمه بیان قطبالدين رازی و خواجه نصیر ،بيمعنا بودن خطا و بالطبع مغالطه
مادی است ،درباره خطای مادی در مبحث مغالطات نزد دو متفكر تأمل شده و سپس به طرح يک چالش
و ارائه سازگاری اين انديشه پرداخته شده است که چگونه ميتوان هر دو حرکت فكر (حرکت از مطالب
به سوی مبادی و حرکت از مبادی به سوی مطالب) را نیازمند منطق دانست ،اما خطای مادی را بيمعنا
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انگاشت؛ و درنهايت ،نقد جرجاني در حاشیه شرح مطالع ،بر کالم قطبالدين رازی بیان و ارزيابي شده
است.
اما آنچه شايسته دقت فراوان و آغازگاه اين پژوهش است ،تعريف خاص و صريح ابنسینا در کتاب
منطق اشارات است که ابتدا فكر را در حرکت دوم آن منحصر ميکند و سپس صواب و ناصواب بودن
انديشه را در آن مطرح ميکند(ابنسینا ،1381 ،ص .)39در اين مقام وی نه نامي از «حرکت من المطالب الي
المبادی» ميآورد و نه سخني از خطای مادی .هرچند وی در همان اشارات تأکید ميکند منطقدان در
مبادی مناسب با مطلوب و چگونگي تألیف آنها برای رسیدن به مجهول تأمل ميکند(همان ،ص.)42
خواجه طوسي در شرح آورده است که ابنسینا هر دو حرکت را برای فكر ميپذيرد و هر دو حرکت را
نیازمند منطق ميبیند(طوسي ،1383 ،ج ،1ص.)28
انحصار توجه به حرکت دوم در تعريف فكر و در نتیجه پذيرش وقوع خطا تنها در اين مرحله ،در
هیچکدام از ديگر متون منطقي ابنسینا که با نظام نهبخشي نگارش يافتهاند ،مشاهده نميشود و نیز در
نگارشهايي چون اساساالقتباس طوسي و بیانالحق لوکری و درهالتاج قطبالدين شیرازی که مطابق
با نظام منطقنگاری نهبخشي نگارش يافتهاند و بالعكس ،شیوه بیان ابنسینا در اشارات در نگارشهای
منطقنگاری دوبخشي چون الملخص فخر رازی ،کشفاالسرار خونجي ،رساله شمسیه کاتبي قزويني،
رساله مطالعاالنوار ارموی ،و شرح قطب رازی بر آن ،به نام شرح مطالع ،برگرفته ميشود.
ابنسینا در کتاب منطق شفا ،آنجا که از موضوع منطق سخن ميگويد ،بر مفردات تألیف که مواد تفكر
هستند ،تأکید فراوان دارد و تصريح مي کند که سازنده بنای خانه الزم است اجزای بنا را بدان حیث که
در بنا به کار ميروند بهخوبي بشناسد(ابنسینا1428 ،هـ ،ص .)22وی هماهنگ با همین سبک بیان در کتاب
نجات ،به نحو مفصل سخن از ماده و صورت تفكر به میان ميآورد و مثال کرسي را مطرح ميکند که
ماده و صورت مخصوص به خود دارد(همو ،1364 ،ص )7و همو در منطق دانشنامه عالئي دارد« :نه هر
دانسته راه برد به هر نادانسته که هر نادانسته را دانسته هست اندر خور وی که از وی شايد او را دانستن؛
و راهي است که بدان راه شايد شدن از دانسته به نادانسته» (همو ،1383 ،ص .)9در شرح عیون الحكمه
سبک بیان امام فخر نیز مشابه شفا و نجات است(رازی1986 ،م ،ص.)5
در نگارشهای منطق نهبخشي چون اساساالقتباس ،روح کالم شفا حفظ ميشود و خواجه طوسي
بهتفصیل از دو حرکت فكر و خطای آنها سخن ميگويد و مثال نجار و چوب و تخت را ذکر ميکند
(طوسي ،1376 ،ص .)4سبک بیان در مدخل منطق بیانالحق لوکری نیز مانند نجات است (لوکری،1364 ،
ص .)17اما در کتابهای منقح منطقنگاری دوبخشي سبک بیان همان سبک اشارات ابنسینا است .فخر
رازی در ملخص دارد :مقصد نهايي دانش منطق رسیدن به قوانیني است که با آنها مجهوالت تصوری و
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تصديقي کسب شوند؛ و اينكه مقدمات فكر الزم است شرايط مخصوص داشته باشند که منطق بیانگر
آن شرايط است (فخر رازی ،1381 ،ص9ـ .)10خونجي در کتاب کشفاالسرار با صراحت فكر را بهمانند بیان
ابنسینا در اشارات تنها با حرکت دوم آن ذکر ميکند« :فكر و آن ترتیب امور معلوم است به نحوی خاص
که منجر به تحصیل مجهول شود  ...و نیازمند قانوني هستیم که طرق اکتساب نظريات را از ضروريات
بیان دارد» (خونجي ،1389 ،ص)6؛ نیز کاتبي قزويني در متن رساله شمسیه به طور کامل سخن ابنسینا در
اشارات را بازگو ميکند« :فكر ترتیب امور معلوم است تا به مجهول منجر شود و آن ترتیب دائماً صواب
نیست ،پس نیازمند قانوني هستیم که طرق اکتساب نظری از ضروری را بیان دارد» (رازی ،1384 ،ص.)52
ارموی نیز در متن کتاب مطالع دارد« :نیازمند قانوني هستیم که طرق انتقال از معلومات به مجهوالت و
شرايط اين طرق را بیان دارد» (رازی ،بيتا ،ص .)14در همین مقام ،قطبالدين رازی در شرح مطالع برهان
خاص خود بر انحصار مطلق خطا در صورت را ارائه ميکند که از طرف جرجاني در حاشیه شرح مطالع
مورد نقد قرار گرفته است(همان) .بیان و داوری کالم جرجاني در انتهای مقاله خواهد آمد.
خالصه کالم اينكه بیان تازه ابنسینا در اشارات در منطقنگاریهای دوبخشي برگرفته ميشود .به
نظر ميرسد بیان ابنسینا با ساختار منطقنگاری دوبخشي اشارات قرابت دارد .اگر در منطقنگاری
دوبخشي بر هويت صوری منطق تأکید ميشود و اگر بحث از ماده بهعنوان مدخل بر منطق طرح ميشود،
هماهنگ با اين ساختار ،ابنسینا در ابتدای کتاب فكر را با ذکر حرکت دوم آن مطرح ميکند و تنها از
خطای صوری سخن به میان ميآورد.

1ـ استنتاج صوري و ماهيت صوري منطق
منطق ارسطويي و قديم صوری است .اين سخني روشن است .منطق علم استنتاج است و تالش ميکند
نمايان سازد که بر اساس ساختار صوری يک امر چه چیزهای ديگری را ميتوان نتیجه گرفت .ضیاء
موحد ميگويد« :منطق دانشي است که با قاعدهها و قوانین آن ميتوان نشان داد از يک جمله به اعتبار
ساختار صوری آن ،چه جمالتي را ميتوان نتیجه گرفت که اگر جمله اول را صادق فرض کنیم اين
جمالت ديگر به اعتبار آن صادق باشند و نیز از چند جمله به اعتبار ساختار صوری آنها چه جمالتي را
ميتوان نتیجه گرفت که اگر جملههای اول را نیز صادق فرض کنیم اين جملهها هم به اعتبار صدق
جمله اول صادق باشند» (موحد ،1382 ،ص)4؛ بنابراين قواعد منطق حاکم بر صورت عبارتهاست و نه معني
آنها؛ مثالً ازجمله «حسن متأهل است» به لحاظ صوری نميتوان نتیجه گرفت يا فهمید که حسن زندار
است؛ مگر اينكه از قلمرو منطق خارج شده و مؤلفههای معنايي را دخالت دهیم و يا قانون صوری ديگری
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را بدان ضمیمه کنیم که هر متأهلي زندار است(همان ،ص .)5ايشان سپس تصريح کردهاند که اين معني
از صورت و استنتاج صوری بین منطق جديد و قديم مشترک است(همان ،ص.)8
بنابراين ارسطو بهعنوان پايهگذار دانش منطق به «صورت» توجه کرده است و «توجه نخستین به
اصالت صورت خود يک مینوی بزرگ دانشي ـ فلسفي است و نتیجههای عملي سودمند و بزرگي از آن
زاده شده است» (ارسطو ،1378 ،ص .)XLIXدر منطق قديم ميتوان شواهد بسیاری برای اين مطلب ارائه
کرد که مباحث منطق و قوانین آن ناظر بر صورت است .بهعنوان نمونه شارح شمسیه در بحث تناقض
مطرح ميکند که چرا بین «کل انسان حیوان» و «الشيء من االنسان بحیوان» تناقض نیست؟ سپس
ميگويد چون تناقض آنها به خصوص «ماده» آنها مربوط ميشود و نتاقض آنها صوری نیست چراکه اگر
صوری بود تمام قضايای کلي که از حیث ايجاب و سلب مختلف هستند ميبايست متناقض باشند (رازی،
 ،1384ص  .)325در تعبیر شارح شمسیه ارتباط بین کلي و صوری بودن برجسته است .برای اين مطلب
شاهد مثالهای فراوان و بهتری نیز ميتوان ارائه کرد.

2ـ ابنسينا و تعريف فكر و منطق در کتاب اشارات و تفسير خواجه نصير
1ـ .2ابنسینا در کتاب اشارات به نحو موجز از فلسفه منطق سخن گفته و منطق را تعريف کرده است:
«مراد از منطق اين است که به نزد انسان ابزاری باشد که پیروی از آن ،انسان را از خطای فكر مصون
دارد؛ و منظور از فكر در اينجا حرکت از آنچه به نزد انسان است ـ از امور حاضر در ذهن او ،چه تصوری
باشد ،چه تصديقي ،چه اين تصديق علمي باشد ،يا ظني ،يا پذيرفته شده باشد ـ به سمت امور غیرحاضر
به نزد او است؛ و اين انتقال و حرکت از طريق ترتیب و هیئت نهادن بر آنچه نزد او حاضراست ،رخ ميدهد
و اين ترتیب و هیئت نهادن ،گاه صواب است و گاه صواب نیست و آنچه صواب نیست چهبسا شبیه صواب
يا مُوَهِّم شبیه به صواب است» (ابنسینا ،1381 ،ص .)39آنچه در سخنان ابنسینا مناقشهبرانگیز است اين
است که .1 :برای فكر تنها يک حرکت برشمرده است .2 ،صواب و عدم صواب را به ترتیب و هیئت
منحصر کرده است.
2ـ .2خواجه نصیر سه معني برای فكر برشمرده است و فكر مورد توجه منطقي را چنین بیان کرده
است« :توجه ميکند نفس از مطلب ،به معاني حاضر نزد خويش ،تا بیابد مبادی آن مطلب را ،پسازآن
مبادی به سمت مطلب ميرود  ...و اين فكری است که در هر دو جزء خويش نیازمند دانش منطق است»
(طوسي ،1383 ،ج ،1ص .)11خواجه نصیر دو حرکت برای فكر موردبحث منطقي برشمرد .از طرفي بیان
ابنسینا شامل يكي از حرکتها ميشد .خواجه نصیر مطلب را اينگونه تعلیل کرده است که« :حرکت
اول الزمه حرکت دوم است و بهندرت حرکت دوم بدون حرکت اول اتفاق ميافتد؛ چون نحوه حرکت به
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سمت غايت تصور نشده خواهد بود و احتمال ديگر آنكه شیخ دو حرکت را با ذکر جزء اشهر آن اراده کرده
است» (همان ،ص .)13توضیح مطلب اينکه در فرايند فكر و طلب مجهول ،چه تصوری و چه تصديقي،
ابتدا مواد مناسب انتخاب ميشود ،چراکه هر مطلوبي از هر مادهای حاصل نميآيد ،سپس صورتي بر اين
مواد نهاده ،و اين مواد تألیف ميشود.
بنا بر پذيرش احتیاج دو حرکت فكر به منطق ،منطق بايد قواعد کلي را به دست دهد که عبارتاند از:
 .1نیل به مواد مجهول تصوری .2 ،نیل بهصورت مجهول تصوری .3 ،نیل به مواد مجهول تصديقي.4 ،
نیل بهصورت مجهول تصديقي .از طرفي بايد بتوان اين موارد را تصوير کرد .1 :خطای مادی معلوم
تصوری .2 ،خطای صوری معلوم تصوری .3 ،خطای مادی معلوم تصديقي .4 ،خطای صوری در معلوم
تصديقي.
3ـ« .2امور حاضر» در سخن ابنسینا اشاره به اين مطلب دارد که مواد ما همواره «فوق واحد» هستند
و از اشیاء کثیر شيء واحد ـ يعني معلوم ـ حاصل نميشود؛ مگر اينكه آنها با هم تالیف شوند و از اين
تالیف امر يگانهای حاصل شود که اين امر يگانه برای نتیجه سمت علیت دارد و نتیجه معلول اين تالیف
است.
بیان مهم خواجه نصیر در باب انحصار خطا در صورت و تألیف به اين قرار است« :صواب بودن و
صواب نبودن را تنها به صورت نسبت داد و نه مواد ،چراکه مواد اولیه همه مطالب تصوراتاند و تصورات
صرف ،تا زماني که مقارن حكم نشوند متصف به صواب و خطا نميشوند ،و استعمال موادی که متناسب
مطلوب نیست ،منفک از سوء ترتیب و سوء هیئت نیست که اين سوء ترتیب يا نسبت به بعضي از اجزاء
در نسبت با بعض ديگر ،و يا در نسبت با مطلوب است؛ اما مواد قريب قیاس که مقدماتاند ،خطا در آنها
واقع ميشود که اين خطا به دلیل سوء ترتیب نسبت به اجزاء اولیه آنها است» (طوسي ،1383 ،ج ،1ص.)16
خواجه نصیر تالش ميکند که در تحلیل خود بحث خطای مادی را به نظر دقیق بيمعني جلوه دهد.
اگرچه ميتوان برخي مواد را خطا دانست ،اما اين خطا به خطای صوری و تأألیفي باز مي گردد .پس:يک :در
تصورات صرف صواب و خطا نداريم؛ دو :مواد قريب تألیف قیاسي مقدماتاند .آنها قابلیت اتصاف به صواب
و خطای بالعرض را دارند .علت خطا در آنها به تألیف خطايي برميگردد که در مورد مقدمات رخ داده
است؛ سه :قضايا هنگاميکه بهعنوان مقدمه در قیاس به کار ميروند ميتوانند خطا يا صواب باشند.
خطايي که در آنها واقع ميشود به سوء تألیفي برميگردد که برخي از اجزاء نسبت به برخي ديگر دارند يا
برخي اجزاء نسبت به نتیجه دارند.
2ـ .4قول شارح خطا ،دارای خطای تألیف در نسبت برخي اجزاء به يكديگر يا نسبت به مطلوب است،
مثالً حد تام از مقومات شيء شكل ميگیرد ،بهنحویکه ابتدا جنس ذکر شود ،سپس اين جنس به فصل
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مقید شود؛ ازاينرو ،حد تام چنانچه از جنس قريب و فصل قريب شكل نگیرد و يا چنانچه نظم و ترتیب ياد
شده رعايت نشود خطاست .به بیاني سادهتر ،ما با تألیف تصورات قضیه ميسازيم ،چون در تصورات صرف،
حكمي وجود ندارد ،خطا و صواب مطرح نیست و از تألیف قضايا قیاس ميسازيم .لذا احتمال خطا در مواد
تألیف اول ما نیست؛ و احتمال خطا در تألیف آنهاست و احتمال خطا در تألیف دوم ما و مواد اين تألیف هست
و خطا در مواد تألیف دوم ما به خطا در تألیف خود آنها بالنسبه به افراد اول آنها حادث ميشود.
خالصه سخن:
 .1به نظر خواجه نصیر هر قضیه کاذب دارای خطای تألیف است .مقتضای نظر ظاهری اين است که
اين قضیه کاذب است .مقتضي نظر دقیق اين است که صورت و تألیف واقع بر مواد آن خطاست.
 .2ازآنجاکه منطق دربردارنده قوانین کلي است الزم است روشن شود منطق چه ضوابطي برای تحصیل
ماده قول شارح و ماده حجت ارائه ميدهد.
 .3شايان توجه است که تفسیر خواجه نصیر از سخن شیخالرئیس مخالف با نظر شیخ نیست ،چون
ابنسینا در همان اشارات تصريح کرده است که منطقي هم به ماده و هم بهصورت فكر عطف نظر
ميکند(ابنسینا ،1381 ،ص.)42
 .4ابنسینا در بیان خود از صواب و شبیه به صواب سخن گفته است .خواجه نصیر مطلب را به قرار
زير تحلیل کرده است(طوسي ،1384 ،ج ،1ص:)16
صواب :قیاس
 -1به اعتبار صور تنها

شبیه به صواب :استقرا
موهوم شبیه به صواب :تمثیل
صواب :قضايای واجب قبولها
المسلمات ،مقبوالت ،مظنونات (من وجه)

 -2به اعتبار مواد تنها

شبیه به صواب
المشبهات باالولیات (من وجه)
موهوم شبیه به صواب :المشبهات بالمسلمات
صواب :برهان

 -3به اعتبار صور و مواد

جدل (من وجه)
شبیه به صواب
موهوم شبیه به صواب :مشاغبه

مغالطه (من وجه)
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بايد توجه شود که خواجه نصیر بحث قول شارح را مطرح نساخت ،همچنین در شبیه به صواب دو معني
تصوير کرد .شبیه به صواب يکبار صواب بهحسب شهرت تصوير شده و در وجهي ديگر قضیه کاذب و فن
مغالطه بیان شده است که شبیه به صواب نفساالمری است ،اما صواب نفساالمری نیست.

3ـ قطبالدين رازي و تفسير کالم ابنسينا
1ـ .3اکنون بیان قطبالدين در باب انحصار خطا در «خطای صوری» بررسي ميشود .قطبالدين رازی
الرساله الشمسیه دبیران کاتبي را شرح کرده و عنوان آن را تحرير القواعد المنطقیه گذاشته است.1
نكته قابلذکر اينكه بیان دبیران کاتبي در تعريف منطق ناظر به همان بیان ابنسینا در اشارات است
يعني برای فكر تنها حرکت دوم آن را ذکر کرده است و خطای واقع را نیز به همان «صورت» نسبت داده
است؛ اما قطبالدين رازی در شرح سخن دبیران به هیچکدام از دو مطلب اشاره ندارد .او عیناً تعريف را
ذکر کرده و قیود آن را گشوده است .سید شريف جرجاني ،بهعنوان محشي ،بهرغم تأکیدش بر هر دو
حرکت فكر و احتیاج اين دو حرکت به فن منطق ذکری نبرده است که بیان ماتن و شارح هر دو از مطالب
ذکر شده خالي است و الزمه چنین بیاني چیست؟(رازی ،1384 ،ص.)58 ،52
2ـ .3قطبالدين رازی بر مطالعاالنوار قاضي سراجالدين ارموی شرحي معروف با عنوان لوامعاالسرار
دارد .جرجاني محشي اين کتاب نیز هست .قطبالدين رازی در بحث اکتساب نظريات از ضروريات چنین
گفته است که :اکتساب نظری از ضروری امكان دارد ،حال يا هر مطلوبي از هر امر ضروری حاصل
ميشود که بطالن آن روشن است و يا هر مطلوب مبادی ضروری خاص خود و طرق و شرايط خاص
خود را دارد .اگر اينگونه است يا مطلوب از مبادی ضروری خاص خود به هر نحو که باشند حاصل ميشود،
که اين فرض هم بطالن آن بديهي است؛ يا مطلوب هنگامي حاصل ميشود که آن مبادی ضروری با
اوضاع و شرايط ويژه خويش قرار گیرند ،و اگر اينگونه است يا ما به ضرورت آن طرق و شرايط را
ميشناسیم و يا نميشناسیم؛ و چون شق اول باطل است و ما به ضرورت آن طرق و شرايط را نميشناسیم،
منطق علمي است که طرق و شرايط رسیدن به مطلوب را ميآموزد(رازی ،بيتا ،ص .)13اين نكته قابلتأمل
است که قطبالدين رازی اگرچه در ابتدای سخن خويش تصريح دارد که هر مطلوبي از هر ضروری
حاصل نميشود؛ اما قلمرو منطق را به طرق و شرايط که در بیان او همان صورت و تألیف است ،منحصر
کرده است .او در ادامه بیان خود ابتدا اشكالي مطرح ميکند و بدان پاسخ ميدهد :اشكالکننده ميتواند

 .1در اين کتاب که به شرح شمسیه معروف است متن متعلق به دبیران کاتبي و شرح از قطبالدين رازی است .سید شريف
شريف جرجاني هم بر اين کتاب حاشیههايي دارد.
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اين گونه بگويد که بیان فوق تمام نیست ،چرا که امكان دارد ماده انديشه نیز غیرصحیح باشد .اما در مقام
پاسخ به اين اشكال ميگويیم رعايت نمودن ضوابط منطقي در جانب صورت انديشه به مثابه رعايت
نمودن آنها در جانب ماده انديشه نیز هست .لذا اگر صورت واقع بر مواد انديشه صحیح باشد نه در جانب
صورت انديشه و نه در جانب ماده انديشه ،خطا نخواهیم داشت .به تعبیری ديگر ،خطا در ماده انديشه به
خطا در صورت انديشه بازگشت ميکند ،زيرا خطای در انديشه يا به دلیل خطای در صورت انديشه است
ـ که محل نزاع نیست ـ و يا به دلیل خطا در ماده انديشه است و خطای در ماده انديشه به خطای در
صورت انديشه بازميگردد؛ زيرا هر انديشه در نهايت به مبادی ضروری و بديهي منتهي ميشود و در خود
اين مبادی ضروری و بديهي خطا معنا ندارد .حال اگر تالیف و صورت واقع بر اين مبادی ضروری صحیح
باشد ،خطا نخواهیم داشت .پس خطای در انديشه همواره به صورت خطايي برميگردد که بر مواد ضروری
و بديهي واقع ميشود(رازی ،بيتا ،ص13ـ.)14
3ـ .3عبارت قطبالدين رازی به دلیل اهمیت آن بهطور کامل نقل شد .او نیز خطا را مطلقاً صوری
ميداند .بیان او بر محوريت ضرورت و بداهت (مبادی اول) استوار است .ميتوان تقريری به شكل قیاس
استثنايي از بیان او ارائه کرد:
 .1اگر مبادی اول بديهي و ضروری باشند ،خطا مطلقاً بهصورت باز ميگردد.
 .2مبادی اول بديهي و ضروریاند.
اين قیاس زماني يقینآور است که مالزمه قضیه شرطیه ما بین و يا مبین باشد و وضع مقدم ما بین يا
مبین باشد .وضع مقدم را به اين دلیل ميپذيريم که اگر مبادی اول بديهي و ضروری نباشند ،دور و
تسلسل الزم ميآيد ـ بنیادگرايي در اين جايگاه پیشفرض ماست ـ اما مالزمه شرطیه ما محتاج تبیین
است.
سخن قطبالدين رازی را به اين شكل ميتوان فهمید که مواد تألیف اول و مواد تألیف دوم ضروری
و اولياند .لذا اگر تألیفات بعدی ما همگي صواب باشند ،هرگز خطا نخواهیم داشت؛ چون در سلسله
اکتساب تصورات نظری که بنا به نظر صائب مرکباند به تصورات ضروری و اولي ميرسیم که بسیطاند.
در سلسله اکتساب به تصديقات نظری نیز به تصديقات بديهي ميرسیم.
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شق ( )1از ( )2محل بحث نیست .در شق ( )2از ( )2چون مواد ما ضروری نیستند ،پس کسبياند و
الزم است هرکدام نتیجه قیاس باشند؛ چون بحث ضرورت و بداهت حكم است و در آن التفات به بداهت
و عدم بداهت حدود قیاس نميشود .سخن را در قیاسها از سر ميگیريم و نهايتاً بايد به تصديقات
ضروری برسیم .اين ضروريات تألیف شدهاند و به دلیل خطای تألیف نتیجه خطا از آنها الزم آمده است و
اين خطا باعث خطاهای بعدی شده است.
4ـ .3میر سید شريف جرجاني در حاشیه از قطبالدين رازی انتقاد ميکند که بنا بر تعريف فكر و
حرکات دوگانه آن انحصار خطا در صورت صحیح نیست و همانگونه که در برگزيدن مبادی نیازمند
منطق هستیم ،در تألیف اين مبادی نیز به منطق نیازمنديم(همان ،ص.)14

2ـ جايگاه خطاي مادي در صناعت مغالطه
1ـ .4در منطقنگاری نهبخشي ،مغالطه بهعنوان يک صناعت مهم از صناعات خمس مطرح ميشود ،اما
در منطقنگاری دوبخشي در «خاتمه» مورد مطالعه قرار گرفته است و مغالطات ششگانه لفظي و
هفتگانه معنوی در آن ارائه ميشود و در اين ساختار ديگر مغالطه صناعت نیست ،بلكه بهعنوان تكملهای
بر مباحث منطقي و بهعنوان خطاشناسي مطرح ميشود .اين تعداد و بررسي در ارسطو نیز هست:
«شیوههايي که بر پايه زبان توهم ابطال فرا ميآورند ،به شمار ششاند» (ارسطو ،1378 ،ص ،)911ولي از
مغالطاتي که بیرون از زبان قرار دارند ،هفتگونه برجاست(همان ،ص.)916
ارسطو رايجترين مغالطات را لفظي ميداند و تحلیل مهم و دقیقي نیز از مطلب ارائه ميکند .خواجه
نصیر ميگويد پیوندی راسخ میان لفظ و معني برجاست ،ازاينرو احوال خاص لفظ در احوال معني تأثیر
ميگذارد(طوسي ،1383 ،ج ،1ص .)22ارسطو ميگويد« :يكي از آن دلیلها ،يک جايگاه که پربارترين و
رايجترين است ،آن است که به وسیله نامها عمل ميکند؛ زيرا آنجا که نميتوان خود چیزهايي گفتهشونده
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را در دوپنجم گفتن وارد کرد بلكه ما بهجای چیزها نامهای آنها را چونان نمادها به کار ميگیريم ،چنین
باور داريم آنچه بر نامها رخ ميدهد ،بر چیزها نیز رخ ميدهد»(ارسطو ،1378 ،ص.)906
2ـ .4آنچه اکنون مراد ماست و به کار ما ميآيد ،تقسیمبندی خواجه نصیر و قطبالدين از بحث
مغالطات است .خواجه نصیر با اعتراف به اينكه شیخ در اشارات درصدد ارائه حصر مغالطات نبوده است با
ارائه تقسیمبندیهايي بحث را به حصر ميآورد(طوسي ،1383 ،ج ،1ص 313و  .)321تقسیمبندی بسیار پالوده
او را ميتوان در «تعديل المعیار في نقد تنزيل االفكار» و نیز نزد شاگردش قطبالدين شیرازی در شرح
حكمه االشراق مشاهده کرد(شیرازی ،1380 ،ص .)133ما تقسیمبندی مبحث مغالطات را از کتاب تعديل
المعیار گزارش ميکنیم که به تصحیح عبداهلل نوراني در مجموعهی «منطق و مباحث الفاظ» چاپ شده
است(محقق و ايزوتسو ،1370 ،ص.)232
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پیش از اين در 2ـ 3از خواجه نصیر نقل شد که خطا مطلقاً در صورت واقع ميشود .سخن او دارای
سه بخش بود:
 .1تصورات صرف متصف به صواب و خطا نميشود.
 .2استعمال مواد نامناسب به علت سوء ترتیب و هیئت :يا 1ـ 2در مقايسه برخي اجزاء با
برخي ديگر است ،يا 2ـ 2در مقايسه با مطلوب .اين سخن خواجه نصیر با تألیف بین القضايا
بحث مغالطات بهخوبي منطبق است.
توضیح اينكه تألیف بین القضايا غیرقیاسي از بحث ما خارج است؛ چراکه نوعي مغالطه است که ما
چند قضیه را به يکديگر عطف کردهايم؛ اما پندارمان اين است که قضیه واحد داريم .پس آنچه باقي
ميماند «تألیف قیاسي في نفسه» است که همان سوء تألیف است و بخش 1ـ 2از عبارت خواجه نصیر
بر آن منطبق ميشود و نیز «تألیف قیاسي به نتیجه» است و بخش 2ـ 2از عبارت خواجه نصیر با آن
منطبق ميشود و تفصیل عبارت او در 2ـ 2همان مغالطه «مصادره بر مطلوب اول» و «اخذ آنچه علت
نیست در جايگاه علت» است.
 .3بخش ديگر عبارت خواجه نصیر اين بود که «فساد مادی در نفس قضايا به سبب سوء ترتیب و
هیئت و به نسبت افراد آنها است» .اين سخن با «تألیف در قضیه واحد» منطبق ميشود و تفصیل آن
مغالطات «ايهام عكس ،اخذ مابالعرض مكان مابالذات و سوء اعتبار حمل» است.
اکنون با اين تطبیق عبارت خواجه نصیر در (3ـ )2آشكارتر ميشود و البته ممكن است اين پرسش
مطرح شود که خواجه نصیر از يک مغالطه مادی سخن گفته است« ،تألیف بین القضايا ،قیاسي ،فينفسه»
چون مقسم قرار گیرد دو قسم دارد که يكي از آنها «مايتعلق بماده» است.
در پاسخ ميگويیم که خواجه نصیر در شرح اشارات خود آن را مطرح ساخته است« .اما آنچه به ماده
قیاس برميگردد مشتمل بر مقدماتي است که اگر بر هیئت قیاس وضع شوند از مسلم بودن خارج
ميشوند»(طوسي ،1383 ،ج ،1ص.)314
بنا بر توضیح خواجه نصیر ،در اين حالت مقدمات مقید به قیودی هستند که اثبات قیود در هر دو مقدمه
موجب کذب صغری و حذف آن از هر دو موجب کذب کبری و حذف آن از صغری و اثبات آن در کبری
موجب اختالل صورت قیاس ميشود؛ مثالً چنانچه داشته باشیم «صغری :هر انساني از آن حیث که انسان
است ،ناطق است؛ کبری :هیچ ناطقي از آن حیث که ناطق است ،حیوان نیست» ،حال به دو صورت
ميتوان قیاسي ترتیب داد :يا قید «من حیث هو» را در هر دو مقدمه نگه داريم يا از هر دو مقدمه حذف
کنیم يا اينكه در صغری نگه داريم و در کبری حذف کنیم؛ اما اثبات اين قید در هر دو مقدمه موجب
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کذب صغری ميشود و حذف آن از هر دو موجب کذب کبری؛ و اگر از صغری حذف شود و در کبری
اثبات شود ،صورت قیاس مختل ميشود ،چراکه حد وسط مشترک نخواهد بود(طوسي ،1383 ،ج ،1ص .)315
در اين جايگاه ،بايد توجه کرد که بهتصريح خواجه نصیر ،صغرای قیاس خطاست و کبری غیر خطا؛ و
آنچه موجب کذب صغری است ،قید «من حیث هو» در مقدمه است .معني «من حیث هو» اين است که
به موضوع التفات کنیم بدون اينكه امری بر آن قابل صدق باشد ،چراکه هر مفهومي «من حیث هو»
«لیست اال هو» و معني «لیست اال هو» اين است که نميتوان چیزی بر آن حمل کرد .لذا کبری که
مفاد آن سلب محمول است ،صادق است و صغری که مفاد آن ايجاب محمول ،کاذب .پرواضح است که
مطابق آنچه تاکنون آوردهايم ميتوان بهسادگي گفت تألیف وارد بر حدين صغری خطاست ،لذا خطای
اين قیاس نهايتاً به صورت بازگشت ميکند.
در اينجا نكته ديگر نیز ميتوان گفت :اين فساد ماده در تألیف قیاسي است و با تحلیل پذيرفتني خواجه
نصیر از احاله خطا در گزاره به خطا در تألیف مشكل بالكل مرتفع خواهد شد .بنا بر آنچه در اين تطبیق
آشكار شد ،خواجه نصیر بر امام فخر اشكال ميکند که چرا «وضع ما لیس بعله عله» و «مصادره بر
مطلوب اول» را در عداد خطای مادی آورده است .در کل اگر ما بپذيريم خطاهای لفظي به مقتضای زبان
طبیعي ايجاد ميشوند و در اين تحلیل و تقسیمبندی خواجه نصیر تأمل کنیم ،درخواهیم يافت که بحث
مغالطات در منطق قديم ،در حقیقت همگي صوریاند و به تألیف راجعاند.
3ـ .4قطبالدين رازی در شرح مطالع به ارائه بحث مغالطات پرداخته است .تقسیمبندی او هرگز بهمانند
خواجه نصیر استادانه نیست .او فساد مادی را مقسم قرار داده است و مغالطات رسمي ششگانه و مغالطات
ايهام عكس ،اخذ مابالعرض مكان ما بالذات ،اخذ الحق مكان ملحوق ،اخذ ما بالقوه مكان ما بالفعل
ناديدهگیری توابع حمل را در اقسام آن شمرده است(رازی ،بيتا ،ص336ـ  .)337در سخن خواجه نصیر
مغالطات لفظي چون خارج از تألیف و مربوط به زباناند ،قسیم مغالطه به لحاظ تألیف قرار ميگرفتند.
ديگر اينكه اين تقسیمبندی با تحلیل او از صوری دانستن مطلق خطا سازگاری ندارد و کسي که خطا را
مطلقاً در تألیف ميداند ،بايد مقسم خطای مادی در بحث مغالطات را منحل کند؛ کاری که خواجه نصیر
بهدقت تمام انجام داده است.

5ـ طرح سازگاري نفی خطاي مادي و نيازمندي تفكر در هر دو حرکت
خويش به منطق
1ـ .5بر تحلیل خواجه نصیر و قطبالدين رازی اين نقد وارد ميشود که آنها چگونه خطا را مطلقاً صوری
دانستهاند و از طرفي هر دو حرکت فكر را محتاج منطق شمردهاند .اشكال را بدينصورت ميتوان روشن
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کرد .1 :فكر دو حرکت دارد .2 ،در هر دو حرکت خود محتاج منطق است .3 ،منطق خطاسنج است.4 ،
خطاناپذيری و احتیاج به منطق قابلجمع نیستند .5 ،مواد ما بالحقیقه خطاپذير نیستند .بین  5و  2سازگاری
نیست .اين ناسازگاری از آنجا برميخیزد که قلمرو احتیاج به منطق و قلمرو خطا مساویاند .پس .1 :اگر
خطا هست ،به منطق احتیاج است؛  .2خطا نیست ،پس به منطق احتیاج نیست .روشن است که رفع مقدم
ضروریالصدق نیست ،مگر آنكه علم به مساوات مقدم و تالي قضیه شرطیه داشته باشیم.
2ـ .5قطبالدين رازی به اين اشكال خود تفطن داشته است .عبارت صريح او در شرح مطالع چنین
است« :و فكر مجموع دو حرکت است ،حرکتي برای تحصیل مبادی و حرکتي برای ترتیب آنها و ترديدی
نیست که تحصیل مواد و ترتیب آنها نیازمند قوانین منطقاند وعدم وقوع خطا در ماده ،منافي نیاز به منطق
نیست»(رازی ،بيتا ،ص .)15اين تفطن نشان ميدهد قطبالدين رازی در مطالب ناسازگاری نميديده است؛
چراکه تصريح ميکند منافاتي بین خطاناپذير بودن و احتیاج به منطق نیست .به نظر ما خواجه نصیر نیز
غافل از اين مطلب نبوده است.
3ـ .5اين نكته درباره اصل مطلب وجود دارد که در کتابهای منقح منطقنگاری دوبخشي ،بخش
مقوالت بهکلي حذف ،و به بحث صناعات خمس نیز اندکي در «خاتمه» پرداخته شده است .با توجه به
نظام منطقنگاری دوبخشي ميتوان گفت که بحث احوال مادی بالكل از منطق قابلحذف است؛ اما ما
بنا به تصريح خواجه نصیر و قطبالدين رازی با مسئله اينگونه مواجه نميشويم.
ابتدا به اين مطلب توجه شود که خواجه نصیر در (4ـ )2شبیه به صواب را در شق ( )2و ( )3دو گونه
تفسیر کرد «من وجه» شبیه به صواب مواد شق ( )2مشابهات به اولیات ميشد و «من وجه» مسلمات،
مقبوالت ،مظنونات .در شق ( )3نیز من وجه جدل ميشد و من وجه مغالطه .حال به اين مطلب توجه
کنید که سیاق بحث از ماده ،در منطق قديم ،صوری و کلي است .مباحث مادی منطق قديم که در
منطقنگاری نهبخشي پررنگ بودند ،به نحو کلي است .قطبالدين رازی گويد« :همانگونه که بر منطقي
الزم است در صور قیاسها انديشه کند ،الزم است در مواد کلي آنها نیز نظر کند» (رازی ،1384 ،ص .)458
اگرچه بیان قطبالدين رازی ناظر به مواد قیاس است ،اما در اقوال شارحه نیز بحثهای راجع به ماده
جملگي کلياند .ما در بحث تعريف حدی میزان به دست ميدهیم ـ يعني منطق به نحو صوری میزان به
دست ميدهد ـ که تعريف حدی اين ويژگيهای کلي را دارد که ماده آن جنس قريب و فصل قريب
است .صورت آن نیز اينگونه است که ابتدا جنس وضع شود و سپس اين جنس به فصل مقید شود و از
اجزاء صورت وحداني مطابق صورت مطلوب حاصل آيد؛ اما منطق هرگز نميگويد جنس قريب و فصل
قريب چیست .منطق بحث مقوالت را که جانمايه آن تحلیل و طبقهبندی است به ما پیشنهاد ميکند تا
ما را در «چگونگي گزينش ماده» نیز ياری رسانده باشد .بنابراين معیار صواب و خطای ما چه مادتاً و چه
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صورتاً ،حد تام است که خود به اعتباری ماده است؛ يعني مدلي موجود است که صواب و خطا با آن
سنجیده ميشود .در اين مقام است که از خطای مادی در قول شارح سخن گفته ميشود و اينكه منطق
برای ماده نیز ضابطه به دست داده مربوط به اين جايگاه است.
4ـ .5همین سیاق در بحث حجت جاری است؛ يعني معرفت برهاني بهعنوان مالکي صوری وزان قرار
ميگیرد .معرفت برهاني مادهای صوری دارد و اين ماده صوری با به دست دادن شرايط مقدمات برهان
تعريف ميشود(حلي ،1381 ،ص )320و با بیان شرايط تألیف به سنجش استنتاج خود با اين وزان صوری
ميپردازيم .ويژگيهايي که برای موضوع و محمول گزارههای برهاني در کتاب برهان ارائه شده است،
جملگي صوریاند .حال میتوان با توجه به اين مالک سخن از خطای مادی به میان آورد.
اگر مالک را جدل قرار دهیم آنگاه امری که خطا بود و مادهای که خطا بود ،در تطبیق با اين مالک
گاهي صواب خواهد بود؛ اما آنچه خواجه نصیر و قطبالدين رازی بر آن برهان اقامه ميکردند ،در تطبیق
با نفس االمر بود .ميتوان تفسیر دوگانهای را که خواجه نصیر از «شبیه به صواب» در (4ـ )2ارائه کرد،
اينگونه تفسیر کرد که «شبیه به صواب من وجه» در نسبت با نفساالمر «مغالطه» و «شبیه به صواب
من وجه» در نسبت با برهان و مالک صوری آنجا «جدل» است .خالصه کالم اينكه اگر خواجه نصیر و
قطبالدين رازی خطای مادی در قول شارح و خطای مادی در حجت را بپذيرند ـ که ميپذيرند ـ منافاتي
با انحصار خطا در صورت و تألیف ندارد .چون آنچه اثبات ميشود بعینه آنچه نفي ميشود نیست.

6ـ مير سيد شريف جرجانی و مخالفت با برهان قطبالدين رازي
جرجاني در حاشیه شرح مطالع با استدالل قطب رازی ،درباره انحصار مطلق خطا در صورت ،مخالف
است .جانمايه تحلیل جرجاني اين است که فكر مشتمل بر دو حرکت است و در هر دو حرکت خويش
نیازمند منطق .آنچه برهان قطب رازی نفي ميکند ،وقوع خطا در تصديق به نحو مطابقه است ،اما وقوع
خطا در تصديق به نحو عدم مناسبت با مطلوب از برهان قطب رازی بیرون قرار ميگیرد(رازی ،بيتا ،ص.)14
آنچه در بیان جرجاني اهمیت دارد توجه به مفهوم «مناسبت در مبادی» است .آنچه در باب خطای
مادی گفته ميشود عدم مناسبت است و مناسبت غیر از مطابقت است که برهان قطب رازی آن را نفي
ميکرد.
آنچه بهعنوان تحلیل و تطبیق ميتوان افزود ،اين است که بیان جرجاني و نقد او ،بر برهان خواجه
نصیر خدشهای وارد نخواهد ساخت ،چراکه در بیان خواجه نصیر حتي مفهوم «مناسبت» به مفهوم خطای
صوری گره ميخورد .در بیان خواجه نصیر آمد که کاربرد مواردی که با مطلوب مناسبت ندارند ،منفک از
سوء ترتیب و هیئت يا در مقايسه برخي اجزا به برخي ديگر و يا در مقايسه با مطلوب نیست .لذا برهان
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خواجه نصیر مضاف بر مفهوم مطابقت که برهان قطب رازی شامل آن است مفهوم مناسبت را نیز شامل
ميشود .بنابراين از نقد جرجاني در حاشیه مطالع مصون تواند بود و اين خود نكتهای ديگر است که تحلیل
خواجه نصیر را بر تحلیل قطب رازی برتری ميبخشد.

نتيجهگيري
 )1خواجه نصیر در شرح عبارت ابنسینا در آغاز کتاب اشارات ،استداللي دارد بر اينكه «خطا بودن» اصالتاً
وصف صورت است و نميتوان اصالتاً و بالذات ،از خطای مادی به نحو معناداری سخن گفت .ظاهراً ماده
متصف به خطا ميشود ،اما درواقع صورت واقع بر اجزاء خطاست.
 )2استدالل خواجه نصیر بر اين مضمون است که تصور صرف از مقسم صواب و خطا بیرون است .در
مورد قول شارح خطا نیز يا مواد مناسب برنگزيدهايم يا اينكه صورت واقع بر آنها خطاست .قضیه خطا نیز به
دلیل صورت و تألیف خطايي است که بر افراد اول آن يعني موضوع و محمول واقع شده است .مقدمات
قیاس نیز در هنگام خطا بودن ،به دلیل سوء تألیفي است که برخي از اجزاء نسبت به يكديگر و يا در نسبت
با نتیجه دارند.
 )3خواجه نصیر در همخواني با حكم فوق ،بهدقت تمام و استادانه ،مقسم خطای مادی را در بخش مغالطات
منحل کرده است؛ ازاينرو ،در تقسیمبندی خواجه نصیر جايگاهي برای مقسم خطای مادی نیست.
 )4قطب رازی در شرح مطالع ،بیاني دارد به اين عنوان که نميتوان به نحو معناداری از خطای مادی
سخن گفت .برهان وی بر اساس بداهت و ضرورت مبادی اول معرفت اقامه ميشود که چون در فرآيند
تحلیل بايد به بنیادهای بديهي و ضروری نائل شد ،چنانكه صورتافكني ارائهشده بر صواب باشد خطايي
نخواهد بود .پس در هر مقامي که خطا واقع ميشود صورت واقع بر مؤلفههای آن خطاست .قطب رازی در
تقسیمبندی خويش از بحث مغالطات به حكم فوق پايبند نمانده است؛ ازاينرو ،در تقسیمبندی او از بحث
مغالطات ،مقسم خطای مادی وجود دارد که ميتوان آن را سهوی از اين منطقدان بزرگ دانست.
 )5ا ين اشكال به ظاهر وجود دارد که چگونه ميتوان به نحوی سازگار حكم کرد که ماده اصالتا متصف
به صواب و خطا نميشود ،اما در عین حال مباحث خطای مادی در منطق قابل طرح است .برای پاسخ به
اين اشكال از اين ايده بهره بردهايم که در منطق قديم ،بحث از ماده به نحو کلي است و در بحث از ماده
مالک تطبیق نفس االمر نیست ،بلكه مالک صوری ارائه شده در مبحث حد و کتاب برهان است.
 )6ازآنجاکه برهان خواجه نصیر مشتمل بر دو مفهوم «مناسبت» و «عدم مناسبت» است ،از نقد جرجاني
در حاشیه شرح مطالع در امان ميماند.
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