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چکیده
ابوالبرکات بغدادی در سنت نقادی اندیشه ابنسینا جایگاه ویژهای دارد .او متفکری است که از
دیدگاه ذهنگرایانه به نقد ابنسینا پرداخته است .او به این منظور ،دو شاهد مثال آورده است که
میتوان گفت نوآوری ابوالبرکات بهشمار میرود .1 :طرح نظریه حد مفهومی بهعنوان بدیل حدّ
حقیقی؛  .2قراردادن جهت حکم در جایگاه جهت حمل .این دو اندیشه در متون منطقی ،تبارشناسی و
تحلیل شدهاند که چگونه در منطقنگاریهای پس از ابوالبرکات به کار رفتهاند .نظریه حد مفهومی به
عنوان بدیل حد حقیقی ریشه در نامگذاریهای ما بر اشیاء دارد .به این معنا که اشیاء بر اساس
معرفت حاصل از آنها نامیده میشوند .پس به جای تمنای رسیدن به معرفت اشیای خارج ،باید به
حیطه آگاهی خویش و آنچه از اشیاء بر ما پدیدار میشود ،خرسند بود .طرح جهت حکم به جای
جهت حمل ،نظریهای است که مفهومی تازه در موجهات مطرح میکند .اگرچه بنا بر تحلیل
ارائهشده ،این نظریه بنا بر مسلمبودن مقدمات قیاس در موجهات کارایی نخواهد داشت .در این
پژوهش روشن میشود ابوالبرکات در هر دو نظریه ،متفکری ذهنگراست که به حیطه آگاهی
بسنده میکند .مضاف بر اینکه هر دو مفهوم در بدنه اندیشه ابنسینا وجود دارند؛ اما ابوالبرکات
آنها را در غیر جایگاه خویش نشانده است.
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بیان مسئله
ابنسینا در گستره فرهنگ و تمدن اسالمی ،بیترديد در قله تفكر عقالنی قرار دارد .سنت عقالنی در
جهان اسالم پس از فارابی با ابنسینا به اوج خود میرسد؛ اما انديشه او پس از وفاتش در بوته
نقدهای گوناگون قرار میگیرد .داستان تكفیر ابنسینا به دست غزالی(190ـ990هـ) و نگارش تهافت
الفالسفه مشهورتر از آن است که نیازمند توضیح باشد .غزالی برای گريز از عقالنیتِ ابنسینا نهايتاً به
دامان شريعت و تصوف پناه میبرد .متفكر ديگر ،فخرالدين رازی(911ـ 202هـ) است؛ منطقدان
بزرگ و متكلم اشعری که در مقام شرح بوعلی بهويژه الهیات و طبیعیات به جرح او میپردازد .در
فرهنگ اسالمی ،لقب «امامالمشكّكین» از نام او جداشدنی نیست .متفكر بااهمیت ديگر ،سهروردی
(913ـ983هـ) است که با طرح حكمت اشراق ،چارچوب و واژگان تازهای را به خدمت میگیرد .نقد او
بر ابنسینا اساساً روششناختی است .اهمیتدادن به اشراق و فتوحات باطنی ،حكمت بحثی ابنسینا
را در نظر او به مرتبهای فرودست مینشاند .اما بايد پیش از فخر رازی و سهروردی از متفكری خاص
به نام «ابوالبرکات بغدادی» سخن به میان آورد که معاصر غزالی است .وی متولد بلد بود ،ولی به
دلیل سكونت در بغداد ،به «بغدادی» مشهور شده است .زمان والدت او معلوم نیست ،اما درگذشت او
را سال 913هـ و مدت عمرش را  30سال دانستهاند .تنها کتاب برجای مانده از او ،المعتبر است که
مشتمل بر منطق ،طبیعیات و الهیات است(موحد ،1332 ،ج ،9ص.)202
در اين پژوهش که مشابهی در پژوهشهای پیشین ندارد ،ابوالبرکات متفكری ذهنگرا معرفی
میشود که رويكردی خاص به ذهن و حیطه آگاهی آدمی دارد .منظور از ذهنگرايی اهمیتدادن و
بسندهکردن به حیطه آگاهی و رهاکردن عالمِ خارج از ذهن و بیتوجه بودن نسبت به آن است؛
ايدهای که میتوان گفت از بنیادهای انديشه مدرن است .ذهنگرايی ابوالبرکات باعث میشود که او
از چشماندازی تازه به نقادی تفكر ابنسینا بپردازد .در اين پژوهش دو مصداق گزيده شده است که
وی در تاريخ تفكر اسالمی بنیانگذار آنها است :نخست ،طرح حد مفهومی بهعنوان بديل حد حقیقی؛
دوم ،طرح جهت حكم بهعنوان جهت قضیه .هر دو مورد نزد شیخ اشراق پذيرفته میشوند ولی فخر
رازی اگرچه از آنها نام میبرد ،اما به آنها دل نمیبندد .جالب توجه اينکه هر دو انديشه در بدنه تفكر
بوعلی وجود دارند؛ اما ابوالبرکات آنها را در غیر جايگاه خويش مینشاند و به اين ترتیب ،از انديشه
ابنسینا فاصله میگیرد و به نحوی تفكر او را نقادی میکند.

طرح نظریه حد مفهومی بهعنوان بدیل حد حقیقی
فصل پانزدهم از مقاله نخست کتاب المعتبر ،همچون مقدمه ای برای طرح حد مفهومی ارائه شده
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است .جوهره اين فصل در اين عبارت ابوالبرکات آمده است« :بدان که حدود بهحسب اسماء هستند و
اسم بودن اسماء نیز به حسب حدود است ،بلكه میگويیم که اسامی بهحسب معانی قرار میگیرند و
معانی ،معانیِ اسماء و بهحسب اسماء هستند»(بغدادی ،1333 ،ص .)22اين مطلب برای ابوالبرکات مهم
است که مسمای واقعی اسماء ،معانی ذهنی هستند؛ يعنی اسماء اوالً و بالذات ،بر معانی ذهنی؛ ثانیاً و
بالعرض ،بر مصداق خارجی داللت میکنند .حدّ انسان همان مفهوم ذهنی است که لفظ انسان برای
آن وضع شده است.
ابوالبرکات در فصل شانزدهم ،صعوبت دسترسی به حد حقیقی را مطرح ساخته و با طرح راه حل
«حد مفهومی ـ اسمی» ،سهولت آن را پیش نهاده است .ابنسینا پیشتر در رساله الحدود صعوبت «حد
حقیقی» را اينچنین مطرح کرده است :الف ـ چگونه میتوان يقین کرد چیزی که بهعنوان جنس قريب
محدود ذکر میشود ،واقعاً جنس قريب آن است و پايینتر از آن جنس ديگری وجود ندارد؛ ب ـ الزم
شیء ،حتی در عقل ،از شیء منفک نمیشود ،پس چگونه میتوان مطمئن بود که الزم شیء را به جای
ذاتی برنگرفتهايم؛ ج ـ چگونه میتوان فهمید فصل يا تمام فصول شیء جمعآوری شده است(ابنسینا،
 ،1322ص .)32اين سه اشكال را ابوالبرکات نیز مطرح میکند(بغدادی ،1333 ،ج ،1ص.)29
راه حل ابوالبرکات به نحو خالصه ،اين است که بايد حد را «تفصیل مادلّ علیه االسم» معنی کرد.
مبنای ابوالبرکات همان است که پیش از اين گذشت .در اين فصل نیز ابوالبرکات آن را میآورد.
ابوالبرکات در ادامه بیان میکند که هر کدام از اشكاالت چگونه براساس اين رويكرد حل میشوند.
مبنای رفع اشكاالت نیز اين است که اسم براساس معرفت ما از اشیاء است و مجهول در اين معرفت
داخل نمیشود و به تعبیری جهل در اين تفسیر قادح علم و معرفت ما نیست« .جهل به مجهول قادح
در علم به معلوم به لحاظ اينکه متعلق علم واقع شده است ،نیست»(همان ،ص .)22میتوان گفت که
چنین تمايزی ابتدائاً نزد ابنسینا بود .ابوالبرکات بحث را مفصل و مستقل مطرح ساخته و آن را
بهعنوان راه حل صعوبت دستيابی به «حد حقیقی» پیشنهاده است .امام فخر با اشاره به ابوالبرکات
و ابنسینا ،بین «حد حقیقی» و «حد اسمی» تمايز نهاده است .اين تمايز در منطقنگاریهای
منطقدانان پس از او رواج يافته است.
ابنسینا اشاره دارد که مطلب «ما» دو گونه است« :و يكی از آنها مطلب چیستی شیء است و گاه
در آن ماهیت ذات شیء طلب میشود و گاه ماهیت مفهوم اسم مورد استعمال ،طلب میشود»
(ابنسینا ،1381 ،ص .)132خواجه نصیر در شرح بیان میکند که ابنسینا نگفت «مفهوم االسم» بلكه
گفت «ماهیت مفهوم االسم» چون سؤال از «مفهوم االسم» لغوی است .خواجه نصیر عالوه بر حد
اسمی رسم اسمی را نیز قابل طرح میداند(طوسی ،1383 ،ج ،1ص .)33امام فخر در منطق المخلص ،در
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مبحثی تحت عنوان «فی صعوبه ترکیب الحدود» گويد« :سبب آن صعوبت ،معرفت به جنس قريب و
فصل قريب است .چون شیخ آن را بیان داشته ،صاحب المعتبر بر او اعتراض کرده و گفته است آن،
در نهايت سهولت است .چون حدود ،حدود اسماء هستند و اسماء برای امور معقوله وضع میشوند و
هر امر معقولی ناگزير است تصور شود که کمالِ جزء مشترک در آن و کمالِ جزء ممیز در آن چیست،
پس حد به اين وجه سهل است .انصاف اين است که اگر غرض از حد تفصیل مدلول اسم باشد ،امر
چنانکه صاحب المعتبر گفته ،است و اگر غرض معرفت ماهیات موجود باشد ،آن در نهايت صعوبت
است»(رازی ،1381 ،ص.)118
شیخ اشراق بهعنوان منتقد تعريف ارسطويی ،در طرح خود وامدار ابوالبرکات است .نقد او از تعريف
در سنت ارسطويی مشهور است .شیخ اشراق تنبیه میدهد که در فهم ما از اشیاء و نامگذاریهای ما،
جنس و فصل به معنای ارسطويی شايع نیست .پس نزد جمهور آن جزء بخشی از مفهوم مسمی
نیست ،بلكه اسم جز برای مجموع لوازم تصورشده شیء نیست .پس راه حل اين است که به امور
محسوس و ظاهر شیء که جملگی به شیء اختصاص دارند ،متوسل شويم»(سهروردی ،1331 ،ج،2
ص13و .)21توجه کنید که مبنای سهروردی همان مبنای بغدادی است و راه حل او نیز توجه به حیطه
آگاهی و آن چیزی است که از شیء بر فاعل شناسا پديدار شده است.
خواجه نصیر در اساساالقتباس گويد« :خواجه ابوعلیسینا در صعوبت تحديد اعیان موجودات
مبالغتی عظیم کرده و گفته است ايراد جنس قريب و فصل ذاتی مقوم اولی بیآنکه فصلی مقسم
جنس باشد يا مقوم نوع در طول و عرض اهمال کرده ،يا عرضی به جای فصلی ايراد کرده باشد ،به
غايت دشوار باشد و بعضی از اهل صناعت ،اين سخن برآورد کردهاند و در سهولت حد مبالغه کرده و
گفتهاند ،حد بهحسب اسم باشد و اسم بهحسب تصور واضح و فهم مستمع .و حق آن است که اگر حد
حقیقی تام خواهند که مطابق محدود بود بالذات ،و فی نفس االمر بیزيادت و نقصان ،حال بر اين
جمله بود که بوعلی گفته است و اگر تعريف خواهند بهحسب تصور متصور حال بر اين جمله بود که
اين معترض گفته است .چه از تصور چیزی معلوم بود که کدام معنی بهذات در وی داخل است و
کدام معنی خارج»(طوسی ،1332 ،ص.)113
بدون شک آنکه مورد اشاره خواجه نصیر است ،ابوالبرکات است .کالم او زيادتی بر امام فخر
ندارد .همین تمايز را در شرح مطالع(رازی ،بیتا ،ص )101و در شرح شمسیه(رازی ،1381 ،ص )122میتوان
ديد.
باريکبینیهای ديگری در همین رابطه نزد منطقدانان شايع است .بحث تبديل تعريف اسمی به
تعريف حقیقی ،تقدم مطلب «هل» بر تعريف حقیقی و تأخر آن از تعريف اسمی ،اينکه معدومات تنها
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دارای تعريف اسمی هستند و تعريف حقیقی ندارند ،قرارگرفتن تعريفات کلیات خمس در تعريف
اسمی ،همگی با مفهوم مورد بحث مرتبطاند.
خالصه مطلب اينکه تفاوت تعريف اسمی و تعريف حقیقی ابتدائاً نزد شیخ هست ،بحث مفصل
ابوالبرکات از تعريف اسمی و تجويز آن بهعنوان بديل تعريف حقیقی ،از طرف منطقدانان پس از او
به اين شكل نقد شد که اين کار نشاندن چیزی در غیر جايگاه خويش است.

تحلیل ارائه نظریه حد مفهومی به جای حد حقیقی
توجه کنید که اوالً ابنسینا ،بحث صعوبت دسترسی به جنس و فصل واقعی اشیاء را نه در کتب
منطقی خويش بلكه در رساله الحدود میآورد(ابنسینا ،1322 ،ص .)3نكته اينجاست که صعوبت دسترسی
به جنس و فصل واقعی اشیاء جستاری فلسفی ـ معرفتشناختی است نه منطقی ،چرا که آنچه به
حیطه منطق مربوط میشود بهدستدادن ضابطهها و مالکهای کلی تعريف است.
ثانیاً راه حلی که ابوالبرکات پیش مینهد و شیخ اشراق آن را برمیگیرد ،منحلکردن اصل مشكل
است نه حلکردن آن .چنانکه گفته شد ،در شناخت اشیاء معطوفکردن توجه خويش از عالم خارج
به حیطه آگاهی و آنچه از شیء پديدار شده است ،از انديشههای بنیادين عالم مدرن است .البته
ابوالبرکات نكتهای را يادآور میشود و شیخ اشراق به بهترين تعبیر آن را عرضه میکند که همدلی با
آن دشوار نیست .ما در نامگذاریهای خويش بر اشیاء عمالً بر حیطه آگاهی خويش و آنچه از شیء
بر ما پديدار شده است ،متكی هستیم .البته میتوان انتباه میمون و فرخنده بوعلی به محدوديت
انديشه انسانی و انتباه ابوالبرکات را به نظريه حد مفهومی ،مكمل يکديگر در نظر گرفت نه متضاد
هم ،به اين تعبیر که از آنجا که انديشه انسان در شناخت ماهیات عالم خارج محدوديت دارد بايد به
آنچه از ماهیات خارج بر ما پديدار میشود ،خرسند بود.

طرح جهت حکم بهعنوان جهت قضیه
ابوالبرکات در فصل سوم و چهارم از مقاله دوم کتاب المعتبر ،مباحث اصلی موجهات را مطرح میکند.
و در فصل سوم ،سه عنوان اصلیِ «امكان»« ،ضرورت» و «امتناع» را مطرح ساخته و هر کدام را به
«بحسب الوجود» و «بحسب الذهن» تقسیم کرده است.
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ابوالبرکات گويد« :اين امكان ،يعنی «بهحسب ذهن» همان است که امكان عام نامیده میشود،
هر گاه به نحو مطلق ذکر شود .نیز اينکه آن را عام نامیدهاند ،اشتقاق آن از عموم است نه از عامه،
آنگونه که قوم گمان بردهاند» .و نیز «چه بسا گفتهاند ممكن ،به آنچه ممتنع نیست .و ضروری اولی
را تحت آن قرار دادهاند و اين صواب نیست و همانا ضروری تحت معنای ديگری از امكان قرار میگیرد؛
چون اين چنین قضیهای هرگز مجهول نیست تا به او اين نوع امكان که حقیقت آن جهل به طرفین
نقیض است ،گفته شود»(بغدادی ،1333 ،ج ،1ص.)80
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اينها امهات مباحث فصل سوم کتاب ابوالبرکات است .ابوالبرکات در فصل چهارم به بیان معنای
ماده و جهت میپردازد« .اما آنچه ارسطو در تسمیه ماده و جهت از اين احوال گفته است همانا مراد
او از مواد ،احوال وجوديه آنها است و آنچه برای آنها فینفسه است ،و مراد او از جهت آنچه در ذهن
است از ظنون و اعتقادات است که در فصل پیشین تمايز آنها گذشت»(بغدادی ،1333 ،ج ،1ص.)81
او اين قول را که ماده امر نفساالمری و جهت ،علم و شناخت ما از آن است ،غیرصائب
میداند(همان ،ص )89و در ادامه به بیان قضیه مطلقه و وجوديه چنانکه نزد ابنسینا مشاهده میشود،
اشاره و خاطرنشان میکند همانگونهکه قضیه ثنائی بالطبع وجود ندارد ،بالطبع نمیتوان قضیه مطلقه
در ذهن داشت .او آشكارا مبانی خود را در اين بحث وارد ساخته است(همان ،ص.)82
برای تبیین مطالب گزارششده ابتدا الزم است معنای ماده و جهت را نزد قوم بیان کرد« .ماده»
کیفیت نفساالمری نسبت قضیه است و «جهت» ظهور اين کیفیت در لفظ و عقل است .همانگونه
که موضوع ،محمول و نسبت در نفساالمر وجودی ،و در لفظ وجودی ،و در عقل وجودی دارند،
کیفیت نسبت قضیه نیز در اين سه موطن وجودی خواهد داشت .کیفیت نفساالمری قضیه «ماده»
کیفیت وجود اين نسبت در لفظ «جهت قضیه ملفوظه» و کیفیت وجود اين نسبت در عقل «جهت
قضیه معقوله» است(رازی ،1381 ،ص.)239
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کیفیت نفساالمری قضیه يا همان «ماده» منحصر در سه مورد است :وجوب ،امكان ،امتناع .قضیه
موجه يا بسیط است يا مرکب .ابنسینا در اشارات مباحث راجع به آنها را به نحو التقاطی مطرح
میکند ،اما در کتب منقح منطقنگاری دو بخشی ،مانند شرح شمسیه و شرح مطالع مباحث راجع به
آنها تفكیک شده است .خواجه نصیر در شرح اشارات 21 ،قضیه موجهه ذکر میکند که شیخ با
مباحث خود ،آنها را بهدست آورده است.
 .1مطلقه عامه

 .12وجوديه الضروريه

 .2ضروريه مطلقه(ازلیه)

 .13وجوديه الدائمه

 .3ضروريه ذاتیه بدون دوام وجود ذات موضوع

 .11ممكنه عامه

 .1ضروريه شامل()233

 .19ممكنه خاصه

 .9مشروطه عامه

 .12ممكنه اخص

 .2مشروطه خاصه

 .13ممكنه استقبالیه

 .3ضروريه به شرط محمول

 .18مطلقه بحسب سور

 .8وقتیه معینه

 .13ممكنه بحسب سور

 .3وقتیه غیر معینه

 .20عرفیه عامه

 .10دائمه مطلقه اعم از ضروريه ذاتیه

 .21عرفیه خاصه

 .11دائمه مطلقه بدون ضروريه ذاتیه
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ابنسینا مباحث را به اين شكل ادامه میدهد که:

از اين تقسیمبندی روشن میشود که در درجه اول جهت يا ضرورت است يا الضرورت ،و دوام در
مرتبه ثانی و مربوط به حصول و فعلیت است .در ادامه شیخ به بیان اقسام ضرورت میپردازد و
براساس آنها به اقسام مقابل آنها ،يعنی امكان روی میآورد .امكان عام ،امكان خاص ،امكان اخص و
امكان استقبالی براساس سلب ضرورتی که در آنها رخ میدهد ،محصل میشوند .امكان عام براساس
سلب ضرورت از جانب مخالف قضیه مفهومسازی میشود و اين مفهوم قضیه را به ممكن و ممتنع
تقسیم میکند .اين امكان دارای مفهومی اعم از ضرورت است .شیخ قائل است که عامه مردم چنین
مفهومی را از امكان ،قصد میکنند(ابنسینا ،1382 ،ص.)192
مطلب با اهمیت ديگر بحث «جهت سور» و «جهت حمل» است .جهت ،يا دال بر کیفیت نسبت
محمول به موضوع است و يا دال بر کیفیت نسبت عموم و يا خصوص محمول به موضوع؛ به بیان
ديگر ،دال بر کیفیت کلیت و يا جزئیت حكم است و داللت دارد که آيا کلیت يا جزئیت حكم،
ضروری است يا الضروری .در صورت اول جهت «جهت حمل» و در فرض دوم «جهت سور»
2
است(رازی ،بیتا ،ص193ـ121؛ طوسی ،1383 ،ج ،1ص .)132برخی تمايز میان جهت شیء 1و جهت جمله
را نخستینبار از ابنسینا دانسته و در اهمیت آن سخن گفتهاند(موحد ،1381 ،ص.)102
ابوالبرکات در باب موجهات ،امكان و ضرورت و امتناع را مقسم قرار داده و هر کدام را به لحاظ
وجود و به لحاظ ذهن تقسیم کرده و سپس گفته است «ماده» احوال وجودی قضیه و «جهت» حكم
و اعتقاد ذهنی بدان است .او آشكارا مباحث موجهات را از سیاق خود خارج ساخته و «جهت حمل» را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- dere
2- dedicto
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به «جهت حكم» تبديل کرده است .پس از او شیخ اشراق جهت حمل را به بخش محمول منتقل
ساخت و جهت حكم را جهت قضیه خواند و آن را در ضرورت منحصر کرد .حق هم همین است؛
چون قضیه بالجزم و حكم محقق نمیشود ،و جزم به اعتباری همان جهت حكم است .پس جهت يا
«جهت حمل» است ،يا «جهت سور» يا «جهت حكم» يا «جهت جزء محمول».
1ـ کل ج بالضروره هو ب جهت حمل :نسبت محمول به موضوع ضروری است.
2ـ بالضروره کل ج هو ب جهت سور :کلیت حكم محمول به موضوع ضرورت دارد.
3ـ کل ج هو بالضروره ب جهت جزء محمول :ضرورت جزء محمول است که بر موضوع حمل
میشود.
1ـ کل ج هـو ب بالضروره جهت حكم :حكم محمول بر موضوع ضروری است؛ يعنی صرف تصور
طرفین علت حكم است.
توجه شود که در  21قضیه محصل در شرح اشارات ،جهتی تحت عنوان «جهت حكم» وجود ندارد.
ابوالبرکات با اين تقرير خود جهت حمل را بهصراحت به جهت حكم تبديل میکند .ظاهراً امام فخر
رازی نخستین کسی است که به تأثر از ابوالبرکات از «ضرورت و امكان» «بهحسب ذهن» بحث
میکند .او مینويسد« :همانگونه که حال محمول به موضوع در نفساالمر از ضرورت و الضرورت
خالی نیست ،حال محمول نسبت به موضوع در ذهن نیز از ضرورت و الضرورت خالی نیست .پس
ضرورت ذهنیه در قضیه آن است که چون ذهن موضوع و محمول را به نزد خود حاضر کند ،گريزی
ندارد از اينکه محمول را برای موضوع ثابت انگارد»(رازی ،1381 ،ص .)193امام فخر در اين رابطه
احكامی را نیز بیان میکند؛ از جمله اينکه ضرورت ذهنی اخص از ضرورت خارجی است و در نتیجه
امكان ذهنی اعم از امكان خارجی است .حكم ديگر اينکه ضرورت و امكان ذهنی با حجت کسب
نمیشوند؛ چون حجت برای طلب مجهول است و ضرورت ذهنی همراه با جزم و حاصل است ،و امكان
ذهنی چیزی جز تردد ذهن نیست و برای طلب آن به حجت و برهان نیاز نیست(همان ،ص.)198
سخن از ضرورت و امكان ذهنی را میتوان نزد ارموی و قطبالدين رازی در شرح مطالع(قطب
رازی ،بیتا ،ص )123و نزد خواجه نصیر در اساساالقتباس مشاهده کرد(طوسی ،1332 ،ص130ـ .)131حال
پرسش اين است که آيا بحث از چنین ضرورتی نزد ابنسینا سابقه دارد و آيا چنین مفهومی برای
ابنسینا مطرح شده است .پاسخ اين پرسش به نظر مثبت میرسد .اگرچه ابنسینا در عداد موجهات،
از آن ذکری نمیکند ،در بحث برهان میان مفهوم «ضرورت بهحسب حكم» و «ضرورت حمل»
تمايز مینهد .وی مطرح میکند که مطلوب ما دارای جهت(حمل) خاصی است و اين جهت از مواد و
اصناف خاص خود حاصل میشود ،اما برخی گمان بردهاند در برهان جز ضروريات و ممكنات اکثريه
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به کار نمیروند .به نظر شیخ آنها «صدق ضروری» را با «ضرورتی که جهت حمل» است ،خلط
کردهاند .اينکه گفتهاند مقدمات برهان ضروری است «مقصود اين است که صدق مقدمات برهان در
ضرورت امكان و اطالق ،صدقی ضروری است»(ابنسینا ،1382 ،ص.)123
در اساس االقتباس ،اين مطلب بهخوبی روشن شده است :تصديق يقینی اعتقاد جازم مطابق واقع
است و اعتقاد جازم مرکب بود از تصديقی مقارن تصديقی ديگر به امتناع نقیض تصديق اول .تصديق
اول بر حسب اصناف موجهات ذکر شده میتواند ضروری ،غیرضروری ،دائم و غیردائم باشد .تصديق
دوم که مفاد آن حكم است به آنکه تصديق اول بر آن وجه که هست ضروریالثبوت است يا دارای
ضرورت حكم است و يا نیست و اگر دارای ضرورت حكم باشد يقینی و الّا غیريقینی است(طوسی،
 ،1332ص.)320

اما ابنسینا در مقامی ديگر نیز میان «امكان بهحسب ذهن» و «امكان بهحسب امر» تمايز مینهد
و حتی برای «امكان بهحسب ذهن» ضابطه عرضه میکند .شرح مطلب اينكه ابنسینا در انتهای
بحث خويش از قیاس استثنايی در جايگاه دفع يک توهم برمیآيد و ماحصل کالم او تمايز نهادن
میان «امكان بهحسب ذهن» و «امكان بهحسب امر» است .جزء مسلمات قوم اين است که در قیاس
استثنايی متصل مقدمه شرطیه بايد لزومیه باشد و از شرطیه اتفاقیه نتیجهای برنمیآيد(حلی،1381 ،
ص.)280

ابنسینا در شفا دارد« :قومی گمان بردهاند که گاهی لزوم بر سبیل امكان است؛ مانند« :اگر اين شیء
حیوان باشد ،ممكن است انسان باشد» و در اين حالت برخالف آنچه مسلم دانستهاند ،رفع مقدم و وضع
تالی نتیجهبخش است .حال آنكه اين ماده خاص آنها را فريفته است و اينكه امكان در اينجا بهحسب
ذهن است نه بهحسب امر»(ابنسینا1128 ،هـ ،ص  333و  .)338ابنسینا در ادامه چنین توضیح میدهد که
حیوان در خارج لزوماً يا انسان است يا غیرانسان .در مثالِ «اگر اين شیء حیوان باشد ،ممكن است
ابیض باشد» نیز ،از وضع مقدم و وضع تالی و رفع مقدم و رفع تالی ،هیچ نتیجهای نمیتوان گرفت.
بلكه در جايگاه امكان ذهنی که فحوای آن عدم امتناع و جواز نسبت میان دو مفهوم است ،و مفهومی
اعم در مقدم و مفهومی اخص در تالی قرار گرفته است ،میتوان از رفع مقدم رفع تالی و از وضع تالی
وضع مقدم را نتیجه گرفت و اين مسئلهای است ورای اينكه لزوم ممكن باشد و چنین نتیجهگیری ناظر
به ماده خاص میباشد و صوری نیست .بنا بر اين توضیح ،ابنسینا بهصراحت و بهدقت میان امكان
ذهنی و امكانی که کیفیت نسبت در خارج است تمايز مینهد و بیان میدارد در چه شرايط خاصی
میتوان از امكان ذهنی نتیجهگیری کـرد؛ لذا خلط کیفیت نسبت خارجی و ذهنی میتواند انديشه را بـه
خطا افكند و از اينرو ابنسینا ما را از خلط آن برحذر میدارد.
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بهطور خالصه میتوان گفت ابنسینا «جهت سور» و «جهت حمل» را بهصراحت در موجهات
ذکر میکند .ابوالبرکات نخستین کسی است که «جهت حكم» را بهصراحت و بهعنوان «جهت» ذکر
میکند ،شیخ اشراق نیز جهت حمل را به بخش محمول منتقل کرده است .اين مواضعه خاص
ابوالبرکات است که ماده و جهت را بر سیاق جديدی طرح کرده است .منطقدانانِ پس از او جز آنچه
گفته شد ،چیزی از او برنگرفتند .سخن او درباره امكان عام ،که همان امكان ذهنی از نظر اوست،
متفاوت از معنی امكان عام ،نزد قوم است ،اما اينکه اطالق امكان عام ،به دلیل عموم است نه به
دلیل فهم عموم ،در ملخص نیز مشاهده میشود(رازی ،1381 ،ص.)193

تحلیل تبدیل جهت حمل به جهت حکم در اندیشه ابوالبرکات
شايسته توجه است که ابوالبرکات موجهات را از سیاق خويش خارج کرده و مانند نظريه حد مفهومی،
توجه را از عالم خارج و کیفیت نسبت قضیه ،بدان لحاظ که حكايتکننده از خارج است ،به عالم ذهن
معطوف کرده است و نظريه او در انديشه شیخ اشراق برگرفته شده است .شیخ اشراق جهت حكم را
جهت قضیه میخواند و کیفیت نسبت قضیه را به لحاظ آنکه حكايتگر از خارج است ،جزء محمول
کرده است؛ اما ابنسینا به بهترين شكل خطای چنین پنداری را در کتاب برهان برمال میسازد .آن
که جهت حمل را به جهت حكم تبديل میکند ،بین «صدق ضروری» و «جهت حمل» که همان
کیفیت نسبت محمول به موضوع است ،خلط کرده است؛ اما میتوان گام را فراتر گذاشت و گفت
کسی که در موجهات به چنین امری متوسل میشود ،از نظريه قیاس ارسطويی غافل است .طرح
جهت در گزاره ثمره خويش را در نظريه قیاس آشكار میسازد.
خواجه نصیر در ابتدای بحث مختلطات چنین میگويد« :آنچه در بیان شرايط اشكال و ضروب منتج
و عقیم گفته شد ،در فصل اول ،با قطع نظر از جهات ،سخنی بود بر وجه مشهور میان اهل صناعت و به
طريق تساهل و تقريب ،و غرض از تقديم آن فصل تمهید قاعده قیاسات حملی بر حسب اقتضاء نظر
اول و اعتبار امر جلیل بود ،اما تحقیق و تدقیق آن مباحث به اعتبار اطالق و توجیه مقدمات و اختالط
آن صورت بندد»(طوسی ،1332 ،ص .)219جوهره کالم اين است که بنابر نظر دقیق ،هیچ گزارهای
نمیتوان داشت که بهواقع ،غیر موجهه باشد؛ لذا چون مقدمه در قیاس بهکار میرود ،ما همواره با
گزارههای وجهی نتیجه میگیريم؛ بنابراين ،بايد نتیجهگیری ما براساس محاسبه وجهها انجام پذيرد.
آنچه عمالً در انديشه ابوالبرکات و سهروردی رخ داده است ،حذف جهتهاست .چون مقدمات در
قیاس ،مسلم فرض میشوند ،از ضرورت حكم بهرهمندند ،لذا غفلت از کیفیت نسبت يـا حذف کیفیت
نسبت در نظريه قیاس ،آن را به نظريهای در سطح تقلیل میدهد.
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نتیجهگیری
1ـ ابوالبرکات بغدادی برای بديل حد حقیقی ،حد مفهومی را پیش نهاده است که همان توجه به
تفصیل «ما دلّ علیه االسم» است؛ چرا که ابنسینا درباره دشواری دستیابی به حد حقیقی ،سخن
گفته است .ابنسینا در مبحث «مطالب» به مفهوم «حد مفهومی» اشاره دارد .خاستگاه نظريه بغدادی
توجه به نامگذاریهای ما از اشیاء است که براساس معرفت ما به اشیاء است .لذا به جای اينکه
تمنای رسیدن به معرفت اشیای خارج را داشته باشیم ،بايد به حیطه آگاهی خويش و آنچه از اشیاء بر
ما پديدار شده است ،خرسند باشیم.
2ـ آنچه ابنسینا در دشواری حد حقیقی گفته است ،از قلمرو منطق صوری بیرون میافتد؛ چرا که
جستاری فلسفی ـ معرفتشناختی است و به انتباه فرخنده ابنسینا ناظر محدوديت انديشه آدمی است.
آنچه به قلمرو منطق مربوط است بهدستدادن ضوابط کلی تعريف است .امكان رسیدن به تعريف واقعی
يا فعلیت چنین امكانی ،جستاری فلسفی ـ معرفتشناختی است.
3ـ آنچه ابوالبرکات بهعنوان بنیان حد مفهومی پیش مینهد ،توجه به رابطه اسم و مسما ،و نحوه
داللت واژگان بر معانی و اعیان است .میتوان با آنچه او میگويد همدل بود و پذيرفت که نامگذاریهای
ما بر اعیان براساس معرفت پديداری اعیان بر اذهان است .پس از آنجا که انديشه در شناخت واقعی
اعیان محدوديت دارد(ابنسینا) ،بايد به آنچه از اعیان بر ما پديدار میشود ،خرسند بود (ابوالبرکات).
1ـ طرح جهت حكم بهعنوان جهت قضیه از يادگارهای ابوالبرکات در سنت منطق اسالمی است.
ناديدهانگاشتن جهت حمل و توجه به جهت حكم ،به معنای حذف جهت حمل است؛ چرا که ثمره
موجهات در نظريه قیاس ظاهر میشود و مقدمات قیاس مسلماند ،پس بهرهمند از جهت حكم هستند.
چنانچه خواجه نصیر تحلیل میکند ،بیتوجهی به جهت حمل ،نظريه قیاس را به سطح تقلیل میدهد.
9ـ متفكرانِ پس از ابوالبرکات« ،جهت حكم» را بهعنوان يک نظريه نهچندان قابلتوجه ،به طور
خالصه ذکر میکنند .تنها ،سهروردی است که جهت قضیه را در جهت حكم «ضرورت بتاته» منحصر
میکند .البته مفهوم جهت «حكم» نخستینبار از طرف بوعلی و در دو کتاب برهان و شفا ،ذيل مباحث
انتهای قیاس استثنايی عرضه میشود و ابنسینا بهصراحت میان آن و جهت حمل تمايز میگذارد،
اگرچه در عداد موجهات از آن ذکری به میان نمیآورد.
2ـ ابوالبرکات هم در نظريه «حد مفهومی» و هم در نظريه «جهت حكم» متفكری ذهنگرا است
که از انديشه بوعلی فاصله میگیرد .میتوان گفت او دو مفهوم را که در انديشه بوعلی حضور دارد ،به
غیر جايگاه خويش برده است .اين دو انديشه به نظر شیخ اشراق بهعنوان راهی نو پذيرفته میشوند.
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