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  جهت سور و جهت حمل در منطق قديم

 *اي  محمدعلي اژه

  چكيده
انعكـاس قضـاياي ممكنـه در كتـاب اسـاس االقتبـاس        بارةبحثي درمدر  نصيرالدينخواجه 

ـ   «: دگوي مي ه پس معلوم شد كه اين اعتبار مقتضى فساد انعكاس ممكنات اسـت و مـؤدى ب
ـ    ه مذهبى است كه نزديك باشد ب ه مذهب آن جماعت كه اطـالق و ضـرورت و امكـان را ب

بـر سـور را نظـر جمـاعتي از     خواجه در ايـن عبـارت اطـالق جهـت     . »اسوار متعلق گردانند
زيرا وقتـي او   ؛از اين جماعت نيست خود خواجه قطعاً كه ،داند و نه عموم آنهادانان مي منطق

. تر قائل نيستگويد براي آن فقط يك موضع طبيعي بيشجهت سخن مي از موضع طبيعيِ
يكـي   :ندااين نظر در مقابل نظر كساني است كه براي جهت در جمله دو موضع طبيعي قائل

ايـن نظـر   . هنگامي كه سور در جمله وجود داشته باشد ،در كنار رابطه و ديگري در كنار سور
الـدين رازي  و قطـب  ،دوم نظر ابن سينا و برخي ديگر مانند عمربن سهالن سـاوي، ارمـوي  

الـدين رازي  از آنجا كه ابن سينا و ساوي قبل از خواجه و ارموي معاصر خواجه و قطب. است
ـ    ،مطلوب نرسيده اسـت  ةاند و اين بحث به نتيجزيستهي ميپس از و  ةمناسـبت داشـت ادل

اي اسـت كـه   اين وظيفه. مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد دوبارهمثبتين تعلق جهت به سور 
هاي مورد استناد اي كه بدان دست يافته اين است كه دادهنتيجه واين مقاله بر عهده گرفته 
ديگري تفسـير شـود و قبـول آنهـا      ةگونه تواند بمتفاوت است و مي مثبتين پذيراي توجيهي

 .مستلزم قبول قول تعلق جهت به اسوار نيست
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  مقدمه

حقيقت را در قالب استلزام منطقي در بين قضـايا دنبـال    كههاي كشف حقيقت است منطق يكي از راه
اي است مطلقه قضيه ةقضي. شوندبه قضاياي مطلقه و قضاياي موجهه تقسيم ميقضايا در منطق . كندمي

اي است كه عالوه بر سـه جـزء   موجهه قضيه ةشود، اما قضيكه از موضوع و محمول و رابطه تشكيل مي
عبارتنـد  ترين اين الفاظ يا تعابير مهم. شودخوانده مي »جهت«مذكور شامل لفظ يا تعبير ديگري است كه 

هست كـه بـه همـين    نيز الفاظ ديگري . »ممتنع است كه«و  »ممكن است كه«، »ضروري است كه« :از
تـر از  تواند سـريع هيچ چيز نمي« ةجمل. و نبايد ،توان، بايدتوان، نميشود، ميشود، نميمي :است، مانندنمع

انسـان  «. فتـه اسـت  به كار ر »تواندنمي«زيرا در آن لفظ . شودموجهه خوانده مي ةقضي ،»نور حركت كند
او فردا بايد «گويد كسي كه مي. ديگري است كه داراي جهت امكان است ةقضي ،»تواند نويسنده باشدمي
كنـد كـه رفـتن بـراي او ضـروري اسـت و       در ايـن جملـه مشـخص مـي     »بايد«افزودن جهت با  ،»برود
  .شود كه جمله موجه به جهت ضرورت استاصطالح گفته مي به

يك قضيه داراي ترتيب نحوي معيني هسـتند كـه شـكل اصـلي يـا       ةدهندت تشكيلدر هر زبان كلما
جا جابهيك جمله را در ي از كلمات رخب توانمي ،با اين حال. كنندآن زبان را مشخص مي ايايطبيعي قض

در منطـق گفتـه   . در هر جايي از جملـه بيـان كـرد   قيد زمان را توان مي در زبان فارسي ،لامثبراي . كرد
 ،»تواندنمي«ها الفاظ در اين مثال –لفظ جهت  »موضع طبيعي«اصطالح ود كه  محل مناسب يا بهش مي
در ابتـداي   توان اين كلمات را مـثالً هرچند از باب توسع مي ؛در كنار رابطه است  -» بايد«و  ،»تواندمي«

آنها مشخص كردن  ةوظيف اين كلمات در هرجاي جمله كه به كار روند دين ترتيب،ب. جمله نيز به كار برد
طـه  بوجود محمول قضيه براي موضوع آن است و بر اين اساس موضع طبيعي جهت نيز در كنـار را  ةنحو

 از جملـه دانـان،  اما برخي از منطق. توان موضع طبيعي جهت در قضيه خواندقرار دارد و اين موضع را مي
» جهـت تعمـيم و تخصـيص   «ند كه آن را اابن سينا، موضع طبيعي دومي نيز براي جهت قضيه ذكر كرده

) كلـي يـا جزئـي   (موجهه سور  ةتواند تحقق پيدا كند كه در قضياين موضع دوم فقط وقتي مي .خوانندمي
بـا   »جهت تعميم و تخصيص«دانان را از كمي دشوار است كه بتوان منظور اين منطق. وجود داشته باشد

مواردي از جهت تعمـيم و تخصـيص را مـورد     تا استبدين منظور مناسب . تري توضيح دادعبارت روشن
  :نمونه در نظر بگيريدجمله هاي زير را به عنوان . قرار دادو بررسي بحث 

  .برويمخودرو با اين نتوانيم  ممكن است همه)  1 
  .اعضا درجلسه شركت كنند ةضروري است كه هم)  2 
  .موافقت نكند كس ممكن است هيچ)  3 

» ممكن اسـت بعضـي  « ،»كس ممكن است هيچ« ،»ممكن است همه«تي مانند ها عباراجملهدر اين 
دانان بر اين است كه در اين حال جهت ي ديگر از منطقبرخنظر ابن سينا و به دنبال او . شودمشاهده مي

موضوع و محمـول، بلكـه بـراي موجـه      ةو غيره، نه براي توجيه رابط »ضروري است«و  »ممكن است«
 »بعضي«يا  »همه«از آنها ذكر شده است، يعني براي ضروري يا ممكن شمردن  كردن سورهايي كه پس
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نخست منظور از اينكه همه ممكن است نتوانيم بـا   ةدر جمل. اندكه پس از آنها ذكر شده است به كار رفته
نتوانيم با ايـن   )جمعيدستهيعني با هم و به طور ( ممكن است جمعاً كه حركت كنيم اين است خودرواين 

تواند در چند نوبت ر ميومذك خودرويخواهد منكر اين شود كه به مقصد برويم، وگرنه گوينده نمي خودرو
كيد بـر قسـمتي كـه زيـر آن خـط      أهاي فوق را با تشايد اگر خواننده جمله. تمام افراد را به مقصد برساند

و نيازمنـد توضـيحات    خـود دريابـد  منظور از جهت تعميم و تخصيص را خودبـه  ،ندبخواكشيده شده است 
وقتـي  بنا بر گفتة ابـن سـينا،    .اما تعريف صوري جهت تعميم و تخصيص بسيار ساده است. كالمي نباشد

در وي  ،است) يا تخصيص(جهت تعميم  ،و امثال آن قبل از سور به كار روند »ضروري است كه«عبارت 
  . هيم گفتافزايد كه در باب آن سخن خواتكميل اين تعريف قيد ديگري نيز مي

به توضيح و توجيـه ابـن سـينا و     ،معلوم شد »جهت سور«و  ،»جهت ربط«، »جهت«اكنون كه معناي 
هـاي مـذكور، چنـان سـخن     تا اينجا، با توجه به مثـال . پردازيمديگران براي جهت تعميم و تخصيص مي

امـا  . ل نيستگفتيم كه گويي جهت تعميم و جهت تخصيص واقعيتي است كه نيازمند توجيه و استدال مي
پـردازيم  در اينجا ابتدا به نقل و ترجمه متن سينوي مي. بيندابن سينا خود را نيازمند تبيين و توجيه آن مي

  .كنيمميو سپس آن را تحليل 

  موجه كردن سورها و تمايز جهت سور با جهت حملنظر ابن سينا دربارة 

دماتي در باب تقسيم قضيه به مطلقه و موجهه اي مطالب مقپس از طرح پاره ،ةالعبارابن سينا در كتاب 
پـردازد و  به بيان موضع طبيعي بـراي جهـت قضـيه مـي     ،ماده با آن تفاوتجهت و  ةگانو ذكر اقسام سه

  : نويسد مي

أن كـل واحـد مـن النـاس     : كل إنسان يمكن أن يكون كاتبا، فهو الطبيعى، ومعناه: فإذا قلنا
ولم يرد به إزالة عن الموضـع الطبيعـى علـى سـبيل      يمكن أن يكون كاتبا، فإن قرن بالسور

التوسع، بل أريد به الداللة على أن موضعها الطبيعى مجاورة السور، لم يكن جهة للـربط بـل   
جهة للتعميم والتخصيص، وتغير المعنى، وصار الممكن هو أن كون كـل واحـد مـن النـاس     

  ) 115، الفصل الرابع، ص كتاب العبارة. ( كافتهم كاتبا ممكن

هر انساني ممكن است كاتب باشد، اين موضع طبيعي جهت اسـت و  : گوييم پس وقتي مي
اما اگر جهت در كنـار سـور    .هر فرد از مردم ممكن است كاتب باشد :معنايش اين است كه

خروج جهت از محل طبيعـي خـود بـر سـبيل توسـع      ) جاييهجاب( قرار گيرد و منظور از اين
بر موضع طبيعي جهت در مجاورت سـور باشـد، در ايـن صـورت     نباشد، بلكه منظور داللت 

در اين صورت معنا . جهت ديگر جهت ربط نخواهد بود، بلكه جهت تعميم و تخصيص است
امـري   افـراد جميعـاً   ةتغيير خواهد كرد و ممكن بدين معنا خواهد بود كه نويسنده بودن هم

  .ممكناست 
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: پـذيرد طعه دو موضع طبيعي براي جهـت در قضـيه مـي   ابن سينا در اين ق ،كنيمكه مالحظه ميچنان
االمري رابطه اسـت،  گيرد و منظور از آن بيان كيفيت نفسيكي هنگامي كه جهت در كنار رابطه قرار مي

االمر متعلق به موضوع است، و ديگر وقتي كه جهت در كنار سور قـرار  اي كه محمول در نفسيعني نحوه
. موجه ساختن سور قضـيه يعنـي كليـت يـا جزئيـت آن اسـت       ،ابن سينا ةتبه گف ،گيرد و منظور از آنمي

. يكي در كنار رابطـه و ديگـري در كنـار سـور     :ابن سينا دو موضع طبيعي براي جهت قائل است ،بنابراين
  .توان موضع طبيعي كنار رابطه را موضع طبيعي نخست و موضع كنار سور را موضع طبيعي دوم خواندمي

 راي وجود موضع طبيعي دومدليل ابن سينا ب

اي سور به كـار  وقتي در قضيه. ستاتغيير معن دليل ابن سينا براي وجود موضع طبيعي دوم براي جهات
كه در همين قضيه سور  وقتي از استمعناي قضيه متفاوت  رفته است،رفته و جهت نيز قبل از سور قرار گ

  :قايسه كنيدمعناي اين دو قضيه را م. دريگميدر كنار رابطه قرار 
  كل إنسان يمكن أن يكون كاتبا
  يمكن أن يكون كل إنسان كاتبا

نخسـت از   ةدر قضي. دوم در كنار سور ةسور در كنار رابطه قرار گرفته است و در قضي ،نخست ةدر قضي
دوم گفتـه شـده    ةدر قضـي . امكان كاتب بودن هر انسان سخن رفته است كه براي همه قابل قبول است

نخست مورد تصـديق   ةقضي صدق اين قضيه به سادگيِ. ها كاتب باشندانسان مةاست هاست كه ممكن 
شـود و در  دوم حسـب شـرايط مختلـف متفـاوت مـي      ةصدق و كذب قضـي  ،در واقع. قرار نخواهد گرفت

  :كندابن سينا اين نكته را چنين بيان مي. درستي آن را باور نكنندبرخي شرايطي ممكن است 

نـزد  ] وقتي جهت در كنار رابطه واقع شده اسـت [نا اينكه صورت نخست و دليل بر تغيير مع
دانـد كـه در طبيعـت او دوام    مردم مورد شك نيست، زيرا هر فرد از افراد مردم مـي  جمهور

ممكن است هر انساني «ما كه  ةكتابت يا غير كتابت براي او ضروري نيست، ليكن اين گفت
زيـرا  . ليت  قرار گرفته باشد، قابل ترديد اسـت ، بر اين فرض كه امكان جهت ك»كاتب باشد

اي كه چنين شـده  بعضي مردم خواهند گفت محال است كه هر انساني كاتب باشد، به گونه
 بين اين دو معنـا تفـاوت وجـود دارد    ،بنابراين. باشد كه هيچ انسان غير كاتبي موجود نباشد

  ). همان(

در . قابل توجه اسـت  »كليت و سور قرار گرفته باشدبر اين فرض كه امكان جهت «قيد  باال،در عبارت 
شود كه گاهي ممكن است انتقال سور به ابتداي جمله موجـب  ن سينا متذكر ميباز طريق اين قيد اواقع، 

از باب توسع در كالم است و منظور از آن مشخص  جايي صرفاًهتغيير معنا نشود، و اين وقتي است كه جاب
هـاي  مـانوس در زبـان   اي كامالًپديده ،كنداي كه ابن سينا بدان اشاره ميپديده. كردن جهت سور نيست

توان ها داراي ترتيبي است كه ميدر اين زبان ،اشاره شد ترپيشگونه كه همان ،اجزاي جمله. طبيعي است
اجـزا  توان اين اما تا جايي كه موجب اختالل در بيان مقصود نشود مي. آن را ترتيب طبيعي يا اصلي خواند
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توان در انتهاي جمله يـا  ل، قيد زمان را ميامث، براي كه طوركار برد، همانرا در مكان ديگري از جمله به
ـ است و ابن سينا مي »از باب توسع«جايي هاين جاب. در ابتداي آن ذكر كرد جـايي جهـت   هگويد گاهي جاب

جـايي از بـاب توسـع    هر اين فرض كه جاباما ب ،در اين حال معنا تغيير نخواهد كرد. از باب توسع است نيز
هـا كاتـب   انسـان  ةو معناي جمله اين است كه ممكن اسـت همـ   ؛نباشد معناي جمله متفاوت خواهد بود

است كـه  اي در اين معنين قضيهچنصدق . باشند، بدين معنا كه هيچ انسان غير كاتبي وجود نداشته باشد
  .خست در هر حال قابل تصديق استن ةتواند مورد ترديد قرار گيرد، هرچند قضيمي

  المطالع االنوار و البصائر النصيريههاي تكرار سخنان شيخ در كتاب

  بصائرسخنان صاحب 
جهت سـور و   ةنيز با عباراتي مشابه دربار البصائر النصيريهبن سهالن ساوي در فصل ششم كتاب  عمر

  :دگويكند و ميجهت ربط سخنان ابن سينا را تكرار مي

جهت از موضع طبيعي خود خارج و در كنار موضوع قضيه قرار گيرد چه بسا معنـي   اما چون
جهت تعميم و  ،پس جهت. مردم نويسنده باشند ةممكن است هم ]1: [تغير كند و گفته شود

جميـع  ( آحاد مردم جمعاً ةهم« :معنا چنين است كه وتخصيص خواهد بود و نه جهت ربط، 
معنـا   ،اما جهت چون جهت ربط قرار گيـرد . »تب باشندممكن است كا) آحاد الناس باسرهم
ش نـه دوام  ابـه لحـاظ طبيعـت    كـه  داندد مردم ميافراز افرد هر  ]2: [چنين خواهد بود كه

اينكـه   آنو دليـل   و بين اين دو معنا فرق است .كتابت براي او ضروري است و نه عدم آن
محال « :ز مردم خواهند گفتزيرا بعضي ا ،نخست نزد عموم مردم مشكوك فيه است ةقضي

گونه كـه هـيچ فـردي جـز افـراد نويسـنده يافـت        بدين ،مردم نويسنده باشند ةاست كه هم
توانـد هـم مـورد    واحد نمي ةو معلوم است كه يك قضي .دوم چنين نيست ةقضي اما. »نشود

دان اظهار نظر كنـد كـه ايـن اعتقـاد همگـاني      الزم نيست منطق و. شك باشد و هم نباشد
اي ت است يا نادرست، اما الزم است بداند كه آنچه مورد شك قرار گرفته همان قضـيه درس

   .كه مورد شك قرار نگرفته استنيست 
چون جهـت از   ،اما اگر سور قضيه جزئي نيز باشد .كلي بود در دو مثال فوق سور قضيه سور

كـرد و بـه لحـاظ    معنـا تغييـر خواهـد     جا شود و در كنار سور قرار گيرد بـاز هموضع خود جاب
  ).57ص، 1316 ،ساوي( توضيحي كه ذكر شد تفاوتي وجود نخواهد داشت

  مطالعسخنان صاحب 
بخش مربوط به جهـت قضـايا،     رد مطالع االنوار،نيز در كتاب )  ق 682 .ف( الدين محمود ارمويسراج
با ذكر يك مثال بـه  كند و جهت سور و جهت ربط سخنان ابن سينا را تكرار مي ةمشابهي دربار با عبارات

  : پردازدتوضيح تفاوت جهت سور و جهت حمل مي
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  – كه دانستيچنان – باشد ،تواند كيفيت حمل، يعني كيفيت نسبتگونه كه ميجهت همان
تواند بيان كيفيت سور، يعني كيفيت عموم و خصوص قضيه نيز واقـع شـود و ميـان    مي نيز

كل انسان كاتب باالمكان، در صـدق   ]1[ :شوديزيرا وقتي گفته م؛ اين دو تفاوت وجود دارد
عموميت داشتن نويسـندگي بـراي    ]2[ :اما گاهي در صدق اين گفته كه .كنيمآن شك نمي

  . )159، 1316ارموي (كنيم شك مي) عموم الكتابة للكل ممكن( همه ممكن است

  :شودسينا يافت نمي پردازد كه در ابنسپس به ذكر دليل دومي براي تغاير جهت سور و جهت حمل مي

 ،ظاهر است ةخارجي ةند و تغاير در قضيا، اما جزئيات آنها متالزم]2[اعم است از ] 1[و چون 
 ةقضي ،زيرا اگر زماني فرض شود كه در آن زمان حيواني به غير از انسان وجود نداشته باشد

حيـوان   زيـرا  ،حسب سوره نه ب و حسب حمل صادق استه ب »كل حيوان انسان بالضروره«
  . )همان( غير انسان ممكن است

  :كندمستقل ذكر مي موضع طبيعيِ ارموي در ادامه مانند ابن سينا براي جهت دو

و  ،است، و موضع طبيعي جهت حمل در كنـار رابطـه   موضع طبيعي جهت سور در كنار سور
  . )162ص، همان( اگر عكس شود اين غير طبيعي و بر سبيل مجاز خواهد بود

كـار  در موضع ديگـري بـه   باشدموضع  يك از اين دو كه جهت اگر هنگامي كه متعلق به هر اين تعبير
بـر سـبيل   «تعبيـر ابـن سـينا    . تعبيري است كه در ابن سينا وجود ندارد ،خواهد بود »سبيل مجاز بر«رود 
  .است »توسع

  اساس االقتباسنظر خواجه در 

 ،وضوع بحث در ايـن مقالـه اسـت اشـاره دارد    موضع طبيعي دوم كه م ةتنها موردي كه خواجه به نظري
پـس  « :گويـد در آنجـا مـي  . كندممكنات مطرح مي فساد انعكاس برخي از بارةضمن بحثي است كه او در

ه مذهبى است كه نزديك باشد به معلوم شد كه اين اعتبار مقتضى فساد انعكاس ممكنات است و مؤدى ب
. )252ص، االقتباس اساس(» اسوار متعلق گرداننده بمذهب آن جماعت كه اطالق و ضرورت و امكان را 

تعيين موضع جهت «پردازد چون بحث تفاوت ماده و جهت مي اما در فصلي كه به بحث از جهت قضايا و
  :گويدمي ،شودمطرح مي »قضايا

ى زيد باالمكان هو يگو مثالً .طبع متقدم بود بر موضع رابطهه و در لغت تازى موضع جهت ب
ـ خر باشد جهت جزأگر متچه ا ،كاتب  ى از محمـول شـود و قضـيه در حقيقـت مطلقـه بـود      ئ

   .)130، صهمان(
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   : افزايدموضع جهت در زبان فارسي مي ةو دربار

ى زيـد كاتـب بـه    يموجهه باشد و اگـر گـو   ،امكان كاتب استه ى زيد بيو در پارسى اگر گو
بـر موضـع حـرف     محمول كرده باشى و موضع جهـت  ءمطلقه بود و جهت جز ،امكان است

چه اگر سلب بر جهت درآيد سلب جهت كنـد پـس حكـم جهـت      ،طبعه سلب متقدم باشد ب
  ). همان(باطل شود 

هاي آنها در آثار استدالل نيز هاي منطق وبحث ابن سينا و ديگر مؤلفان كتاب آشنايي خواجه با رغمبه 
  1.نظر كرده است بحث صرفاز طرح اين  اساس االقتباسدر كتاب  ، ويجهت سور اثباتخود براي 

 نظر ابن سينا دوبارةبررسي 

ـ  پيش از اين مالحظه كرديم ابن سينا مي كـه  آنيپذيرد كه جهت ممكن است در كنار سور قرار گيـرد ب
به همـين   م،از او نقل كردي باالاي كه در ارموي هم در آخرين جمله. جهت تعميم و تخصيص باشد واقعاً

اما در اينجـا اشـكالي   . خواند »سبيل مجاز بر«هت را خارج از موضع طبيعي نكته اشاره كرد و استعمال ج
  :فرض كنيد با اين جمله مواجه شويم. جدي وجود دارد

  . ممكن است هر انساني كاتب باشد          
سور در موضع طبيعي است يا در موضع مجازي؟ از  توان دانست كه استعمال امكان پيش ازاز كجا مي

 ،)و بنابراين نبايد آن را تصديق كرد( كنددانست كه گوينده معناي مشكوك فيه را اظهار ميتوان كجا مي
. دهـد راه حلي ارائـه مـي   ،يا معناي مورد قبول همگان را؟ ابن سينا كه خود متوجه وجود اين اشكال است

ي آن بـر  و منظور خروج جهت از محل طبيعراه حل او اين است كه اگر جهت در كنار سور قرار گيرد 
سبيل توسع نباشد، بلكه منظور داللت بر موضع طبيعي جهت در مجاورت سور باشـد، در ايـن   

شود كه اين راه حـل كارسـاز نيسـت؛    مل روشن ميأبا كمي ت .صورت جهت تعميم و تخصيص است
توان دانست كه استعمال جهت در كنار سور به عنوان استعمال در موضع طبيعي اسـت يـا بـه    چگونه مي

؟  راه حـل پيشـنهادي ابـن    »بر سبيل مجـاز « مطالعبه تعبير صاحب  ، يا»سبيل توسع بر«بير ابن سينا تع
 اي براي تشخيص مفعول از فاعل در زبان فارسي پيشنهاد كند بـدين سينا مانند اين است كه كسي قاعده

فعـول جملـه   م »را«اسم داراي حرف  ،فارسي متشكل از فعل و فاعل و مفعول ةدر يك جمل« :صورت كه
روشـن اسـت كـه افـزودن شـرط اخيـر فقـط        . »است مشروط بر اينكه از آن كلمه فاعل اراده نشده باشد

داني كه در اين مسئله از ابن سـينا  يك از دو منطق هيچ. دكنز انتفاء ساقط مذكور را از حي ةتواند قاعد مي
  . اندبه توضيح وجود اين مشكل در اين نظريه نپرداخته ،اندپيروي كرده

كنـيم كـه آن مقـدمات را    مالحظـه مـي   ،ابن سينا مراجعه كنـيم  ةبه مقدمات نظري دوبارهاگر در اينجا 
 تبيين نيازمند شـويم مواجـه شـدن بـا دو     ةآنچه موجب شد ما به ارائ. ديگر تفسيركرد ايتوان به گونه مي

 »كون كـل إنسـان كاتبـا   يمكن أن ي«و  »كل إنسان يمكن أن يكون كاتبا«هاي  معناي متفاوت در جمله
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جـز  كه اولي نزد مردم مشكوك فيه و دومي غيـر مشـكوك فيـه اسـت و در آنهـا هـيچ تفـاوتي بـه         ،بود
ايـن تفـاوت معنـايي را از طريـق     توان آيا مياست كه جاين پرسش. ي جهت قابل مشاهده نيستيجا هجاب

جديـد تفـاوت معنـايي     ةبدون طرح نظرييعني  ،»جهت تخصيص و تعميم«جز از طريق بحث ديگري به
در  »كـل «توان معلول اشتراك لفـظ  اين تفاوت در معنا را مي. توضيح داد؟ پاسخ مثبت است ،مورد بحث

از يك سو،  »كل مجموعي« اي »همه«معناي  به »كل«زبان عربي دانست، يعني اشتراك ميان استعمال 
اي كه صدق آن شود جملهروشن ميمل أبا كمي ت. دانست ،از سوي ديگر ،»هر«معناي  درو استعمال آن 

اي كـه صـدق آن مشـكوك    كار رفته است، و در جملهبه »همه«معناي  بهآن  كل در ،مشكوك فيه است
نيازي نيست كه آنچه موجـب تفـاوت در    ،اين اساس بر. كار رفته استبه »هر«كل در معناي  ،فيه نيست

 تـوان مشخصـاً  را ميتفاوت عرفي كنيم، بلكه ي جهت يا اطالق جهت بر سور ميجاهمعنا شده است را جاب
آن ايـن اسـت    ةاگر اين سخن درست باشد الزم. مربوط به استعمال كل در اين معنا يا در آن معنا دانست

 ،پـذيراي فقـط يكـي از دو معنـاي خـود باشـد       كه اگر مثال طوري انتخاب شود كه در آن كل مشخصـاً 
مثال در . ل از رابطه به هيچ وجه موجب تغيير معنا نخواهد شدجايي لفظ جهت به قبل از سور يا به قب بهجا

در معناي كل مجموعي به كار رفته است و معناي ديگري براي آن قابـل   مشخصاً »همه«زير كه در آن 
  .يندجمله به يك معناهر دو تصور نيست 

   . جاي بگيريم خودروما در اين  ةممكن نيست هم
  . اي بگيريمج خودروما ممكن نيست در اين  ةهم

و قضيه بـه نـوعي متفـاوت    كل مجموعي است  »همه«چون در اين مثال مشخص است كه منظور از 
دو شكل آن بـه يـك معنـا     جايي جهت هيچ تغييري در معنا ايجاد نخواهد كرد و قضيه در هرهجاباست، 

شتي نخواهد داشت دوم به دليل انتقال جهت به كنار رابطه چنين بردا ةكس از جمل شود؛ هيچفهميده مي
حتي بـدون   دهد،جايي سور رخ هالزم نيست جاب .جاي بگيرند خودروتوانند در اين البدل نميكه افراد علي

  :كسي بگويد ،مشخص و افراد معيني مد نظرند خودرويكه  در حالي ،درفرض كتوان ميجايي نيز هجاب
  . تواند همه را منتقل كندنمي  خودرواين 

چنـين برداشـت كنـد كـه     كسي ممكن است  .پذير استت مختلف از اين جمله امكاندو فهم يا برداش
منتقل كند، اما همچنين ممكـن اسـت    يجمعبه طور جا و تواند همه را يكنمي خودروگويد اين جمله مي

 بنـا بـر  . تواند همه را حتي به صورت فـرد فـرد منتقـل كنـد    نمي خودروكسي چنين برداشت كند كه اين 
 بنا بـر  صادق باشد، اماخودرو در نظر فرد تعداد افراد و ظرفيت به ممكن است جمله با توجه  ،لبرداشت او

و اين از آن روي  به نظر نرسد؛جمله ممكن است صادق  با فرض همان افراد و همان خودروبرداشت دوم 
 تك تك« به معناي شده است و در مورد دوم فهميده »عوجمم«در معناي  »همه« اول است كه در مورد

  .استجهت در جمله  كاربردمستقل از  »همه«تميز بين اين دو معناي روشن است كه . »دافرا
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بـه كـار    »افـراد مجموع د و نه افرتك تك ا«معناي  به اًمشخص »هر«يا  »همه«اگر  ،از سوي ديگر
باز مالحظه  ،وداي كه ابهام ناشي از اشتراك لفظ كل نتواند موجب تفسير متفاوتي در جمله شگونهبه، رود
  .جايي جهت هيچ تفاوتي در معناي جمله پديد نخواهد آوردهكنيم كه صرف جابمي

  . هر انساني ممكن است مرتكب اشتباه شود
   .ممكن است هر انساني مرتكب اشتباه شود

تـوان گفـت   نمي .دو جمله بدين معناست كه هر انساني جايزالخطاست رغم اختالف موضع جهت هربه
شود كه در يكي قضيه مشـكوك  دو معناي متفاوت از اين دو جمله برداشت مي خر سورأتقدم يا ت به دليل
توان گفت كه اين مورد از مواردي در دفاع از ابن سينا نمي .خواهد بود ديگري غير مشكوك فيهدر فيه و 

ا را بر وجود چيـزي بـه   جايي از باب توسع خواند، زيرا در اينجا دليل ابن سيناست كه ابن سينا آن را جابه
   .كنيمنام جهت سور بررسي مي

ـ   »هر«زير قابل تصميم نيست، نه فقط به لحاظ اشتراك لفظ  ةتصديق جمل خـود موجـب    ةكه بـه نوب
بلكـه بـه دليـل     ،)ردب كاربه »همه«در زبان فارسي به معناي  را» هر«كسي ممكن است زيرا(ابهام است 

  :ابهام در ساير كلمات
  . تواند نياز هر نيازمندي را در شهر رفع كندل مياين مقدار پو

ابهام ناشي از اشتراك لفظ سـور كلـي   ( است »هر«استعمال  ةدر اينجا ابهام نخست البته ناشي از نحو
است يا هر  تمام نيازمندان شهر »هر«بايد مشخص شود كه در اين جمله منظور از ). توضيح داده شد قبالً

نيـاز   يـزان از اين همچنين الزم است مقدار پول و نيـز م  پيشاما . علي البدليك از نيازمندان به صورت 
نيـاز   نيـز دو بر طرف شده اسـت، يعنـي حجـم پـول و      هر هافرض كنيد اين ابهام. نيازمندان معلوم باشد

در اينجـا در واقـع بـه معنـاي      »توانـد مـي «اينكه  ،كندابهام ديگري خود را در جمله ظاهر مي. نيازمندان
بـه كـار رفتـه     »امكان ذهني«است، اينكه امكان  در اينجا به معناي  »كنممئن نيستم ولي فكر ميمط«

ظ اكه هست لحـ  طورنظر از ابهام اخير، اگر جمله همين صرف ،به هر حال. است يا به معناي امكان ذاتي
فته باشـد و هـم بـه    به كار ر »تمام نيازمندان«تواند به معناي در آن هم مي »نيازمندي هر«عبارت  ،شود

آنچه تـا   ،كنيمكه مالحظه مينانچ. »نيازمند و چه آن ديگري چه اين شخصِ – هر فرد نيازمند«معناي 
حدود زيادي به انتخاب معناي مورد نظر كمك خواهد كرد نه نگاه براي يافتن محل جهت، بلكـه عـالوه   

  .استهحجم نيازمندي بر قرائن ديگر اطالع از مقدار پول مورد بحث و

  نتيجه

هاي مورد بحث متن جمله عرضه شد نشان داد كه آنچه در »جهت سور« ةتحليلي كه در اينجا از نظري
ابن سـينا شـك كـردن    . در واقع ناشي از تغيير ديگري است ،ناشي از تغيير محل جهت شمرده شده است

ردن آنهـا را در مـورد   و شك نك »كل إنسان يمكن أن يكون كاتبا«مردم را در مورد صدق اين قضيه كه 
. نام جهت سور شمرده استه دليل وجود چيزي ب »يمكن أن يكون كل إنسان كاتبا«صدق اين قضيه كه 
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ير كاربرد يا معناي لفظ سور است و نه ناشي از يتغ در اين مقاله توضيح داده شد كه اين تغيير معنا ناشي از
دليلي كه ذكر شد . را توجيه كند »اسواره تعلق جهت ب« ةتواند نظرينمي تغيير معناو اين  ،جايي جهتهجاب

غير موجهه نيز در صورتي كه كاربرد و معناي لفظ كل عوض شود صـدق   ةاين بود كه حتي در يك قضي
آنچه نزد ابن سينا مبناي قبول تمايز جهت سور و جهت حمـل   ،بنابراين. يابدتغيير  تواندميو كذب قضيه 

 در معناي كلمه است و نه تغييـر در معنا و تغيير صدق و كذب، ناشي از تغيير  يريقرار گرفته است، يعني تغ
در هـر دو جملـه    »كل« ،لامثبراي  ،يعني(اگر معناي لفظ سور ثابت نگاه داشته شود  ،برعكس. محل آن
 مـورد  جايي، هر دو قضيه را به طور يكسـان هرغم جاببهشنونده  ،)كار رودبه »مجموع«به معناي  مشخصاً

حاصل اينكه جهـت قضـيه داراي يـك موضـع طبيعـي بـيش نيسـت و        . صديق يا ترديد قرار خواهد دادت
  .جايي قيد زمان نيستهچيزي بيش از جاب »ي جهت قضيهيجاهجاب«

  ها نوشت پي

بيان نكرديم، موضع او جالب توجه است  مطالعما در اين مقاله چيزي در باب نظر قطب رازي در شرح . 1
هذا ما فهمـه  « :افزايدمي مطالعهاي صاحب او پس از توضيح و شرح گفته. رسداما پذيرفتني به نظر نمي

فهم متعـارف  «راستي توان به، و انتقاداتي را، به آنچه مي»المتاخرون من كالم الشيخ و فيه نظر من وجوه
دانان پس از ابن سيناسـت  تعبير متأخران اشاره به منطق. كنداز كلمات شيخ شمرد، وارد مي» دانانمنطق

، و انتقاد او عمدتاً مبتني بر تمـايزي اسـت   )ستهاي مقالة حاضر نيز مبتني بر همين فهم متعارف ابحث(
والحق انهم لـم يفهمـوا   «: افزايداو پس از طرح انتقادات خود مي. كه در اين مقاله مورد تأكيد قرار گرفت

  – كساني مانند ساوي، ارموي، و ديگران –دانان پس از شيخ ، يعني حق اين است كه منطق»كالم الشيخ
دانـان  اين ادعا كه هيچ يك از منطـق . اين سخن از رازي غير منتظره است. اندسخن ابن سينا را نفهميده

منظور ابن سينا در اينجـا كـامالً شـفاف و    . رسداند غريب به نظر ميپيش از او سخن ابن سينا را نفهميده
ـ . روشن است و هر انتقادي كه به فهم متعارف وارد باشد، در واقع انتقادي به خود ابـن سـينا اسـت    زي رل

و «: افزايـد پـردازد و سـپس مـي   بيش از يك صفحة كامل به انتقاد از آنچه من فهم متعارف خواندم مـي 
در كلمـات  وقتـي  . كنـد و نكاتي را مطرح مـي » ...تحقيقه علي ما يقتضي الراي الصائب و النظر الثاقب أن

اند از كالم شيخ فهميده اي وراي آنچه ديگرانيم در سخنان او هيچ نكتهبينكنيم ميقطب الدين دقت مي
 ةتر به منظور اجتناب از اطالاما در اينجا از بحث بيش. نيست و سخنان او تفصيل همان كلمات شيخ است

من در اينجا مشكل را همانند خود قطب بر اسـاس خلـط بـين دو معنـاي كـل       .كنيمكالم خودداري مي
تمـايز ديگـري   . است مطرح بوده و وجود داشته به اين دليل كه اين تمايز در زمان ابن سينا .توضيح دادم

قضـيه مـورد بحـث را بهتـر      دو بارةتوان شك كردن و شك نكردن دروجود دارد كه بر اساس آن مي زين
غيـر مشـكوك فيـه     ةاست، ولي قضي يبيترك ايمشكوك فيه قضيه ةتوضيح داد و آن اين است كه قضي

 ايـ  موضـوع  ذات يريـ مفهوم و به تعب ليبوط به تحلمر هيصدق قض ،در مورد دوم. است يليتحل ايقضيه
ـ يبر مالحظـات ب  يمبتن هيدر مورد نخست صدق قض كنيل ،آن است فيتعر ـ  يرون پـس  . اسـت  يو تجرب
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 نـوع از محـل متفـاوت لفـظ جهـت در     ناشي بحث است و نه  مورد يةتفاوت مورد بحث ناشي از نوع قض
بـر اسـاس    موضوع، خرتر تفكر فلسفي استأمراحل متنظر به اينكه اين تمايز مربوط به . هيقض ازواحدي 

 – كل و نه تمايز قضاياي تحليلي تركيبي مورد بحـث قـرار گرفـت    ظتفكيك بين كاربردهاي مختلف لف
 .در نهايت يكي است ليتحل توان مالحظه كرد كه اين دويهرچند م
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