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چکیده
بخش مهمي از مخالفتها با علوم يوناني در جهان اسالم به مخالفت با
منطق مربوط ميشود .نزاع ابوبشر متي (ف 823 .قمری) و ابوسعيد
سيرافي (ف 863 .قمری) بر سر منطق ،از جمله نمودهای نخستين اين
مخالفت تلقي ميشود .تحقيقاتي که به اين نزاع پرداختهاند ،بيشتر بر
تالش سيرافي در نشان دادن برتری «نحو» بر منطق متمرکزند و اين امر،
خود بخود ،باعث شده تا نگاهي زبانشناختي بر اين دعوا حاکم شود که
بنوبة خود موجبات تقليل تمام بحث به منازعات زباني در تحقيقات مزبور
را فراهم ساخته است .اين در حالي است که در اين نزاع جنبههای
روششناختي و معرفتشناختي پررنگي نيز نهفته است که ميتواند در
تعيين درست بستر تاريخييي که در آن شکل گرفته است ،نقش بسزايي
ايفا نمايد .در مقالة پيشرو نه تنها به اين رويکردهای روشي و معرفتي
تقريباً فراموش شده ،اشاره ميکنيم ،بلکه محوريتشان را نيز با در بافت
سخن قراردادن آنها نشان خواهيم داد و سپس به اتصال آن با بافت
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کلیدواژگان :منطق ،عقل ،نحو ،ابوبشر متي ،ابوسعيد سيرافي.
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مقدمه
علوم يوناني از رهگذر ترجمة متون فالسفة يونان به عربي در نهضت ترجمه
که حدود دويست سال بطول انجاميد ،به جهان اسالم وارد شد .اولين مخالفتها
با اين علوم از سوی سنتگرايان آغاز گرديد .منطق از جمله علومي بود که
مورد حمله سنتگرايان قرار گرفت؛ اگر نگوييم اصليترين آنها بود .از جملة اين
اختالفنظرها ،نزاع ابوبشر متي (ف823 .ق) و ابوسعيد سيرافي (ف863 .ق)
است که هرکسي در اين حوزه اندک فعاليتي نموده باشد ،با آن آشناست؛
نزاعي که ظاهراً فارابي توانسته است آن را برطرف نمايد .مشهور است که در
اين نزاع ،سوء برداشتي در کار بوده که مرتفع شده است؛ اينکه نحويان
(علمای علم نحو) منطق يونان را همان دستور زبان يوناني ميپنداشتند و فرقي
ميان آن با علم نحو ،اما از مدل يونانيش ،قائل نبودند .پاسخ فارابي نيز در واقع
روشنگریيي بود برای ايشان و نسلهای بعدی که منطق با دستور زبان فرق
دارد ،از اين جهت که اولي به قواعد کليتری ميپردازد که محدود به يک زبان
نيست و دومي ،برعکس ،در بند زبان خاصي است و چون پا به مرزهای زبان
104

ديگری بگذارد ،اعتبارش را از دست ميدهد.
با توجه به توضيحي که فارابي داده است ،انتظار ميرود نزاع بر سر منطق حل
شده باشد( ،)1اما تاريخ بر خالف اين گواهي ميدهد .اگر اين سخن مارگوليوث را
بپذيريم که «نزاع ميان نحويان و فالسفه که در اين ديالوگ آمده است ،برای
مدت طوالني ادامه داشته است» ( ،)Margoliouth, 1905: p. 85آنگاه شايد حتي
اين نتيجه بدست آيد که سوءبرداشت زبانشناختييي که ذکر آن رفت ،خود،
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تاحدی مورد سوء برداشت قرار گرفته است .بعبارت ديگر ،بيش از چيزی که
بايد ،بر جنبة زبانشناختي اين نزاع تمرکز شده است .در ادامه با توجه به
قطعاتي از سخن سيرافي و همچنين با توجه به بافت سخن در مسامرهيي
(شبنشيني) که نزاع او با ابوبشر تنها بعنوان بخشي از آن آمده است ،نشان
()2
خواهيم داد که دعوای اصلي بيشتر ماهيت روشي و معرفتي دارد ،تا زباني.
همچنين در بحثي مستقل ،پس از تثبيت جايگاه آنچه سيرافي بعنوان
روشي متمايز با عباراتي چون «جودت عقل»« ،حسن تمييز»« ،لطف نظر» و
«ثقوبت رأی» به آن اشاره نموده است ،به بررسي جايگاه اين رويکرد روشي و
معرفتي متمايز و ارتباطهای وثيقي که با ديگر جريانهای تاريخي برقرار
ميسازد ،خواهيم پرداخت .تنها با توجه به اين بخش از سخنان سيرافي است
که ميتوان اين نزاع را در بستر صحيح تاريخي خود فهم نمود و بر اساس
همين بخش از دعواست که ميتوان فهميد که چرا دعوای برخي سنتگرايان
بر سر منطق ـ همچون ابنتيميه (ف707 .ق)( ،)8سيوطي (ف111 .ق)( ،)4يا
حتي سنتگرايان شيعي که عالمه طباطبايي در برابر آنها به دفاع از منطق
پرداخته است (طباطبايي )5()254 /5 :1417 ،ـ هنوز به اتمام نرسيده است.
بخش به حاشیهرفته و اهمیت فینفسه آن
در گفتگوی ميان ابوبشر متي و ابوسعيد سيرافي در باب منطق ،بنظر ميرسد
اين نحو عربي است که بکرات بعنوان جايگزيني برای منطق پيشنهاد ميگردد.
سيرافي بصراحت به برتری نحو از منطق اشاره نموده است .او حتي پافشاری
مينمايد که منطق چيزی نيست جز دستور زبان يونانيان .اما اگر نحو را در درک 105
معنای يک واژه يا يک جمله مفيد بدانيم ،آيا ميتوان آن را در ارزيابي يک
استدالل نيز ابزار مناسب و قابلي دانست؟ برای هر کسي که اندک آشنايييي با
منطق داشته باشد ،جای بسي تعجب است که کسي بخواهد نحو را جايگزين
منطق در بررسي استداللها که جانماية اصلي منطق است ،نمايد .آنچه بيشتر
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اهميت دارد ،اين است که سيرافي نيز خود ،آنجاکه سخن از کارکرد اصلي منطق،
يعني ارائة استدالل ،پيش ميکشد ،گزينة ديگری را پيشرو مينهد(:)6
بعد پا از گليم خود درازتر ميکنيد و ميگوييد« :سِحر آورديم» .در
حرفهای خودتان ميگوييد« :ال» در چيزی از «ب» و «ج» در بعض
«ب» ،پس «ال» در بعضي» از «ج» و «ال» در کل «ب» و «ج» در
کل «ب» ،پس «ال» در کل «ج» و اين بطريق خلف و آن بطريق
اختصاص ،در حاليکه تمامي اينها خرافات و چرنديات است،
تمامش دام و فريب است .کسي که از عقل خوبي برخوردار باشد و
بتواند خوب چيزها را از هم تميز بدهد و باريکبين و تيزبين و
روشنضمير باشد ،بياری خدا از تمام اينها بينياز است .و داشتن
عقل خوب و تميز خوب و باريکبيني و تيزبيني و روشنضميری
جزو الطاف و موهبتهای واالی الهي است که خدا به هر کسي که
بخواهد عطا ميکند (پورآرين)7(.)132 :1866 ،

اين تنها موضعي از گفتگوی سيرافي با ابوبشر است که پای استدالل ،نه
معاني کلمات و جمالت ،بميان ميآيد .عبارت «جئنا بالسحر» در بيان
سيرافي ،بخوبي نشان ميدهد که او واقف است که تمام افتخارات منطق و
منطقدانان به همين بخش مربوط ميشود ،يعني تأمالتشان در باب ساختارهای
استدالل .پس هر جايگزيني برای منطق در اين بخش ارائه شود ،بايد در مرکز
بحث نزاع ابوسعيد و ابوبشر قرار داشته باشد .اين جايگزين ديگر گرامر (دستور
زبان) نيست .با توجه به ناتواني آن در پرداختن به ساختار استدالل ،چگونه
ميتوانست گرامر باشد؟ سيرافي ،در عوض ،قابليتي را مطرح کرده که بر «عون
106
و فضل»« ،منائح (بخششها) هبيّه» و «مواهب سنيّه (درخشان)» خداوند
مبتني است .او به اين قابليت با عباراتي چون «جودت عقل»« ،حسن تمييز»،
«لطف نظر»« ،ثقوبت رأی» و «أنارت (روشنگری) نفس» اشاره نموده است.
تنها برای اينکه مشخص شود آنچه سيرافي در اينجا پيش کشيده است ،تا
چه حد با مباحث زبانشناختي فاصله دارد و تا چه ميزان رنگ و بوی روشي و
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معرفتي ميگيرد( ،) 3کافي است به شباهت آن با روش متفاوتي که ابنسينا در
دستيابي به دانش در زندگينامة خودنوشتش مدعي آن شده است ،توجه
نماييم« :هرگاه در مسائلي متحير ميماندم و نميتوانستم حد وسط در
استداللهای مربوط به آنها را کشف نمايم ،به مسجد جامع ميرفتم و نماز
ميخواندم و به درگاه خالق کل ،دعا و زاری مينمودم تا جايي که گره از کارم
گشوده ميشد»(( )1ابنسينا .)8 :1864 ،توجه داشته باشيد که آغاز راه جديدی
که ابنسينا پيش کشيده است ،دقيقاً از جايي است که فهم قياسي ناکارآمد
ميشود ،يا بعبارت ديگر ،روشي است برای کشف حد وسط يک استدالل بدون
محاسبات منطقي .روش او نيز مانند آنچه سيرافي بر آن پای ميفشارد ،با
توسل به خداوند و در جريان سپردن خود به او حاصل ميشود.
رویکرد معرفتی متفاوت مدنظر سیرافی در بافت سخن (مسامرة هشتم)
نمود فراوان مباحث نحوی در نزاع بين ابوبشر و ابوسعيد ،محوريت و مرکزيت
بخش مورد بحث ما را تحتالشعاع قرار داده است .اما همانگونه که اويانگ تذکر
داده ،اين نزاع را نبايد جدای از مسامره (شبنشيني) هشتم که نزاع مزبور تنها
بعنوان بخشي از آن آمده است ،بررسي نمود (ر.ک.)Ouyang, 2015: p. 448 :
کتاب ابوحيان توحيدی بصورت چند مسامره نوشته شده و هر مسامره بمنزلة
يک فصل است .نزاع متي و سيرافي در مسامرة هشتم آمده که با ادعای کسي
با نام وهب بن يعيش رقي يهودی آغاز ميگردد .او اشکال ميکند که فالسفه راه
رسيدن به حکمت را برای طالبان آن ،با افزودن علوم مقدماتييي همچون
هندسه و منطق سخت نمودهاند ،درحاليکه راه بسيار ساده و راحتي در کسب 107
حکمت در کار است .اين ادعا چيزی است که ابوحيان توحيدی ،نويسندة
مسامره ،نيز بر آن صحه ميگذارد .راه آساني که وهب بن يعيش پيشنهاد ميکند،
«معرفت طبيعت ،نفس ،عقل و اهلل تعالي» است (توحيدی)33 :1428 ،؛ همان
روشي که در بيان سيرافي بسط يافته است« :معرفت طبيعت ،نفس ،عقل و اهلل
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تعالي» .ابوحيان توحيدی ،بنوبة خود ،در توصيف قابليت حاصل از اين رويکرد
متفاوت از عباراتي شبيه به آنچه سيرافي بيان داشته ،استفاده کرده است؛
عباراتي چون «قوة فائضه»« ،خصوصيت ناهض»« ،استبصار حسن»« ،طبع
وقّاد»« ،ذهن منقاد» و «قريحه صافي» (همان .)31:اما تفاوت بزرگي نيز ميان
وهب و ابوحيان در اشاره به اين قابليت وجود دارد .کامالً بر خالف ابن يعيش
که اين رويکرد متفاوت را ساده و سهلالوصول ميانگارد ،ابوحيان معتقد است
اين توانايي بسيار سخت بدست ميآيد .او ميگويد :تنها تعداد اندکي هستند
که به اين توانايي دست مييابند ،زيرا اين قابليت الهي است و اگر چنين
نباشد ،ملکوتي است يا دستکم چيزی است فراتر از مرزهای بشريت
(همانجا) .اين سخن ابوحيان کامالً با ادعای سيرافي که آن را در زمرة مواهب
و منائح الهي ميداند که تنها به کساني اعطاء ميشود که خدا بخواهد،
همراستاست.
با توجه به محوريتي که بخش مورد غفلت پس از قرار دادن کل مناظره در
بافت سخن ،يعني در متن مسامرة هشتم ،بدست ميآورد ،برخي نکاتي که در
متن سخنان سيرافي در منظريهاش وضوح کمتری دارد ،اکنون با وضوح بيشتر
ديده ميشوند ،مانند آنجا که در همان ابتدای نزاع ،متي از «ميزان» استفادة
استعاری ميکند ،با اين ادعا که منطق همانند ترازويي است که سخن صحيح
از غير صحيح و معنای غلط را از درست متمايز ميسازد و سيرافي مخالفت
ميورزد و مدعي ميشود که تمايز ميان سخن صحيح از غلط ،کار عقل است
108

(همان .)10:بنظر ميرسد عقلي که سيرافي در اينجا پيش ميکشد همان عقلي
باشد که در بخشي که بحث آن گذشت ،با عباراتي چون «جودة العقل» به آن
اشاره شده است .اين عقل همچنين بايد همان عقلي باشد که ابنيعيش در
عبارت «معرفة العقل» به آن اشاره کرده است .اين حقيقت که عالوه بر
مسامره ،مناظره نيز با تقابل ميان اين نوع خاص از عقل و منطق (در مجادله
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بر سر استفاده استعاری از «ميزان») شروع شده است نه نحو و منطق ،تأييد
ديگری بر اين ادعاست که اصل دعوا بر سر جايگزيني آن نحوه از عقل خاص با
منطق بوده است ،نه نحو با منطق.
سيرافي ادامه ميدهد« :گيرم که با ميزاني که داری ،وزن آنکه بيشتر است
از آنکه کمتر است را فهميدی ،از کجا خواهي دريافت که آيا آنچه وزن
کردهيي آهن است ،يا طال يا مس يا چرم؟ و من ترا ميبينم که پس از وزن
نمودن ،تازه محتاج دانستن جنس ،ارزش و ديگر خصوصيات چيزی هستي که
وزن نمودهيي» (همان .)11:او با اين بيان ،در واقع ،ميان صورت و مادة
استدالل فرق نهاده و به اين نکته اشاره ميکند که تأمالت منطقي صوریِ
صرف ،کسي را قادر به ارزيابي محتوايي يک استدالل نميکند .اين همان روية
ثابت مخالفان پر و پا قرص منطق در جهان اسالم است؛ جدا نمودن ماده از
صورت و حمله به مادة استداللها )10(.برای مثال ،گفته ميشود که ابنتيميه «بر
اين ادعا پای ميفشرد و هرگز نيز از آن دست نکشيده است که قياسهای
حملي بجهت صوری غير قابل خدشهاند» ( .)Hallaq, 1993: p. xxviiiاو تنها
سعي داشت نشان دهد که در يک قياس بايد از گزارههای کلييي استفاده شود
که در متون مقدس به صحت آنها اذعان شده است (.)Ibid: p.XXX-XXXi
آنچه ابنتيميه مطرح کرده در راستای همان چيزی است که وهب،
ابوحيان و سيرافي بيان کردهاند .کسي که تنها با توجه به خدا و بدون نياز به
علوم مقدماتي چون منطق و هندسه ،آنگونه که وهب ميگويد ،و حتي بدون
نياز به دانستن نحو يا حتي دانستن کتابهای ديگر ،آنگونه که ابوحيان ميافزايد 109

(توحيدی ،)31 :1428 ،به حکمت ميرسد ،بنظر شبيه پيامبری امّي است که
دانش خود را تنها از خداوند دريافت ميدارد؛ کسي که تنها بايد مورد تبعيت و
اطاعت قرار گيرد .اينجاست که ابوحيان ميگويد« :اگر چنين کسي موجود
باشد تنها بايد علم را از او گرفت و از او تقليد و اطاعت نمود» (همانجا) .اکنون
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ابنتيميه معتقد است گزارههای کلي در يک استدالل بايد با گزارههای مندرج
در وحي که همان بيانات پيامبر اسالم(ص) است ،جايگزين گردد؛ اينکه فردی
با قابليتي که سخنش رفت ،به مطالعه هيچ چيز نياز ندارد ،حتي نحو ،بار ديگر
نشان ميدهد که بحث از نحو را تا چه ميزان بايد در نزاع ابوبشر و ابوسعيد
حاشيهيي دانست.
ريشة اختالف نظر وهب و ابوحيان در اينباره که آيا اين طريق جديد برای
دستيابي به حکمت ،طريقي دشوار است يا ساده ،را نيز بايد در همين بيشتر و
بيشتر سوق دادن بحث بسوی پيامبر اسالم (ص) از سوی ابوحيان و سيرافي
دانست .اشاره نموديم که وهب بر اين باور است که اين راه ،برای دستيابي به
حکمت راهي سهل و آسان است ،اما توحيدی معتقد بود سلوک در اين راه
راحت نيست ،زيرا اين امر توفيقي از ناحية خداست و توانايي سير در آن فراتر
از افق بشريت است .از نظر او تنها افراد محدودی توفيق طي اين طريق را
دارند .وهب بن يعيش فردی يهودی است ،يا دستکم در مسامره صفت
«يهودی» برای او آمده است ،و در بيان او سخني از مثالً «عدم نياز به مطالعه
بطور کلي» يا «واجب االطاعه و التقليد بودن سالک اين طريق» که ابوحيان
معتقد است ،نميتوان يافت .حال که ابوحيان بحث را بسويي برده که پيامبر
اسالم (ص) در ذهن مخاطب مجسم ميشود ،طبيعي است که از زبان او ،به
اقتضای مسلمان بودنش و اعتقادش به خاص بودن پيامبر (ص) در ميان
پيامبران ،نادر و شاذ بودن سالک اين طريق را نيز بشنويم .سوق يافتن تصوير
 110ارائه شده از فردی با اين قابليت ،در بيان ابوحيان ،بيش از وهب بسوی
تصويری که يک مسلمان از پيامبر اسالم (ص) دارد ،را ميتوان بپای مسلماني
ابوحيان و ارادت ويژة او به پيامبر(ص) گذاشت.
قرار دادن نزاع در بافتی وسیعتر
اينکه منازعه ميان ابوبشر و ابوسعيد را بعنوان بخشي از مسامرة هشتم ،در

سال دهم ،شماره سوم
زمستان 8931

بافت همان مسامره معنا نماييم ،يک بحث است و اينکه اين نزاع را در بافت
تاريخي خود قرار دهيم ،بحث ديگری است .اکنون در اين بخش برآنيم تا ببينيم
اين منازعه ميتواند در کجای تاريخ تفکر اسالمي قرار گيرد و ممکن است با کدام
جريانهای بزرگ در ارتباط باشد )11(.پيشتر با پيش کشيدن ابنسينا و ابنتيميه
تالش مختصری در اينباره انجام شد .بياييد برای شروع ببينيم قابليتي که سيرافي
از آن با آن عناوين رنگارنگ نام ميبرد ،از نظر خود او مربوط به کداميک از
جريانهای فکری جهان اسالم است .پاسخ به اين پرسش در صفحات انتهايي
گفتگويي که با سيرافي برقرار کرده است ،ديده ميشود:
و تو [خطاب به متي] اگر طرز برخورد علما و فقها را در مسائل
ميدانستي و از دقت نظر و عمق ديد آنها در استنباط احکام آگاه
بودی و از تأويل خوب آنها دربارة مسائل و وسعت بررسي وجوه
احتمالي و اينکه چگونه به کنايات مفيد و جنبههای نزديک و دور
کنايات مينگرند ،اطالع داشتي ،مسلماً احساس حقارت و کوچکي
ميکردی و از دار و دستة خودت متنفر ميشدی و در چشم تو
معلوم ميشد که آنچه را که آنها به آن رسيدهاند ،از حجم سنگريزه
در برابر کوه هم کمتر است (پورآرين)12(.)134 :1866 ،

سيرافي عالوه بر يک نحوی بزرگ ،فقيهي برجسته نيز هست ()Pingree, 2002: p. 1
و از تفاخری که در اينجا به رويکرد متفاوت علما و فقها در کسب دانش
ورزيده است ،بخوبي پيداست که از نظر او و همچنين از نظر ابوحيان که به
داستان او استشهاد نموده است ،آن عقل و تعقلي که با آن عناوين پر طمطراق
111
از آن ياد شد ،چيزی است که يک فقيه برجسته مجهز به آن است .همانگونه
که پورحسن نيز اشاره نموده است ،فارابي در اين مناظره تنها نمايندة زبان و
نحو نيست ،بلکه بايد او را نمايندة کالمي دانست که تنها چون مناظره با
اولويت منطق آغاز شده است ،با زبان آغاز ميکند؛ همان کالمي که ابوسعيد آن
را عالوه بر زبان و نحو ،مرکب از فقه ،حديث و تفسير نيز ميداند (پورحسن،
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 .)10 :1815اين کامالً با ضرورت تبعيت و تقليد از چنين فردی که ابوحيان
خواستار است ،سازگاری دارد .اينکه تفاخر سيرافي به فقه در بخشهای انتهايي
منازعه که بنحوی ميتواند جمعبندی بحث تلقي شود ،آمده است ،مؤيدی غير
قابل چشمپوشي بر اين نکته است که او اساساً از زاوية ديد يک فقيه به
مباحثه با ابوبشر برخاسته است ،نه يک نحوی تفاخر نحوشناختي او را نيز
ميتوان بپای شرافتي زد که از نظر او از ذی المقدمه (علم فقه) به مقدمهاش
(علم نحو) سرايت ميکند.
مسلماً سيرافي در اين فخر فروشي آغازگر نيست .پيش از او با فاصله حدود
يک قرن ،اين بيان را از ابنقتيبه (ف276 .ق) نيز ميشنويم« :اگر نويسندة
منطق اکنون زندگي ميکرد و سخنهای دقيق در دين و فقه و فرائض و نحو را
ميشنيد ،خود را الل مييافت ،يا اگر سخنان رسول خدا (ص) و صحابة او به
()18
گوشش ميرسيد ،شک نميکرد که حکمت و سخن نهايي نزد عرب است».
در اين بيان پای پيامبر اسالم(ص) بصراحت بميان کشيده شده که ميتواند
مؤيدی بر صحت اين برداشت ما باشدکه ابوحيان بحث وهب را در حالي پيش
کشيده که پيامبر اسالم(ص) را در ذهن داشته است« .صحابه» نيز در اينجا به
«علما و فقها» در سخن سيرافي تبديل شده است .در اين سخن نيز در کنار
تفاخر به فقه ،تفاخر به نحو ديده ميشود .اما در بيان ابوحيان و سيرافي دليل
تفاخر هم هست که در بيان ابنقتيبه نيست؛ يعني همان نحوه از تعقل الهي
نوراني که با عناوين مختلف به آن اشاره کردهاند.
اينکه سيرافي اين نحوه از تعقل خاص را ،در عبارت «أنارت نفس»،
« 112نوراني» ناميده است و آن را در زمرة «مواهب سنيه (درخشان)» خداوند
ميداند ،را نميتوان بسادگي ناديده گرفت )14(.جدای از اين تعبير ،تعقلي که
سيرافي از آن نام برده است ،از جهات مختلفي شبيه روش کشفي و شهودی
است که در مکتب اشراق بعنوان رقيبي برای روش بحثي مشائيان مطرح شده
است .توجه نماييد که در اينجا نيز از «معرفت نفس» بعنوان تعبير ديگری از
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اين رويکرد متفاوت ياد شده است .سهروردی نيز در حکمة االشراق با نقد
منطق ،طرح جديد خويش را پيشنهاد نموده است .او در ابتدای اين اثر به
مقولة «تعريف» نزد منطقيان حمله نموده و آن را بچالش کشيده است
(سهروردی .)14 :1875 ،پيش از سهروردی ،غزالي نيز از «نور» در تأمالت
جهانشناختي خود بهره برده ( )15و از «ذوق» بعنوان رويکرد متفاوتي در
شناخت سخن بميان آورده که باز هم به جهات مختلفي ،مشابه چيزی است
که سيرافي در اينجا بيان نموده است )16(.آدامسون معتقد است تعبير «ذوق»
در بيان غزالي به تأثرات او از تصوف مربوط ميشود ()Adamson, 2016: p.145
و جالب است بدانيم که او را در تصوف تحت تأثير ابوحيان دانستهاند (سبکي،
 )17()241 /6 :1418و حتي برخي ابوحيان را نيز در گرايشات صوفيانهاش
()13
تحت تأثير زهد سيرافي دانستهاند.
آدامسون معتقد است سهروردی با پذيرش آنچه در نظرية انسان پرندة
ابنسينا از علم حضوری به خود ،دارد و بسط اين علم حضوری به خود ،به علم
حضوری به ساير اشياء ،به جنگ معرفتشناسي ارسطويي رفته و معرفتشناسي
نويني را با تکيه بر علم حضوری بنيان نهاده است ( .)Adamson, 2016: p. 319اما
چرا نبايد اين ابداع سهروردی را وامدار توجه به چيزی دانست که در
نوشتههايي چون مسامره مورد بحث مطرح شده است .آنچه در اين مسامره از
زبان وهب ،ابوحيان و سيرافي ميشنويم ،با نوع خاصي از معرفت نفس همراه
است که پس از نورانيت بخشيدن به نفس ،شناختي را ممکن ميسازد که ما را
از طريقة منطقمحور معرفتشناسي ارسطويي بينياز ميسازد .احتمال 113
تأثيرپذيری سهروردی از اين جريان ،با توجه به پيوند صوفيانهيي که با آنها
دارد ،بسيار بيشتر است تا نظرية انسان پرندة ابنسينا.
در نهايت بايد توجه داشت که اين شيوة متفاوت در شناخت ،بخوبي مورد
قبول فالسفة اسالمي قرار گرفته و ميتوان نمود کامل آن را در مالصدرا که
جامع منقول و معقول عصر خود بوده است ،مالحظه کرد .او دربارة دوران
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عزلت خود ميگويد:
نفسم ،بر اثر مجاهدات طوالنى ،اشتعالى نورى يافت .و بر اثر
کثرت رياضات ،قلبم حرارتى قوى پيدا کرد ،پس انوار ملکوت بر
آن تابيدن گرفت… و پرتوهاى احديت به آن پيوند خورد ،و
الطاف الهى آن را دريافت… و رموزى براى من منکشف شد که
ب ر اثر برهان چنين انکشافى را نداشت ،بلکه تمامى اسرار الهى و
حقايق ربانى و ودايع الهوتى را که از پيش با برهان دانسته بودم،
با زوائدى بر آن ،به شهود و عيان مشاهده کردم (مالصدرا:1131 ،
.)3 /1

مالصدرا در اين بيان خود ،از نورانيتي سخن ميگويد که وديعة الهي است و
در پرتو نورانيتي حاصل شده که از عالم ملکوت جلوه نموده است .استفادة او از
تعبير نور در اينجا کامالً با آنچه سيرافي «إنارت النفس من مواهب اهلل السنية»
مينامد ،هماهنگ است اينکه اين انوار ملکوتي و مربوط به احديت ميشود نيز
اين ادعای ابوحيان را يادآور ميشود که «اين قابليت الهي است و اگر چنين
نباشد ،ملکوتي است ،يا دستکم چيزی است فراتر از مرزهای بشريت».
همچنين ،مالصدرا ميان اين راه و راه برهان تقابلي برقرار نموده که بنظر
ميرسد همان تقابلي باشد که سيرافي ميان تعقل الهي نوراني مورد بحثش و
منطق ميبيند .فضل الرحمان در اشاره به اين رويکرد متفاوت مالصدرا ،توجه
ميدهد که آنچه مالصدرا ميگويد ،شهودی از آن نوع که برخي صوفيان و عرفا
ميگويند نيست که کامالً فراعقلي باشد و عقل را در ساحت آن راه نباشد ،بلکه
 114شهودی کامال عقالني است (فضل الرحمن21 :1810 ،؛ .)Rahman, 1975: p.5
اين سخن هم با اين بخش از سخن مالصدرا مطابقت دارد که «تمامى [آنچه]
از پيش با برهان دانسته بودم ،با زوائدى بر آن به شهود و عيان مشاهده کردم»
و هم با اين ادعای وهب ،ابوحيان و سيرافي که آنچه ميگويند ،نوعي تعقل
است.
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جمعبندي و نتیجهگیري
نزاع ابوبشر متي و ابوسعيد سيرافي در گزارش ابوحيان توحيدی ،تنها
بخشي از مسامرة هشتم است .با توجه به اين امر مشخص ميشود که سخن
بظاهر گذرای ابوسعيد سيرافي در امکان جايگزين نمودن «جودت عقل»،
«حسن تمييز»« ،لطف نظر» و «ثقوبت رأی» با منطق ،بخش اصلي مورد نزاع
در گزارش ابوحيان توحيدی است .ابوسعيد تمام موارد ذکر شده را مبتني بر
«أنارت (روشنگری) نفس» دانسته است که خود بر «عون و فضل»« ،منائح
(بخششها) هبيّه» و «مواهب سنيّه (درخشان)» خداوند مبتني است .اکنون
بايد نزاع را نه دعوايي زبانشناختي که اولويت نحو را پيش ميکشد ،بلکه
دعوايي معرفتشناختي دانست که بر اساس آن ،معرفت حاصل از نورانيت
نفس برتر از معرفت از طريق منطق شمرده ميشود .توجه به اين جنبه از دعوا
ميتواند پيوند اين نزاع با جريانات قدرتمند پس از آن را نشان دهد ،بويژه سوق
يافتن فلسفة اسالمي بسوی فلسفة نوری در سهروردی که مبتني بر روشنايي
نفس و روشنگری خداوند است .رويکرد متفاوتي که در مسامره برای شناخت
معرفي شده است ،با مقبوليت يافتنش نزد فالسفة اسالمي ،ميتواند نمونهيي
بارز از تعامالت بينرشتهيي در تاريخ تفکر اسالمي تلقي شود .اين تداوم نهتنها
در فلسفة اسالمي ،بلکه در همان جريانات کالمي ـ نحوی( )11مخالف جريان
فلسفي يونان نيز ديده ميشود.
نمونة بارز اين جريان مکتب تفکيک است .در ابواب الهدی ميرزا مهدی
اصفهاني ميتوان تمام آنچه را ابوسعيد بعنوان عقل نوراني بعنوان رقيبي برای
115
منطق برميشمرد ،ديد؛ نور عقلي که از جملة انوار قدسي است (اصفهاني،
 )101 :1837و تکيه بر آن ،علم تذکری و فطریيي را در پي دارد که شخص
را از تکلف تعلم و تجريد و رياضت (همان )812 :و اعمال فکر و نظر و تأليف
قياس (همان )216 :بينياز ميکند )20(.پس گويي بايد بپذيريم که در نزاع
سيرافي ،با تعقل نوراني خاصي مواجه هستيم که از يکسو محبوبيت خود را در
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ميان طرفدارانش (جريانات کالمي ـ نحوی با تعريفي که در پورحسن
مييابيم) تا به امروز حفظ کرده است و از سوی ديگر ،در جرياني که به جنگ
با آن پرداخته است ،يعني رويکرد منطقي و فلسفي اسالمي برگرفته از يونان،
نيز نفوذ نموده است.
پینوشتها
 .1البته بايد توجه داد که توضيحات فارابي در مناظره از زبان متي آمده است و همين
امر نيز بنوبة خود نشانگر اين است که ماجرا چيز ديگری است .اژهای در مقالهاش
پس از بيان تفصيلي توضيحات فارابي در رفع نزاع ،به اين امر اشاره نموده که متي
نيز در مناظره اين آراء را بيان کرده است (اژهای15 :1861 ،ـ .)14
 .2برای ادعای مشابهي پيش از اين ،مراجعه کنيد به پورحسن1 :1815 ،؛ در اين موضع
ميخوانيم « :اين مناظره در ظاهر مناظره زبان و منطق است ،اما حقيقت آن است که
اين مناظره کشمکش ميان جريان ديني يا کالمي با جريان عقلي است» .در اين
مقاله با تمرکز بر متن خود مناظره و قرار دادن آن در مسامرهيي که اين مناظره در
آن قرار دارد ،همين نکته مورد تأکيد مجدد قرار خواهد گرفت.
 .8دربارة حمالت ابنتيميه به منطق رجوع کنيد به.Hallaq, 1993 :
 .4برای گزارشي تفصيلي از آنچه سيوطي در آثارش آورده است( ،ر.ک.)Ali, 2008 :
علي در تحقيقش  68نفر از کساني که سيوطي بعنوان مخالفان منطق در اسالم
آورده را فهرست کرده است.
 .5عالمه در گزارش خود يازده اشکال به منطق را برشمرده اما نام گويندگان را ذکر
ننموده است .از پافشاری مستشکل يا مستشکالن مورد بحث عالمه در متن
اشکاالت بر بازگشت به علوم ائمه ،پيداست که اشکالکنندگان شيعي مذهب
116
هستند .از پاورقيهای مترجم الميزان به فارسي (سيدمحمدباقر موسوی همداني)
چنين برميآيد که پای اهل تفکيک و بطور خاص شيخ مجتبي قزويني از شاگردان
ميرزا مهدی اصفهاني ،در کار است (ر.ک :پاورقي بر اشکاالت اول ،چهارم و پنجم در
طباطبايي 420 /5 :1874 ،ـ  .)411ارجاع موسوی همداني به کتاب بيان الفرقان
قزويني است .اما مترجم انگليسي کتاب ،سيدسعيد اختر رضوی ،در پاورقييي که بر
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اين فصل زده است ،بدون ارجاع به شخص يا کتاب خاص ،مخاطب عالمه طباطبايي
در اين فصل را اخباريون ميداند (ر.ک.)Tabātabāyī, 1403: vol. 10, p. 68 :
 .6با توجه به همين گزينة متفاوت است که مشخص ميشود نميتوان براحتي ادعا نمود
که شباهت زياد ادبيات و منطق ،سيرافي اديب را به بيراهه برده است ،زيرا سيرافي
کامالً واقف به بخش متمايزکنندة منطق هست و برای آن نيز جايگزين مناسب خود
را دارد (محمدعليزاده.)71 :1837 ،
« .7ثم تتطاولون و تقولون «جئنا بالسحر» في قولنا «ال» في شيء من «ب» و «ج» في
بعض «ب» ،فـ« ،ال» في بعض «ج» و «ال» في کل «ب» و «ج» في کل «ب» فإذن
«ال» في کل «ج»؛ هذا بطريق الخلف ،و هذا بطريق االختصاص .و هذه کلها خرافات و
تُرَّهات ،و مغالق و شبکات؛ و من جاد عقله و حسن تمييزه و لطف نظره و ثقب رايه و
أنارت نفسه استغني عن هذا کله ،بعون اهلل و فضله ،و جودة العقل و حسن التمييز و
لطف النظر و ثقوب الرای و انارة النفس من منائح اهلل الهنیة و مواهبه السنیة ،يختص بها
من يشاء من عباده» (التوحيدی .)13 :1428 ،همين متن با تفاوتهايي در
« »Margoliouth, 1905: pp.105-106نيز نقل شده است اما متني که مارگوليوث آورده
اشکاالتي حلنشده نيز در بخش بيان استداللها دارد .تنها مزيت متن مارگوليوث بر اين
متن ،همراه بودن آن با ترجمة انگليسي است (.)Ibid: pp.124-125

 .3اويانگ اشاره نموده است که حسين الصديق در کتابش با نام المناظرة في االدب
العربي االسالمي نزاع ابوبشر و ابوسعيد در باب گرامر و منطق را در بافت وسيعتر
دعوای معرفتشناختي ميان علوم اسالمي و يوناني قرار داده است (ر.کOuyang, :
 )2015: p.451اما بدليل عدم دسترسي به منبع مزبور از چگونگي کار او مطلع
نيستيم .ما نيز در اينجا با تمرکز بر متن فوقالذکر از سيرافي ،سعي داريم بر همين
117
نکته پافشاری نماييم.
»but I don’t have access to the book, and thus do not know how. Here I am,
however, insisting on this point by focusing on the part mentioned above
and showing its centrality«.

 .1اصل عبارت چنين است« :و کلما کنت اتحير في مسئلة و لم اکن اظفر بالحد االوسط
في قياس ترددت الي الجامع و ابتهلت الي مبدع الکل حتي فتح لي المنغلق و تيسر
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المتعسر» (.)Avicenna, 1971:pp. 7-4
 .10به اينکه در اينجا ميتوان سخن سيرافي را حمل بر تمايز ميان ماده و صورت
استدالل کرد ،محمدعليزاده ( )77 :1837نيز توجه کرده است.
 .11پيشتر نوشاد و حاج حسيني ( )211 :1813نيز تالشي مشابه داشتهاند .اما تالش
ايشان کمتر بر محتوای خود مناظره تکيه دارد و بيشتر متمرکز است بر تقابل
جريان حاصل از نهضت ترجمه و جريان نحوی غالب در دستگاه حکومت عباسي.
برای درک بهتر جريانات حاکم در دورهيي که اين نزاع در آن صورت گرفته است،
رجوع کنيد به پورحسن.230 :1817 ،
« .12و انت لو عرفت تصرف العلماء و الفقهاء في مسائلهم ،و وقفت علي غورهم في
نظرهم و غوصهم في استنباطهم ،و حسن تأويلهم لما يرد عليهم ،و سعة تشقيقهم
للوجوه المحتملة و الکنايات المفيدة و الجهات القريبة و البعيدة لحقرت نفسک و
ازدريت اصحابک و لکان ما ذهبوا إليه و تابعوا عليه اقل في عينک من السها عند
القمر ،و من الحصا عند الجبل» (توحيدی100 :1428 ،ـ .)11
 « .18و لو أن مؤلف حد المنطق بلغ زماننا هذا حتى يسمع دقائق الکالم في الدين و
الفقه و الفرائض و النحو لعدّ نفسه من البکم ،أو يسمع کالم رسول اللّه صلى اللّه عليه
و سلم و صحابته أليقن أن للعرب الحکمة و فصل الخطاب» (ابنقتيبه.)5 :1168 ،
 .14تعبير نور عالوه بر ارتباط دادن بحث سيرافي به فرهنگ فکری اشراقي پس از او ،او
را با فرهنگ شفاهي حاکم بر علم حديث که پيش از او در جريان بوده است ،نيز
مرتبط ميسازد .شوئلر پيشتر به استفادههای استعاری از واژة «نور» از سوی
طرفداران فرهنگ شفاهي تذکر داده است .او نور و نورانيت را استعارهيي در فرهنگ
شفاهي حاکم بر علم حديث دانسته که اگر نگوييم که لزوماً به اعتقاد به انعطاف و
 118تغييرپذيری در آن اشاره دارد ،دستکم بايد پذيرفت که به باور به بالواسطه بودن،
زنده و پويا بودن و بيمقدمه بودن اين علم اشاره دارد (.)Schoeler, 2006: p.121
شوئلر در اين ادعای خود به گزارشي از ابوعمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد األوزاعي
(ف157 .ق) بسنده کرده است .بگفتة شوئلر ،أوزاعي مؤسس يکي از مذاهب فقهي و
بگفتة ويکيفقه فقيه و محدثي نامدار است که در شام و اندلس پيرواني يافته است .او
معتقد است علم حديث تا زماني که شکل شفاهي داشت ،علم شريفي بود ،اما همينکه
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بر روی کاغذ آمد ،نورانيتش را از دست داد (ذهب نورُهُ) و به دست کساني رسيد که
اهليتش را نداشتند (شوئلر.)Schoeler, 2006: p. 121;1811 ،
 .15شاهد اصلي فلسفهورزيهای غزالي بر پاية نور ،کتاب مشکاة االنوار اوست ،بويژه
خداشناسي نورانييي که در آن مطرح کرده است (غزالي.)41 :1864 ،
 .16رويکرد غزالي به منطق ابهاماتي دارد .گوتاس منطق را مندمج در کالم و فقه دانسته و
آن را مرهون تالشهای غزالي ميداند ( .)Gutas, 1998: p.164در مقابل ،اين باور سيوطي
را داريم که غزالي در انتها از کردة خود پشيمان شده است ()Ali, 2008: p.38؛ باوری
که شايد دليلي برای اين ادعای گلدزيهر باشد که حمله به منطق پس از غزالي بيشتر
شد (بنقل از  .)Ali, 2008: 15اما همينقدر ميدانيم که غزالي منطق را در رسيدن به
يقين در امور ديني کافي نميدانست .او در المنقذ من الضالل ميگويد« :و لکنهم عند
االنتهاء إلي المقاصد الدينية ما أمکنهم الوفاء بتلک الشروط بل تساهلوا غاية التساهل؛
منطقدانان چون به مقاصد ديني ميرسند ،برايشان ممکن نيست تا به شرايط و قواعد
مورد ادعای خود در بحث برهان برای نيل به يقين ،عمل نمايند و لذا دست به تساهلي
تمام عيار ميزنند» (غزالي.)15 :1808 ،
 .17سبکي ،در اين موضع ،سخن از تأثر ابوحيان از غزالي در تصوف را به کسي بنام امام
ابوعبداهلل مازری مالکي نسبت داده است.
 .13اصل اين ادعا را در يک وبالگ اينگونه يافتيم «تقوی و زهد و خداترسي ابوسعيد
سيرافي بگونهيي بود که گرايش ابوحيان به تصوف را بر اثر مجالست با او ميدانند و
برخي محمد غزالي را در تصوف ،پيرو ابوحيان ميدانند» (https://www.bmn.ir/fa-
 .)ir/news/news/77053در فرهنگ تصوف ،چيز ديگری که غزالي را ميتواند به
سيرافي و ابوحيان پيوند دهد ،شايد همان دل بريدن از مسند تدريس در نظاميهها
119
باشد .ميدانيم که ابوحيان نيز در اوخر عمر کتابهايش را سوزانده و سيرافي را نيز
برخي در زمره کتابشويان فهرست نمودهاند (راسخي لنگرودی.)1 :1814 ،
 .11پورحسن ( )18 :1815با مالحظاتي مشابه ،اما بيشتر مبتني بر جريانشناسي اين
دوره ،ابوسعيد را نمايندة جرياني کالمي ـ نحوی ميداند که حديث ،تفسير ،فقه ،نحو
و کالم را شامل ميشود.
 .20بحث از محوريت نور و تعقل نوراني در ابواب الهدی بحث مفصل و مستقلي است
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که خود مجال ديگری را ميطلبد .اما در شباهت روية او با آنچه در ذهن سيرافي
بوده ،همينقدر کافي است که بدانيم همانند پورحسن که در تحقيقش دربارة
سيرافي به شباهت آنچه سيرافي ميگويد با آنچه پلنتينگا گفته است ،رسيده است
(پورحسن .)14 :1815 ،ريزوی نيز در تحقيقش دربارة مکتب تفکيک ،عقالنيتي که
آنان از آن دم ميزنند را مشابه چيزی دانسته است که پلنتينگا ميگويد ( Rizvi,
.)2012: p.499
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