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** 

  چكيده

، متفـاوت بـا عيـونِ    	���� ����اي با نام  سينا رساله در ميان آثار منسوب به ابن
معروف وي كه فخررازي بر آن شرح نوشته، وجود دارد كه تنها در باب منطـق  

مـوارد   و به سبك منطق دو بخشي نگاشته شده اسـت. در تحليـل ايـن رسـاله،    
واسطه آنها صحت انتسـاب ايـن رسـاله بـه      توان به شود كه مي فراواني ديده مي

شيخ را مورد انكار قرار داد. مجازي انگاري، داللت تضمن و التزام، موصوف و 
 	�ّ���ی� «صورت  صفت خواندن موضوع و محمول، تعريف قضيه به

ٌ
���� 

ٌ
��ل

ه، تقسيم قضاياي موجهـه بـا   و مشروط هعرفي، استفاده مكرّر از واژه »و ا	ّ���ی�
عنوان كيفيت بالقوة نسبت ميـان موضـوع و    در نظرگرفتن جهت امكانِ خاص به

سـلبي و دوسـلبي و    محمول، تقسيم قضاياي موجهـة مركّبـه بـه دو قسـم تـك     
همچنين بررسي شكل چهارم قياس اقتراني و مختلطات آن، از جمله اين موارد 

ه    يه، به شيوه. هرچند تقسيم قض است ه طبيعيـآثار قبل از قرن هفتم است و قضي
در حدود قرن هفتم  در آن لحاظ نشده؛ اما شواهد ديگر، زمانِ نگارش رساله را 

  تاييد مي كند.
مدعي شده ا	%� %�$ 	�#�ه�!ا	� ���� وا	���ر�  ����ت يكي از نويسندگان كتاب 

صـورت   هـ� دایـ!ة ا	�'�رفي كـه در  عسال است اما با تحقيق اين اثر متعلّق به ابن
                                                                                          گرفت چنين اثري به اين نويسنده منسوب نيست.

  
               منطق، تصحيح اجتهادي. ،ا	��$ ,��نسينا،  ابن ها: كليد واژه
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  مقدمه
 _ادراك همه جانبه و همچنين دستيابي به فهم عميق از هندسه فكـري   بدون ترديد، اكتساب

منطقي بوعلي در گرو كنكاش و بررسي تمام آثار منطقي وي است؛ چرا كـه در مسـير تفّقـه    
يـابي بـه    مفتاحي است كه دست  در منظومه معرفتي منطق سينوي، هر اثر از آثار وي، به منزله

تر منظومه فكـري وي منجـر شـود. در ايـن      درك صحيح شدن بابي در تواند به گشوده آن مي
هـاي منطقـي منسـوب بـه وي و نيـز       نگـاري  راستا، انتشار آثار و بررسي صحت انتساب تك

اعتبارسنجي آنها از نظر ترتيـب تـاريخي، بـراي پژوهشـگران ايـن عرصـه، امـري ضـروري         
بخشـي تـا    ُنـه  نمايد. بسيار محتمل است كه معماي سير تطـور منطـق سـينوي از شـفاي     مي

شده در حد فاصل تأليف اين دو اثـر كـه در    هاي نوشته نگاري اشارات دوبخشي از طريق تك
اي كوتـاه   بسـا رسـاله   نگاري هستند، رمزگشايي و حل و فصـل شـوند و چـه    دو سبك منطق

سـينا آثـار متعـددي در دانـش      باشد. ابن شفاو  اشارات گشاي فهم مسائل مبهم و پيچيده گره
هاي عمده از جمله منطـق   ؛ آثار مفصل، متوسط و كوتاه نوشت، آثاري شامل دانشمنطق دارد

و آثاري مستقل در منطق، همچنين آثاري به زبان فارسي يا عربي. آثار منطقي بـوعلي اعـم از   
كـه اكثـر آنهـا تصـحيح     ) 6، 1389 (برخـورداري، نگاري ها بالغ بر بيست اثر است  جوامع و تك

                                                                                                                                                  نويس موجود است. صورت دست برخي بهشده و به چاپ رسيده و 
طور كه تأييد انتساب يك اثر به انديشمندي حائز اهميت اسـت، نفـي    بديهي است همان 
تواند موجب تصـفيه آراء منتسـب بـه وي     ي انتساب يك اثر فكري به يك متفكر نيز ميقطع

مندكردن هندسه معرفتي او را ميسر سازد. پژوهش حاضر در اين راسـتا كوشـيده    شود و نظام
سينا را تحليل و با توجه به ديگر آثاري كه صحت آنها بـه   است تا يكي از آثار منسوب به ابن

د بررسي و مقايسه قرار داده و در نهايت درباره انتساب يا عدم انتسـاب  وي قطعي است، مور
                          آن به شيخ الرئيس داوري كند.

  پيشينه تحقيق، معرفي رساله و نسخ
بـرد و   نام مي ا	��$ ,��ندر دو جاي مختلف از  ,��ن ا�3/�ء 12 0/��ت ا�0ّ/�ء اصيبعه در ابن ابي

 5، 2 :1965اصـيبعه،   أبـي  (ابـن دانـد   امل سه بخش منطقيات، طبيعيات و الهيات ميتنها يكي را ش
اما از نظـر   ).185 :1333(مهدوي،كند  و مهدوي نيز به وجود اثر ديگري با اين نام اشاره مي )19و

اي نقـل كـرده كـه مـوهم      را به گونه ا	��$ ,��نعبدالرحمن بدوي، ابن ابي اصيبعه كه دو اثر 
مطالعـه تطبيقـي    مقدمـه).  :1400سـينا،  (ابـن دن آن دو است، مرتكب اشتباه شده است جداگانه بو
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دارد كه در سـه بخـش    ا	��$ ,��ناي با عنوان  الرئيس رساله دهد شيخ ها نشان مي نويس دست
تدوين شده و اين همان اثري است كه فخررازي بر آن شـرح نوشـته اسـت و بـا توجـه بـه       

با ساير آثار منطقي شيخ  و همچنين شرحي كـه فخـررازي بـر     بررسي محتوايي و مقايسه آن
اين رساله همراه بـا شـرح فخـررازي بـه چـاپ       .آن نوشته، به طور قطع از آثار بوعلي است

بـا موضـوع منطـق     ا	��ـ$ ,�ـ�نرساله ديگري نيـز بـا نـام     ). 4 :1373(رك :رازي، است  رسيده
الرئيس است؛ رساله اخير كم و بـيش در   وجود دارد كه منسوب به شيخ  نگاري صورت تك به

ساختار منطق دو بخشي سامان يافته و شامل مباحثي همچون الفاظ، ايسـاغوجي و تعريـف،   
ها، قياس اقترانـي، اختالطـات اشـكال، قيـاس      قضايا، جهات قضايا، تناقض، عكوس، شرطيه

ت. از ايـن اثـر   استثنايي، توابع قياس، قياس خلف، دور، عكس و فصلي در استقراء نتايج اسـ 
                                        سه نسخه به مشخصات زير يافت شد كه مبنع و مأخذ اين تصحيح قرار گرفت:

كه كتابت آن در قرن هشتم هجـري صـورت     4644نسخه كتابخانه ملك به شماره  .1
              است. گرفته

  تا). بي( 2702نسخه كتابخانه مجلس شوراي اسالمي به شماره   .2
 تا). (بي 3755نسخه كتابخانه ميراث ارموي به شماره   .3

  
خليـل أده اليسـوعي     ،����ت ا	%� %�ه 	�#�ه�! ا	� ���� و ا	��ـ�ر�در كتابي تحت عنوان 

 –حاضـر (كمتـر از يـك      كه يكي از نويسندگان اين كتاب است،  با آوردن بخشي از رسـاله 
بدون ذكـر منبـع، ايـن اثـر را       - كر قسمت عكستا اوايل مبحث قياس و بدون ذ - سوم آن) 

(نـك: شـيخون،   دانسـته اسـت    ا75 ا	%!ج ه/$ ا	�ه 5ـ� ا	'ّ ـ�لنوشته   اصول دينبخشي از كتاب  
1985: 133 - 147(            .  

عسـال   صورت گرفت، روشن شد لقب ابـن  1هاي اسالمي المعارف�	�� با تحقيقي كه در 
از خاندان عسـال اسـت كـه در سـده هفـتم هجـري        هاي مصري نام چند شخص از قرطبي

)؛ 298- 297 :1367،4(نك : پـاكتچي،  است ��� 	�اند كه يكي از آنها  زيسته ميالدي) مي 13قمري (

��� ���� 	� 	���كه اليسوعي به  اصول دينولي نامي از كتاب   ��� اسـت در   نسـبت داده   ���	�

�����دو كتاب از خاندان عسال، كه مشابه نام كتـابي كـه    ).298 :(رك : همانجا 2وجود ندارد��  	
عسـال و    از ابوالفضائل الصفي ابن  مجموع قوانينهاي  اليسوعي به آن ارجاع داده است، به نام

عسال نيز وجود دارد كه هر دو كتاب به تبيين قواعـد و   از ابواسحاق ابن مجموع اصول الدين
عسـال،   (نـك: ابواسـحاق ابـن    منطقي ارتباطي ندارند پردازند و به موضوعات اصول مسيحيت مي
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رسـد   با توجه به عدم ذكر منبع و ناقص آوردن اين اثر به نظر مـي تا).  تا و الصفي بن عسال، بي بي

است. اما نكته جالبي كـه در نسـخ بـه      صورت حدسي انجام شده به  ��� 	�انتساب اين اثر به 
در پايان اين رساله است. اين عبارت مؤيد ايـن نكتـه   » :ّ�9 ا	��ّ��$«خورد عبارت  چشم مي

است كه رساله حاضر بخش منطق از يـك كتـاب چندبخشـي اسـت كـه بخـش منطـق آن        
                                                                           عنوان مقدمه در صدر اين كتاب قرار داده شده است. به

ر، تحليل اين اثر در پرتو ساير آثـار بـوعلي و همچنـين بيـان مواضـع      هدف از اين نوشتا
اختالف و افتراق مباحث اين رساله و انديشه هاي منطقي بوعلي و در نهايت، داوري دربـاره  

باشد. در تحليل ايـن رسـاله، مواضـع اخـتالف بـر اسـاس        صحت انتساب اين اثر به وي مي
ست و در برخي موارد كـه ضـرورت وجـود مـتن     تنظيم شده ا ,��ن ا	��$هاي رساله  فصل

  شد، متن تصحيح شده رساله قرار داده شده است. اين رساله احساس مي

  آثار بوعليو در  ,��ن ا	��$,��ن ا	��$,��ن ا	��$,��ن ا	��$مواضع اختالف مبحث الفاظ در رسالة 
در مبحث الفاظ مسائل مختلفي چون تعريف داللت و اقسام آن، لفظ و اقسـام آن از جهـات   

شود. متأخران دليل آوردن بحث از الفاظ در منطق و گونـه   قرار داده ميمختلف مورد بررسي 
  اند. شناسي بحث منطقي از الفاظ را نيز بر آن افزوده

سينا در بحث از الفاظ وضعيت تقريباً يكساني دارند و در اجمال و تفصـيل   غالب آثار ابن
3#ـ���ه ,@یـ1، ��>ـ� ا	�ـ�?<ة 2ـ7 ا=ـ�ل ا	��>ـ�، دا ,�ـ�ن ا	��ـ$،شـوند. شـفا،    متفاوت مي

 �Aا>B	ا C�:�%� ة و�D�هـم در آغـاز منطـق،    ا	�#!����،  ���B! ا�وFG، ا	��>� ا	��?<، ا	�DE$، ا	
و در مواردي پس از تعريف علم منطق و بيان موضوع آن و در مواردي بـدون تعريـف علـم    

غـاز قضـيه   پردازنـد و در آ  معروف)، به بحث مختصر از الفاظ مـي  ,��ن ا	��$منطق (مانند 
ا	��ـ��ة . تنهـا در دو اثـر   )51 :1373(رازي، كننـد   شناسي نيز ديگر مباحث الفاظ را طـرح مـي  

خورد. در اين دو اثـر مباحـث الفـاظ     تفاوت ساختاري مهمي به چشم مي اشارات و ا	�<دو?$
شناسي حذف و به صورت كامل در آغاز منطق (پـس از تعريـف منطـق) آورده     از آغاز قضيه
  (همانجا).شود  مي در غالب آثار منطق نگاري دوبخشي متأخران اين شيوه ديدهشده است. 

نيز، به سبك منطق دوبخشي نوشته شـده و بـه صـورت     ,��ن ا	��$مبحث الفاظ رساله 
كامل در ابتداي رساله ذكر گرديده اما در باب تفاوت مبحث الفاظ اين رسـاله بـا آثـار شـيخ     

  كرد:   توان به دو نكته اشاره الرئيس مي
نكته اول اين است كه مصنّف اين رساله، داللت مطابقـه را داللـت حقيقـي و دو داللـت     
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تعبيـر   ».و د�	ـ$ ا	�>��5ـ$ هـ� ا	���ـ$ و اIJ�ـ!ان ه�ـ� ا	�Dـ�زان: «ديگر را مجازي دانسته است
رسـد   خورد و به نظر مي گانه در آثار بوعلي به چشم نمي حقيقي و مجازي درباره دالالت سه

باشـد،   ف اين رساله در باب مجـاز انگـاري داللـت تضـمن و التـزام داراي ابتكـار مـي       مصّن
  خورد.   ابتكاري كه در ديگر آثار منطقي به چشم نمي

اNGO هـ� إّ�ـ� أن ی��ـK  «نكته دوم در اين باب نام گذاري جزئي و كلّي در اين رساله است.
 و ا	A>Dـ1 و ا	#�Bـ1 �'�ـ1ً أو � T%3 :�ّ�ر �'��ه �� و��ع ا	#!Q$ 2�ه Q<یٍ� و ,�!و و ه

ً
� ا	'� Nُ	V%ـ�

 
ً
���<� 

ً
�V%	 1�ّ 1 و ی

ّ
اينكه جزئـي در لفـظ عَلـم و در معنـا شخصـي      ». ی��3O�Q K �ن و ه� ا	��

و  27، 1385(نـك: طوسـي،   خوانده شده بيشتر در كتب منطقي قرن هفتم به بعد يافت مي شـود  
  ي در آثار بوعلي وجود ندارد.ضمن اينكه مطلق ناميدن كل)،  108 :1390رازي، 

و در  ,��ن ا	��ـ$,��ن ا	��ـ$,��ن ا	��ـ$,��ن ا	��ـ$مواضع اختالف كليات خمس و مبحث حد در رساله 
  سينا آثار ابن

شيخ الرئيس در غالب آثار خود، قبل از مباحث خاص كليات خمس، بـه بحـث از مقـول در    
). 37: 1433؛ همـو، 65،:1383؛ همـو، 16 :1405، همـو ؛ 15 :1387(نك: ابن سينا،  پردازد. جواب ماهو مي

شود، ولي بنيـان   بحث از مقول در جواب ماهو با اين سياق در آثار ارسطو و فارابي ديده نمي
وي در برخـي از آثـار ماننـد     ديدگاه شيخ الرئيس، ملهم از آراء ارسطو در كتاب برهان است.

 كند: تحليل مفهومي مقول در جواب مـاهو و بيـان   دو مسأله را در اين مقام طرح مي اشارات
 ).69- 65 :1383(ابن سـينا،  ذيل دو عنوان اشارتاً آمده است  اشاراتاصناف آن؛ اين دو مسأله در 

اسـت و ايـن     اي بدان نشـده  وجود ندارد و حتي اشاره ,��ن ا	��$اما اين مبحث، در رساله 
 توانـد شـاهد   كند، اما مي مسأله، هرچند مدعاي عدم انتساب اين رساله به بوعلي را اثبات نمي

  بر عدم صحت انتساب اين اثر به بوعلي باشد.
گـردد و آن علـت    نكته ديگر مطلبي است كه در اثناي اين مبحث در اين رساله عنوان مي

 	�?ـ�ِد حّ�ـ$«نبودن فصل براي حصه نوع از جنس است: 
ً
ا	�ـ�ع �ـ�  ٣و� یDـ� أن ی�ـ�َن ,�ـ$

T�D	ز ٤ا��ان و ا�����/�ت و ا	�	 T�? 1��� واحـ� ��E�ـ� ,ـ� ا^Iـ! �5ـ�� Jن[ ا	N D ا	
ّ

�Qـ$  ٥�A��
 	ه

ً
$

ّ
  ».b��5 ا�? �م. وا	��NA �5	#1ء ���ج إ	�ه 2� ��� أن ی��َن ,�

در توضيح اين مطلب بايد ابتدا به اين بحث پرداخت كـه مـراد از حصـه نـوع از جـنس      
چيست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به ايـن نكتـه اشـاره كـرد كـه لحـاظ نـوع، از ديـدگاه         

  فيلسوفان اسالمي به دو صورت امكان دارد:
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شـود، و در آن نـوع همـان جـنس      اعتبار اول كه بيشتر در آثار متقدمين يافـت مـي   - 
  عالوه فصل است.   به

اعتبار دوم كه بر اساس مباني متأخرين شكل گرفته و در آن جنس با نـوع ارتبـاطي    - 
سـت و نـوع همـان    از جنس ابهام و تعين دارد. در واقع جنس همـان نـوعِ مـبهم ا   

گردد كه جنس، حقيقت مشترك بـين   جنسِ معين است. در اينجا پرسشي ايجاد مي
انواع است، پس چگونه ممكن است جنسي كه مشترك بين انواع است، همان نـوع  

انـد   باشد؟ در پاسخ  به اين سؤال،  فيلسوفان اسالمي بحث حصه را به ميان كشيده
برطبـق ايـن مبنـا     ).105 ،3، 1373؛ رازي، 82: 1383 ؛ شـهرزوري، 158 :1370(نك: طوسـي، 

هـا   جنس البشرط گويي حصه حصه و بخش بخش است كه هريك از اين حصـه 
باشند. مثالً در جنس حيوان، حصه انسان، اسـب، شـير    نوع خاصي از آن جنس مي

هاي خود متحـد اسـت، در    و... وجود دارد و جنس در حالي كه با هريك از حصه
؛  22 ،1 ،1404 (نـك: رازي،   هاي نـوعي خـود مشـترك اسـت     ر بين حصهعين حال د

حال پرسش اين است كه آيا فصـل بـراي حصـه نـوع، علـت       ).91- 93 :1433رازي، 
است يا خير كه نظر نويسنده منفي است، زيرا بـر طبـق مبنـاي وي امتيـاز انـواع از      

ائم بـه يـك شـيء    يكديگر به قوايي است كه قائم به همان انواع هستند و آنچـه قـ  
تواند علت وجود حصـه   است، نمي تواند علت آن شيء باشد، در نتيجه فصل نمي

  نوع باشد زيرا الزمه اين ديدگاه، تقدم شيء بر نفس است.  
فارغ از اينكه آيا اين مسأله يك مساله منطقي است يا فلسفي، هرچنـد بـوعلي در برخـي    

)  به آن پرداخته است، اما اين بحـث در  99و  98ه ( تعليق ا	�'����تاش همانند  از آثار فلسفي
  خورد. الرئيس به چشم نمي يك از آثار منطقي شيخ هيچ

  ,��ن ا	��$,��ن ا	��$,��ن ا	��$,��ن ا	��$مواضع اختالف مبحث قضيه در آثار بوعلي و در رسالة 
و در آثـار بـوعلي    ����� 	�����نكته اول در اين مبحث، اختالف تعريـف قضـيه در رسـالة    

 ,ـ�  �� ی�?� 7c«آثارش قضيه را از طريق  سينا در برخي از است. ابن
ً
�d�ـc #ـ7ء او ی ـ��	ء ا

در ديگـر   ).39: 1387سـينا،   (ابـن كنـد   كند و از تعريف دوم ارسطو تبعيت مـي  تعريف مي» 7cء
تركيبـي از   نجاتنخستين تعريف وي در  .كند  مي ها قضيه را به صدق و كذب تعريف رساله

5�f ی�/'ه ح�ـN =ـ�ق او Q� «تعريف به نسبت و صدق و كذب است:  ��d�c ���ل 2�ه 5 $/ 3�
  ). 19: 1387سينا، (ابن» �Qب
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ا	��>ـ�  شـفا، سـينا تعـابير مختلـف دارد. در     تعريف قضيه به صدق و كذب در آثار ابـن 
�<�تعريف قضيه شبيه به بيـان ارسـطو اسـت:     , ا	��?<، ���B! ا�وFG و ا	��?<ة 72 ا=�ل ا	�

توان اقتضـاء نظـم دانسـت     كه تغيير عبارت را مي ة ا	�<دو?$ا	����وجود صدق يا كذب. در 
  ).30 – 32: 1389(برخورداري،  شود ) مطرح مي	)� '��&  %$#" ! 	 ���( صدق و كذب پذيري

اّ�ـ� ا	�hـّ�$ E2ـ1 �ـ�ل (تعريف قضيه به اين صورت آمده اسـت:   ���� 	����اما در رساله 
  	�ّ��ــ�ی� و 

ٌ
�ــ�: ���ــ�	��Q ّ��ــ�ی�	ــ«ا D	اj!ّــ�� N« �ــ$ و ی ــ�1 ح�ــQ!؛ أ� ا	D ــN 	ــه ا	
��: ٦ا����cق	��Q و .»N ? j!  ».و ی �1 ح�� ا	��ا�0ة ٧؛ أ� ا	�� 	ه ا	!Q$ ه� ا	N D»ا	��

پذيري از زمان خونجي به بعد معروف شـد   تعريف قضيه به محتمل بودن صدق و كذب
تـوان   صـورت حدسـي مـي    هد بهد اين تعريف نشان مي ). 30 – 29 :1373 ،(نك : فرامرز قراملكي

  زمان نگارش اين رساله را بعد از حيات فكري خونجي دانست.
يـك از آثـار بـوعلي و منطـق      است كه در هـيچ  ���� 	����نكته  دوم عبارتي در رساله 

شـود و آن يكسـان دانسـتن موضـوع و محمـول در منطـق بـا         دانان پس از وي يافـت نمـي  
 و ه� ا	��ـ�م  ٨ا�� ا	�hّ�$ ا	��ّ�$ 2@ و«موصوف و صفت در علم كالم است: 

ٍ
� ���oع� �E	 �ّ5

,��ه، و ���ٍل و ه� ا	���م 5ه و ه�� ا	��=�ف و ا	�%$ 12 إ=ـ>@ح ا	�ـ@م و ا	�/�ـ�ا و ا	B/ـ! 2ـ1 
��  ».ا	
توان گفت كه در مباحث كالمي معمـوالً موضـوع، موصـوفي     در توضيح اين مطلب مي 

باشد كه محمولي از جنس صـفات بـه آنهـا حمـل مـي       عاد ميهمانند خداوند، نبي، امام و م
شود كه شايان ذكر است افعـال نيـز    گردد. (البته در علم كالم درباره افعال باري نيز بحث مي

توانـد   به صفات برگردند). اين دقت و ابتكـار نويسـنده فـارغ از اينكـه سـتودني اسـت، مـي       
  ينا نيست.س شاهدي ديگر باشد كه نويسنده رساله مذكور ابن

نكته سوم، اختالف در تقسيم قضيه به حملي و شرطي است. شيخ در دو رسـاله از آثـار   
خود، وجود و عدمِ شرط را مالك تقسيم بندي قضيه به حملي و شرطي عنوان كرده، امـا در  

بندي ذكـر كـرده و همچنـين در همـه      هاي ديگري را براي اين تقسيم بقيه آثار خويش مالك
امـا در ايـن   )؛ 33 :1389(نـك: برخـورداري،   مبحث، تعبير به اصـناف قضـيه دارد   آثارش در اين 
به حساب نيامده بلكـه اينكـه حكـم،     شرط، مالك حملي انگاشتن يك قضيه رساله اوالً عدم

شود و  ثانياً تعبير اصناف قضايا در ايـن رسـاله    جزمي است باعث حملي بودن يك قضيه مي
  وا	�N 12«ذكر نگرديده است: 

ً
  Q١٠�ـ� ذQ!3ـ� و هـ� ا	��ـ1 ٩ا	�hّ�$ إّ�� أن ی��َن ?�ز�ـ�

ً
أو ��'��ـ�

� ا	�<وم و ه� ا	���� 5١١#!ط
ّ
N[ ا	�'�� إّ�� أن ی��َن :'�

ُ
v .10!#	١٢و ه� ا  :��	��Q » Tُ�ـ

ّ
�� 3�Qـ9 ا	#

ّ
�Q
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��Eر ��?�ٌد 	�2  
ً
$'	�0«��%�� ا	'��د و ه� ا	�

ّ
��:  ١٣، أو :'�	��Q » ��ّد إّ�� زوج و إ�, 

ّ
�Q2!د.«  

نكته قابل تأمل ديگر و البتّه عجيب اين است كه با توجه به ساختار دوبخشـي رسـاله، و   
همچنين شواهدي كه مويد تصنيف اين رساله از قرن ششم به بعـد اسـت، موّلـف از قضـيه     

ـN[ « طبيعيه سخني نگفته است: 
ُ
vـ�عo��	ـ�:  ١٤ا�	��Q $ـ=��B� $�ّـh�	9 ا�ـ�ّG 

ً
ان Qـ�ن �Bcـّ��

 �E2». زی� 	��Q �:«، »�:��5 T ١٥زی�«
ً
��ّ

ّ
�Q ن�Q 5 �ر ١٦و ان 

ً
 «إّ�� أن ی��َن � �را

ّ
أو » 5'ـx«أو »  Qـ�

 «أو »  �واح�«أو »  �1cء«
ّ

�Q T�	 « أو »x'5 T�	 « أو»T�	 x'5« $ـ��Q 1ال ,�ـ�	ا y%�	و ه� ا ،
�ـ�رًة � ـ�رة. ١٧ا	��ر ا	�� v/9 	ه ا	�N و : �1� $�ّh�	١٨ا �ا	/�ـ$  5 ـ�ر �٢٠ ـ�رة ١٩أو 	ـN :�ـ

$/	�G 93 أو�Q $/?��٢١  :��	��Q $��E� $�ّh�	و : �1 ا»bح�o 3 �نOا«، »bـ�حh5 T�ـ	3 ـ�ن Oا  .«
»$�

ّ
  ».و ه1 12 ��ة ا	A>D� $	����E��= z ,�1 =�ق ا	A>D�$ دون ا	��

دانان مسلمان از آغاز آشنايي با منطق ارسطويي تا سـده   توضيح مطلب آن است كه منطق 
بندي به شـارحان   رسند. پيشينه اين طبقه هاي حملي مي اي از قضيه گانه بندي سه هفتم به طبقه
رسد. ابـن مقفـع در منطـق كـه آن رابرگرفتـه از كتـاب فرفوريـوس تلقـي          مي يوناني ارسطو

امـا در آثـار بـوعلي تمـايزي بـين       ).29- 31: 1357(ابن مقفع،آورد  اند اين طبقه بندي را مي كرده
ارد و در تقسيم قضيه حملي بر حسـب خصـوص، اهمـال و    قضيه طبيعيه و مهمله وجود ند

انسـان  «، )119 :1383سينا،  (ابن» انسان عام است«اثر، مثال چالش خيز براي مهمله  تسوير در دو
را مهملـه  » انسـان نـوع اسـت   «ذكر شده است. گروهـي گـزاره    )52: 1 ،1404(همو،» نوع است

اي نيـز آن را   و عـده ) 755 :تـا  ؛ ابن كمونه، بـي 120 :1 ،1383؛ طوسي، 140 :1404(رازي، انگاشتند  مي
ايـن گـزاره را طبيعيـه     الحقـايق  كشف. ابهري در )349- 320:1،351(شيرازي، دانستند شخصيه مي

   22).252- 253:تا (ابهري، بيبندي چهارگانه رسيده است  خوانده است و به طبقه
يعيه به ميان نياورده اسـت  سخني از قضيه طب ���� 	�����درباره اينكه چرا مصنّف رساله 

  توان دو احتمال را مطرح كرد: مي
زيسته كه با توجه با شواهد ديگـر،   نويسنده در زماني قبل از كشف قضية طبيعيه مي  .1

  گردد. زمان نگارش اين رساله به مابين قرن ششم و هفتم هجري برمي
سـرباز زده  زيسته، ولي از قبول قضـيه طبيعيـه    نويسنده پس از قرن هفتم هجري مي .2

كه در اين صورت جزء معدود آثار دوبخشي پـس از قـرن هفـتم اسـت كـه در آن      
  قضيه طبيعيه ذكر نگرديده است.

در بخش قضاياسـت. وي قضـيه    ,��ن ا	��$هاي نويسنده رساله  نكته چهارم نام گذاري
وأّ�ـ� ا	�hـّ�$ ( كليه را عامه، جزئيه را خاصه، موجبـه را مثبتـه و سـالبه را نافيـه ناميـده اسـت:      

�$ و ه1 ا	� �رة 5 �ر 
ّ
�Q 1	إ N �� «ا	���رة :

ّ
�Q  « 1«أوcـ1 » �واح�«أو » ء�	و إ .

ً
و : ـ�1 ,��ـ$
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 «أو » A>?»x'5ّ�$ و ه1 ا	� ّ�رة 5 �ر 
ّ

�Q T�	 « $ـ�A>D	ـ$ و ا�
ّ
 واح�ة �ـ� ا	��

ّ
�Q ]N

ُ
v .

ً
$=�I 1� : و

�Gاء �3�Q و?ـ�دی�� أو ,ـ����� أو أحـ�ه��  و ه1 ا	�1 ح�2 N��E 5}/�ت 1cء 	#1ء» ��?/$«:�� N إ	1 
 و : �1 �}/�$. و إ	�G 1	/$ و ه1 ا	�1 ح�2 N�v @5 �E/ـ�ت cـ1ء 	#ـ1ء ,�ـ1 �ـ�  و?�دی�

ً
����, !I^و ا

�3 �� ا	�% �! و : �1 2�3�$!Qشود. ها در آثار بوعلي ديده نمي اين نام گذاري +*ذ  
ست كه مؤلـف قضـيه محصـله را    نكته پنجم در تقسيم بندي قضيه به معدوله و محصله ا
اي كـه موضـوع و محمـولش اسـم      تنها مختص قضيه موجبـه دانسـته و بـراي قضـيه سـالبه     

 �5	��?/$ و ا	/ ـ�>$ �5	 ـ�	/$( اند عنوان بسيطه را انتخاب كرده است: محصل
ٌ
$��B� $��ّ+* وا	�

معنـاي   رسد نظر مولّف بر اين بوده كه گزاره الـف ب نيسـت معنـا داراسـت امـا      به نظر مي
محصل ندارد؛ لذا براي اين قضيه عنوان  بسيطه انتخاب كرده است اما بنابر نظرشـيخ، قضـيه   

  ).27- 26: 1387سينا،  (نك: ابنمحصله اعم از سالبه و موجبه است 
نكته ششم، تقسيم بندي مولّف از قضاياي شرطي متّصل بـه دو قسـم متّصـلة خالصـه و     

�-,متّصلة  -. 	 �#است. در قسم دوم، حـرف ربـط پـس از موضـوع مقـدم آمـده       به حمليه  /#
شـود   عالوه  قسمت بعدي اين قضيه به موضوع مقدم حمل مـي  است و گويي حرف ربط به

هـاي شـرطي متصـلة خالصـه و      ها مابين گزاره رسد كه اين گونه گزاره و اين طور به نظر مي
��ل؛ أ,�ـ�Q  1�ـ$ إن Qـ�ن( اند: هاي حملي گزاره

ّ
:Oو ح!ف ا  

ُ
5'ـَ� ��oـ�ع ا	��ـّ�م 3�Qـ9 ا	���ـ�$

$���َ/ه �5	
]

��:  ،�cی�َة ا	#	��Q ،ه�, 
ً
�Eـ�ر ��?ـ�ٌد «	��ن ا	I!/B/!ا	�2 

ً
�� 3�Qـ9 �0	'ـ$

ّ
�Q T�#	؛ أ� »ا

��Eر ��?ـ�ٌد «�� �E3|c ذ	b إذا ��9: 	�2 
ً
$'	�0 93�Q ��

ّ
�Q T�#	$ «، »ا�ـّ=�B	ح��ـ9 هـ�ه ا b3ّـ�Q

َ�#/ه ا	���$ و إن 
َ
2 T�#	ـه,�1 ا

َ
�ـ�ل �/�

ّ
:Oا 

ُ
  ،�Qن ح!ف

ً
 �I	�ـ$

ً
ايـن تحليـل از    +*3�Qـ9 ���ـ�$

بنـدي از   رسـد ايـن تقسـيم    شود و به نظر مي سينا ديده نمي قضاياي شرطي متّصله در آثار ابن
  ابتكارات مصنّف است.

  و در آثار بوعلي ,��ن ا	��$,��ن ا	��$,��ن ا	��$,��ن ا	��$مواضع اختالف مبحث موجهات در رسالة 
كيفيت نسبت دانسته و آن را چنين تعريف كرده اسـت:   جهت را ���� 	����نويسنده رساله 

) ���0�� 	 1�%2 3���2 ! ���%�4 !	 ���5 	 67�8 ����9	 ��0�8 �( :���;�( 3 	 :<��=�	 ���5  #� <

���>? 	 �@A « :هه پرداخته استـ��ت «و در ادامه به تقسيم بندي قضاياي موج�� ـ/$ ا	�	 �ّ5�
5�Dای $�%�Q �و : ـ�1 :�ـb ا	��%�ـ$ ?Eـ$ ا	�hـّ�$  و هـ1  ٢٣�$ 93�Q ا	� /$ أو �G/�$إ	1 ا	���o,�ت �

$�Gإّ�ـ� أن ی�ـ�َن  ٢٤ �%'ـ	ا ]N
ُ
v .'�م	ا 

َ
�E إّ�� :��ن �5	��ة و ه� ا���Oن ا	�Bص أو �5	%'� و ه� ا0O@ق ]3J

N[ ا	�وام�5٢٥	�وام وه1 ا	�اA�$ أو � �5	�وام
ُ
v .$�A@دا	٢٦و ه1 ا 

ً
هـ1 ا	hـ!وری$ و  ٢٧إّ�� أن ی��َن oـ!وری�

?Eـ�ت ا	�hـ�ی� ,�ـ1 �'�ـ1 أ3ّـه ٣٠و هـ�ه ا	 ـ�$،٢٩و ه1 ا	@oـ!وری$.٢٨ا	�>��$ أو � ی��ن �5	h!ورة
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$E?�� 2@ :��ن !Qَ�
ُ
:� �� �E3ّأ 

ّ
��~ 1cء �� ا	��hی� ,�T%3 12 �E ا�J! ا�

ُ
I �2ـ1 ا	�%ـy، و إن  �٣١ی��

، و ه1 ا	����$ ا	'��$ ا	����ـ$ ه�ه ا	�EDت T%3 12 ا��! �Q٣٢ن ی ��� أن � :��ن ��?E$ �5ح��
K��D	'�م ٣٣	ن ا���O�5 ة��93 ���Q ی� إن�h�	٣٥و ه1 ٣٤ه�ه ا  �ا	�1 ح�ـ2 N�Eـ� �5ر:%ـ�ع ا	hـ!ورة ,ـ

 :��	��Q �E	 z	�B�	ا �E/3�?»�3ر ح�رة 
ّ

�Q'ـ�م ٣٦	ن ا���O�5 « 'ـ�م«و	ـ�ن ا��O�5 ـّ!ق حـ�ر �
ّ

« ، »Qـ�
 �3ر �!�$ ���O�5ن ا	'�م

ّ
� ��?E$ 12 ا	�%y و � ����ةان  ٣٧و أّ��». �2��: N	٣٨  �، 2@ 5ّ� �ـ

ً
�5�� ا=@

� ٣٩ا�G% �رٍ  ��'َ�ُ	٤٠ �E�ُE?٤١ 1��٤٢ ه.«  
از منظر مصنّف، كيفيت نسبت محمول به موضوع يا بالقوه است كـه امكـان خـاص نـام     
دارد يا بالفعل كه اطالق عام  نام دارد. در صورت اخير يا بالدوام است كه دائمه ناميـده شـود   

البالدوام كه الدائمه نام دارد. در صورتي كه بالدوام باشد يا ضـروري اسـت كـه ضـروري      يا
  نامند يا الضروري است كه الضروريه نام دارد. مطلق مي

كند كه اين شش قسم جهات قضايا هستند. به ايـن معنـي كـه خـالي      مصنّف بيان مي    
جهتي در قضيه ذكـر نشـده باشـد    االمر ممكن نيست. اگر  در نفس ،بودن قضايا از اين جهات

االمـر   كه در اين صورت، قضيه موجهه (در لفظ) نيست. گرچـه همـين قضـيه هـم در نفـس     
گانـه   اي كه بـه ايـن جهـات شـش     محال است كه به يكي از اين جهات متصف نباشد. قضيه

متصف نيست، يا متصف به امكان عام هست كه امكان عام محتمل جميع اين قضاياست كـه  
باشد يا متصف به امكان عام نيسـت و بـه قيـدي ديگـر      ضرورت از جانب مخالف ميارتفاع 

  توان جهت اين قضيه را مشخص نمود. هم متصف نيست كه با تحقيق و استفسار مي
مصنّف پس از اين تقسيم بندي، به شرح سيزده قضيه موجهه پرداخته كه در اين قسـمت  

  شود. دانان مسلمان ديده نمي از رساله، تفاوت چنداني با ديگر آثار منطق
گردد موّلـف امكـان خـاص را نسـبت بـالقوة بـين موضـوع و         طور كه مالحظه مي همان

محمول پنداشته است كه به نوعي قبول تفسير اسكندر افروديسي از موجهات ارسـطو اسـت   
ن ايـن  البته تقسيم بندي مؤلّف تفاوتي با تفسير ذكر شـده دارد و آ  ).149 :1، 1383 ،(نك: طوسي

است كه مؤلف فعليت را وجوديه الضروريه در نظر نگرفتـه اسـت، بلكـه فعليـت را مقسـم      
ضرورت و الضرورت انگاشته است. طبق گزارش خواجه طوسي دليل اين اشخاص بر ايـن  
تقرير از كالم ارسطو اين بوده است كه در تقسيم، اقسام بايد نسبت به يكديگر تبـاين داشـته   

باشـند درحـالي كـه     ��3'$ ا	K�D و ا	�Bّ� نداشته باشند و نسبت به يكديگر  پوشاني باشند و هم
در تفسير ثامسطيوس، اجتماع ضروريه و مطلقه و همچنـين ممكنـه و مطلقـه وجـود دارد و     

بنـدي موّلـف ايـن     اما در تقسيم ).119 :1385(نك: حلـي،   است ��3'$ ا	��Bاين تقسيم بندي تنها 
بنـدي موّلـف    طور كه بيان شده فعليـت و ضـرورت در تقسـيم    ننكته لحاظ نگشته، زيرا هما
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بندي ذكر شود. اين تقسيم بنـدي   تواند نقطه ضعفي براي اين تقسيم پوشاني دارد و اين مي هم
  شود. دانان پس از وي ديده نمي يك از آثار بوعلي و منطق در هيچ

ت بـالقوة بـين   برطبق گزارش عالمه حلي، دليل اينكه گروه خاصي امكان خاص را نسـب 
دانند، اين است كه هر موجودي كه به وجـود آمـده، داراي ضـرورتي     موضوع و محمول مي

است و ممكن چيزي است كه ضرورتي در آن وجود ندارد، پس ثبوت امكان بـراي موجـود   
  ).120 :(نك: همانبالفعل امري محال است 

اي امكـان   وجود فعلي شيء كند كه اگر ناقد اين استدالل است و بيان مي شفاابن سينا در 
اش  كنـد و در دايـره ممتنـع    كند، عدم آن شيء نيز امكان را از آن سلب مـي  را از آن سلب مي

اي كه اكنون معدوم است، به همان استدالل، ضـرورت عـدم دارد و    دهد، چون شيء قرار مي
 :1404ينا، سـ  (نك : ابنتوان گفت اكنون ممكن است، در نتيجه ديگر ممكن نخواهيم داشت  نمي

 ). 166- 165 :، القياس1404همو،؛ 119	 ����� 

نكته  دوم در اين قسمت از رساله كه مويدي قطعي است بـر اينكـه ايـن زمـان نگـارش      
رساله به بعد از قرن ششم تعلّق دارد، استفاده از واژه عرفيه و مشـروطه در موجهـات اسـت    

باشـد، پـس    اري ابداع فخـر رازي مـي  اين نام گذ )161 :1383(طوسي، كه طبق گزارش طوسي 
  گردد. نگارش اين رساله به پس از قرن ششم برمي

  در نسبت با آثار بوعلي ,��ن ا	��$,��ن ا	��$,��ن ا	��$,��ن ا	��$مواضع اختالف مبحث تناقض در رسالة 
شـود:   سه موضع افتراق نسبت به آثار بوعلي ديـده مـي   ,��ن ا	��$در مبحث تناقض رسالة 

قض است. مولّف در اين رساله سه وحدت را شـرط  افتراق اول مربوط به شمردن شرايط تنا
وحـدت محمـول و    ،اند از: وحدت موضوع متناقض بودن دو قضيه انگاشته است كه عبارت

دارد كه وحدت شـرط و جـزء و كـل بـه وحـدت موضـوع و        وحدت زمان. سپس بيان مي
نطقـي  وحدت مكان، اضافه و قوه و فعل به وحدت محمول برمي گردد، اما در غالـب آثـار م  

؛ 27: 1383(ابـن سـينا،  هاي معتبر در تناقض هشت مورد ذكـر شـده اسـت     شيخ الرئيس وحدت
يازده مـورد   مفاتيح الخزائنوي در اثر ) 7 :ج1389؛ همو، 129- 132 :ب1389 ،؛ همو9:الف1389همو،  

هم به هشـت وحـدت    اشاراتدر ). 21:د1389(همو، هاي تناقض را برشمرده است  از وحدت
و در برخي ديگر آثار تنها به بيـان   )181 - 179 :1383(همو،  شود مي وحدت اشارهو هم به يك 

و در هـيچ اثـري از بـوعلي    ) 74 :1405؛ همـو،  53 :ب1383 ،(همـو دو وحدت اكتفا شـده اسـت   
  گانه به سه وحدت بازگردانده نشده است. وحدات هشت
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  قسم است:بندي قضاياي مركّبه به دو  افتراق دوم، ابتكار مولّف در تقسيم
شـود هماننـد منتشـره، وقتيـه،      قضايايي كه تنها يك حرف سلب بـر آنهـا وارد مـي     .1

  وجودية الضروريه و...
شـود هماننـد ممكنـه خاصـه،      قضايايي كه بر هر دو جزء آنها حرف سلب وارد مي .2

  وجودية الدائمه و...
N[ ا,�N 5|ّن ا	��hی� :�� N إ	1 �� ی��ن ذات ?<ء واح� و ه� ا	��« 
ُ
v  ـ�� و 	ـ!ف ای�'ّ!ض 2�ـه 	

�ـ$ ا	'��ـ$ و ا	hـ!وری$ ا	�>��ـ$ و 
ّ
�$ ا	'��$ و ا	�>��$ ا	'��ـ$ و ا	�اA�ـ$ و ا	'!2���	�Q 

ً
�'��? ��2!<�	 �

��A>? 1 �� ی��ن ذات	'��$  و إ	#!و0$ ا�	ـ$  ،ا=�B	ا $����	�Q ،
ً
�'��? �و ه� ا	�� ی�'ّ!ض 2�ه 	�>!2�

�  أو 	ـ!ف ا	 ـ�� �Q	�B=ـ��� و ا	ـ������� و  ا	�1 ی�'ّ!ض 2��E ا�ر:%�ع ا	h!ورة ,ـ
ً
ا	Dـ�3/�� ?��'ـ�

� ».ا	�?�دی��
شود. در بـاب دليـل ايـن     اين نوع تقسيم بندي از قضاياي مركّبه در آثار بوعلي ديده نمي

تقسيم بندي هرچند مولّف به اين نكته اشاره نكرده است وتنهـا تفـاوت دسـته اول و دوم را    
ض دسـته اول، تـك جزئـي و نقـيض دسـته دوم دو جزئـي       نقيض آن دو دانسته است (نقـي 

توان اين نكته را مدنظر داشت كه سـلب برخـي از قضـاياي نـوع دوم هـم ارز       است) اما مي
توان در مقدمه يك قياس كه شرط آن موجبه بـودن اسـت بـه     ايجاب آنها مي باشد، يعني مي

را بـه كـار   » مكان الخاصهيچ الف ب نيست باال« ،»هر الف ب است باالمكان الخاص«جاي 
  باشد. برد. كاربرد اين قاعده در مورد قضيه وجوديه الدائمه نيز صحيح مي

يكـي از   بحث از نقيض مطلقه است. ،,��ن ا	��$اي ديگر در مبحث تناقض رساله  نكته
سـينا چنـين    ترين آراء بوعلي در مسأله تناقض، بيان نقـيض مطلقـه اسـت. پـيش از ابـن      مهم

شد كه نقيض مطلقه، مطلقه است و ادله ارسطو در اثبـات شـكل دوم و سـوم بـر      انگاشته مي
انـد: هـر دانشـجويي كوشـا      همين انگاره استوار است. بر اين اساس دو قضيه زيـر متنـاقض  

  است؛  برخي دانشجويان كوشا نيستند.
زيـرا  اند و لذا تناقضي بين آنها نيسـت،   دهد كه اين دو قضيه قابل صدق سينا نشان مي ابن

توانـد   مطلقه به معناي تحقق نسبت در زماني است و بنـابراين زمـان در دو قضـيه فـوق مـي     
واحد نباشد. از نظر وي اگر يكـي از ايـن دو را بـه معنـاي عرفيـه لحـاظ كنـيم (يعنـي هـر          
دانشجويي كوشاست هميشه مادامي كه دانشجو است)، قضيه دوم نقـيض آن خواهـد بـود و    

  ).183: 1383سينا،  (ابنشوند  مي ن معين مانند اينك مقيد كنيم متناقضيا اگر هر دو را به زما
دارد كـه در دو قضـيه مطلقـه كـه شـروط       مولّف اين رساله نيز با شرح اين نكته بيان مي

شـود؛ زيـرا مطلقـه عامـه بـدين معناسـت كـه         تناقض در آنها رعايت گشته تناقضي پيدا نمي
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ان اين تحقق روشن نيست، پس هنگامي كـه مـا دو   محمول براي موضوع، تحقق يافته اما زم
قضيه مطلقه داشته باشيم، ممكن است شرط وحدت زمان در آنها رعايت نشـود و در نتيجـه   
هر دو گزاره صادق و يا كاذب گردند. راه حل مولّف اين اسـت كـه در نقـيض يـك قضـيه      

يكي از دوگزاره صـادق  مطلقه از قيد دوام يا ضرورت استفاده گردد كه در اين صورت حتماً 
گردد. روشن است كه مصنّف در اين مبحث، تحت تأثير بوعلي بوده امـا   و ديگري كاذب مي

سينا اندكي تفاوت دارد و آن قـرار دادن قيـد ضـرورت در نقـيض      راه حل وي با راه حل ابن
 �K وح�ة ا	<��ن و �Qن 12 :����E ,« عكس مطلقه است: 

ّ
�� ا	����x ا�: K� 	ّ�� ا��

ّ
 ! ا2!د3ـ� Qـ�

!Q�	�5 ی��h�	ا �Eـ� ����ـ$ ا	ـ@دوام.   ٤٤ا	�>��$ ا	'��$ ٤٣واح�ة � ]3J ـ�E,�3 �2ـ@ ی���hـc �Eـ1ء �ـ
� ا	����2ة 5�� ا	 �� و ا�ی�Dب �ح���ل أن ی�ـ�َن ز�ـ�ن أحـ�ه�� 

ّ
�: N	 ،b	دة ذ��	2/���ی! أن :��ن ا

�Eh��3 12 وام�	ا ��ا,�/�ر � �� �ّ5 � �5 !I^! ز��ن ا�ـ�ب  �٤٥D12 ا�ی��دام أو 	ـJ،  Nن[ ا	 �� ا	�اNA ی
N[ ا	�وام ٤٦ی�م.

ُ
v٤٧  x�2ـ1 �3ـ � و �� � ی��ن.  و � ی�Dز أن ی'�/! أح� هـ�ی� ا	��ـ�ی

ً
�� ی��ن o!ورّی�

 Nـ �	دق ا��	ی��ن ا �� �� واح� �� ا	���ی� ,�1 ا	��ب ,
ّ

�Q K� $��<�	ا?���ع ا $ه�ه ا	�>��$ 	�
!I^ا.«  

  و در آثار بوعلي ,��ن ا	��$,��ن ا	��$,��ن ا	��$,��ن ا	��$س در رساله مواضع اختالف عك
  مبحث عكس اين رساله افتراق چنداني با مباحث عكس آثار بوعلي ندارد.  

از نكات قابل توجه، تأثير پذيري نويسنده از اشارات در تعريف عكـس مسـتوي اسـت.    
سينا از حيث تعريف عكس، داراي انواع گوناگوني اسـت. وي در برخـي آثـارش در     آثار ابن

). 56 :ب1383؛ همـو،  75 :، القيـاس 2، 1404(ابن سينا: تعريف عكس، فقط بقا صدق را آورده است 
ا	'�T هـ� «د بقا كذب نيز افزوده شده است: ها، قي به حسب اكثر دست نويس اشاراتاما در 

 �K ح%y ا	��%�$ و �5ـ�ء ا	�ـ�ق و ا	�ـ�ب 
ً
��� و ا	���oع �

ً
�,�o�� $�h�	ا �أن یD'� ا	���ل �

(ابـن   شـود  مـي  نيز قيد بقـاء كـذب ديـده    مفاتيح الخزائندر اثر  )196 :1، 1375(ابن سينا، » �	ه5
  ).26:د1389سينا،

نويسنده اين رساله نيز به تبع اشارات بوعلي قيـد والكـذب را در تعريـف عكـس، أخـذ      
طـور كـه بـا صـدق اصـل، عكـس الزم        كرده است. اين قيد نشان دهنده آن است كه همـان 

 �2٤٨� 12 ا	'�ـT و هـ� :�ـ��!«ت همچنين با كذب عكس، اصل نيز كاذب است: الصدق اس
 ,��ه �ـK �5ـ�ء ا	 ـ�� و ا�یDـ�ب 

ً
���� 5ه و ا	���م 5ه �

ً
����ا	���م ,��ه �5	ّ �� أو ا�ی�Dب �

5�	ه و ا	��ق و ا	��ب 5�	ه.«  
و عكـس   نكته  دوم اين است كه مصنّف مبحث تقابل را مطرح نكرده و تنها بـه تنـاقض  
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طور كه بيان شد، در غالب آثار شيخ، بحث عكس همراه بـا بحـث    پرداخته درحالي كه همان
  تقابل مطرح شده است.

نكته سوم تأثيرپذيري  نظر مصنّف از شيخ، در عكـس سـالبه مطلقـه اسـت. از نـوآوري      
گويـد:   مـي  اشـارات هاي شيخ الرئيس در عكس موجهات، عكس سالبه مطلقه است. وي در 

كه چنين نيسـت. حقيقـت آن اسـت     اند عكس مطلقه سالبه، مطلقه سالبه است در حالي هگفت«
كه مطلقه سالبه عكس نداشته مگر آنكه مطلقه را به نحو عرفيه تلقي كنيم و يا آن را به زمـان  

ويژه فـارابي   مراد وي از اين سخن نقد ديدگاه شارحان متقدم ارسطو و به».  معين مقيد نمائيم
وه بر نقد ادله شارحان متقدم به نقد دليل فارابي در اينكه عكس مطلقه، مطلقـه  است. وي عال

در اين مسـأله بـه تبـع     ،,��ن ا	��$مصنّف رساله  ).196- 197 :1383(ابن سينا، پردازد  است مي
ّ�ـ$ 2 ـ/K « بوعلي بيان كرده است كه سالبه مطلقه، عكس الزم الصدق نـدارد: 

ّ
و أّ�ـ� ا	ّ ـ�	/$ ا	��

��ع ا	'�T 2ـ1 أIّ�ـ�E و  ،ه1 ا	������ن و ا	�?�دّی��ن و ا	������ن و ا	�>��$ ا	'�ّ�$ ���E و��� T�'�: �
�3O�5 T#�ر و � ی��ق أن ی��ل 2ـ1 ,� ـه  ،ه� ا	���1

ّ
%�ه � ی�ُ�ق أن ی��ل � 1c ء �� ا3O �ن 5�� ]3J

Oه� وا?� ا T
ّ

%�T 3�5 �ن، إذ x'5 �� ی��ل ا3ّه ��
ّ

%���ف ّ3� 3O�5�1c �$ء �� ا	��
ّ
:.«  

  و در آثار بوعلي ���� 	����مواضع اختالف مبحث قياس در رساله 
,�ـ�ن افتراق اول بررسي شرايط، ضروب و اختالطات شكل چهارم توسـط مصـنّف رسـاله    

 $��باشد. زيرا شيخ در بحث اقتراني تنها بـه سـه    است كه با تمام آثار بوعلي ناسازگار ميا	
كنـد. وي تنهـا در    ه و درباره شكل چهارم بدون أخذ موضع سكوت ميشكل اول بسنده كرد

شكل چهارم را قلبِ شكل اول دانسته و لذا اعتبار مسـتقل آن را بـدون    مفاتيح الخزائنرساله 
طور كامل به شرايط  در حالي كه مصنّف به )؛ 46 :1389(نك: برخـورداري،  وجه تلقّي كرده است 

طـات آن پرداختـه اسـت، چكيـده نظـر مصـنّف در بـاب        انتاج اين شكل و همچنـين اختال 
  اختالطات شكل چهارم بدين صورت است:

در دو ضرب اول از اين شكل كه نتيجه قياس در آنهـا موجبـه اسـت، اگـر هـر دو       .1
مقدمه مطلقه عامه باشند و يا از جهاتي باشند كه تحت مطلقه عامه هستند (همچـون  

باشند و خـواه از قضـاياي مركّبـه، نتيجـه      ضرورت و دوام) خواه از قضاياي بسيطه
  قياس مطلقة عامه است.

. در دو ضرب اول، اگر هر دو مقدمه ممكنه باشـند يـا يكـي ممكنـه و ديگـر مقدمـه،        2
جهت ديگري داشته باشد،  نتيجه قياس ممكنه است، خواه قضايا بسيط باشند يـا مرّكـب. در   

صغراي ضروري + كبراي ممكنه است كه نتيجـه   اين قاعده استثنائي وجود دارد و آن تركيب
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  در آن مطلقه عامه است.
در سه ضربي كه نتيجه آن سالبه است، اختالط موجب ضروري + يكي از قضـاياي   .  3
گانه كه سالبه شان عكس ندارد، عقيم است خواه اين سوالب صغراي قيـاس باشـند يـا     هفت

  كبراي قياس.
گانه كه سالبه شان عكس دارد، منتج اسـت   اي ششدر اين سه ضرب، اختالط قضاي .  4

 و نتيجه قياس:

  ضروري است. ←الف). ضروري + ضروري  
  است. دائمه ← ب). ضروري و دائمه + سالبة دائمه

[صـغراي مشـروطه +    ،ج). در اين سه قياس : [صـغراي مشـروطه + كبـراي مشـروطه]    
عامـه اسـت خـواه مقـدمات      مشـروطه  ←[صغراي عرفيه + كبراي مشروطه] ،كبراي عرفيه]

  قياس مشروطه و عرفية عامه باشند خواه خاصه.
  ضروري است.  ←د) صغراي مشروطه عامه + كبراي ضروريه 

  مشروطه عامه همراه با وصف دوام است. ←ه ) صغراي مشروطه عامه + كبراي دائمه 
  مه.عرفية عا ←و ) صغراي عرفية عامه + كبراي عرفية عامه/خاصه 

  همانند كبري است. ←ي) صغراي عرفية عامه + كبراي دائمه 
  عرفية عامه است. ←ن) صغراي عرفية خاصه + كبراي عرفية عامه/خاصه 
  عقيم است. ←س ) صغراي مشروطه و عرفيه خاصه + كبراي دائمه

  دارد براي بيان و اثبات اين نتايج دو راه وجود دارد:   مصنّف بيان مي
كنيم تا قياس ما به شكل دوم تبديل شده و سپس بـا توجـه    غري را معكوس ميالف) ص

  آوريم. دست مي به قواعد اختالط در شكل سوم اين اختالطات را به
دهـيم و سـپس نتيجـه را معكـوس      ب ) صغري را كبري و كبـري را صـغري قـرار مـي    

  كنيم. مي
� 2ـ1 ا	/ـ!اه�� ا	�ـ1 ی/ـّ�� E5ـ� �2ـ« دوم عنوان كردن فصلي در اين رساله تحت عنواننكته 

�A���دهـد،   ها آموزش مـي  مي باشد كه در آن مصنّف چهار شيوه را براي اثبات نتايج قياس» ا	
دانان پس از وي وجود دارد اما در آثـار شـيخ    هرچند اين چهار روش در آثار بوعلي و منطق

رسـد ايـن    ظـر مـي  شود و به ن و منطق دانان پس از وي فصلي تحت چنين عنواني ديده نمي
  باشد.     فصل از ابتكارات مصنّف مي
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  نتيجه  
كـه در سـه    ,��ن ا	��$كه به ابن سينا منسوب است؛ رساله  ,��ن ا	��$از دو اثر   .1

بخش منطق، طبيعيات و الهيات نگاشته شده با توجه بـه شـرح فخـررازي بـر ايـن      
مـا رسـاله دوم كـه    طور قطع از آثار بوعلي اسـت. ا  رساله و همچنين شواهد متني به

طـور قطـع از    تنها در باب منطق و به سبك منطق نگاري دوبخشي نگاشته شـده بـه  
  باشد. سينا نمي آثار ابن

وسيله آنها صحت انتساب اين رساله به بـوعلي   توان به از جمله شواهد متقن كه مي  .2
موصـوف  انگاري داللت تضمن و التزام،  توان به مجازي طور قطع انكار نمود مي را به

 	�ّ��ـ�ی� « صورت و صفت خواندن موضوع و محمول، تعريف قضيه به
ٌ

��ـ�� 
ٌ

��ل

استفاده مكرّر از واژه عرفيه و مشـروطة عامه/خاصـه، تقسـيم قضـاياي     ، »و ا	ّ��ـ�ی�
كيفيـت بـالقوة نسـبت ميـان     عنـوان   موجهه با در نظرگرفتن جهت امكانِ خاص بـه 

هة مركّبه بر دو قسم تك سـلبي و دوسـلبي   و محمول، تقسيم قضاياي موجموضوع 
  و همچنين بررسي شكل چهارم قياس اقتراني و مختلطات آن اشاره كرد.

معتبـر، ادعـاي برخـي از نويسـندگان عـرب مبنـي بـر         ه�� دای!ة ا	�'�رفبا استناد به  .3
مورد ترديد است و با توجـه بـه شـواهد     ا	�ه 5� , �ل ه/$منسوب بودن اين رساله به 

كار بردن اصطالحات فخررازي در موجهات و نيز عدم ذكر قضـيه   (همچون بهمتني 
مابين نيمه دوم قرن ششم تا نيمـه دوم   ،توان ادعا نمود نگارش اين رساله طبيعيه) مي

  قرن هفتم صورت گرفته است.

 ها نوشت پي
 

1 .  Samir, Khalil , CE:2075a-2079b. 

 . تأليفات ابن عسال بدين ترتيب گزارش شده است: 2

�$ ا	��$ ا	�/>ّ�$��ّ��$ 12 3� ا	� - 

 ار5'$ نقدي بر متن عربي اناجيل -

 اي در مواريت ارجوزه -

                          اي در باب نفس رساله -
 . مش: عّلة النوع 3

 . مش: من الجسم4

 . قس، مل : يقوي          مج : تقوي5

  . مش: انشقاق6
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 ح!N ? $Q. مش: 7

 . مش: و البد لها 8

٩ �? 
ً
��5�G :�� . 

ً
 ذ��

 . مل: الجملي10

 قس: علي شرط ،مج ،. مل11

 و ه� ا	�ّ���$. مج، مل، قس: 12

 و ه� ا	��%��$. مج، مل، قس: 13

 . مل، مج، قش: و هو هو14

 . قس: و زيدا15ً

 .  مل، قس: و هو 16

 . قس: يسمي17

 ا	���رة � ّ�رة. مش: 18

 . مش: ال يكون19

 . مش، مج، قس: مسورا20

 ��?/$ 93�Q او �G	/$ 5 �ر ا	/�$ -. مج، مل، قس: 21

هاي مختلف در طبيعيه را نك: فرامرز قراملكـي، از طبيعيـه تـا محمـول      . تفصيل بحث در نقد ديدگاه1
   .56-37درجه دو، ص

 93�Q ا	� /$ او �G/�$ -. مج، مل، قس: 23

 و : ّ�b�: 1 ا	��%�$ ?E$ ا	�hّ�$ و ه9ّG 1  -.  قس: 24

 ا	�اA�$ أو � �5	�وام -.  مج، مل: 25

N[ ا	�وام -قس: . 26
ُ
v .$�A@دا	وام و ه1 ا�	او � �5 $�Aا�	وام و ه1 ا�	اّ�� ان ی��ن �5 

 �5	h!ورة. مج، مل، قس: 27

 او � �5	h!ورة. مج، مل، قس: 28

 ا	h!ورّی$ . قس:29

 .  مش: و هذه الست30

٣١�E5 $E?ّ�� :�� ،��  . 

 . �O :�� ،Tح�� ٣٢

 لجميع -. مج، قس:  33

 . قس، مش: العالم 34

 وهي -قس، مش:  . 35

36قس، مل: حار  . 

 اما -. قس، مش:  37

 ���ّ��ة -. مج، مل، قس: 38

 . مج، مل، قس: استقسار39

 . مج، مل، قس: لتبينَ                مش : ليعين40
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 جهتها -.  قس:41

 .  مج، مل: أّنها ما هي42

 .  قس: للذكر43

 �>��$ ا	'�ّ�$. مش: اما  44

 . مش: في بعضها45

N[ ا	�وام ��ی� -. قس: 46
ُ
v ...... ب�D12 ا�ی� 

N[ ا	�اNA. مج، مل47
ُ
v : 

  . مل، مج: تصير 48

    منابع

� ا	ّ�ی� ا15 ا	'ّ/�س،  –
ّ
5�!وت، دار ا	���/$، ا	��ة،  ,��ن ا�3/�ء 12 0/��ت ا�0ّ/�ء،ا5� ا15 ا=�/'$ ��2

١٩��.  

5� ح<م ا�3	 1، – ��'G �1 5� اح�� 5�, ��ا	��>� و ا	��I� ا	�ه  ا	��!ی� 	� ا5� ح<م، ا��5

$�ّE�%	'�ّ�$ و ا��}�$ ا	%�ظ ا	اح �ن ,/�س، ��5 ���  م. 5١٩�٩�!وت، دار ���/$ ا	��ة، ، :

–  ،���G �، ا	>/'$ ا�و	1، ا��cرات و ا	��/��Eت، �c K!ح �3�!ا	�ی� 1G�0 و �>� ا	�ی� راز�ا5

 ،N� ،/@�ه	ا!#�  .١٣٨٣ا	

%�ءه��،  –
ّ

  .����١�٠/$ ا	�!,#1 ا	�N� ،1%D، ،�و  ٣ ،٢ ،١?��  ،?��� ١٠، ا	#

  ق.  ١�٠٠:��C ,/�ا	!ح�� �5و�، ا�3#�رات 5��ار، �N،  ،,��ن ا	��$ ،ه�� –  

�� دا#3���ه ,@1Aه��،  –� ��G و ��'� ��� !�Qد C���، �5 ��ّ��ه و ح�ا1c و :��G 1�,�5 دا3#��ه ،

  ش. �١٣٨٣#��ة، ه��ان، 

�C ا	��$ ,��نه��،  –�: ، ،N� ،ار���5و�، ا�3#�رات 5 �  .١�٠٠,/�ا	!ح�

  ق.�١�٠، ���/$ �ی$ ا	�ه �!,N� ،1%D3 1#، ا	����ة ا	�<دو?$ 12 ا	��>� ،ه�� –

�>� ا	�#!����ه��،  –� ،N� ،1%D3 1#,!� ه�	١�٠، ���/$ �ی$ ا�.  

�� :�1 دا�3 ��وه، ا�3#�را	��Dة �� ا	�!ق 12 5! ا	h@�ت ،ه�� –� C�ات دا3#��ه ، ��ّ��ه و :�

  ش. ١٣٧٩:E!ان، :E!ان، 

�ت c 12!ح :��ی�ت ،ا5� Q��3ه –���  . �٩٣، B 3ه 3�B5��Q 1<Iه ��E: b!ان، ش ا	�

�C ی�zG ح/K/0 ،1# 12 ا	�>/'$ ا	'���ّ�$،  ،�D��ع ا	��ا3��ا5� ,ّ �ل، ا�5ا	%A�h� ا	�1%،  –�:

  5#�رع ,/� ا	'<ی<، ��!، 15 :�.

�ق،  –Gل، ا�5 ا� ّ, �  :�. ?�، 15 ، ���/$ ا	��z ا	�/>B 3 ،1ه I>1، 15=�ل ا	ّ�ی�ا�ا5

  B 3 ،، �? 15، .�: 15ه ��Q1<Iب ی#��� ,�1 ا��5>1 و ح �ب ا�,��دا5� ,ّ �ل، ه/$ ا	�ه،  –

�<ی� ا���2ر، در 1G�0 : :'�ی� ا	�'��ر. –: ،�  اE5!�، اv�! ا	ّ�ی
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  .١�٢	��� ا	��!ّی$، 5ه c��ره ، د9G �3یT، داراz#Q ا	��ی� 12 :!ی! ا	���ی�ه��،  –

-  ،�<Gارسطو، ترجمهمنطق ار �5و�،  از آثار منطقي ارسطو، ههاي اولي �5ه �c�Q ,/�ا	!ح�

 ،N��	!وت، دارا�م . 5١٩٨٠  

 ا�3#�رات ��3ه،  :!?�ه �2ر1G د� !�Q�T�c ! ا	�ی� ادی� ا	 �>�13، ��>� ارG>� (ار���3ن)،ه��،  –

  .١٣٧٨:E!ان،

��، �I!5ردار�، زی –���G �، ��ی�ن ��3ه د�Q!�، دا3#��ه ا	E��ت و :��C و :��� ه#9 ر�G	ه ��>�1 ا5

  .�١٣٨٩'�رف اG@�1 دا3#��ه :E!ان، 

، ?�� ��Eرم، �!Q< داA!ة ا	�'�رف 5<رگ اE: ،1�@G!ان، داA!ة ا	�'�رف 5<رگ ا1��Q��1�@G، اح��،  –

١٣�٧.  

� 5��ار2!، ا�3#�رات 5��ار، �N، ی�ا	�Dه! ا	ِ�h�� c 12!ح ��>� ا	�D!ح�1، ه��،  – � C��: ،

  ش. �١٣٨

ص،B2!ا	ّ�ی�،  ،راز� –
ّ

B��	ا �<���ّ��ه و :��C اح� 2!ا�!ز �!ا���1 و �دی�ه ا=�!� �3اد، دا3#��ه  �

  .١٣٨١ ،، :E!ان)ع(ا��م =�دق 

  . �١�٠ ،?���، ���/$ �ی$ ا	�ه �!,N� ،1%D3 1# ٢ ،ا��3رات c 12!ح ا��cرات ،ه�� –

–  ،��� �  . ١٣٧٣ :E!ان، G ه =�دق (ع)، ��پ اول، ، �c!ح ,��ن ا	��$راز�، B2! ا	�ی

  .١�٣٣ ،?���، ا�3#�رات ذو� ا	�!N� ،15 ٢ c!ح �>�	K،�>� ا	�ی�،  ،راز� –

–  ،�   .م �١٩٨، دارا	'!ب، ��ه!ه، ����ت ا	%� %�ه 	�#�ه�! ا	� ���� وا	���ريc��Bن، 	�ی�T و �I!ی

– � �5��� ،1G�0��� ح   ،(� ،�N ،?���، 3#!ا	/@�$ ٣، c!ح ا��cرات و ا	��/��Eت(�3�!ا	ّ�ی

١٣٨٣  

��� و ��ّ��ه از ��� :�1 دا�3 ��وه، ���/$ �ی$ ا	�ه ا	�!,#1، ا	��>���ت 	�%�را15ا	%�را15، ا�3�5!،  –: ،

N�، ق . ١�٠٨  

–  ،1#B5 دو �<�  . ١٣٧٣ ،��٢ی��ه ��وه�، c��ره 2!ا�!ز �!ا���1، اح�، ا��cرات وا	��/��Eت G!���ز �

  ١٣٨٢ ،�٧) ٢د�2! ( ،����ت و 5!ر1G ه� ،از 0/�'ّ�$ :� ���ل در?ه دوم ،ه�� –

– 1/:�Q،  ،�� 5��ار2!ا	!�G	$ ا	#� �$ در c!ح ا	#� �ND3$ ا	�ی � C��N  ،ا�3#�رات 5��ار ،، :�

١�٣٢.  

–  ،1�����Eو�، ی�G �  ش. ١٣٣٣ت دا3#��ه :E!ان، ، ا�3#�راB 3 9G!E2ه ه�� ��ّ�%�ت ا5

  3�B5��Qه ار���) ��٣٧(  ٨١٢٩، �!Q< ا�ح��ء ا	�!اث ا�c ،1�@G��ره ا	��$ ,��ن��3'��م،  –  

  .٨، :�ری¤ 95��Q �!ن ����، 3�B5��Qه ��b، د9G �3یc ،T��ره ا	��$ ,��ن��3'��م،  –

  .c٢٧٠٢��ره ، 3�B5��Qه ��c T�Dرا� اG@�1، د9G �3یT ا	��$ ,��ن�3 �'��م،  –
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