تعريف عكس مستوي از ديدگاه ابنسينا

1

سعيد انواري

2

دكتر روحاهلل عالمي
دانشيار دانشگاه تهران

چكيده
ابن سينا در بيشتر آثار منطقي خود ،قيد «باقيمانددن كدب » را بدر تعرفدع عكد
مستوي افزوده است كه افن قيد در آثدار منطقدداناني چدون فردررا،ي ،ابهدري تكدرار
شدهاست؛ اما اكثر منطقدانان با افن مطلب به مرالفت برخاستهاندد بده عندوان مثدا ،
خواجهنصير طوسي معتقد است كه قيد مبكور در اثر اشتباه كاتبان پدفد آمدده اسدت،
در افن مقاله ابتدا با تأكيد بر وجود قيد مبكور در شش اثر منطقي ابنسينا نشان داده
ميشود كه نميتوان افن قيد را ناشي ا ،سهو كاتبان دانست با طرح و ار،فابي دالفد
موافقان و مرالفان افن قيد ،مشرص مديشدود كده پدبفرق قيدد مدبكور باعدا اف داد
ناسا،گاري در نظام منطقي ابنسينا ميگردد در متن مقاله دو راه ح جهدت حد افدن
مشك ارائه شدهاست راهح نرست كه بر اساس حبف قيد مبكور شك گرفتدهاسدت،
توسط خواجه نصير و سافر منطقدانان متأخر ارائه شدهاست و راه دفگر كه به تغيير
روابط عك

مستوي مي پردا،د ،توسط مؤلفان مقالده ارائده گردفددهاسدت همچندين

نشان داده شدهاست كه هر فك ا ،افن دو راهحد  ،داراي چده امتيدا،ا و چده معدافبي
هستند

واژگان كليدي
عك

مستوي ،بقا كب  ،منطق ،ابنسينا ،خواجه نصير

1ـ دریافت مقاله87/7/6 :؛ پذیرش نهایی87/11/11 :
 -2دانشجوي دكتري فلسفه و كالم اسالمی ،مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران
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ابن سينا در بسياري از آثار منطقی خـود ،ييـ «بقـا كـذ » را بـه عرریـع سكـ
مستوي افزودهاست .بر این اساس میعوان آثار منطقی وي را به سه دسته عقسـي
كرد:1
الع ـ آثـاري كـه در آنهـا ييـ «بقـا كـذ » در عرریـع سكـ

مسـتوي بـه كـار

رفتهاست؛ این آثار كه در مجموع ،شش اثر به شمار میآین  ،سبارعن از:
1د االشارا و التنبيها ؛ ابنسينا در كتا اشارات مینویس :
«سك

آن است كه محمول يضيه را موضـوع يـراردهي و موضـوع را محمـول

گرداني  ،با حفظ كيفيت يضيه و بايیمان ن ص ق و كذ آن به حالت اوليـه خـود»
(ابنسينا ،1771 ،ج ،1ص.)196
البته در عرجمه و شرح اشارات نوشته دكتر حسـن ملـ شـاهی ایـن ييـ وجـود
ن ارد (مل شاهی ،1767 ،ج ،1ص .)797همچنين در اشارات عصحيح محمود شهابی ،این
يي در پاوريی و به سنـوان نسـ ه بـ ل ارا ـه شـ هاسـت (ابـنسـينا ،1779 ،ص )76و
سليمان دنيا در عصحيح خود از كتا اشارات ،به وجود نس ههـایی كـه فايـ ایـن
يي هستن  ،اشاره كردهاسـت (همـو ،1776 ،ج ،1ص )721یـا ننـان كـه خواجـه نصـير
نوشته است ،این يي در برخی از نس ههاي اشارات كه در زمان وي موجود بـوده
است ،وجود ن اشتهاست (طوسی ،1771 ،ج ،1ص.)196
در اینجا بر اساس ناپهاي نشر البالغـه يـ (ابـنسـينا ،1771 ،ج ،1ص )196و ليـ ن
هلن (همـو ،1892 ،ج ،1ص )11كه در آنها این يي در متن كتا به كار رفته است ،كتا
اشارات را جزء آثاري به شمار آوردهای كه ابنسينا در آنها يا ل به «بقا كذ » در
سك

مستوي بودهاست.

 2د ن اة؛ وي در این كتا نيز این يي را در عرریع سك
است و مینویس « :سك

مستوي بـهكـار بـرده

آن است كه موضوع ،محمول گردد و محمـول ،موضـوع

شود به همراه بايی مان ن سلب و ایجا به حالت خود و صـ ق و كـذ بـه حالـت
خود» (همو ،1779 ،ص.)51
 1ـ آثار منطقی ابنسينا بر اساس كتا شناسی یحيی مه وي مش ص گردی هان ن  :مه وي ،1777 ،مق مه.
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 3د عيون الحكمه؛ عرریع ابن سينا در این كتا مشابه عرریع وي در كتا نجاه
است .گرنه این يي در دو ناپ م تلع از این كتا كه عوسـ سبـ الرحمن بـ وي
(ابنسينا ،1981 ،ص )1و حلمی ضيا اولكن (همو ،2111 ،ص )1منتشـر شـ هاسـت وجـود
ن ارد ،اما در ناپ سكسی این كتا كه از روي نس هاي خطـی ،عوسـ انتشـارات
دانشگاه عهران منتشر ش هاست ،این يي موجود است (همو ،1777 ،ص)5؛ همچنين در
شرح سيون الحكمه ف ر رازي نيز این يي ذكر ش هاست (همو ،1777 ،ص.)111
 4د المرتصر االوسط في المنطق؛ عرریع ابنسينا در این رساله نيز بـا عرریـع
وي در كتا نجاه یكسان است (همو ،نس ه خطی ش ،5829گ.)87
 5د الموجز الصغير في المنطق؛ ابنسينا در این رساله عرریع كتا اشـارات را
عكرار كردهاست و بقا كذ

را در عرریع خود به كـار بـرده اسـت (همـو ،نسـ ههـاي

خطی :ش ،7557گ11؛ ش ،5711/7گ؛ ،5895/7 29گ.)22
 6د مفاتيح الرزائن في المنطق؛ ابنسينا در این رساله مینویس :
«به هر يضيهاي كه در هنگام سك

كردن ]موضوع و محمول[ ،ص ق یا كذ آن

بايی نمان  ،غيرمنركسه گفته می شود و به آنكه صادق یا كاذ بايی بمان  ،منرك
گفته میشود» (همو ،نس ه خطی ش ،5657گ.)12
سه اثر اخير از ابنسينا عاكنون منتشر نش هان و ب ین جهت در عحقيق حاضر از
نس ه خطی آنها استفاده ش هاست.
ـ آثاري كه در آنها يي «بقا كـذ » در عرریـع سكـ

مسـتوي بـه كـار نرفتـه

است؛ ابنسينا در كتا هاي شفا (همو1511 ،هــ ،ج ،2ص )71و دانشـنامه سالیـی (همـو،

 ،1771ص )16و اله ایه (همو ،1975 ،ص )87و القصي ه المزدوجـه (همـو ،1911 ،ص )9ييـ
«بقا كذ » را در عرریع خود به كار نبرده است.
البته این احتمال وجود دارد كه در نس ههایی از ایـن كتـا هـا ،ایـن ييـ وجـود
داشــته باش ـ و مزم اســت عــا كلي ـه نسـ ههــاي موجــود از آنهــا مــورد بررســی
يرارگيرنـ  ،امــا بــر اســاس نسـ ههــاي نــاپی موجــود ،آنهــا را جــزء دســته دوم
يرارمیدهي .
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ج ـ دسته سوم از آثار منطقی ابنسينا ،آثاري هستن كـه در آنهـا مبحـك سكـ
مستوي مطرح نش ه است و یا به عرریع سك

مستوي اشارهاي نشـ ه اسـت ایـن

آثار سبارعن از :منطق المشرييين؛ نكت المنطق؛ المسا ل الغریبه الرشرینيه؛ الحكمـه
الرروضيه و منطق الموجز .مش صات این آثار در ب ش منابع مقاله ذكر ش هانـ .
پ

از ابنسينا ،اكثـر منطقـ انان مسـلمان ،ييـ بقـا در كـذ را در عرریـع سكـ
1

مستوي به كار نبرده ان ؛ اما با این وجود منطقنگارانی نون سـهروردي  ،ابهـري،
ف ــر رازي و ابــنســهالن ســاوي ایــن ييـ را در عرریــع خــود بـه كــار بــردهانـ
(سهروردي ،1781 ،ج ،2ص71؛ همو ،ج ،5ص167؛ همو ،1777 ،ص51؛ رازي ،1775 ،ص211؛ همو،
 ،1781ص181؛ همــو ،1986 ،ص59؛ ســاوي ،1716 ،ص72؛ همــو ،1777 ،ص11؛ ابهــري،1278 ،

ص 18و  .)87از آنجا كه با وجود عكرار این مطلب در شش اثـر ابـنسـينا و ذكـر آن
عوس برخی از منطق انان نمیعوان این مسأله را به سهو كتابت نسبت داد ،در این
مقاله افزودن این يي  ،مورد نق و بررسی يرار میگيرد.

بررسي قيد «بقا كب »
برخی از منطق انان در كتا هاي خود ،يي «بقا كذ » در عرریع سكـ
را مورد نق و بررسی يرار دادهان كه در این ب ش پـ

مسـتوي

از ذكـر ایـن ناریـات بـه

داوري ميان آنها میپردازی  .این ناریات را میعوان به دو دسته عقسي كرد:
الع د نظرفا مرالفان «بقا كب »؛ مهمتـرین كسـی كـه بـا وجـود ایـن ييـ بـه
م الفت برخاسته است ،خواجه نصير طوسی است .در اینجا به ذكر اشـكامت وي
و سایر م الفان میپردازی و نارات آنها را مورد نق و بررسی يرار میدهي :
1ـ خواجه نصير ،يي «بقا كذ » را نپذیرفتـه (طوسـی ،1771 ،ج ،1ص196؛ همـو،1781 ،

ص )179و آن را ناشی از دخل و عصرف ناس ان دانسته است .وي مینویسـ كـه
در برخی از نسخ اشارات این يي وجود ن ارد و برخی از منطق انان متأخر ،بـ ون

1ـ البته سهروردي در ب ش منطق كتا المشارع و المطارحات« ،بقا ص ق و كذ » را يـول مشـهور مررفـی
میكن و مینویس كه صحيحعر آن است كه بگویي « :مع بقاء الص ق» (سهروردي ،1785 ،ص.(272-273
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عوجه به غل

بودن این يي  ،آن را در عرریع خـود بـه كـار بـردهانـ (طوسـی ،همـو،

ص.)196
بر این اساس این احتمال وجود دارد كه در سبـارت ابـنسـينا عربيـر «بقـا كيـع»
بوده است كه در اثر سهو كاعبان ،كلمه «كيع» به «كذ » مب ل ش هاست.1
همچنين گفته ش هاست كه عكرار این يي در كتب سایر منطق انانی كه پيش از این
به آنها اشاره گردی  ،در اثر نقل كردن س نان ابنسينا و عأمل نكردن در آنها بوده
است (شهابی ،1765 ،ص .)229-228خواجه نصير و پيروان وي به ایـن دليـل مرتق نـ

كه این يي در اثر سهو در كتابت ایجاد ش هاست كه ابنسـينا در دانشـنامه سالیـی
(ابنسينا ،1771 ،ص )16و شفا (همو1511 ،هــ ،ج ،2ص ،)71يي «بقا كذ » را به كار نبـرده
ارا ــه كــرده اســت

اســت ،و بــه ایــن عرعيــب عرریــع كامــل و صــحيحی از سك ـ

(خوانساري ،1785 ،ج ،2ص .)279به سنوان مثال ،ابنسينا در دانشنامه سالیی مینویس :
«سك

آن بود كه موضوع ،محمول كنی و محمول ،موضوع كنی یـا مقـ م ،عـالی

كنی و عالی ،مق م كنی و موجبی و سالبی بجاي داري و راستی به جاي بود» (همـو،

 ،1771ص.)16
نقد و بررسي :ننانكه ذكر گردی  ،ابنسينا در شش اثـر م تلـع خـود ،عرریفـی
مشابه اشارات ارا ه كردهاست (ابنسينا ،1779 ،ص )57و به نار نمیرسـ كـه بتـوان
عمامی این موارد را به اشتباه كاعبان منسو نمود .بسـيار بريـ اسـت كـه كاعبـان
آثار ابنسينا ،در كتابت برخی از آثار وي ناير نجاة و اشارات و ...در این ب ش از
عرریع ،همواره دنار سهو يل ش ه باشن  .مؤلع «رهبر خـرد» ،گرنـه خـود ،ييـ

مذكور را نپذیرفتهاست ،اما مینویس « :شيخ در كتا نجـاة خـود نيـز ایـن ييـ را
استبار كرده و گویا سبارت نجاة به نار خواجه طوسی نرسي ه بوده ،و گرنه شـای

1ـ از آنجا كه در برخی از عراریفی كه از سك

مستوي ارا ه ش ه است ،ييـ «بقـا در كيـع» در كنـار «بقـا در

ص ق» به كار رفته است ،می عوان نار مطرح ش ه عوس خواجه طوسی را محتمل به شـمار آورد .بـه سنـوان
مثال ،در عرریع سك

مستوي در حاشيه مولی سب اهلل ننين آم ه است« :الركـ

المسـتوي هـو عبـ یل طرفـی

القضيه مع بقا الص ق و الكيع» (یزدي 1512 ،هـ ،ص )75؛ بسيار محتمل است كه براساس ناـر محقـق طوسـی،
این سبارت عوس كاعبی بیديت به صورت « ...مع بقا الص ق و الكذ » نوشته شود.
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در حك به سهو ناسخ ،عردی و عأملی مـیفرمـود» (شـهابی ،1765 ،ص .)229بنـابراین

ننان كه نشان داده ش  ،وجود این يي در نس ههـاي كتـا هـاي اشـارات ،نجـاة،
سيون الحكمه ،الموجز الصغير و مفاعيح ال زا ن و ...نشان مـیدهـ كـه نمـیعـوان
افزودن این يي را به سهو كاعبان منسو نمود.
همچنين از آنجا كه كتا اشارات پ

از كتا

شفا عـأليع شـ ه اسـت (ملكشـاهی،

 ،1767ج ،1ص ،)7نمیعوان گفت كه ابنسينا در ایـن كتـا از عرریـع خـود در كتـا
اشارات س ول كرده است ،بلكه به دليل متأخر بودن اشارات ،میعوان گفت كـه وي
در این كتـا  ،عرریـع كتـا شـفا را عصـحيح كـرده و ييـ «بقـا كـذ » را بـه آن
افزودهاست.
 2ـ خواجه نصير مینویس  :يضيه سك

را میعوان مزمه يضيه اصلی به شـمار

آورد و آنها را مانن مق م و عالی یـ يضـيه شـرطی دانسـت .بـر ایـن اسـاس در
فرض ص ق این مق م می عوان به ص ق عالی دست یافت ،اما مزم نيست كـه كـذ
مق م باسك كذ عالی گردد ،زیرا استثنا نقـي

مقـ م (در ييـاس اسـتثنایی) بـ ون

نتيجه است (طوسی ،1771 ،ج  ،1ص  .)196این اشكال عوس برخی دیگر از منطقـ انان
نيز مطرح ش ه است 1به سنوان مثال ،شارح مطالع مینویسـ « :وال يشترط قاتا كذبت

ذجوكز كون كذملزوم كاذقا و كذالزم صادقا» (رازي ،1785 ،ص.)776
نقد و بررسي :این اشكال محقق طوسی نيز صحيح نيست .زیـرا يضـيه شـرطی
كه وي به آن اشاره میكن ب ین صورت است كه :اگر يضيه اصـلی كـاذ باشـ ،
آن گاه سك

آن كاذ است .و ب ین صورت نيست كه اگـر يضـيه اصـلی صـادق

باش  ،سك

آن نيز صادق باش  .بنـابراین ،بـا كـاذ بـودن يضـيه اصـلی ،دنـار

مغالطه رفع مق م ن واهي ش  .بلكه در این صورت نيز از طریـق وضـع مقـ م بـه
ص ق عالی يضـيه شـرطی ،یرنـی بـه كـاذ بـودن سكـ

مسـتوي يضـيه اصـلی

میرسي  .این مطلب به صورت زیر خالصه ش هاست:
اگر الع صادق باش ،

صادق است.

اگر الع كاذ باش ،

1ـ ر .ک .به :حلی ،1781 ،ص151؛ ميرزا محم سلی ،1512 ،ص.721
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الع صادق نيست (= الع كاذ است)

الع صادق نيست (= الع كاذ است).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
×

×

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاذ است .

×

(عحليل طوسی از شرطی مورد بحك)

(عحليل صحيح از شرطی مورد بحك(

این اشكال را میعوان به نحو دیگري با اسـتفاده از سـ نان يطـب رازي پاسـخ
گفت .وي گرنه در شرح شمسيه عنها يي «بقا ص ق» را پذیرفته است ،اما سبارعی
دارد كه مـیعـوان بـه كمـ آن بـه پاسـ ی بـراي ایـن اشـكال دسـت یافـت .وي
مینویس « :مراد از بقا در ص ق این نيست كه يضایاي سك

و اصل در حقيقـت

صادق باشن  ،بلكه مراد آن است كه يضيه اصل به نحوي است كه اگر صـ ق آن
را فرض نمایي  ،ص ق سك

آن مزم آی » )رازي ،1787 ،ص.)751

بر این اساس میعوان گفت كه اگر «كاذ بودن يضيه ن سـت» سبـارعی صـادق
باش  ،میعوان به مزمه صادق آن یرنی «كاذ بودن يضيه سكـ » دسـت یافـت.
بنابراین ننان كه عوضيح دادهش  ،اشكال مطرح ش ه در مورد س م وجـود عـالزم
ميان يضيه كاذ و سك

آن ،صحيح به شمار نمیآی  1مؤلع رهبر خـرد پـ

از

ذكر انتقاد فوق مینویس كه اشكال مطرح ش ه «سالوه بر اینكه ب ان پایه از متانت
نيست ،ممكن است مورد عأمل و استراض نيز وايع شود» (شهابی ،1765 ،ص.)229
 7ـ شهرزوري مرتق است كه يي «بقـا كـذ » را نمـیعـوان در مـورد يضـایاي
شرطی به كار برد و دليل آن كه ابنسينا در برخی از كتا هاي خود این يي را بـه
كار نبرده است ،آن است كه میخواه عرریفـی از سكـ

ارا ـه نمایـ كـه شـامل

يضایاي شرطی نيز باش (شهرزوري ،1787 ،ج ،1ص182؛ همو ،1772 ،ص.)97
نقد و بررسي :از آنجا كه در عرریعهـاي اشـاره شـ ه از موضـوع و محمـول
س ن گفته میشود ،این عرریعها نمیعواننـ بـراي يضـيه شـرطی بـه كـار رونـ
 -1صاحب كشاف اصطالحات الفنون نيز به این مسأله اشاره كرده است و مینویسـ « :و كذمتطكد قباتا كذصتق،
ذزوم قاائه قمعني كنّه ذو فطض كالصل صادقاً ذزم منه ذ كته مع قطع كذنظط عن خصوص كذماده صق ،كذفطع قالوكسطه فطع آخط
ذصق ،كذمفطوض فتي كالصتل فتي كذفتطع ذ كتته قتال وكستطه ذيتقخل فتي كذرعطيت عبت
ص)1217
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(ف ررازي ،1781 ،ص .)181بنابراین يضایاي شرطی ع صصاً از عرریع مذكور خارج
هستن و نمیعوان با عصحيح يي «بقا كـذ » كـاري كـرد كـه ایـن عرریـع شـامل
يضایاي شرطی گردد .سالوه بر آنكه موافقان این يي  ،در عرریع مستقلی كه براي
سك

مستوي يضایاي شرطيه ارا ه كردهان  ،يي «بقا كذ » را نيز به كار بردهانـ

(همو) .بنابراین س ن شهرزوري صحيح نيست و نمیعوان گفت كه ابنسينا جهـت
داخل كردن يضایاي شرطی به عرریع خـود ،ييـ مـذكور را در كتـا شـفا ذكـر
نكردهاست.
5ـ خواجه نصير با ذكر ی

مثال نق

 ،كوشي هاست عا نادرست بودن يي «بقـا

كذ » را نشان ده  .وي مینویس كه يضيه« :هـر حيـوانی انسـان اسـت» كـاذ
است ،اما سك

آن كه سبارت از يضيه« :برضی از انسانها حيوان هستن » صادق

است ،بنابراین ننانچه مشاه ه میشود ،در سك  ،بقا در كذ وجود ن ارد و ييـ
«بقا كذ » نمیعوان صـحيح باشـ (طوسـی ،1771 ،ج ،1ص )196ایـن اشـكال عوسـ
برخی از منطق انان متأخر پذیرفته شـ هاسـت و آن را در كتـا هـاي خـود ذكـر
كردهان  1همچنين يطب ال ین شيرازي در شرح حكمه امشراق سـهروردي ،همـين
اشكال را مطرح كردهاست 2و مینویس كه با وجود آنكـه در عمـامی نسـ ههـاي
كتا و عمامی مصنفات شيخ اشراق ،سبارت «بقا كذ » ذكر ش هاست ،7اما این يي
صحيح نيست .وي سپ
يي بقا در كذ

با ذكر مثال خواجه نصير مینویس « :گویا ]شيخاشراق[

را ب ون عأمـل از برضـی كتابهـا نقـل كـردهاسـت» (شـيرازي،1785 ،

 -1به سنوان مثال ر .ک .بـه :رازي 1787 ،ص751؛ حلـی ، 1381 ،ص151؛ سـبزواري1517 ،هــ ،ج ،1ص275؛ فرصـت،

 ،1758ص.88
 -2البته در نس ه ناپی این كتا  ،مثال خواجه نصير با عغييریی جزیی ذكر شـ ه اسـت كـه احتمـال دارد یـا
نس ههایی كه مبناي عصحيح يرار گرفتهان  ،دنار سهو كتابت بـودهانـ و یـا يطـب شـيرازي بـه سمـ مثـال
مرروف را عغيير دادهاست ر .ک به( :شيرازي ،1785 ،ص.)86
7ـ ننان كه پيش از این ذكر گردی  ،شيخ اشراق در كتا المشارع و المطارحات از این يي س ول كرده اسـت
ر .ک به( :سهروردي ،1785 ،ص ،)277-272بنابراین س ن يطب شيرازي دييق به شمار نمیآی .
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ص .)87-86ننان كه پيش از این ذكر گردیـ  ،ایـن ناـر عوسـ محمـود شـهابی در
كتا رهبر خرد نيز مطرح ش هاست (شهابی ،1765 ،ص.)229-228
نقد و بررسي :در اینجا نهار پاسخ به این اشكال ارا ه میشود:
ی ـ ميرزا مه ي آشتيانی در عرليقات خود بر شرح مناومه مـینویسـ كـه اگـر
مراد از مالزمه در كذ  ،مالزمه عامه باش  ،يي مذكور صحيح به شمار میآی و با
مثال نق

خواجه نصير كه سبزواري نيز آن را ذكر كرده است ،نق

(آشـتيانی ،1776 ،ص .)219ب ین نحو كه اگر دو يضـيه سكـ
یك یگر باشن  ،يي «بقا كذ » صحيح است و مثال نق

نمـیگـردد

شـ ه مرـادل و هـ ارز
مـذكور در حقيقـت ،سكـ

مستوي حقيقی به شمار نمیآی .
دوـ شهرزوري پ

از ذكر این اشكال ،این گونه به آن پاسخ دادهاست كه اگر در

عرریع سك  ،موافقت در ص ق و كذ را اضافه نمایي  ،بای به آن ملزم باشـي و
آن به شمار آورد .بنابراین گرنه «برضـی

نمیعوان كليه لوازم ی يضيه را سك

انسان ها حيوان هستن » مزمه يضيه« :هر حيوانی انسان است» میباش  ،اما سك
مستوي آن به شمار نمیآی  ،زیرا داراي بقا در كذ نيست .وي مینویس كـه اگـر
يرار باش مزمه ی يضيه را سك
يضيه مانن سك

نقي

مستوي آن يضيه ب اني  ،بایـ كليـه لـوازم آن

و ...را نيز سك

مستوي آن به شـمار آوریـ (شـهرزوري،

 ،1787ج ،1ص182؛ همو ،1772 ،ص.)97
سه ـ محمود شهابی در رهبر خرد مینویس كه در این مثال« :آنچه مزمه يضيه
كاذ است موجود نيست و آنچه موجود است مزم يضيه كـاذ

نيسـت» (شـهابی،

 ،1765ص.)27
نهارـ س ن خواجه از مصادیق مصادره بـه مطلـو اسـت .زیـرا ابـنسـينا در
«عرریع» سك

مستوي بيان نكرده است كه سك

موجبـه كليـه در همـه شـرای ،

موجبه جز يه است عا س ن خواجه نصير مثال نقضـی بـراي آن باشـ  ،بلكـه وي
عنها بيان میكن كه يضيهاي را میعوان سك

يضيه ن ست بهشـمار آورد كـه بـا

عغيير موضوع و محمول آن به یك یگر ،ص ق یا كذ يضيه ،ثابت بمانـ  .بنـابراین
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بر مبناي عرریع ابنسينا ،سك

يضيه« :هر حيوانی انسان است» ،عنها در هنگـامی

كه بقا در ص ق را بپذیری يضيهاي خواه بود كه خواجه نصير ارا ه مینمای  .اما
اگر بقا در كذ را نيز به عرریع بيفزایي  ،سك

این يضيه ،ننان كه در ادامه مقاله

نشان داده مـی شـود ،يضـيه مـذكور ن واهـ بـود .در حقيقـت خواجـه نصـير بـا
مصادره كردن مطلو خود و پذیرفتن بقا در ص ق در عرریع سكـ

یـ يضـيه،

نشان میده كه این عرریع واج بقا در كذ نيست! در صـورعی كـه ایـن سـ ن،
نمیعوان به سنوان اشكالی بر يي «بقا كذ » به شمار آی .
البته میعوان اشكال خواجه نصير را به نحو دیگري مطرح كـرد و گفـت كـه اگـر
ابن سينا يي بقا در كذ را بـه عرریـع سكـ

مسـتوي افـزوده اسـت ،نـرا سكـ

موجبه كليه را موجبه جزیيه مررفـی مـیكنـ  ،در حـالی كـه مطـابق مثـال خواجـه
نصير ،موجبه كليه كـاذ  ،داراي سكـ

مسـتوي مزم الكـذ نيسـتن اكنـون اگـر

اشكال خواجه نصير را به این نحو عقریر نمـایي  ،اشـكال وارد بـود .ناـام منطقـی
ابنسينا سازگار ن واه بود .اما نرا بای براي رفع این ناسازگاري ،عرریـع خـود
از سك

مستوي را عغيير دهي  ،در صورعی كه میعـواني مصـ اق سكـ

كليه را عغيير داده و سك

آن را موجبه جز يه ن اني ن بنابراین مثال نق

بيانگر ناسازگاري مطالب ابن سـينا در مـورد ياسـ ه سكـ

موجبـه
مـذكور،

اسـت و از ایـن جهـت

اشكالی صحيح به شمار میآی  .در انتهاي مقاله عالش ش هاست عا بـه نحـوي ایـن
ناسازگاري رفع گردد.
ـ ناریــات موافق ـان «بق ـا كــذ »؛ س ـ هاي از منطقـ انان بــه دفــاع از ایــن يي ـ
برخاسته ان و عوجيهاعی در مورد آن ذكر كردهان كـه در ایـن ب ـش بـه بررسـی
نارات آنها میپردازی :
 1ـ برخی از منطق انان ،گرنه در كتا هاي خود این يي را به كار نبردهانـ  ،امـا
نار ابنسينا را ب ین نحو عوجيه كردهان كه از آنجا كه سكـ
همواره يضيه اي صادق است و سك

یـ يضـيه صـادق،

ی يضيه كاذ يضيه اي نامرلوم اسـت (یـا

صادق است و یا كاذ ) ،بنابراین اگر مشاه ه كني كه سك
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كاذ است میعوان نتيجه گرفت كه يضيه اوليه نيز كاذ بودهاست .بر این اسـاس
از نار این گروه ،يي «بقاي ص ق» براي رسي ن از ص ق يضيه اصـلی بـه صـ ق
يضيه سك

است و يي «بقاي كذ » براي رسي ن از كذ يضـيه سكـ

شـ ه بـه

كذ يضيه اصلی است (مافر ،1777 ،ص.)171
نق و بررسی :گرنه این س ن صحيح اسـت و در صـورت كـاذ بـودن يضـيه
سك

ش ه ،يضيه ن ست نيز كاذ خواه بـود؛ امـا برداشـت ننـين مناـوري از

س ن ابنسينا بسيار دور از ذهن است.
 2ـ مصحح كتا اله ایه ابن سينا ،در پاوريی مبحك سك

مستوي مینویس كـه

يي «بقا كذ » در مورد يضایاي سالبه كليه و موجبه جزیيه صحيح اسـت .امـا در
مورد موجبه كليه این يي در همه موارد صحيح نيست .وي بـراي نشـان دادن ایـن
مطلب يضایاي كاذ « :هر حيوانی انسـان اسـت» و «هـر حيـوانی سـنس اسـت» را
مطرح میكن و مینویس كه در مورد ن ست ،سك
دوم ،سك

آن صـادق بـوده و در مـورد

آن كاذ است .بنابراین وي مرتق است كه به دليل آنكـه موجبـه كليـه

كاذ داراي سك

مزم الكذ نيست ،ابنسـينا ایـن ييـ را در كتـا اله ایـه ذكـر

نكردهاست (ابنسينا ،1975 ،ص.)87
نقد و بررسي :گرنه مصحح محترم به این نكته پیبرده است كه ييـ بقـا كـذ
در مورد سالبه كليه و موجبه جز يه صحيح به شمار میآی  ،امـا بـه هـر حـال بـه
دليل مزمالكذ نبودن سك

موجبه كليه ،نمیعواني يي مذكور را در عرریع سك

مستوي بپذیری  ،زیرا در يواس منطقی استثنا وجود ن ارد .مگر ننـان كـه پـيش از
این ذكر گردی  ،سك

موجبه كليه را موجبه جز يـه نـ اني كـه در ادامـه مقالـه بـه

بررسی این مسأله میپردازی .
جمع بندي نظرا ؛ ننان كه نشان داده ش  ،از ميان اشكامت ذكرش ه در مـورد
يي «بقا كذ » ،سه اشكال ن ست وارد نيستن و عنها اشكال نهارم كه بـر اسـاس
مثال نق

 ،شكل گرفته است يابـل عوجـه اسـت .ایـن اشـكال بيـان مـیكنـ كـه در

صورعی كه يي بقا كذ را در عرریع سك
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ابنسينا وارد خواه بود كه نرا پ

از ذكر این يي  ،به لـوازم سـ ن خـود پایبنـ

نبودهاست و براي موجبه كليه يا ل به وجود سك
«بقا كذ » با روابطی كه از سك

ش ه است .در نتيجه حفـظ ييـ

مستوي در كتب منطق ارا ه مـیشـود ناسـازگار

است .براي عصحيح این ناسازگاري ،دو راه حل وجود دارد:
 1ـ تصحيح تعرفع عك ؛ بر اساس این راه حـل كـه خواجـه نصـير طوسـی و
پيروان وي آن را برگزی ه ان  ،با حذف يي مذكور و حفظ رواب موجـود از سكـ
مستوي ،به ناامی سازگار دست مییابي .
 2ـ تصحيح روابط عك ؛ بر این اساس ننانكه در این مقاله نشان دادهمیشود،
با حفظ يي مذكور و عغيير رواب سك

مستوي به ناامی سازگار دست مییـابي .

مزیت این سمل سالوه بر حفظ يي ي كه ابنسينا در شـش اثـر منطقـی خـود بـه آن
عأكي كرده آن است كه يضيه سك

مستوي به دست آم ه كامالً مرـادل و هـ ارز

يضيه اوليه است و در ص ق و كذ از آن عبريت مینمای .

بررسي روابط عك

مستوي در صور بقا در كب

در این ب ش ،رواب حاصل ميان يضایاي محصوره را در فرض وجود این ييـ
به دست می آوری  .از آنجا كه مراد ابنسينا از «بقا ص ق و كذ » را مـیعـوان بـه
دو صورت م تلع عفسير كرد و بر اساس هر ی به روابطی ميـان يضـایا دسـت
یافت ،این دو عفسير را به صورت مجزا مورد بررسی يرار میدهي :
الع ـ ی عفسير از يي بقا ص ق و كذ آن است كه این دو يي به صورت مجـزا
مورد نار هستن ؛ ب ین مرنا كه وي روابطی ميان يضایاي صادق ارا ه میكنـ كـه
از ص ق یكی به ص ق سكـ

آن دسـت مـییـابي و بـه صـورت ج اگانـه روابـ

دیگري ميان يضایاي كاذ ارا ه میكن كه بـر اسـاس آن از كـذ یـ يضـيه بـه
كذ سك

آن دست مییابي  .از آنجا كـه رابطـه سكـ

مسـتوي در صـورت بقـا

ص ق در عمامی كتا هاي منطقی ذكر ش ه است ،در اینجا رواب آن را در صورت
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بقا كذ ب ست میآوری  .مزم به ذكر است كه در این حالت ،بقا صـ ق را در ناـر
نمیگيری  .میعوان براي به دست آوردن این رواب از دو روش زیر استفاده كرد:
مستويِ مزمالصـ ق

روق نرست :در ج ول زیر (ج ول شماره  )1رابطه سك
يضایاي نهارگانه ذكر ش هاست (ج ول شماره.)1
يضيه اصلی

سك

صادق
هر الع،

صادق
است

برضی الع،
هيچ الع،
برضی الع،

مستوي

برضی

الع است

است

برضی  ،الع است

نيست

هيچ  ،الع نيست
---------

نيست

مستوي را در حالت «بقـا كـذ » ب سـت

به كم این ج ول میعوان رواب سك

آورد كه در زیر نحوه ب ست آوردن این رواب عشریح میگردد:
اگر يضيه اصلی كاذ باشـ  ،نقـي

آن صـادق خواهـ بـود .بـا گـرفتن سكـ

مستوي (به كم ج ول شماره )1از این يضيه صـادق ،بـه يضـيه صـادق دیگـري
می رسي كه جاي موضوع و محمول آن سوض ش هاست .سپ
از يضيه به دستآم ه ،به يضيه كاذبی میرسي كه سك

با گـرفتن نقـي

مزم الكذ يضيه اوليـه

است .این رون در ج ول زیر نشان داده ش هاست:
(ج ول شماره)2
يضيه اصلی
كاذ
هر الع،
برضی الع،
هيچ الع،
برضی الع،

نقي

ستون1
صادق

است
است
نيست
نيست

برضی الع،
هيچ الع،
برضی الع،
هر الع،

سك

مستوي ستون2
صادق

نيست

نقي

ستون7
كاذ

-------

-------

نيست

هيچ  ،الع نيست

برضی  ،الع است

است

برضی  ،الع است

هيچ  ،الع نيست

برضی  ،الع است

هيچ  ،الع نيست

است
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آن (در صـورت در ناـر گـرفتن «بقـا كـذ ») ،در

رابطه ميان ی يضيه و سك

ج ول فوق ،ميـان سـتون نهـارم و سـتون اول بريـرار اسـت .در حقيقـت سـتون
نهارم ،سك

مستويِ مزمالكذ ستون اول به شمار میآی .

روق دوم :در صورعی كه هر ی از يضایاي محصوره كاذ باشـن  ،مـیعـوان
رابطه ميان موضوع و محمول را از ميان نسب اربـع عريـين كـرد و بـر اسـاس آن
يضيه مزمالص يی را به دست آورد كه در همـه حـامت صـحيح اسـت .سـپ
نقي

بـا

كردن این يضيه ،به يضيه مزمالكذ يضيه ن ست دست یافت .این رونـ را

به سنوان نمونه براي يضيه سالبه كليه به صورت نمودار زیر ارا ه كردهای :
حامت ممكن ميان موضوع و محمول
يضيه اصلی

و يضایایی كه در این حالت صادق هستن

هر

يضيه مشترک

1

يضيه مزم الكذ

كه در همه حامت صادق است

الع است

الع =
برضی

الع است 

برضی

الع نيست

الع ×
برضی
هيچ الع

الع است 

نيست

برضی

(كاذ )

الع است ـ (~)
(صادق)

هر

هيچ

الع نيسـت

(كاذ )

الع است

الع <
برضی

الع است 

برضی

الع نيست

الع >
برضی

الع است

1ـ در این نمودار »×« نشانه سموم و خصوص من وجه؛ »=« نشانه عساوي؛ »<« نشانه سموم و خصـوص
مطلق و »~« نشانه نقي

است.
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اثبات سایر رواب نيز از این طریق (روش دوم) امكانپذیر است .میعوان روابـ
به دست آم ه را كه در آنها از كذ ی يضيه ،به سك

مزم الكذ آن مـیرسـي ،

در ج ول زیر خالصه كرد:
يضيه اصلی

سك

كاذ

كاذ

هر الع،

است

برضی الع،
هيچ الع،
برضی الع،

مستوي

---

است
نيست

برضی  ،الع است
هيچ  ،الع نيست

نيست

هيچ  ،الع نيست

(ج ول شماره)7
بر این اساس میعوان عرریع ابنسينا را ب ین نحو عربير نمود كـه اگـر يضـيهاي
صادق باش  ،سك
سك

مستوي آن بایـ صـادق باشـ و اگـر يضـيهاي كـاذ باشـ ،

مستوي آن نيز بای كاذ باش كه در حالت اخيـر ،سكـ

داراي يواس خاصی است كه با يواس سكـ

گـرفتن از يضـيه،

گـرفتن از يضـایاي صـادق متفـاوت

خواه بود .به سبارت دیگر ،دو دسته يواس براي سكـ

مسـتوي وجـود دارد كـه

ی دسته مربوط به يضایاي صادق (ج ول شـماره  )1و دسـته دیگـر مربـوط بـه
يضایاي كاذ است (ج ول شماره .)7
) عفسير دیگر از يي بقا در ص ق و كذ كه صـحيحعـر بـه ناـر مـیرسـ  ،آن
است كه این دو يي به صورت ه زمان مورد ناـر هسـتن ؛ در صـورعی كـه مـراد
ابن سينا را اینگونه در نار بگيری كه :سك

مستوي آن است كه عوس ی ياسـ ه

واح  ،ه زمان يضيه صادق را به يضيه صادق و يضيه كاذ را به يضـيه كـاذ
مب ل سازد ،میعوان رواب سك

مستوي ميان يضـایاي محصـوره را بـا عركيـب

ج ولهاي  1و  ،7به صورت زیر در نار گرفت .از آنجـا كـه موجبـه كليـه كـاذ ،
سك

مزمالكـذ نـ ارد (رک :جـ ول شـماره  )7و سـالبه جزیيـه صـادق ،سكـ
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مزمالصــ ق نــ ارد (رک :جــ ول شــماره  ،)1روابــ زیــر ميــان يضــایا بريــرار
خواه بود:
يضيه اصلی
هر الع،

سك

است

برضی الع،
هيچ الع،
برضی الع،

مستوي

--برضی  ،الع است

است

هيچ  ،الع نيست

نيست

---

نيست

(ج ول شماره)5
در اینجا مزم است عا نن نكته در مورد رواب به دست آم ه در جـ ول شـماره
 5ذكر گردد:
1ـ ننان كه مالحاه میشود این ج ول با رواب سكـ

در منطـق يياسـی ج یـ

مشابهت دارد .به دليل پذیرش مغالطه وجودي در منطق ج ی  ،موجبه كليه در همه
موارد داراي سك

ن واه بود )copi,1995, p.219-220؛؛ عيـ من ،1787 ،ج ،7ص.)27-26

در ج ول به دست آم ه نيز موجبه كليه ،همواره داراي سك

نيسـت .گرنـه سلـت

این نتيجه گيري در منطق ج ی و مبحك موجود دو امر متفاوت است ،اما مشـابهت
ایجاد ش ه يابل عوجه است .شای اگر ابـنسـينا بـه مزمـه عرریـع خـود از سكـ
مستوي كه در آن بقا در كذ را نيز در نار گرفته بود ،وفادار میمان  ،منطقـ انان
اسالمی از مناري دیگر به نتيجهاي مشابه منطق ج ی دست مییافتن .
2ـ اگر رواب سك

ميان يضایا را به صورت فـوق در ناـر بگيـری  ،سكـ

یـ

1

يضيه ،يضيه مزمالص ق و مزمالكذ آن به شمار خواه آم و یا به عربير دیگر،
يضيه مرادل و ه ارز آن محسو میگردد .در ميان است ملهاي مباشر ،رابطهاي
 -1در كـل مقالـه ،مـراد از يضـيه مزمالصـ ق« ،مزمالصـ قِ يضـيه صـادق» و مـراد از يضـيه مزمالكـذ ،
«مزمالكذ ِ يضيه كاذ » است ،زیرا ننانكه عهانوي عذكرمیده  .ممكن است كسی از سبـارت «بقـاء صـ ق»،
يضيه مزمالص ق ی يضيه كاذ و از سبارت «بقا كذ » ،يضيه مزمالكـذ یـ
نمای (عهانوي ،1996 ،ج ،2ص.)1217
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نون نق

المحمول نيز از این ویژگی برخورداراسـت .در صـورعی كـه در روابـ

فرلی سك

مستوي كه در كتب منطقی ذكر میگردد (ج ول شماره ،)1يضيه سك

ش ه عنها در ص ق از يضيه اصلی پيروي میكن  .از آنجا كه عمـامی اسـت ملهـاي
مباشر ناير :سك

نقي

 ،نق

عام و ...به كم دو ياس ه سك

مسـتوي و نقـ

المحمول يابل بازسازي هستن (مصاحب ،1781 ،ص162؛ اكبـري ،1781 ،ص ،)71میعـوان
ج ول ج ی ي از رواب است مل هاي مباشر عرعيـب داد كـه عمـامی مـوارد ب سـت
آم ـ ه ه ـ ارز و مرــادل يض ـيه اصــلی بــه شــمارآین ـ و در ایــن صــورت عمــامی
است مل هاي مباشر به دست آم ه ،مرادل يضيه اصلی خواهن بـود و در صـ ق و
كذ از آن عبريت خواهن نمود .بنابراین در صورعی كه روابـ سكـ

مسـتوي را

به صورت ج ول شماره 5عصحيح نمایي میعواني يي «بقـا كـذ » را در عرریـع
آن اخذ نمایي .

فافتههاي پژوهش
در این مقاله ابت ا آثاري از ابنسينا كه در آنها يي «بقا كـذ » در عرریـع سكـ
مستوي بهكار رفته است مررفی گردیـ و نشـان داده شـ كـه بـر اسـاس شـواه
موجود ،نمیعوان وجود این يي را به اشتباه كاعبان منسـو نمـود .سـپ

ناـرات

م تلع منطق انان در مورد سلت طرح این يي از سوي ابنسينا ارا ـه شـ و نقـ و
بررسی گردی  .ب ین مناور نارات مطرح شـ ه بـه دو دسـته مـوافقين و م ـالفين
عقسي گردی و مورد نق يرار گرفت و نشان داده ش كه در صورت اخذ ایـن ييـ
در عرریع سك

مستوي ،ناام ابنسينا ناسازگار خواه بود .سپ

جهت رفع این

ناســازگاري دو پيشــنهاد ارا ــه گردی ـ  .ب ـ ین نحــو كــه یــا مزم اســت عــا همانن ـ
خواجه نصير طوسی يي مذكور را از عرریع خود حذف نمـایي و یـا آنكـه روابـ
سك

مستوي را بر اساس این يي عصحيح نمایي  .بر این اساس در ادامه مقاله بـا

فرض صحيح بودن يي «بقاء كذ » در عرریع سك

مستوي ،رواب ميـان يضـایا

در دو حالت م تلع به دست آم  .در حالت ن ست این فرض بررسـی شـ كـه دو

331

  331دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور)  /سال دوازدهم  /پاييز و زمستان  / 3178شماره 00

ياس ه مستقل براي سك

مستوي وجود داشته باش كه یكی يضایاي مزمالصـ قِ

يضيه صادق و دیگري يضایاي مزمالكذ ِ يضيه كاذ را مشـ ص مـیسـازن و
در حالت دوم این فرض بررسی گردی كه عنها با یـ ياسـ ه ،در صـورت صـادق
بــودن یـ يضــيه ،سكـ

مزمالص ـ ق آن و در صــورت كــاذ بــودن آن ،سك ـ

مزمالكذ آن مش ص میگردد .همچنين در این حالت ،مزایاي عغيير رواب سكـ
مستوي مورد بررسی يرار گرفت و نشان داده ش كه يضایایی كه از رواب ج ی
به دست میآین  ،مرادل و ه ارز يضایاي اصلی به شمار میآین .
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منابع و مآخب
 آشتيانی ،ميرزا مه ي ،تعليقه علي شرح المنظومه السبزواري (يس المنطق)،
ي  ،دفتر عبليغات اسالمی حوزه سلميه1776 ،
 ابنسينا ،االشارا و التنبيها  ،ي  ،نشرالبالغه1771 ،
 همو ،االشدارا و التنبيهدا  ،عصـحيح محمـود شـهابی ،انتشـارات دانشـگاه
عهران1779 ،
 همــو ،االشددارا و التنبيهددا  ،عصــحيح ســليمان دنيــا ،يــاهره ،دارالمرــارف،
1776هـ
 همو ،االشارا و التنبيها  ،عصحيح یرقو فرجه ،هلن  ،ناپ لي ن1892 ،م
 همو ،الحكمه العروضيه ،نس ه خطی ،در مجموسه ،Ups765 :سو  ،كتاب انه
اوپسام
 همو ،دانشنامه عالفي (رساله منطق) ،عصحيح محم مرـين و محمـ مشـكوه،
عهران ،انتشارات انجمن آثار ملی1771 ،
 همو ،شفا (منطق) ،عصحيح ابراهي م كور ،ي  ،منشورات مكتبه آیه اهلل الرامـی
المرسشی النجفی1511 ،هـ
 همو ،عيون الحكمه ،به همراه شرح ف ررازي ،عصحيح احم حجازي و احمـ
السقا ،عهران ،مؤسسه الصادق للطباسه و النشر1777 ،
 همو ،عيون الحكمه ،عصحيح سب الرحمن ب وي ،بيروت ،دارالقل 1981 ،م
 همو ،عيون الحكمه ،به كوشـش مجتبـی مينـوي ،نـاپ از روي نسـ ه خطـی،
عهران ،انتشارات دانشگاه عهران1777 ،
 همو ،عيون الحكمه در :رسائ ابنسينا ،عصحيح حلمـی ضـيا اولكـن ،آنكـارا،
2111م
 همــو ،القصدديده المزدوجدده فددي المنطددق( ،بــه همــراه منطــق المشــرييين)،
ي  ،منشورات مكتبه آیه اللّه الرامی المرسشی النجـفی ،افست از روي ناپ ياهـره،
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1911م
 همو ،المرتصر االوسدط فدي المنطدق ،نسـ ه خطـی شـماره ،5829 :عركيـه،
كتاب انه ایاصوفيه
 همو ،المسائ الغرفبه العشرفنيه در منطق و مباحا الفاظ (مجموسـه متـون
و مقامت عحقيقی) ،به اهتمام مه ي محقق و عوشیهيكو ایزوعسو ،عهران ،مؤسسـه
مطالرات اسالمی دانشگاه م گيل1717 ،
 همو ،مفاتيح الرزائن في المنطق ،نسـ ه خطـی ،در مجموسـه شـماره،5657 :
عهران ،كتاب انه مل
 همو ،منطق المشرقيين ،ي  ،منشورات مكتبه آیه اللّه الرامی المرسشی النجفی،
1511هـ
 همو ،منطق الموجز ،نس ه خطی ،در مجموسه شماره ،1551 :عركيه ،كتاب انـه
جاراهلل
 همو ،الموجز الصغير في المنطق ،نس ه خطی ،در مجموسه شـماره،5711/7 :
عركيه ،دانشگاه استانبول
 همو ،الموجز الصغير في المنطق ،نس ه خطـی ،در مجموسـه شـماره،7557 :
عركيه ،كتاب انه احم ثالك
 همو ،الموجز الصغير في المنطق ،نس ه خطی ،در مجموسه شـماره،5895/7 :
عركيه ،كتاب انه نور سثمانيه
 همو ،ن اه ،عصحيح محم عقی دانش پژوه ،عهـران ،انتشـارات دانشـگاه عهـران،
1779
 همـو ،نكت المنطدق ،نسـ ه خطـی ،در مجموسـه شـماره( 712 :گ،)155-151
عهران ،كتاب انه مجل
 همو ،الهدافه ،عصحيح محم سب ه ،ياهره ،مكتبه القاهره الح یثه1975 ،م
 ابهري ،المنطق في الهدافه الحكمه ،مصر ،مطبرـه المكتبـه الرربيـه السـلطانيها،
1278هـ
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 اكبري ،رضا« ،احكام قضافا» ،فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق،
عهران ،بهار 1781
 عهانوي ،محم سلی ،كشاف اصطالحا الفنون و العلوم ،بيروت ،مكتبه لبنـان
ناشرون1996 ،م

 عي من ،پـل ،كهـين ،هـاوارد  ،درآمددي ندو بده منطدق ،منطدقهداي قياسدي،
استقرافي و  ،عرجمه :رضا اكبري ،عهران ،انتشارات دانشگاه امام صـادق،
1787
 حلی ،جمـال الـ ین حسـن ،ال دوهر النضديد ،عصـحيح محسـن بيـ ارفر ،يـ ،
انتشارات بي ار1781 ،
 خوانساري ،محم  ،منطق صوري ،عهران ،انتشارات آگاه1785 ،
 رازي ،ف رال ین محم بن سمر ،االنارا في شدرح االشدارا  ،عصـحيح اميـر
فرهپور ،پایان نامه كارشناسی ارش رشته فلسفه و كـالم اسـالمی ،اسـتاد راهنمـا
سب اهلل نورانی ،دانشك ه الهيات دانشگاه عهران1775 ،
 همو ،لبا االشارا و التنبيها  ،عصحيح احم حجازي السقا ،يـاهره ،مكتبـه
الكليات امزهریه1986 ،م
 همــو ،الملرددص خبرددش منطددق  ،عصــحيح اح ـ فرامــرز يراملكــی و آدینــه
اصغرينژاد ،عهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق1781 ،

 رازي ،يطب ال ین محم بن محم  ،تحرفر قواعد المنطقيه في شدرح الرسداله
الشمسيه خشرح شمسيه  ،ي  ،انتشارات بي ار1787 ،
 همو ،شرح مطالع االنوار ،عصحيح محسن جاه  ،پایان نامه دكتـري فلسـفه و
كالم اسالمی ،استاد راهنما نجفقلی حبيبی و اح فرامرز يراملكی ،عهران ،دانشـك ه
الهيات دانشگاه عهران1785 ،
 سبزواري ،هادي ،شرح منظومه منطق ،عصحيح :مسرود طالبی ،ي  ،نشر نا ،
1517هـ
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 ساوي ،سمر بن سهالن ،البصائر النصيرفه في المنطدق ،عرليـق محمـ سبـ ه،
مصر ،مطبره الكبري امميریه1716 ،هـ
 همو ،تبصره (دو رساله دیگر در منطق) ،به كوشش محمـ عقـی دانـش پـژوه،
عهران ،انتشارات دانشگاه عهران1777 ،
 سهروردي ،شها ال ین ،حكمه االشراق (مجموسه مصنفات) ،عصحيح هـانري
كربن ،عهران ،پژوهشگاه سلوم انسانی و مطالرات فرهنگی1781 ،
 همو ،اللمحا (مجموسه مصنفات) ،عصحيح نجفقلی حبيبی ،عهران ،پژوهشـگاه
سلوم انسانی و مطالرات فرهنگی1781 ،
 همو ،منطق التلوفحا  ،عصحيح سلی اكبر فيـاض ،عهـران ،انتشـارات دانشـگاه
عهران1775 ،
 همــو ،منطددق المشددارا و المطارحددا  ،عصــحيح مقصــود محمـ ي و اشــرف
سالیپور ،عهران ،نشر حق یاوران1785 ،
 شهابی ،محمود ،رهبر خرد ،عهران ،كتابفروشی خيام1765 ،
 شهرزوري ،شم

ال ین محم  ،رسائ الش ره االلهيده فدي علدوم الحقدائق

الربانيه ،عصحيح نجفقلی حبيبی ،عهران ،مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایـران،
1787
 همو ،شرح حكمه االشراق ،عصحيح حسـين ضـيایی عربتـی ،عهـران ،مؤسسـه
مطالرات و عحقيقات فرهنگی1772 ،
 شيرازي ،يطب ال ین محمود بن مسرود ،شرح حكمه االشراق سدهروردي ،بـه
اهتمام سب اللّه نورانی و مه ي محقق ،عهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی1785 ،
 طوسی ،نصيرال ین محم  ،شرح االشارا و التنبيها  ،ي  ،نشرالبالغه1771 ،
 همو ،منطق الت رفد ،به همراه شرح آن (الجوهر النضي ) سالمه حلی ،عصـحيح
محسن بي ارفر ،ي  ،انتشارات بي ار1781 ،
 فرصت شيرازي ،محم نصـير ،اشكا الميزان ،عهـران ،كتابفروشـی اسـالميه،
1758
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 مصاحب ،غالمحسين ،م خل منطق صورت ،عهران ،انتشارات حكمت1781 ،
 مافر ،محم رضا ،المنطق ،عهران ،انتشارات الهام1777 ،
 ملكشــاهی ،حســن ،ترجمدده و شددرح اشددارا و تنبيهددا  ،عهــران ،انتشــارات
سروش1767 ،
 مه وي ،یحيـی ،فهرست نسرههداي مصدنفا ابدنسدينا ،عهـران ،انتشـارات
دانشگاه عهران1777 ،
 ميرزا محم سلی ،الحاشيه علي «الحاشيه علي تهدبفب المنطدق» ،بـه همـراه
حاشيه سب اللّه ،ي  ،مؤسسه النشر امسالمی1512 ،هـ
 یزدي ،مولی سب اهلل ،الحاشيه علي تهبفب المنطق خحاشديه مالعبدداهلل  ،يـ ،
مؤسسه النشر امسالمی1512 ،هـ
 Copi, M, Introduction to logic, New Delhi, Prentice-Hall,
Ninth Edition, 1995
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