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  چکیده
ي در ایـن حـوزه شـده    ا پردامنهمباحث  آغازگرارسطو با معرفی سه شکل از قیاس اقترانی 

در سه قسم اول قیاس اقترانی است. شکل چهارم بعدها به اشکال قیاس اقترانی اضافه شد. 
در  .اسـت ن آسر شکل چهارم قیاس و شرایط انتاج  بربحث  ؛شود یدیده نم ينظر اختالف

شـرایط   .2 ؛مجایگاه شـکل چهـار   .1: شود یمسه اختالف عمده دیده  م قیاسشکل چهار
الـدین ابهـري را در بـر     اثیـر دانان قبـل   که منطق گروهی از متقدمان .ضروب منتج .3 ؛انتاج

ضرب منـتج را بـراي    جپنبا شرایطی ) ابن صالح همدانی تا افضل الدین خونجیگیرد ( یم
اثیرالدین بعد  دانان منطقبرخی از  ةبرگیرند درکه  اند و گروهی از متأخران قائلشکل چهارم 

ذکـر اسـت کـه     شـایان  .انـد  قائلن آضرب منتج براي  هشتبا شرایط دیگري به  اند ابهري
مـرور   بـه افزود و  مبا شرایطی سه ضرب دیگر به ضروب منتج شکل چهار لدین ابهرياثیرا

و ..) بدون توجه به شرایط سه ضـرب   ،(تفتازانی،حاج مالهادي سبزواري دانان منطقبرخی 
 ۀدر این مجال پیشین شدند.ضرب منتج  هشتقائل به ی کل طور بهسوي ابهري،  ازشده  ارائه

ضمن اثبات درسـتی نظـر   . یمکن یمبررسی را شکل چهارم قیاس اقترانی و شرایط انتاج آن 
ی از عبـارات  بـدفهم  کننـدة  که مشـخص  شود می یابی  یشهرن امتأخربرخی از نظر  ،متقدمان

 یرموجـه غهاي  یاسق(مختلطات) به  موجهات دربارة اونظر که  اینو است اثیرالدین ابهري 
بیان روشن این خلط به چرایـی   بر عالوهاست. در این پژوهش  شده  داده(مطلقات) تسري 

  .است  این اشتباه نیز پرداخته شده
  .شرایط انتاج ،ابهري ،چهارم شکل ،اقترانیقیاس  :ها کلیدواژه
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  مقدمه .1
ارزیـابی  دلیـل  همـین  بـه   ؛است دانان منطقآن از موارد اختالفی میان  و شرایط مشکل چهار

 استفاده تر کم مشکل چهار از .ي این مقاله خواهد بودها دغدغهیکی از  شده مطرحهاي  یدگاهد
یی کـه  هـا  پژوهش باوجوداست.  دانان منطقاما وجود اختالف در شرایط موردنزاع شود،  می

یِ تحلیلی دقیق از شرایط انتـاج  خالجاي  ،شکل چهارم صورت گرفته استتاریخچۀ  دربارة
  مشکل چهار دربارةد. وش یماحساس ان متأخردادن مواضع اشتباه دیدگاه  نشانو  مچهار شکل

مشخص شود  تا شود یماشاره  ها مقالهبه این  مختصراًاست که  شده  ارائههشت مقاله  تاکنون
 :واکاوي نشده است دقت بهیی در این بحث هنوز ها حوزهچه 

بـه   را شـکل چهـارم   )1331( »داستان شکل جالینوسی در باختر« ۀمقالدر پژوه  دانش. 1
و  یناسـ  ابـن  نخستین کسانی که به این نسبت پی بردنـد وي  ازنظر(دهد  یجالینوس نسبت م

  برد؛ را نام می مخالفان و موافقان شکل چهارم در باختر درادامهو  )دبودن  رشد ابن
 »رویکرد تاریخی به شکل چهـارم قیـاس حملـی و شـرایط انتـاج آن     « ۀمقالدر نبوي  .2

 ،کرده اسـت  یو شرایط انتاج آن را بررس چهارمکه ازنظر تاریخی شکل  آن بر عالوه ،)1376(
 .که چرا ارسـطو از بیـان شـکل چهـارم غفلـت کـرده اسـت        دهد یم خنیز پاسبه این سؤال 

و ایـن  کند  می یدترد ابرازاسناد شکل چهارم قیاس به جالینوس  دربارة در این مقاله چنین هم
 اسـات یق خلـط  آن علـت  واشاره شـده   متأخراندر این مقاله به اشتباه  کند. ینسبت را رد م

یل بـه ایـن خلـط نپرداختـه اسـت. در      تفصـ  بـه گرچه  ،است دانسته شده یرموجهغ و موجه
  شود؛بررسی  یلتفص به این مسئله است پژوهش حاضر سعی شده

 »چرا چهار شکل؟ یا سـه شـکل یـا شـش شـکل     « ۀمقالدر امیري   عسکري سلیمانی .3
تا نشان دهد که یا باید به سه شکل قیاس اقترانی ملتـزم شـد و از    است تالش کرده )1384(

بـود   بند يبعضی از لوازم آن مانند شرایط انتاج شکل اول دست شست و یا به شش شکل پا
  ؛و شکل پنجم و ششم را هم پذیرفت

منتج قیاس اقترانـی   ايه مفروض هریک از ضربة قاعد«ۀ مقالدر  صمدي ةزاد اهللا نیع .4
 قاعدةمبناي  برمنتج قیاس حملی  يها ضرب ۀهم که پردازد یممسئله  اینبه ) 1391» (حملی

ب چهار شکل قیاس وبودن ضر منتج تواند یکنار طرق قبلی م دراین طریق  .اند منتج مفروضی
 ؛اقترانی را اثبات کند

) 1393» (کل الرابـع ابوالفتـوح ابـن الصـالح الهمـدانی     شمقاله فی ال« ۀمقالفالحی در  .5
که دیـدگاه ابوالفتـوح    آن بر عالوهاست و  کرده بررسیرا شکل چهارم  دربارةدیدگاه همدانی 
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دیگـر   يآرااین دیدگاه را بـا   است داشتهبیان  مشکل چهار درموردابن الصالح الهمدانی را 
   1کرده است؛دانان مسلمان نیز مقایسه  منطق
 ۀنوشت ،الشکل الرابع یالالمع ف ۀرسال یقو تحق یحتصح«با عنوان دیگر  يا و در مقالها .6

 یالالمع ف لۀرساعبدالرزاق جیلی در  نیمجدالد کند یم یانب )1394( »عبدالرزاق ینمجدالد
به مختلطات شکل چهـارم پرداختـه اسـت و دیـدگاه دو      بار نخستینبراي  الشکل الرابع

را  یعبـدالرزاق جیلـ   نیمعاصر یعنی ابوالفتوح ابن الصالح همدانی و مجدالـد  دان منطق
  ؛کرده است مقایسه

به ایـن پرسـش    )1395( »قیاس حملی در منطق سهروردي شکل چهارم« درعظیمی . 7
ـ آ کنـد؟  یمـ  فحذ اش یاسیق هستگارا از د رمچها شکل ورديسهر اچر دهد که میپاسخ   اـی

ـ  رماـچهـ  کلـشـ  اندـفق باوجود ،سطوار قیاسی هستگاد هماننداو،  قیاسی هتگاـسد  ايذیرـپ
 یـن ا ۀیفرضــ  ؟دـکنـ  يبند را صورت رمچها شکل تواند ینم کهدارد  تنگناهایی یا ؟ستآن ا
  ؛ستدوم ا ۀنیگز مقاله
) علت نپرداختن ارسـطو  1395( »حملی قیاس چهارم ارسطو و شکل«پورموسوي در . 8

ـ ادر دگاهیـ داسـت. وي بـه دو   کـرده  را بررسـی   مبه شکل چهار اشـاره دارد: یکـی    بـاره  نی
 یـن ا سیربر با رنوشتا ینادر  . اومسلمانان دانان منطقشناسان غربی و دیگري دیدگاه  ارسطو

 نمیـا  بـه  رمچهـا  شکلاز  سخنی سطوار اچر. 1: دهد یمپاسخ  یرز يها پرسشبه  هیدگادو د
ـ آ. 3شـد؟   رمچها شکل رمچها سطو شکلاز ار پس چگونه. 2 ؟ه استوردنیا ایـن شـکل    ای

  باید شکل چهارم بماند یا نه؟
بودن شرایط انتاج شـکل چهـارم در    نادرستتبیین  است رو سعی شدهِ پیش ر پژوهشد

 صـورت  بـه (برخی از پیروان اثیرالدین ابهري) بررسی و علت این اشتباه نیز  متأخراندیدگاه 
و شـود  ی بررسـ شـکل چهـارم    دربـارة این، دیـدگاه مالصـدرا    بر عالوهگیري شود.  پیدقیق 
  .شود دادهنشان  المنطقیه الفنون فی یهالمشرق اللمعاتی شارح کتاب بدفهم
  

  شکل چهارم ۀتاریخچ .2
ن آ چنـان  هـم کـه   کند یقواعد استدالل را چنان قوي طرح م، علم منطق ةکنند ینتدو ،ارسطو

براي قیاس حملـی سـه شـکل را     ارغنوندر کتاب  وي. اندیشمندان استقواعد موردتوجه 
 در تقسیم قیاس اقترانی به سه شکل جایگاه حد وسـط در دو مقدمـه   او ةایدکند.  یمعرفی م

چرا ارسطو شکل چهارم را بیان نکرده است دو دیـدگاه عمـده وجـود     که این درمورد .است
بـودن   یرطبیعیغمسلمان  اناند منطقشناسان غربی.  ارسطودارد: دیدگاه اندیشمندان مسلمان و 
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شناسـان غربـی    ارسـطو داننـد.   یمـ به این شکل از قیـاس   اوشکل چهارم را علت نپرداختن 
در مالك شمارش جهات، این امر را علت نپرداختن ارسطو به شکل چهارم  اوبا نقد  ،عمدتاً

 قیـاس  تقسـیم  در ارسطو ةدیا که است معتقد راس دیوید .)37: 1395 يپورموسو( دانند یم
کـه   ،اسـت با حد اکبر و حـد اصـغر    نسبتمیزان وسعت حد وسط در  شکل سه به اقترانی
سـه شـکل قیاسـی     صرفاًیجه درنتوجود نخواهد داشت و  تر بیشسه احتمال  صورت دراین

  :سدینو یدیوید راس در کتاب ارسطو مخواهیم داشت. 
سه شـکل   توان یتنها م ،برگزیدهمعیار ارسطو در تقسیم اشکال به  باتوجه ،یگرد عبارت به

بـا   نسـبت یعنی مبناي او میزان وسعت حد وسـط در   ؛را در قیاس حملی شناسایی کرد
شکل چهـارمی   ،اگر مبناي او موقعیت حد وسط بود که چنان .حد اکبر و حد اصغر بود

و محمـول در  صـغري  یعنی همان مبنایی که حد وسط موضوع در  ،کرد یم بینی یشرا پ
اما مبناي او میزان وسعت حد وسط در مقایسه با حـد اکبـر و حـد اصـغر      ؛استکبري 
تـر از یکـی یـا     یعنـی حـد وسـط یـا عـام      ؛سه احتمال وجود دارد صورت دراین .است

  .)Ross 1933: 35تر از یکی است ( خاص

 شـناخته در تبیین مارتا نیل نیز جایگاه حد وسط عامل نپرداختن ارسطو به شکل چهـارم  
بـه اصـغر و    نسبتوي جایگاه اوسط  ازنظردیوید راس است.  ازمتمایز  اواست. تبیین  شده 

سـه   صـرفاً اسـت  بلکه در چینش خطی ارسطویی سبب شـده   ،اکبر نه در مقدمات استدالل
  حالت ممکن ایجاد شود:

دریافـت کـه    تـوان  یمـ ی آسان به ،او را چنین نمودارهایی هدایت کرده باشند ۀاندیشاگر 
زیـرا روشـن   ، وجود داشـته باشـد   تواند یمنداشته است تنها سه شکل قیاسی چرا وي پ

طرفین چیـده شـود بـا    به  باتوجه تواند یموجود دارد که حد اوسط  راه  سهاست که تنها 
2اکبر باید همواره بر اصغر مقدم باشد که اینفرض 

 )71 :1978 Knealeand  Kneale(.   

نقدهایی بر هـر دو   حال نیباااما  دارند،متون ارسطو در ییداتی أاز این دو نظریه ت هرکدام
اما تحلیـل   3.است راه همي تر کمارسطو با مشکالت  نظر ازتبیین مارتا نیل نظریه وارد است. 

در مقایسه بـا دو حـد دیگـر     میزان وسعت حد وسطزیرا با فرض  ،دیوید راس اشتباه است
  :خواهیم داشتسه احتمال 

  ؛حد وسط اعم از هر دو حد باشد .1
  ؛حد وسط اخص از هر دو حد باشد .2
  یکی و اخص از دیگري باشد. از حد وسط اعم .3
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روشن است که در حالت سوم مشخص نیست حد وسط از کدام حـد اعـم و از کـدام    
چهـار   صـورت  دراینفرض است که  قابلبراي آن دو حالت  صورت دراینحد اخص است. 

توان تحلیـل سـازگاري از سـه حالـت      ینماین بر عالوهنه سه شکل.  ،تاس پذیرتصورشکل 
  شرایط قیاس ارائه داد. براساس

صـورت   درآن ،زیرا اگر مالك شکل اول این باشد که اوسط اعم و اخص از اکبر باشـد 
از اصـغر و   تـر  عـام  حد وسطمحمول دو مقدمه است  حد وسطباید در شکل دوم که 

زیرا در این شکل یک مقدمـه بایـد سـالبه باشـد و      ،اکبر باشد که سخنی نادرست است
شکل سوم که در این مالك،  ۀیپاتر نیست. بر ی از مقدمات عامکی در حد وسط جهیدرنت

 لزومـاً باید اخص از اصغر و اکبر باشد که  حد وسطموضوع دو مقدمه است  حد وسط
ـ آ یدرنمـ جزئیـه یـا سـالبه ایـن حکـم درسـت        ۀمقدم چنین نیست و در مقدمات با  دی

 .)140: 1395 (عظیمی

امـا رویکـرد وي در تبیـین اشـکال      4،کند یارسطو سه شکل از قیاس حملی را معرفی م
را شناسـایی   مارسطو شکل چهار. «شود یمبه شکل چهارم  دانان منطقتوجه  ساز نهیزمقیاس 
اما ضروب منتج آن را شناسایی کرده بود؛ پس از ارسطو شاگردش تئوفراستوس ایـن   ،نکرد

 .)207: 1394 (فالحـی  »شـمارد  یبرمـ یرمستقیم شـکل اول  غضروب  عنوان بهپنج ضرب را 
کـرده  توجـه   مشکل چهار به چه کسی بار اولین کهدارند واحدي ن نظر باره  درایندانان  منطق
» شـکل جالینوسـی  « مو بـه شـکل چهـار    دهنـد  ینسـبت مـ   ن را به جالینوسآبرخی  .است

  .دهند یو به فردي دیگر نسبت م دانند یو برخی این نسبت را نادرست م گویند یم
 خـود  کتـب شکل چهارم در  به دانان اسالمی نخستین کسی بود که منطق درمیان نایس ابن

البته او خود را اولـین طـراح شـکل     .)465: 1392 سینا ابن( ، گرچه به آن نپرداختکرد اشاره
وا قسما رابعاً؛ غفقد أل: «دهد یرا به جالینوس نسبت م مو با تسامح شکل چهار داند ینم مچهار

منظـور از فاضـل    .)107: 1964 نایسـ  ابـن (» الوجه هذا یو فاضل األطباء یذکر هذا و لکن ال عل
  5.است االطباء جالینوس

 ۀمقدمـ در اسـت،   ستهیز یم نایس ابن که یک سده پس از ،ابوالفتوح ابن الصالح الهمدانی
ـ  یاسالشکل الرابع من اشکال الق یف« با عنوان خود ۀمقال ـ     یحمل  یو هـو الشـکل المنسـوب ال
 دهـد  یو نشان مـ  پردازد یشکل چهارم از ارسطو تا روزگار خویش م ۀتاریخچبه  »ینوسجال

خود شکل چهارم را معرفی نکرده و فقط سه شـکل اول را ذکـر    يها که جالینوس در رساله
 6بـه ایــن شــکل پرداختــه اســت  نایســ نـام دنحــا پــیش از ابــن  بــهکـرده اســت و کشیشــی  

  .)79 :1393 فالحی(
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 حیبـه جـالینوس را صـح    منسبت شـکل چهـار   ،دان مشهور لهستانی منطق ،لوکاسیه ویچ
نـه قیـاس    وي معتقد است که او عمدتاً اشکال چهارگانه قیاس حملـی مرکـب و  « .داند ینم

حملی بسیط را موردمطالعه قرار داده است و اسناد شکل چهـارم قیـاس حملـی بسـیط بـه      
  ).5: 1376 (نبوي »باشد یجالینوس صحیح نم

تـا قبـل از    موضـوغ   ایـن  در گرفتـه  انجـام سیر تاریخی شکل چهارم تحقیقات به  باتوجه
  خالصه کرد:بدین شکل  توان یمرا  اثیرالدین ابهري

 و ضــروب منــتج و عقــیم آن اســتشــکل چهــارم  ةکننــد مطــرحدنحــاي کشــیش  .1
  ؛)99، 93: 1393 فالحی(

 به آن نپرداخته است از طبع يدلیل دور بهاما  ،کند یشکل چهارم را ذکر م نایس ابن .2
  ؛)107:تا بی نایس ابن(

را بحـث  شـکل چهـارم   مطلقـات   یشکل مفصل بهابوالفتوح ابن الصالح همدانی  .3
  ؛)209 :1394(فالحی  کرده است

موجهات بسیط را مطرح کرده  يبرابیان اختالطات شکل چهارم عبدالرزاق جیلی  .4
  ؛)218 :همان( است

بـا اسـتاد مخالفـت     در نتایج برخی مختلطاتموجهات بسیط ي با طرح فخر راز .5
  ؛)همان( کرده است

مرکب  جهاتومو موجهات بسیط  يبرااختالطات شکل چهارم  کشی نیالد نیز .6
  ؛)همان( را بررسی کرده است

 ۀمشروط( در برخی موجهات مرکبه هیجزئ ۀسالبافضل الدین خونجی به انعکاس  .7
  ؛)همان (پرداخته است  خاصه) ۀعرفیخاصه و 

بـا کمـک   را شـکل چهـارم   سه ضرب منتج تـازه در مختلطـات    اثیرالدین ابهري .8
  .)همان( ه استکشف کرد یهئجز ۀسالبانعکاس 

  
  آن شرایط و چهارم شکل .3

در اسـت،   محمول کبريموضوع و در  صغريحد وسط در که  ،7شکل چهارم قیاس حملی
عمـومی  شـرایط   .استو عکس شکل اول  گیرد یموضع آخر اشکال چهارگانه قیاس قرار م

  از: اند عبارتاشکال اربعه قیاس 
  ؛دو مقدمه نبودن سالبه. 1
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  ؛دو مقدمه نبودن جزئیه .2
  .حاصل نشودکبري  بودن و جزئیصغري  ه بودنسالباز  يا جهیهیچ نت .3

  :شکل چهارم (قدما) شرایط اختصاصی
    ؛مقدمه کدام از دو هیچ نبودن جزئیه ۀسالب .1
 ؛105: 1393 ابوالفتـوح همـدانی  (صـغري  بـودن   کلـی بودن هـر دو مقدمـه بـا     موجبه .2

  .)206  طوسی:
  

  ضروب شکل چهارم 1.3
ابوالفتح ابن الصالح الهمدانی، عبـدالرزاق  شکل چهارم نظر ضروب منتج  در بررسی اختالف
حـق و  ال یانبارموي در  ،االسرار کشفمثل خونجی در  انیو جمهور منطق ،جیلی، فخر رازي

  .دانند یضرب را منتج م پنج یدمنطق تجرو  اساس االقتباسطوسی در  ، ولسان الصدق
اسـت.  ضـرب منـتج    هشـت  کـه  انـد  دهین عقیبر ا اثیرالدین ابهري دانان بعد از منطق اما

 االفکـار  خالصـۀ اما در  ،کند یماشاره  ضرب پنجبه  صرفاً الحقائق کشف اثیرالدین ابهري در
  بار به هشت ضرب اشاره کرده است: اولینبراي 

تبقـی  .... فَمن نَظَرَ فی القضایا البسیطۀِ فقـط، أو فیهـا وفـی الممکنـۀِ الخاصـۀِ والوجودیـۀِ،       
 جمیعاً، فله أن یشتَرِطَ فی إنتاجِـه ثالثـۀَ   ... :مسۀًخالضروب والمرکّبات ن نَظَرَ فی البسائطوم

وسط احتملَ أن یکونـا متـوافقَینِ   األولُ أن ال تکونَ مقدمتاه سالبتَینِ، ألنَّ المتعاندینِ لأل أمورٍ:
الثـانی أن ال تکونـا    ال موجبۀٌ وال سالبۀٌ. ،منهما نتیجۀٌ واحتملَ أن یکونا متعاندینِ، فال تَحصلُ

جزئیتینِ، ألنَّ البعض الّذي یحکَم علیه باألصغرِ احتملَ أن یکونَ غیرَ البعضِ الّذي یحکَـم بـه   
ـ والثالثُ أن ال تکـونَ   النتیجۀُ. علی األکبرِ، فال تَحصلُ ها موجبـۀٌ  صـغری ه موجبـۀً کلّیـۀً   کبری

اشتراطُ األمرِ الثـانی   فاشتراطُ األمرِ األولِ یوجِب سقوطَ أربعۀَ أضربٍ، و جزئیۀٌ؛ وبیانُه ما مرَّ.
فتبقـی   یوجِب سقوطَ ثالثۀٍ أخري، واشتراطُ األمـرِ األخیـرِ یوجِـب سـقوطَ ضـربٍ آخَـرَ.      

  .)474- 473 تا: بی يبهراال( عنی الخمسۀَ المذکورةَ مع ثالثۀٍ أخريالضروب ثمانیۀً، أ

و  المنطـق  یبتهـذ و تفتـازانی در   یهشمسـ  ۀرسالکاتبی در  انش مانندشاگرد پس از وي
و سـبزواري   البرهانو کلنبوي در  العرفان یارمعدشتکی در  نیالد اثیغمانند  دیگر دانان منطق

: 1388قراملکـی  انـد (  کـرده  اشارهبه هشت ضرب  رهبر خردو شهابی در  المنتظمۀ یاللئالدر 
بـه سـه دسـته     تـوان  یمـ را شکل چهـارم   ةردربادانان  منطق دگاهید یطور کل به .)433- 432

  کرد:  تقسیم
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شـکل   بنـابراین  دارد؛عقلی قیاس اقترانـی چهـار شـکل     ازلحاظکه معتقدند  گروهی. 1
 ماننـد ، انـد  دوري از طبع از پرداختن به آن خـودداري کـرده   دلیل بهاما  ،اند رفتهیرا پذچهارم 

  و سهالن بن ساوي و مالصدرا. نایس ابن
کـردن   سـعی در محکـم   ،شرایط و ضـروب آن  انیب با ،و اند رفتهین را پذآگروهی که  .2

  :اند میتقس قابلزیر  دسته؛ این گروه نیز به سه اند داشته مشکل چهارجایگاه 
دانـی   منطـق کـه   جـایی  تا ،اند دادهقرار  موردبحثانند دیگر اشکال شکل چهارم را م )الف

   ؛استدانسته  ومسو  مشکل دوبرتر از  ن راآ ابوالفتوح الصالح همدانی مانند
ماننـد  انـد،   دادهبسط و گسترش  آن راو  اند از شرایط انتاج آن سخن گفته دانان منطق )ب

  ؛النضید جوهرو عالمه حلی در  الملخص منطقفخر رازي در 
بـا اذعـان بـه دوري     االقتبـاس  اساسطوسی در  نیرالدینص خواجه ماننددانانی  منطق )ج

  .اند ن را بسط و گسترش دادهآطبع 
 دسته دوبه  اند کردهي اشکال قیاس خودداري بند میتقسکه از بردن نام آن در گروهی  .3

  :شوند یمتقسیم 
 ،انـد  کـرده ي اشکال قیاس خودداري بند میتقساز بردن نام آن در  تنها نهگروهی که  )الف

ی کلـ  طور بهمانند افضل الدین کاشانی که شکل چهارم را « ،اند کردهانکار  بلکه آن را
 .)87: همـان ( »همـان شـکل اول اسـت    درواقـع که این شـکل   اند انکار و بیان کرده

بودن مقدمات را به  کبريو صغري که برخی مالك  داند یمکاشانی مشکل را در این 
 که یدرحال ،دیآ یم وجود بهکه شکل چهارم  جهت  نیا از ،دانند یم ها آن تأخرتقدم و 

 جـه ینت در چـه  آن وصـغري  ي بیایـد  ا مقدمـه موضوع اسـت در هـر    جهینت در چه آن
ي استدالل اسـت، حتـی اگـر درظـاهر ایـن      اکبري بیاید ا مقدمهمحمول است در هر 

ی سـبب ایجـاد   بـدفهم وي یـک   ازنظـر  نیبنابراباشند.  نشده  انیب ترتیب بهمقدمات 
  8؛شکل چهارم شده است

  مانند فارابی. ،اند ندادهقرار  موردبحثشکل چهارم را  اصالًگروهی که ) ب
  
  )ناقدممتدانان پیش از ابهري ( دیدگاه منطقتحلیل  2.3
 صـورت  بـه امـا   .کنـد  یق) در بیان اشکال قیاس حملی به چهار شکل اشاره م 428( نایس ابن

اشـکال قیـاس    ۀهممنتج سه شکل را بیان و شرایط عمومی را براي  بروضدقیق شرایط و 
  .کند یممعرفی 
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ـ هـا جزئ کبریسـالبۀ   يو اعلم أنه ال قیاس من سالبتین و ال من جزئیتین و ال صـغر  إال أن  هی
؛ بل فی الکمیۀ ء یالمقدمتین، ال فی کل ش اخصیکون السالب ممکنا؛ و اعلم أن النتیجۀ تتبع 

  .)108 :1964 نایس ابن( و الکیفیۀ دون الجهۀ. و هذه جمل تعلمها بعد باعتبارالجزئیات

 .کنـد  را بررسـی نمـی  هـا و یـا شـرایط آن     ي به شکل چهارم دارد و ضربا اشاره صرفاًوي 
دور از است کـه ایـن شـکل را    دلیل و ضروب شکل چهارم به این  ها یژگیو نکردن بررسی

مقبـول و  یرو غ یرطبیعـی بسبب أنـه أمـر غ  : «داند یدشواري مضاعف در اثبات مو داراي  طبع
ـ     یجـۀ عنه بقوة عکس نت یو مستغن یۀمالئم لعادة النظر و الرویرغ مـا   یمـا هـو شـکل أول و عل

  .)107 :همان( 9»موضع آخر یسنوضحه ف
 دانسـته  طبع از دور به این دلیل را چهارم شکل تنبیهات و اشارات شرحی در طوس

 طبع مطابق شکل اول .قرار دارد اول شکل مقابل ۀنقط در درست چهارم شکل که است
 و شـود  یم مندرج اکبرحد  در وسطحد  و وسطدر حد  اصغرحد  اول شکل در؛ است

ـ او چهارم  سوم و دوم شکل در اما، است یعیطب کامالً بیترت نیا نیسـت. در   گونـه  نی
 چهارم شکلاما در  ،است اول شکل وارون مقدمه دو از یکی تنها ي دوم و سومها شکل

 بیترت از را بعد نیتر بیش رو نیازاو عکس شکل اول است. کند  میهر دو مقدمه تغییر 
 شـکل  بهرا ها  آن سوم و دوم يها شکل در انتاج اثبات يبرا قدما چنین هم. دارد یعیطب

 تنهـا  سـوم  و دوم شـکل  يها اسیق بازگرداندن يبرا .گردانند یبازم عکس قیطر از اول
نیـاز  شـکل چهـارم   اما براي اثبات ضروب  ،شود عکس مقدمات از یکی که است یکاف

 کـه  است لیدل نیهم بهکه  است طوسی بیان داشته .شود عکس مقدمه دو هر است که
ـ ن »بـار دوچنـدان   مشـقت  يدشـوار « بـه  چهـارم  شـکل  اثبـات  :دیگو یم یبوعل  دارد ازی

  .)239: 1375 طوسی(
 زیـر  شرط خصوصیدو شروط عمومی و  ۀهمق)  548الفتوح بن الصالح الهمدانی ( بوا

 الـی  المنسـوب  الشـکل  هـو  و الحملـی  یـاس رابع من اشکال القالکل شال یف ،خود ۀرسالرا در 
  :)106: 1393فالحی ( آورده است ،جالینوس

  ؛مقدمه از دو کدام چیهنبودن جزئیه  ۀسالب .1
  .بودن صغري کلیهر دو مقدمه با  بودن  موجبه .2

 ،دانـد  یاعتبـار نمـ   ۀدرجـ و آن را داراي  کند یسهالن ساوي نیز به شکل چهارم اشاره م
 دانـد  یمـ مـورد  اشکال حملی معتبـر را سـه    بنابراین ؛که عکس شکل اول است حسب آن به
  .)241: 1383 سهالن ساوي(
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: ذکر کرده اسـت  گونه نیرا ا شرایط انتاج شکل چهارم منطق الملخصفخر رازي نیز در 
قیـاس از    .3 ؛دوقیاس از دو سالبه تشکیل نشـ  .2 ؛ن جایز نیستآجزئیه در  ۀبسالاستعمال  .1

جزئیـه) کـه   سـالبۀ  غیر از ثالثه (محصورات  انیب با ،درادامه .4 ود؛دو جزئیه تشکیل نش
ضمن توضـیحات وي ایـن نکتـه     در 10،قرار داده شودکبري و صغري  عنوان به تواند یم

 11.جزئـی باشـد   توانـد  ینمـ صـغري  که اگر هر دو مقدمه موجبه باشـد   شود یمفهمیده 
سالبۀ  با استفاده از استدالل نشان دهد است سعی کردهفخر رازي  .)265 :1388 رازي (فخر

را  گفت تمامی قدما شرایط زیر توان یمی کل طور به. به کار رود شکل چهارمئیه نباید در جز
  :اند دانستهشرایط عمومی قیاس 

  ؛دو مقدمهنبودن  سالبه .1
  ؛دو مقدمه نبودن جزئیه. 2
  نباشد. هیجزئکبري  ،اگر صغري سالبه است .3

  :منظر قدما از شرایط اختصاصی
  ؛ن)آ ئیه درسالبۀ جزکارنرفتن  به( از مقدمات کدام چیه نبودن ئیهسالبۀ جز .1
؛ 105: 1393 ابوالفتـوح همـدانی   (  صـغري بـودن   کلـی بودن هـر دو مقدمـه بـا     موجبه .2

  .)206 :1376  طوسی
، عالمه اساس االقتباس، خواجه نصیر طوسی در المنطق یالمناهج فدر کتاب  ترکه ابن

هـر دو شـرط    اند، قائل به پنج ضرب که این ضمن ،منطق مظفرو  یدجوهر النضحلی در 
  گانه منتج این شکل: اما ضروب پنج 12،اند را ذکر کردهشکل چهارم اختصاصی 
  نتیجه      کبري    صغري

  ؛است هیجزئموجبۀ  کلیه موجبۀ  ؛کلیهموجبۀ  .1
 ؛است هیجزئموجبۀ   هیجزئموجبۀ  ؛کلیهموجبۀ  .2
 ؛است هیسالبۀ جزئ سالبۀ کلیه  ؛کلیهموجبۀ  .3
 ؛است هیسالبۀ جزئ سالبۀ کلیه  ؛هیجزئموجبۀ  .4
  سالبۀ کلیه است. کلیه موجبۀ  ؛سالبۀ کلیه .5

الـدین ابهـري) توافـق     اثیـر دانـان قبـل    میـان قـدما (منطـق    گانـه  پنجضروب  دربارة
  13.دارد وجود
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  یکاتب يسو از چهارم شکل در هیئسالبۀ جز تیممنوع شرط فیتضع 3.3
شـاگردش   .هشت ضرب را معرفی کرد االفکار خالصۀدر  ابهري ،که بیان شد گونه همان

بعد از  دانان منطق. گرچه دکررا براي رسیدن به این هشت ضرب کشف  یکاتبی شرایط
 ،شـرایط عمـومی را   انـد  قائلشکل چهارم ضرب منتج در  هشتکه به الدین ابهري  اثیر

دانان  نظري متفاوت با منطقاما در شرایط اختصاصی  ،کنند یبیان م ،که ذکر شد طور همان
ــاج شــک   ــد. شــرط انت ــدین ابهــري دارن ــل اثیرال ــارم قب ــی  ازل چه ــاتبی قزوین منظــر ک

  از: است عبارت
ـ کل یا اختالف دو مقدمـه در کیـف بـا   صغري  بودن بودن هر دو مقدمه با کلی موجبه«  تی

  .)405: 1390(الکاتبی قزوینی  »یکی از دو مقدمه
و  یهشمسـ  ۀرسالکاتبی در شرح به  توان یم اند رفتهیپذی که این شرایط را متأخراناز 

 العرفان یارمعدشتکی در  نیالد اثیغدانان مانند  دیگر منطقو  المنطق یبتهذتفتازانی در 
پرواضح است که تنها  اشاره داشت. هالمنتظم یاللئالو سبزواري در  البرهانو کلنبوي در 

 دانـان پـیش از ابهـري    منطـق  .استشکل چهارم از شرایط اختصاصی  یکی اختالف در
دانـان پـس از    برخـی از منطـق  امـا   ،نیسـت ح ئیه اصالً صحیسالبۀ جزمعتقدند استعمال 

در شـکل   »یکی از دو مقدمـه  تیکل اختالف دو مقدمه در کیف با« شرط انیب با ،ابهري
 رسـالۀ گرچه کاتبی در  .دانند یبالاشکال م رائیه به ضروب منتج سالبۀ جزورود چهارم، 
منوط به مختلطات  صرفاًئیه به ضروب منتج را سالبۀ جزاستاد خود ورود  تبع به شمسیه

محمـود شـهابی چنـین قیـدي را      و اما تفتازانی، سبزواري، مشکات الدینی، ،کرده است
ی شـرایط انتـاج شـکل    کلـ  طـور  بهو بر این باورند که شرایط کاتبی قزوینی  اند اوردهین

چهــارم اســت و بــدون توجــه بــه تمــایز میــان مطلقــات و مختلطــات هشــت ضــرب 
  14.اند داده ارائه

  :است قرار ینازاشکل چهارم  ۀگان هشتنتج اما ضروب م
  نتیجه    کبري    صغري

  ؛هیموجبۀ جزئ موجبۀ کلیه  ؛موجبۀ کلیه .1
 ؛هیموجبۀ جزئ  هیموجبۀ جزئ ؛موجبۀ کلیه .2
 ؛هیسالبۀ جزئ سالبۀ کلیه  ؛موجبۀ کلیه .3
  ؛هیسالبۀ جزئ سالبۀ کلیه  ؛هیموجبۀ جزئ .4
  .سالبۀ کلیه موجبۀ کلیه  ؛سالبۀ کلیه .5
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  :يشده توسط ابهر اضافه ضروب
  ؛هیسالبۀ جزئ  هیسالبۀ جزئ ؛موجبۀ کلیه .6
  ؛هیسالبۀ جزئ موجبۀ کلیه  ؛هیسالبۀ جزئ .7
  .هیسالبۀ جزئ  هیموجبۀ جزئ ؛سالبۀ کلیه .8
  
  )متأخراندانان پس از کاتبی قزوینی ( دیدگاه منطقارزیابی  4.3

 درادامـه ابطال ضروب با استفاده از مثال نقض و دوایر ون در پیوست آخر مقاله آمده است. 
  .کنیم  یمبررسی را شده در منطق محموالت  مطرحسه ضرب 

  ابطال ضروب در منطق محموالت ـ
 اعتبـار آن فرمال منطق محمـوالت بیـان و سـپس     زبان بهدر این روش ابتدا باید ضروب 

مقدمات کلی با سور کلـی و مقـدمات جزئـی بـا      ها استداللکردن  فرمالبررسی شود. براي 
در منطـق محمـوالت    هر الـف ب اسـت   . مقدمات کلی مانندشود یمسور جزئی نشان داده 

  :دارندساختار شرطی 
(x)[Fx ⊃ Gx] 

  15:شود یمعطفی فرمال  صورت به و مقدمات جزئی برخی الف ب است
(Ǝx)[FxGx] 

ي گونـاگونی  هـا  روشبررسی اعتبار یا عدم اعتبار اسـتدالل در منطـق محمـوالت     براي
بـدین   .شـود  یمـ در یک تعبیر متناهی اسـتفاده   سورهاوجود دارد، در این پژوهش از حذف 

ـ تعبیر ( ۀدامندر  ءیشگرفتن یک  فرضشکل که با  ي منطـق  هـا  فرمـول عضـوي)   یـک  ۀدامن
ـ . شود یمیل ها تبد ي منطق گزارهها فرمولمحموالت به  ي بـا  ا دامنـه  در Fx (x): مثـال راي ب

تمـام فرمـول منطـق     تـوان  یمـ بنـابراین بـا ایـن روش    ؛ شـود  یمتبدیل  Faبه » a«یک عضو
اسـت   دادن عدم اعتبـار یـک اسـتدالل کـافی     نشانبراي  16.به گزاره تبدیل کرد ها را محمول

 .آن مقدمات صـادق و نتیجـه کـاذب اسـت     درنشان دهیم حداقل یک تعبیر وجود دارد که 
  :شود یمبراي یافتن چنین تعبیري بدین ترتیب عمل 

کـه نتیجـه را    شـود  یمـ یی نسـبت داده  هـا  ارزش جـه ینت دري موجـود  ها جملهبه  )الف
  ؛کند کاذب
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یی هـا  ارزشي مقـدمات  ها نشانه جملهبه نتیجه به  شده دادهي ها ارزشبه  باتوجه )ب
وجود بـا  ،در آناگر تعبیري پیدا شـود کـه    .را صادق کند ها آن ۀهمکه  میده یم

 چنـین روشـی را   .استدالل کاذب اسـت  ،کاذب باشد جهینت ،مقدمات ۀهمصدق 
  .نامند یم ها ارزشروش اسناد 

 ضرب ششم:
  .یستن جالف  یبرخ  یستن ب ج یبرخ است؛ الفهر ب 

(x) [Bx ⊃ Ax] 

(Ǝx) [Gx ~ Bx] 

 (Ǝx) [Ax ~ Gx] 

  عضو خواهیم داشت: کیبا حذف سورها در تعبیري با 
Ga  
T 

T  

F  

Ba  
F 

F  

F  

Aa  
T 

F 

F  

 Ba⊃Aa 

Ga⊃ ~Ba 

Aa~Ga 

زیـرا اطالقـی یافـت     ،بنابراین نادرسـت اسـت   ؛مدل نقض است این استدالل داراي سه
  نتیجه نادرست است. مقدمات صادق است ۀهم که اینباکه  شود یم

  ضرب هفتم:
  .الف ج نیستند یبرخ  است الف ج هر ستند؛ین ب الفبرخی  ـ

(Ǝx) [Ax ~ Bx] 

(x) [Gx ⊃ Ax] 

 (Ǝx) [Bx ~ Gx] 

  در تعبیري با یک عضو خواهیم داشت: سورهابا حذف 

Ba 
F 

F 

Aa 
T 

T 

 Aa ~ Ba 
Ga ⊃ Aa 

 Ba ~ Ga 
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  است. نامعتبربنابراین استدالل  ؛این استدالل داراي دو مدل نقض است
  ضرب هشتم:

  ؛ج نیست ب یبرخ  است الف ج یبرخ ؛الف ب نیستهیچ  ـ
(x) [Ax⊃ ~Bx] 

(Ǝx) [Gx Ax] 

 (Ǝx( [Bx &~ Gx] 

  :داشت خواهیم عضو یک با یريتعب در

Ga Ba Aa  Aa ⊃ ~ Ba 

T  T F  Ga  Ba 

    Ba~ Ga  

امـا   اند، مقدمات صادق ۀهماین استدالل داراي یک مدل نقض است. در این مدل نقض 
  استدالل ضرب هشتم است. بودن نامعتبر ةدهند نشاننتیجه کاذب است و این 

  
  شکل چهارم ازنظر مالصدرا .4

مسائل منطقی، دیدگاه وي  دربارةازطرفی دقت نظر وي  و موقعیت زمانی مالصدرابه  باتوجه
 اودیـدگاه   ،با بررسی آثار مالصـدرا  است، سعی شده درادامه .داردي ا ژهیواهمیت  باره  دراین
مالصـدرا  ،  یهاللمعات المشـرق  شارح ،ینیالد نظر مشکوه رب ناب. شودشکل چهارم تبیین  دربارة

 الثالثـۀ ] األشـکال [ شـرائط  فی الضابط و« اشکال بیان داشته است: ۀهمبراي  کلی را شرطدو 
 اتحـاده  مـع  الثالث إحدي و مطلقا األول ککبري األوسط موضوعها ما کلیۀ الکیف و الکم بحسب

» الکیـف  فـی  االخـتالف  مع األکبر موضوعها ما کلیۀ إما و باألسر بالمالقاة المفسر هو و باألصغر
  .)27: 1362 (مالصدرا

 هـا  قسـمت برخـی   یهاللمعـات المشـرق   از ایـن بخـش   ینیالد مشکوهدر ترجمه و شرح 
و نـوع   ،باألسر بالمالقاة المفسر، مطلقاًبه قید  توان یممبهم رها شده است. ازجمله  صورت به

ایـن بـراي    بنـابر اشاره کرد. » و اما« بودن حقیقیه ایو  الخلو مانعۀیا  الجمع مانعۀمنظر  ازمنفصله 
  :شود یمي مبهم توضیح داده ها واژهبرخی از  ابتداترجمه  نشد روشن
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باید کلـی  کبري در عبارت باال مربوط به شکل اول است. در شکل اول » مطلقاً«قید 
 ي بر این نکته است. در مقابل عبارت بعد از حرف عطف یعنیدیتأک» مطلقاً«باشد و قید 

حد وسط در هر دو مقدمه  که اینبه  باتوجهکه در شکل سوم  کند یمبیان » احدي الثالث«
کلی باشد  تواند یمخاص) مقدمۀ ن ییکی از دو مقدمه (بدون تعی ردیگ یمدر موضوع قرار 

کلی باشد وجود ندارد. بنابراین در این متن قیـد مطلـق   کبري  حتماً که ایني بر دیتأکو 
  برابر غیرمعین است. در

معناي اتحاد حد وسط با حد اصغر است. روشن است که در  به» باالصغر اتحاده«عبارت 
در  کـه  حـالی  در، شود یم(حد وسط)  حکم به اتحاد موضوع (اصغر) و محمول هموجب ۀقضی
کـه   کنـد  یمـ بیـان  » باألصـغر  اتحاده مع« نیبنابراسلب این اتحاد است.  حکم به سالبه ۀقضی
  صغري باید موجبه باشد. ۀمقدم

. اسـت  قسـم  سـه  مالقـات  بایـد گفـت  » باالسر بلمالقاه المفسر هو و«در توضیح عبارت 
 مالقـات  یعنی ؛شود یم ناقص ۀمداخل و ،تماس کامل، ۀمداخل شامل و است عام امر مالقات

 ۀمداخلمعناي  به است باالسر مالقات که ییجا در .ستین باالسر یگاه و است باالسر یگاه
 کـه  یدرصـورت کامل یا بخشـی از آن باشـد و    طور به تواند یماست که  دیگر یکدو چیز در 

مالقات باالسر  اصطالحاً صورت دراین ،دو چیز مماس باشند صرفاًتداخلی صورت نگیرد و 
گفت دو مقدمـه در   توان یمخالصه  طور به» باالسر بلمالقاه«بنابراین در توضیح  نخواهد بود.

هو المفسـر   و«این عبارت  انیب بامتصل شوند. مالصدرا  دیگر یکتداخل کنند و به  دیگر یک
  .شود یمسبب پیوند دو مقدمه  شده مطرحکه شرط  کند یمبیان  »..

این سه شـکل   بنابراست.  الخلو مانعۀ ۀمنفصلگر یاي  شده بیان مطرحمیان دو شرط  »اما و«
را  شـده  مطـرح و شکل سوم باید یکی از دو شرط  ،شکل دوم ، اولقیاس اقترانی یعنی شکل 

  داشته باشد.  الخلو مانعۀ صورت به
  :شود یمترجمه  گونه نیامتن  شده داده توضیحعبارت به  باتوجه

حد وسـط در   ي کها مقدمه :است قرار نیا از فیو کجهت کم  از گانه سهشرایط اشکال 
شکل  ۀمقدمیکی از دو  ایو در شکل اول کبري مانند  ،آن موضوع است باید کلی باشد

ایـن    بـر  عـالوه  .]زیرا در شکل سوم در هر دو مقدمه حد وسط در موضوع اسـت [سوم 
 .]بدین معنا که صغري باید موجبه باشد[شرط باید حد وسط با اصغر اتحاد داشته باشد 

ي که ا مقدمه بودن یا کلی بود وخواهد  دیگر یکخل دو مقدمه در این سبب ارتباط و تدا
  .)80: همان( حد اکبر موضوع آن است و اختالف در کیف
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بلکـه بـراي    ،تنها براي سه شـکل اول اسـت   نهشارح بر این باور است که این دو شرط 
  از: اند عبارتطرح است. شرایط  قابلشکل چهارم نیز 

  است رعایت دو شرط الزم است: اش مقدمهدر هر قیاسی که اوسط موضوع 
  ؛ي که اوسط موضوع آن است باید کلی باشدا مقدمه. 1
  .صغري) بودن  با اوسط اتحاد داشته باشد (موجبه دبایاصغر . 2

  هر قیاسی که اوسط بر اکبر حمل شده است نیز رعایت دو شرط الزم است: در
 ؛ي که اکبر موضوع آن است باید کلی باشدا هیقض. 1
 .)494 :همان( باشند چنین قیاسی باید در کیف مختلف ۀمقدمدو . 2
شده (چه قبل از ابهري  مطرحاین دو شرط با شرایط شکل چهارم  ،اه شارحگدید رخالفب

ئیـه  سالبۀ جز«دانان قبل از ابهري  دیدگاه منطق بر بنا اوالًانطباق نیست.  قابلو چه بعد از وي) 
وجـود نـدارد.    جـا  اینیکی از شرایط شکل چهارم است که در » ها مقدمهکدام از  هیچنبودن 

 بودن موجبه«چهارم شکل  دربارة 17بعد از اثیرالدین ابهري دانان منطق اول با نظر شرط چنین هم
ـ ا متمایز است؛ زیـرا بنـابر   نیز دومو شرط  نیستخوان  هم »صغري تیهر دو مقدمه باکل  نی

اما مالصدرا در حالت  ،الزم استیکی از دو مقدمه  تیکل اختالف دو مقدمه در کیف با شرط
مشـکوه  خالصه باید گفت  طور به .استکبري  بودن دوم گفته است اختالف در کیف و کلی

همان: احتمالی و با تردید این ضابط را براي شکل چهارم تعمیم داده است ( صورت بهالدینی 
م هیچ دلیل استنادي از متن مالصدرا این تعمی اوالًزیرا  ،جهت است بی کامالً) که 494- 493

شده بـا شـرایط    مطرحشرایط  اًیثان؛ کند ندارد و همین دلیل براي رد دیدگاه شارح کفایت می
شده با سـه ضـرب    مطرحاین با انطباق شرایط  بر عالوهسازگار نیست.  متأخرانو نه متقدمان 

  18:پذیرش نیست قابلاین شرایط به  باتوجهکه ضرب هشتم  شود یماختالفی مشخص 
  :ضرب هشتم

  .ج نیست الف یبرخ  است ب ج برخی نیست؛ الف ب چیه ـ
  انطباق نیست. قابلبا آن  یهاللمعات المشرقشده در متن  مطرحاز دو شرط  کدام چیه
  
    بررسی براهین شارح براي اثبات سه ضرب اختالفی 1.4

براي اثبات ضرب  19،از دلیل عکس صغري بهره جسته است براي اثبات ضرب ششم شارح
 کـردن  مقـدمات و عکـس   کـردن  جـا  هو در ضرب هشتم با جاب ،کبرياز دلیل عکس  20هفتم
  21کند. میاین ضرب را اثبات  ۀنتیج
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قائـل نشـده و    مطلقـات ی تمایز روشنی میـان مختلطـات و   نیالد مشکوه که اینبه  باتوجه
ي وي هـا  تداللاسـ  .ئیـه اسـتفاده کـرده اسـت    سالبۀ جزکلی از عکس مستوي در  صورت به

  است.  ناقص
  

  متأخراندیدگاه  یشناس بیآس .5
 ۀمشـروط خاصـه یـا    ۀعرفیـ کـه   آن مگـر  ،ئیـه عکـس نـدارد   سـالبۀ جز باید توجه داشت که 

  :باشد خاصه
 قال و أما السالبۀ الجزئیۀ فال تنعکس لصحۀ سلب الخاص عن بعض العـام و امتنـاع عکـس   

وصـفان   ء یاألصل فیهما یقتضی أن یکون لشـ  قال إال فی المشروطۀ و العرفیۀ الخاصتین فإن
متنافیان یوجد کل منهما فی وقت و کما یسلب عنه أحدهما ال دائما بل عنـد وجـود اآلخـر    
کذلک اآلخر یسلب عنه ال دائما بل عند وجود األول و هذا العکس مع ما یتبعه فـی أبـواب   

لمنطقیین حکموا علـی اإلطـالق   أقول قدماء ا ياألبهر اثیرالدیناألقیسۀ مما عثر علیه الفاضل 
  .)93 :1371 طوسی و حلی( نیأن السالبۀ الجزئیۀ ال تنعکس و هو حق فیما عدا الخاصت

از ایـن   اوت و منظـور  سـ کرده ا  اشاره» الخاصتین«به  رسالۀ شمسیهالکاتبی در  چنین هم
 خاصه یا مشروطه خاصه است: ۀعرفیهري با اثیرالدینکلمه همانند استاد خود 

و المتقدمون حصروا الضروب الناتجۀ فی الخمسۀ األول و ذکروا لعدم إنتاج الثالثـۀ األخیـرة   «
فیسـقط   ینالخاصـت  يإحدبسیطتین و نحن نشترط کون السالبۀ فیها من االختالف فی القیاس من 

  .)36: 1384 ینیوکاتبی قزال( »ما ذکروه من االختالف
خاصه بـراي افـزایش    ۀمشروطخاصه و  ۀعرفیئیه در سالبۀ جزاستفاده از عکس مستوي 

 االفکـار  خالصـۀ ي ابهري است که در ها يوررضروب شکل چهارم به هشت ضرب از نوآ
دانـان   بین برخی منطق دراما همین مسئله سبب اشتباهی  صراحت بدان پرداخته شده است. به

 شـده   دادهتسـري   رموجـه یغقضایاي  در خاصتین به دیگرئیه سالبۀ جزشد و عکس مستوي 
خاصه عکـس   ۀعرفیخاصه و  ۀمشروطدر قضایاي  صرفاًئیه سالبۀ جزبه این معنی که  ؛است
دلیل  بهکه این امر  است شده  دادهتسري  رموجهیغقضایاي  دربارةاین حکم  اشتباه بهاما  ،دارد

دا بسیطه و مرکبه است. براي تبیین مسئله ابتـ  ۀموجههاي  ی به عدم تمایز میان قیاستوجه یب
  .میکن یمرا بررسی  خاصه ۀمشروطخاصه و  ۀعرفیعکس مستوي 

  .که الف است دائماً ج نیست ال دائمه یمادامبرخی الف  :خاصه ۀعرفی
  .که ج است الف نیست ال دائمه یمادامبرخی ج   :خاصه ۀعرفیئیه سالبۀ جزعکس 
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 دائمـاً  دنسـ ینو یمـ  کـه  مـادامی  هـا  سندهینو« خاصه ۀعرفیئیه سالبۀ جزعکس  ،مثال براي 
ـ  کـه  یمـادام  هـا  حرکت یببرخی «از است  عبارت» ال دائمه ندنیست حرکت یب  انـد  حرکـت  یب

  22.»نویسنده نیستند ال دائمه
  .ال دائمهب نیست  ضرورتاًج است  که مادامیی ج برخ خاصه: ۀمشروط
ج نیسـت   ضـرورتاً ب اسـت   کـه  مـادامی خاصه: برخی ب  ۀمشروطئیه سالبۀ جزعکس 

  .دائمه ال
 سـاکن نیسـتند   ضـرورتاً  کننـد  یمـ پـرواز   که مادامی ها پرندهبرخی  خاصه:مشروطۀ 

  .دائمه ال
پرنـده   ضـرورتاً  انـد  ساکن که مادامی ها ساکنبرخی  :خاصه ۀمشروط ۀئیجزسالبۀ عکس 

  .دائمه نیستند ال
  :مخاصه براي شکل چهار ۀمشروط ۀقضی

  ؛متحرك است غیرکه ساکن است  یزمان تاهمواره هر ساکنی 
  ؛ال دائمه ساکن نیستند کنند یمپرواز  که مادامی ها پرندهبالضروره برخی 

 بالفعل پرنده نیستند اند متحرك غیر که مادامی ها متحركغیر برخی.  
خاصـه و   ۀعرفیـ در  فاقـد وصـفی باشـد.   وصفی داشته باشـد یـا    تواند یموضوع الف م

ن وصف بر موضوع حمـل  آشرط  محمول به و استموضوع داراي وصفی خاصه،  ۀمشروط
واجـد چنـین وصـفی     تواند یمذات  صورت دراین. این وصف جداي از ذات است .شود می

. در ذات موضوع اسـت  زسلب ا قابل موضوع وصف یعنی ؛فاقد آن باشد تواند یمباشد و یا 
سـلب محمـول از موضـوع در قضـایاي      ؛شـود  یمـ قضایاي سالبه محمول از موضوع سلب 

؛ البته چنـین سـلبی دائمـی نیسـت     .خاصه مشروط به وجود وصف است ۀیعرفو مشروطه 
خاصـه موضـوع داراي وصـفی اسـت کـه دو       ۀعرفیخاصه و  ۀمشروطدر قضایاي  نیبنابرا

  ویژگی دارد:
   ؛است پذیر انفکاكاین وصف از موضوع  .1
  .شود یماین وصف مانع حمل محمول بر موضوع  .2

اما روشن اسـت  ؛ این قضایا داراي عکس مستوي باشند است این دو ویژگی سبب شده
 تـوان  ینمـ ئیـه را  سـالبۀ جز  نیبنـابرا موجهه این دو ویژگی وجـود نـدارد و    غیردر قضایاي 

  کرد.   عکس
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  يریگ جهینت. 6
قیـاس   چهـارم کمیت ضروب منتج شـکل  بارة  دانان در اختالفی که میان برخی منطق درمیان

دانـان پـس از کـاتبی قزوینـی      تحلیـل برخـی از منطـق    نبود نادرست ،اقترانی وجود داشت
ـ ئیـه در  سـالبۀ جز مشخص شد. ابتکار ابهري در استفاده از عکس مسـتوي   خاصـه و   ۀعرفی

ی کلـ  طور به متأخرانخاصه براي افزایش ضروب شکل چهارم سبب شد برخی از  ۀمشروط
این دو نوع قضیه بسط دهند و این امر سبب اشتباه در  رازیغ بهئیه را سالبۀ جزعکس مستوي 

خاصه  ۀمشروطخاصه و  ۀعرفیاز شکل چهارم شده است. وجود دو ویژگی در  ها آنتحلیل 
 موضـوع و  بـودن   داراي وصف .1 :از اند عبارتسبب این اشتباه شده است. این دو ویژگی 

ایـن وصـف. ایـن دو     بودن یرپذ انفکاك .2 ؛این وصف دلیل به موضوع برعدم حمل محمول 
اما روشن است در قضـایاي   ؛این قضایا داراي عکس مستوي باشند است ویژگی سبب شده

در قضـایاي غیرموجهـه کـه فاقـد ایـن       ،بنـابراین  ؛غیرموجهه این دو ویژگی وجـود نـدارد  
این،  بر عالوه عکس کرد. توان ینمئیه را سالبۀ جز، عکس مستوي نادرست است و اند وصف

سـه ضـرب    بـودن  نـامعتبر منطـق جدیـد بررسـی شـد و      با ابزارشکل چهارم ضروب منتج 
شـکل چهـارم    دربـارة نظر مالصدرا با بررسی  23.دش در منطق محموالت روشن شده اضافه

زیـرا آن را دور از طبـع    اسـت،  خاص به شکل چهارم نپرداخته صورت بهمشخص شد وي 
مـتن شـرایطی را   بـه   باتوجـه شارح مالصـدرا   یهالمشرق اللمعاتاما در کتاب  ؛است دانسته یم

  نشان داده شد. اوي ها لیتحل بودن که نادرست کند یممعرفی شکل چهارم براي 
  

  ها نوشت پی
 

منتقـدان   نینخسـت از  و اسـت  سـته یز یم نایس ابن از پس سده کی یالهمدان الصالح ابن ابوالفتوح .1
 در یهمـدان  .است کرده یبررس را چهارم شکل میعق و منتج ضروب لیتفص هب که است یمسلمان

 نشـان  و پـردازد  یمـ  شیخـو  روزگـار  تـا  ارسـطو  از چهارم شکل ۀخچیتار به خود ۀرسال ۀمقدم
 نـام  بـه  یشیکشو  است بوده چهارم شکل وجود مخالف خود يها رساله در نوسیجال که دهد یم

 از ییتـا  سـه  و ییچهارتا يبند میتقس دو یهمدان است پرداخته شکل نیا به نایس ابن از شیپ دنحا
  .)1393(فالحی  دهد یم نشان را ییتا سه میتقس ینادرست و کند یمرا مطرح  اسیق

  .)140: 1395 یمیعظ( اده شده استفعظیمی است ۀاز ترجم .2
 تحلیـل و کتـاب  » ارسطو و شکل چهـارم قیـاس حملـی   « ۀبه مقال باره این تر در بیش ۀ. براي مطالع3

  مراجعه شود. استدالل منطقی
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 نیسـتند  تهـی هـا   رده یـا هـا   مجموعـه  کـه  ایـن  آن و دارد ناگفتـه  فـرض  یـک  خـود  کـار  در وي. 4
  ).134: 1378 ارسطو(

ـ ا» الوجـه  هذا یعل ال لکن و« و» گونه نیبد نه« تاعبار از و .5  در نایسـ  ابـن  کـه  رود یمـ  احتمـال  نی
ـ ن و است داشته دیترد است بوده زمان آن مشهور چه آن بر بنا نوسیجال به مسئله نیا دادن نسبت  زی

 ذکـر  را چهـارم  شـکل  نوسیجـال  کـه  معناست نیهم به ریاخ دیق« که داد را احتمال نیا توان یم
ـ ق در را آن يو بلکـه  ،اسـت  طیبسـ  یحمل يها اسیق در که سان نیبد نه یول ،کند یم  يهـا  اسی

  .)150: 1395 یمیعظ( »سازد یم مطرح مرکب یحمل
ـ الحمل االشکال قسم فانه» البرهان کتاب« من التاسعه المقاله یف فعل نوسیجال وجدنا کذلکو  .7 ـ  هی  یال

 شـاهدنا  نکـن  ولـم . اساتیالق صاءحا ی کتابه فیف فعل کذلک و لها رابع ال بانه القول جزم و فقط ثالثه
 نـا یال وقعـت  کانت قد؛ و نیالکتاب نیهذ اال الفهرست نطقی ما بحسب کثرتهاعلی   یالمنطق یف کتبه من

  .)99 :1393ي السر بنا( »نوسیجال الرابع الشکل« هب موسومه القس دنحا ب عرفی لرجل مقاله
  .)298: 1384 ي(خوانسار »باشدشده  ن ذکرآ در بالفعل نآ ضینق ای جهینت که یاسیق: «یحمل اسیق. 7

8.   
 اول شکل نهیع به آن و اند پنداشته غلط اسیق در بود تواند چهارم شکل که اند پنداشته که آنان.... 

 ۀمقدمـ  شناخت در داشت دیبا نگه که را طیشرا آن که است آن غلط نیا افتادن سبب و است
 در نخسـت  که رندیگ آن را يصغر ۀمقدم و ندارند نگه جهینت آوردن يجا هب و يکبر و يصغر
  شناخته و دانسته چون اما .دیآ ادی به ای شود گفته يو از پس که  آن يکبر و شهیاند در ای دیآ گفت

 شیپـ  مطلوب پس .اوست اسیق فیتأل ةدیفا و است مطلوب که است گفتار آن ۀجینت که بود
 هر که شود دانسته پس .شوند دانسته شیپ زین اند محمول و موضوع که يو ياجزا شود دانسته

 آن در جهینت محمول که يا هیقض هر و باشد يصغر ۀمقدم باشد جهینت موضوع يو در که يا هیقض
  چهام شکل که شد روشن پس ؛بود سپس در اگر و افتد شیپ گفتار در اگر ،بود يکبر ۀمقدم باشد

  .)88-87: 1393ی فالح( بود تواند ینم

بحث از شکل اول تعریف دقیقی از حد اکبـر و حـد اصـغر ارائـه مـی دهـد و        ۀسینا در ادام نب. ا9
حد اصـغر و حـد اکبـر اسـت.      ةکنند نتیجه معین  توضیح می دهد که جایگاه هرکدام از حدود در

که حـد اصـغر در موضـوع     است اي قرار گرفته گونه هشکل اول تنها شکلی است که حد وسط ب
مقدمات و حد اکبر در محمول مقدمات باشد. از این جهت شکل اول مطلـوب طبـع اسـت. امـا     

گونه نیستند و بعیدترین شـکل شـکل چهـارم اسـت کـه همـان قسـم دوم در         ها این دیگر شکل
  شده است: دو موضع حد اکبر و حد اصغر عکس  سیناست. در این شکل هر توضیحات ابن

 الکامـل  إلـی  یرجـع  فإنـه  ذلـک  مـع  و وضـع  ما علی صغري وي کبر  عن فلیس شیئا أنتج فإن
 ألنـه  ألغـی   إنما  الذي لألشکال، األربعۀ األقسام من الثانی للقسم  مناسب الطبع، عن بعید فهو. بعکسین

  .)111 :1964 نایس ابن( جدا الطبع عن بعید
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تـوان چنـین    اما با تحلیـل مـتن مـی    است، فخر رازي نیامدهصورت صریح در متن  هبشرط  این .10
  .شرطی را استخراج کرد

11.  
 عشـر،  السـتۀ  مـن  سقطت کذلک کان إذاو  الشکل؛ هذا فی تستعمل ال الجزئیۀ السالبۀ أنّ ثبت

 الکبـري  جعـل أمکـن   کلیـۀ،  موجبۀ الصغري کانت: إذا فنقول الثالث المحصورات أماسبعۀ؛ و 
 موجبۀ الکبري جعلأمکن  کلیۀ، سالبۀکانت   إذا أما؛ و جزئیۀ موجبۀو  کلیۀ سالبۀو  کلیۀ موجبۀ

 عـن  قیـاس  الألنّـه   جزئیـۀ،  موجبۀ ال. و سالبتین عن قیاس الألنّه  فال، الکلیۀ السالبۀ. فأما کلیۀ
. کلیۀ سالبۀ الکبري جعلأمکن  جزئیۀ، موجبۀ کانت إذا أماو  .جزئیۀ کبري و کلیۀ سالبۀ صغري
 إذا فألنّه لما. أما فال الکلیۀالموجبۀ   أما. و جزئیتین عن قیاس الألنّه  فال، الجزئیۀ الموجبۀو أما 
 یکونـان  قـد  الشـیئان  فـذانک  آخر شیء علی کلّه حمل و لشیء موضوعا األوسط بعض جعل

و  ،“بیـاض  السواد من شیء ال”و الحق  “لون بیاض کلو  سواد اللون بعض”کقولک  متباینین،
 إنسـان  کـل ”و الحـق   “حیوان ناطق کل و إنسان الحیوان بعض”کقولک  متوافقین، یکونان قد

  ).267: 1388 رازي فخر( ناطق

را بررسی کرده است ابوالفتوح بن الصالح  مدان مسلمان که شرایط انتاج شکل چهار اولین منطق .12
دانـان   منطـق  ذکر کرده است و لیتفص بهاین دو شرط را که در شروط اختصاصی  استالهمدانی 

  .کنند یدیگر نیز از او تبعیت م
نتیجۀ موجبـۀ کلیـه و سـالبۀ جزئیـه را سـالبۀ جزئیـه        الملخص منطق. فخر رازي در کتاب 13

» لـیس کـل ج آ  «. این نحـوة بیـان   کند یمبه آن اشاره » آ ج کل فلیس «و با عبارت  داند یم
سینا بسـیار رایـج بـوده اسـت (بـا تشـکر از        ناز زمان ارسطو تا اب» بعض ج لیس آ«جاي  به

  نمایی دکتر فالحی): راه
 السـالبۀ  ألنّ باألول بیانه یمکن ال .»آ ج کل فلیس ب، آ من ءیالش و ج ب کل« ،]الرابع الضرب[

...  بـالخلف  أو .الکبـري  بعکـس  الثالـث  أو الصغري؛ بعکس الثانی مناما  لکن .األول صغري تصیر ال
  .)280 :1388 (فخر رازي

بندي قیاسی به مختلطات و مطلقات به این اعتبـار اسـت کـه قیـاس مرکـب از قضـایاي        . تقسیم14
  موجهه. موجهه باشد ویا غیر

؛ تیـدمن  1377 نبويبنگرید به  ،ساخت هاي خوش سازي و فرمول از جزئیات فرمال . براي اطالع15
  .1388؛ ضیاء 1393

  .1377به نبوي بنگرید  ،متناهیحذف سورها در تعبیر  دربارة. براي مطالعه 16
 یکی تیکل با فیک در مقدمه دو اختالف ای يصغر بودن یکل با مقدمه دو هر بودن موجبه« .17

  .»مقدمه دو از
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  . ضرب ششم:18
  .الف ج نیست برخی   است ب ج هر ؛برخی ب الف نیست

  .مالصدرا تطابق دارد ةشد حالت دوم شرایط مطرح با
  :ضرب هفتم

  .الف ج نیست برخی برخی ج ب نیست ؛ هر ب الف است
زیرا موضـوع حـد وسـط اسـت و کلـی اسـت و اصـغر نیـز          با شرط اول مطابق است،

  است. موجبه
19.   

 ۀسـالب  کـه  نآبنـابر  ششـم  در و اسـت  حتم طور به پنجم و چهارم و سوم ضرب: يصغر عکس لیدل
 فیـ ک در اختالف که دوم شکل شرط دو ضروب نیا در رایز ،شود يجار باشد انعکاس قابل هیجزئ

 شـکل  نیا يصغرا که ستا آن يصغر عکس لیدل ياجرا قیطر. است محفوظ باشد يکبر تیکل و
  .)500 :1362 مالصدرا( برگردد دوم شکل به اسیق تا ندینما معکوس را

20 .  
 ضرب در و مسلم طور به شکل نیا پنجم ، وچهارم ،دوم ،اول ضرب در لیدل نیا ياکبر عکس لیدل

 شـکل  شـرط  دو ضـروب  نیـ ا در رایز ،شود یم اجرا باشد انعکاس قابل هیجزئ ۀسالب که نآبر بنا هفتم
 بـه  يکبـر  عکس لیدل .باشد یم موجود است مقدمه دو از یکی تیکل و يصغر بودن موجبه که سوم

 کنـد  بازگشـت  سـوم  شـکل  بـه  اسیـ ق تـا  دیـ نما معکوس را ضرب نیا يکبرا که است قیطر نیا
  .)501 :1362 مالصدرا(

21.   
 ضـرب  در و مسـلم  طـور  بـه  شکل نیا پنجم چهارم دوم اول ضرب در لیدل نیا ياکبر عکس لیدل

 شـکل  شـرط  دو ضـروب  نیـ ا در رایز ،شود یم اجرا باشد انعکاس قابل هیجزئ ۀسالب که نآبنابر هفتم
 بـه  يکبـر  عکس لیدل .باشد یم موجود است مقدمه دو از یکی تیکل و يصغر بودن موجبه که سوم

 کنـد  بازگشـت  سـوم  شـکل  بـه  اسیـ ق تـا  دیـ نما معکوس را ضرب نیا يکبرا که است قیطر نیا
  .)501 :1362 مالصدرا(

  . مثال دیگر:22
    .دائمه ال ستندین حرکت یب دائماً کنند یم پرواز که یمادام ها پرنده یبرخ: خاصه ۀیعرف

ـ  یبرخـ : خاصه ۀیعرف ۀیجزئ ۀسالب عکس ـ  کـه  یمـادام  هـا  حرکـت  یب  پرنـده  انـد  حرکـت  یب
  دائمه  ال  ستندین
  با مثال نقض نشان داده شده بود. بودن ضروب صرفاً تاکنون اشتباه. 23
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  پیوست
  ابطال ضروب با مثال نقض )الف

  :ششم ضرب
  .یستن جالف  یبرخ  یستن ب ج یبرخ ؛است الف ب هر

قواعد منطـق   یتبه عموم توجه با زیرا؛ شود یضرب روشن م ینبودن ا نادرست یرمثال نقض ز با
  :افتد یم یتشود آن قاعده از کل یافتقاعده  يمثال نقص برا یکاگر  یحت

 هـا  یوانح برخی  نیستند انساناحساس  يدارا هايموجود یبرخ؛ است حیوان سانیناهر 
  .نیستنداحساس  يدارا

  :هفتم ضرب
  .نیست ج ب برخی  است الف جهر  ؛یستندها ب ن الف یبرخ

  )1نقض ( مثال
هـا   اسـب  یبرخـ  اسـت   یـوان احساس ح يهر موجود دارا ؛یستنداسب ن ها یوانح یبرخ
  .یستنداحساس ن يدارا

  )2نقض ( مثال
 .یستندن یاهس ها یمشک یبرخ است  رنگ سیاهی هر ؛یستندن یها مشک رنگ یبرخ

 :هشتم ضرب

 .نیست ج ب برخی  است الف ج برخی ؛یستالف ب ن یچه

  :نقض مثال
 .یستندن یوانها ح کالغ برخی اند  انسان ها یوانح یبرخ؛ یستکالغ ن یانسان هیچ

  ون نمودار روش) ابطال ضروب با استفاده از ب
ابتـدا   ،ضروب شکل چهارم بهره گرفت یدرست یبررس يون برا يبتوان از نمودارها که ینا براي

 کـه  یـن به ا توجه . باشود یداده م یاسآزمون ق ياستفاده از نمودار ون برا ةنحو موردمختصر در یحتوض
 یـر دوا يحد مختلف بـررو  سهاست تا  یازپوشان ن هم ةیردا سهرسم   مقدمه است به دو يدارا یاسق

اسـت کـه    اي یرهسوم دا ةیرو دا است عنوان حد اصغر و حد اکبر به یرهدرواقع دو دا .نشان داده شود
 نشـان   Mبـا  راو حد وسط  sاکبر را با  حد  pحد اصغر را با یدفرض کن .دهد یحد وسط را نشان م

  :است اول شکل قیاس از ساده يا نمونه یرز شکلصورت  یندرا .یمده
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محصورات اربعـه را براسـاس    ،حد وسط استو  ،حد اصغر، کدام حد اکبر که ینز انظر ا صرف

  :دهیم یقاعده نشان م ینا
  .زنیم یم  یهسا است pکه درون  جز آن قسمت را به هاM ۀهستند؛ هم M هاp ۀهم

 
عضـو را کـه    یـک دو پرانتز وجود حـداقل   یانم در )x(با گذاشتن  یهجزئموجبۀ دادن  نشان براي
و  یـه کلموجبـۀ  روش بهتر اسـت ابتـدا    ین. در ادهیم یموضوع و محمول است نشان م یانمشترك م

  .شود ینشان داده م یهجزئموجبۀ سپس 
  25نیست p، s یچمثالً ه ؛زنیم یم یهرا سا یرهدو دا یانحد مشترك م یهکل ۀدادن سالب نشان براي

  
را  ناضـرب متـأخر   سـه  یبـا اسـتفاده از نمـودار ون نادرسـت     کنـیم  یمـ  یسع یحاتتوض ینا با
  :یمده  نشان

 :ششم ضرب

  .یستن جالف  یبرخ  یستن ب ج یبرخ ؛است الف ب هر
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امـا   ؛درست بود ،یستج ن الف برخی یعنی ،نتیجه صورت دراین ،داشت قرار Aبخش  در x اگر

  .دهد یرا نشان نم یجهنمودار نتو شده است   داده قرار  Bدر قسمت  xبه شکل  توجه با
  :هفتم ضرب

  .نیست ج ب یبرخ  است الف ج هر ؛یستندها ب ن الف یبرخ

 
 ۀیجـ نت ینبنـابرا  ؛C و Bنه در بخـش   ،قرارگرفته شده است A ۀدر منطق xصرفاً  که ینبه ا توجهبا

  و نادرست است. شود یمشخص نم یستندب ج ن یبرخ
 :هشتم ضرب

 .نیست ج ب برخی  است الف ج یبرخ؛ یستالف ب ن یچه

 
 یسـت باشد و مشخص ن Bقسمت  یاو  Aدر قسمت  تواند یم x است الف ج برخی دوم ۀمقدم

 xاست کـه   معنی ینبه هم متصل شده است و به ا ینچ نقطه با x یلدل ینبه ا .در کدام قسمت است
  BوA  ۀمنطقـ  دو میـان  x کـه  ایـن  بـه  باتوجه و است الخلو مانعۀ شکل به B وA هاي  منطقه از یکیدر

  .است اشتباه اي یجهنت ینکند و چن ییدرا تأ یستندب ج ن برخی ۀیجشکل نت ینا تواند یاست نم مردد
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  نامه کتاب
  .االسرار نقاوه و االفکار خالصۀ تا)، األبهري، اثیرالدین (بی

عبـده،   محمـد : سینـو  هیحاشـ ، علم منطق یف یریهالبصائر النص ،)1383سهالن ( بن عمر ي،ساو سهالن ابن
 .یزتبر تهران: شمس ،یمراغ غفارپور ۀترجم

 تهـران: ، 2 ج ،یملکشـاه حسـن   شرح و ترجمه ،هاتیتنب و اشارات ،)1392( ، حسین بن عبداهللانایس ابن
  .سروش

  .  المرعشیاهللا  یۀمکتبۀ آ: قم د،ئزا یدسع یقتحق به ،(المنطق) الشفاء ،)1964( حسین بن عبداهللا ،سینا ابن
 ،مشـکوه محمـد   و ینمعـ محمد  تصحیح به، )منطق( یعالئ ۀنام دانش ،)1383( حسین بن عبداهللا ،سینا ابن

  . یناس  بوعلی: دانشگاه همدان
دانشـگاه   تهـران: ، اکبـري  ۀ رضاترجم ،منطق محموالت د،یجد منطق به نو يدرآمد)، 1393( پل ،یدمنت

  .امام صادق (ع)
ـ الشکل رابع من اشـکال ق  یف« ،)1393(الفتوح احمدبن محمد  یاب، يالسر بنا ـ  اسی  الشـکل  هـو  و یحمل

الشکل الرابع ابوالفتوح ابـن   یمقاله ف« ،یفالح اسداهللا ۀمقال ۀمقاله در ادام اصل، »نوسیجال یال المنسوب
 . 25، ش خرد دانیجاو ،»یالصالح همدان

  نگاه.  تهران: ،یسلطان بیاد نیالد رشمسیدکتر م ۀ، ترجمارگانون ،)1378( ارسطو
 یــ تخصصـ   یعلمـ  نامۀ دوفصل ،»یحمل اسیارسطو و شکل چهارم ق« ،)1395( يمهددیس ،يموسوپور

  .1، ش 3 س ،یمعارف منطق
 گاه.آ ، تهران2و  1، ج يمنطق صور ،)1384( محمد، يخوانسار
نظـر   ریـ ز ،یباجیالـد  می، الدکتور ابـراه المنطق یف المناهح ،) 1376() ترکه (ابن یالشافع یاالصفهان يالخجند

  . یاسالم مطالعات ۀسسؤم: تهران دانشگاهالعطاس،  بیدکتر محمد نق و محقق يدکتر مهد
  تهران.  تهران: دانشگاه ي،، مصحح مدرس رضواساس االقتباس ،)1376( الدینیرخواجه نص، یطوس
 ،البالغـۀ  نشر: قم اول، ج، الطوسی للمحقق التنبیهات و االشارات شرح ،)1375(یرالدین نصخواجه ی، طوس

  .  یکیالکترون ۀنسخ
  .داریب: تهران فر، داریب محسن حیتصح به د،یالنض جوهر ،)1371(یحلعالمه  و یرالدینخواجه نصی، طوس
  .86ش ،مهر ۀمجل، »باختر در ینوسیداستان شکل جال« ،)1331( یمحمدتق ،پژوه دانش
 ،2 س ،یفلسف معرفت ،»شش شکل ایسه شکل  ایچهار شکل؟  چرا« ،)1384( يریام  یمانیسل ،يعسکر

 .  تابستان، 4ش 
  .3ش   ،7 ، سحکمت معاصر، »يدر منطق سهرورد یحمل اسیشکل چهارم ق« ،)1395( يمهد ، یمیعظ
ـ ق منتج يها ضرب از کی مفروض هر ةقاعد« ،)1391( اصغر ،يزاده صمد اهللا نیع ـ  اسی ، »یحملـ  یاقتران

 . 69 ش، صدرا ۀخردنام
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نـژاد،   ياصـغر   آدینـه و  یفرامرز قراملکـ  احد ، محققمنطق الملخص)، 1388محمد بن عمر ( ي،فخر راز
  تهران: نشر تهران.

ـ  الالمع رساله قیتحق و حیتصح« ،)1394( اسداهللا ،یفالح  عبـدالرزاق  نیمجدالـد  ۀنوشـت  ،الرابـع  الشـکل  یف
 .2، ش 48 ، سیفلسفه و کالم اسالم ،»یلیج
 . 25 ش، خرد دانیجاو، »یالشکل الرابع ابوالفتوح ابن الصالح همدان یمقاله ف« ،)1393( اسداهللا ،یفالح

  نور. امیدانشگاه پ تهران:، )2( منطق ،)1380( فرامرز ،یقراملک
ـ تحر ،)1390( یعلـ  نیالد نجم ،ینیقزو یالکاتب ـ المنطق القواعـد  ری ـ  هی ، شـارح  هیالشمسـ  رسـاله  شـرح  یف

  . داریمنشورات ب تهران:، دارفریب محسن حیتصح ،یالجرجان فیشر دیالس هیحاش ،يراز نیالد قطب
 .  داریبتهران: ، ۀیالرسالۀ الشمس ،)1384( یعل نیالد نجم، ینیالقزو یالکاتب

، ترجمـه و شـرح   یهالفنون المنطق یف یه، اللمعات المشرقینمنطق نو ،)1362( الدین محمد ، شمسمالصدرا
  آگاه. تهران:عبد الم حسن،  ینی،الد ةمشکو

  .علمی فرهنگی ، تهران:جدیدبه منطق  مديدرآ )،1383( ضیاء، موحد
مدرس علوم ، »انتاج آن یطو شرا یحمل یاسشکل چهارم ق  به یخیتار رویکرد« ،)1376( اهللا لطف ي،نبو

 . 5 ، شیانسان
  .سمت ، تهران:دیجد منطق یمبان)، 1377(اهللا  نبوي، لطف
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