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(تاریخ دریافت مقاله0931/9/20 :ـ تاریخ پذیرش مقاله)0931/5/5 :

چکیده

اثیرالدین ابهری یکی از برجستهترین منطقدانان دورۀ اسالمی است که کمتر شناخته
شده است .جستار پیش رو ،از یکسو ،با تصحیح الرسالة الزاهرة ،یکی از منطقنوشتههای
ارزشمند وی را از پستوی فراموشی به پیشخوان چاپ و انتشار درمیآورد و ،از دیگرسو،
با شرح و واشکافی و تحلیل آن از دریچۀ منطق جدید ،بر گوشهای از اندیشههای منطقی
ابهری پرتو میافکند .مهمترین دستآوردهای این جستار در مقام بازشناسی اندیشههای
منطقی ابهری بدین قرارند .0 :ابهری قاعدۀ تعدّی استلزام را منتجِ شرطی متّصل نمی
داند .2 .ابهری قاعدۀ دلیل شرطی را میشناخته است؛  .9ابهری قاعدۀ عکس نقیض
شرطی را به چالش میکشد .4 .ابهری بر آن است که در گزارههای حملی ،عکس
نقیض موافق اعتبار منطقی ندارد .5 .ابهری ،همچون منطقدانان ربط ،استلزام ربطی را
معتبر میداند ،درحالیکه جدلیان رقیب وی ،همانند رواقیان و پیروان منطق فرگهـ
راسلی ،استلزام مادّی را .الرسالة الزاهرة بر پایۀ نسخههای خطّی دانشگاه تهران،
مجلس ،و کتابخانۀ آیتاللّه مرعشی ،به شیوۀ گزینشی تصحیح شده است.

کلیدواژهها :اثیرالدین ابهری ،الرسالة الزاهرة ،تعدّی استلزام ،دلیل شرطی ،عکس نقیض،
استلزام تابع ارزشی.

٭ نویسندۀ مسئول :دانشجوی دکتری دانشگاه تهران.mahdiazimi@ut.ac.ir/
٭٭ دانشجوی دکتری دانشگاه تهران.
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 .1طرح مسئله
اثیرالدین مفضّل بن عمر ابهری یکی از برجستهترین دانشمندان دورۀ اسالمی است که در
صف منطقدانان بزرگ قامت برافراشته ،ولی تاکنون ـ صد افسوس! ـ قیمتاش به قدر
قامتاش شناخته نشده است .دادههای زیستنامهای اندکی از وی در دست داریم؛ کتاب
0
شناسی او هنوز کامل نیست؛ بیشتر نسخههای خطّی نوشتارگان وی هنوز ناویراستهاند؛
و آنچه از نوآوردهای او در منطق یاد میشود یکی اثبات عکس مستوی در سالبِ جزئیِ
مشروطِ خاصّ و عرفیِ خاصّ است ،و دیگری افزودن سه ضرب به ضربهای منتج شکل
چهارم ،همین و بس! جالب است که این دو نکته هم دستآورد بررسیهای منطقپژوهان
معاصر نیست ،بلکه ارمغان خواجه در منطق تجریداإلعتقاد است؛ و چون الجوهرالنضیدِ
علّامۀ حلّی (شرح منطق تجریداإلعتقاد) در این سالها درسنامۀ دانشگاهی بوده است ،از
قضا ،چشممان بدان افتاده است (نکـ  :حلّی ،الجوهرالنضید.)221 ،051 ،
باری ،در زمینۀ زیستنامه ،کتابشناسی ،ویراست نسخههای خطّی ،و نوآوردهای دانشیِ
ابهری ،بهویژه در فلسفه و منطق ،هنوز راههای نرفته و غبارهای نروفته بسیارند .الرسالة
الزاهرة یکی از منطقنوشتههای ابهری است که جستار فرارو با نسخهشناسی ،متنشناسی،
تصحیح ،و شرح این رسالۀ بسیار دشخوارخوان و دیریاب 2میکوشد تا ،افزون بر معرّفی یکی
از نوشتهها و شناسانشِ گوشهای از اندیشههای ابهری ،راه را بر شناخت و شناسانشِ دیگر
نوشتهها و اندیشههای او هموار سازد .ایدون باد!
 .0با وجود این ،افزون بر هدایة الحکمة که دکتر نجفقلی حبیبی آن را تصحیح کرده است (نکـ  :خرد و خردورزی،
تهران ،)0931 :تالشهایی که در قالب پایاننامههای کارشناسی ارشد برای ویراست آثار ابهری انجام شدهاند به
قرار زیر یادکردنیاند:
ـ قربانی ،هاشم ،تصحیح بخشهای الهیّات و منطق (تحریر دوم) منتهی األفکار اثیرالدین ابهری ،به راهنمایی
نجفقلی حبیبی ،و مشاورت قاسمعلی کوچنانی ،دانشکدۀ الهیّات دانشگاه تهران.0933 ،
ـ جامعبزرگی ،محمّدجعفر ،تصحیح دقائق األفکار اثیرالدین ابهری ،به راهنمایی نجفقلی حبیبی ،و مشاورت احد
فرامرز قراملکی ،دانشکدۀ الهیّات دانشگاه تهران.0933 ،
ـ محمّدبخش ،بهناز ،تصحیح بخشهای الهیّات و طبیعیّات کشف الحقائق اثیرالدین ابهری ،به راهنمایی عیناللّه
خادمی ،و مشاورت نجفقلی حبیبی ،دانشکدۀ الهیّات دانشگاه تهران.0935 ،
ـ عباسی ،محمود ،تصحیح بخش الهیّات کشف الحقایق اثیرالدین ابهری ،به راهنمایی غفور خوئینی ،و مشاورت
احد فرامرز قراملکی و مرتضی میرباقری ،دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلّم.0913 ،
نیز به آگاهی اصحاب دانش میرسانیم که پدیدآورندگان اثر پیش رو چندی است که سرگرم تصحیح مجموعۀ آثار
ابهریاند و تاکنون بخش چشمگیری از آنها را ویراستهاند و به خواست خدا بهزودی منتشر خواهند کرد.
 .2ما به خوانندگان پیشنهاد میکنیم که ،آزمون را ،با برخی از مقدّمههای آن پنجه در پنجه کنند تا میزان
دشخواری و مردافکنیِ آن را دریابند .شارح ،امّا ،با جدّ و جهد توانسوز تا آنجا که توانسته گرههای کور متن را
فروگشوده است .با این همه ،در یکی دو نقطه ـ که در جای خود یاد کرده خواهند شد ـ هنوز دلاستوار نیست.
تا صاحبنظرانِ صائبنظر را چه در نگر آید.
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 .2نسخهشناسی
متن کنوني ،برپایۀ سه نسخۀ زیر تصحیح شده است:
 )0مج :عکس نسخۀ خطّي کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمي ،به شمارۀ  .0391این
مجموعه دفتري است که در سال  0153ه..ق .بهدست محمّدمیرحسین استرآبادي
نوشته شده است .خطّ بیشتر صفحهها نستعلیق است ،با مرکّب قرمز .قسمتهاي پایاني
این نسخه تازهتر از بقیّه و به خطّ شکستۀ نستعلیقِ خوب و مرکّبي کمرنگتر است
(حائري .)21 ،الرسالة الزاهرة در صفحات  52تا  51این دفتر جای گرفته است .ناسخ در
دیباچۀ اثر از ابهري یاد کرده است .برخي از رسالههاي دیگر این مجموعه عبارتاند از:
أضحویة ،از ابنسینا (صص01ـ)42؛ رسالۀ اإلمامة ،از خواجه نصیرالدین طوسي (صص
42ـ)52؛ و رسالۀ المسائل ،از ابهري (صص 39ـ .)021بیشتر این مجموعه در قالب نکته
ها (فوائد) ،و پرسشـپاسخ ،و به صورت رسالههاي کوتاهاند .این مجموعه در قطع رُقعي
مستطیل 01/5×03/5س ،با جلد تیماجي قرمز و در  209صفحۀ  29سطري (به جز
صفحات 0ـ )01تنظیم شده است (همان).
 )2د :نسخۀ خطّي کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران ،به شمارۀ  .5300الرسالة الزاهرة
در صفحات 053ـ 019این مجموعه قرار دارد .محمّدتقي دانشپژوه در فهرست نسخه
هاي خطّي کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران ( )043/01نامي از ناسخ این مجموعه نیاورده
است .ویژگيهایي که وي براي این مجموعه برميشمارد در پی میآیند .خط :نسخ و
نستعلیق؛ عنوان و نشان :شنگرف 290 ،گ  03 ،21×04س 04×3؛ کاغذ :فرنگي؛ جلد:
تیماجي تریاکي ضربي الیي ،ربعي .برخي از دیگر رسالههاي این مجموعه عبارتاند از:
رسالة في تحقیق علم الواجب ،اثر خواجه نصیرالدین طوسي (صص 54ـ)51؛ رساله در
شعاع ،اثر خواجه نصیرالدین طوسي (صص 15ـ)35؛ شرح بیت «پیر ما گفت خطا بر قلم
صنع نرفت» ،اثر دواني (صص 094ـ .)049مؤلّف این فهرست ميگوید« :رسالة الزاهرۀ
ابهري حلّ هشت 0مغالطه است با عنوانهاي المقدّمة و بسیار نفیس» (همان).
 )9م :نسخۀ خطّي کتابخانۀ آیتاللّه مرعشي ،به شمارۀ  .9029ناسخ این مجموعه
نامي از ابهري نبرده و نگارندۀ فهرست نسخ نیز مؤلّف این اثر را نامعلوم دانسته است.
این نسخه در صفحات 952ـ 951این مجموعه نگارش یافته است .کاتب :قریش بن
هاشم حسیني؛ مکان کتابت :مکّه؛ زمان کتابت :قرن دهم .ویژگيهاي این مجموعه
 .0ظاهراً سهوالقلم است ،شمار آنها نُه تاست.
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چنین گزارش شده است :جلد تیماج قهوهاي  011گ ،سطور مختلف  .05×21از دیگر
آثار مندرج در این مجموعه ،ميتوان به موارد زیر اشاره کرد :شرح هدایة الحکمة از
بخاري مشهور به میرك؛ تجریدالعقاید خواجۀ طوسي؛ اثبات واجب اثر دواني؛ مرآة
النفس از درویش کاشاني (حسیني.)951 ،
چون هیچ یک از سه نسخهی یادشده امتیاز خاصّي نداشت ،نسخهاي اصل قرار
نگرفت و از روش تصحیح گزینشي بهره گرفته شد .با این حال بر نسخۀ مجلس تأکید
بیشتري داشتیم.
 .3متنشناسی
در باب صحّت انتساب این رساله به ابهری دو سند در دست داریم :یکی متنی و دیگری
متنشناختی .سند متنی ما دو عبارت در صدر نسخۀ مجلس است :یکی در حاشیه و
دیگری در نخستین سطر پساز بسمله .در حاشیۀ این نسخه چنین آمده است« :الرسالة
الزاهرة فی فساد مقدّمات مستعملة فی علم الجدل للمولی الفاضل أثیرالدین األبهری»؛ و
در نخستین سطر آن چنین برنگاشته شده است« :قال الفاضل العلّامة أثیر الملّة و الدین
األبهری (ره)» .و امّا سند متنشناختی ما درونمایه و دعاوی رساله است که در بخش
های مهمّی با پارههایی از تنزیلاألفکار ،که در تعدیلالمعیار طوسی گزارش شده و در
صحّت انتساب آن به ابهری هیچ تردیدی نیست ،همخوان است .این همخوانی را در
شرح رساله بهروشنی باز خواهیم نمود.
موضوع الرسالة الزاهرة چیست؟ ابهری در سطرهای آغازین نوشتۀ خویش میگوید:
«ما در این رساله آنچه از فساد مقدّمات بهکاررفته در دانش جدل برایمان آشکار
گردیده است را به میان میآوریم» .برپایۀ این عبارت انتظار میرود که الرسالة الزاهرة
نقدی بر مواضع جدل ارسطویی باشد .ولی شگفتا که آنچه در این رساله میآید اصالً
جدل ارسطویی نیست .خود ابهری در پایان رساله مینویسد« :فرجام یافت اشاره به فساد
مقدّماتی که بیشترِ مباحثهها بدان مستندند .پس هر که آنها را استوار سازد وازَنِش
نکتههای بهکاررفته در زمان ما بر وی آسان گردد» .از اینجا به دست میآید که اینها
اصول مناظره و جدل در زمانۀ ابهری بودهاند و از اشاراتی که در متن هست برمیآید که
این اصول بیشتر در میان فقیهان و اصولیان زمانۀ ابهری رواج داشتهاند.
ولی این هنوز یک پرسمان باز ) (open problemاست که جدلیان مورد نظر ابهری
چه کسانی بودهاند و از چه آبشخوری مشروب شدهاند .این پرسش بهویژه زمانی پررنگ
تر میشود که بدانیم دیدگاههای منطقیِ این جدلیان بسیار شبیه رواقیان و ،بهتبع آن،
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بسیار همخوان با منطق جدید است( .ما این نکته را در شرح خود بهروشنی باز خواهیم
نمود ).آیا ممکن است که منطق رواقی از طریقی به جهان اسالم راه یافته باشد و ـ
درحالیکه منطق ارسطو پهنۀ جادّه را سراسر گرفته بوده است ـ از شانۀ خاکی ،راه خود
را میپیموده است؟ آنچه در این رساله یافت میشود قوّۀ حدس نگارنده را به سوی
پاسخ مثبت پیش میراند .با این همه ،این تنها یک حدس است؛ باید اثبات یا ابطال
شود .و این را هم باید به پژوهشهای سپسین وانهاد.
و امّا دربارۀ هدف ابهری از نگارش این رساله ،به نظر میرسد که همان گمانهای که
خواجۀ طوسی در مورد واپسین فصل تنزیلاألفکار میزند تا اندازهای در این مورد هم
درست است .خواجه نصیر در تعدیلالمعیار مینویسد« :به نظر میرسد که هدف صاحب
این کتاب در تألیف این مغالطههای دهگانه روشن ساختن درستیِ دیدگاه خود است در
مخالفتاش با منطقیان دربارۀ اصول یادشده ،از این طریق که [نشان دهد] تکیه بر آن
اصول سببساز چنین غلطهایی در مسائل یقینی میشود» ( .)243در اینجا هم ابهری،
دستکم در برخی از بخشها ،ظاهراً میخواهد چنین کاری کند .برای نمونه ،همۀ تالش
ابهری در مقدّمۀ دوم در این راستاست که نشان دهد نوع خاصّی از قیاس اقترانی شرطی
در منطق سینوی ،که همتای قاعدۀ تعدّی استلزام در منطق جملههاست ،مغالطهخیز
است .در مقدّمۀ سوم نیز میکوشد تا عکس نقیض شرطیّات را مخدوش کند .و در
مقدّمۀ هشتم نیز افزون بر اینکه میخواهد درستی دیدگاه خود دربارۀ عدم اعتبار
عکس نقیض موافق را به رخ بکشد ،باز هم بر آن است که مغالطهانگیزی قاعدۀ تعدّی
استلزام را نشان دهد.
 .4تصحیح متن
9

بسم اللّه الرحمن الرحیم
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الحمدُ لواهبِ العقلِ و مُفیضِ العدلِ .و الصالةُ و السالمُ علي خیرِ البریّةِ الطاهرِ عن

کُدوراتِ البشریّةِ ،و علي آلِه و عِترتِه 4.فإنّا نوردُ فی هذه الرسالةِ ما ظَهَرَ عندَنا من فسادِ
مُقدّماتٍ مُستعمَلَةٍ فی علمِ الجدل ،و نُسمّیها الرسالةَ الزاهرة َ.و نَستعینُ باللّهِ تعالي و
 .0مج ،د + :و به األعانة فی التتمیم؛ م + :و به نستعین.
 .2مج :هامش +الرسالة الزاهرة فی فساد مقدمات مستعملة فی علم الجدل للمولی الفاضل أثیرالدین األبهری.
 .9مج + :قال الفاضل العلّامة أثیر الملّة و الدینِ األبهری (ره).
 .4م :أمّا بعد حمد اللّه تعالي و الصالة علي خیر خلقه محمد و آله و عترته.
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نَتَوکّلُ 0علیه ،و هو حَسبُنا 2و نِعمَ الوکیلُ.
المقدّمةُ األولي
قالَ الجدلیّونَ :الشیءُ إذا کانَ الزماً لشیءٍ آخَرَ ،9الیکونُ نقیضُه الزماً له؛ حتّي إذا قُلنا :لو
ثَبَتَ الحُکمُ هاهنا مُنضمّاً إلي عدمِ الحُکمِ ثَمّ ،4یکونُ عدمُ الحُکمِ ثَمّ ،الزماً لثُبوتِ هذا
المجموعِ؛ و إذا 5کانَ عدمُه الزماً له ،الیکونُ ثُبوتُه الزماً له.
قلنا :النُسلّمُ أنّ عدمَه إذا کانَ الزماً له ،الیکونُ ثُبوتُه الزماً له .و مُستَندُ المنعِ أنّ
ثُبوتَ الحُکمِ هاهنا مُنضمّاً إلي عدمِه ثَمّ ،1مُحالٌ عندَنا؛ و المحالُ جازَ أن یَستَلزمَ
المحالَ 1،و هو اجتماعُ النقیضین.
فإن قیل :ثُبوتُ الحُکمِ هاهنا 3مُنضمّاً إلي العدمِ ثَمّ ،3ممکنٌ ،لکونه مُختلفاً فیه؛ و
الممکنُ الیَستَلزمُ المحالَ .قلنا :إن أردتُم باإلمکانِ هاهنا اإلمکانَ الخارجیَ ـ و هو کونه
غیرَممتنعٍ فی نفسِه ـ فهو ممنوعٌ؛ فإنّ ذلک عندَنا محالٌ .و إن أردتُم باإلمکانِ 01اإلمکانَ
الذهنیَ ـ و هو تردّدُ العقلِ فیه ـ فالنُسلّمُ أنّ الممکنَ بهذا المعني 00الیَستَلزمُ المحالَ .و
ن 02وجودَ الجزءِ الذی الیتجزّي 09ممکنٌ بهذا المعني ،04مع أنّ وجودَه
مُستندُ المنعِ أ ّ
یستلزمُ المحالَ.
 .0م :یتوکل
 .2م :حسبي
 .9م - :آخر
 .4م - :ثمّ
 .5د :فإذا
 .1م :من
 .1م :و المحال جاز أن یکون ملزوما للمحال
 .3د ،مج :هنا
 .3م - :ثمّ
 .01م :به
 .00م :التفسیر
 .02د ،مج - :أنّ
 .09د ،مج - :الیتجزي
 .04د ،مج :التألیف
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المقدّمةُ الثانی ُة
قالوا :إنّ ملزومَ الملزومِ ملزومٌ؛ حتّي إذا کانَ الحُکمُ فی صورةٍ مَعَ علّیّةِ المشتركِ بینَه و
بینَ الحُکمِ فی صورةٍ أخري ملزوماً لعلّیّةِ المشتركِ 2علي معني أنّه لو ثَبَتَ الحُکمُ فی
صورةِ 9علّیّةِ المشتركِ 4لثَبَتَ علّیّةُ المشتركِ ،لکان علّیّةُ المشتركِ 5ملزوماً لثُبوتِ الحُکمِ
ثَمّ علي معني أنّه لو ثَبَتَ علّیّةُ المشتركِ لثَبَتَ الحُکمُ ثمّ .1یَلزَمُ منه أنّه لو ثَبَتَ الحُکمُ
1
هاهنا مَعَ علّیّةِ المشتركِ ،لثَبَتَ الحُکمُ ثَمّ.
0

قُلنا :النُسلّمُ أنّه یلزمُ منه ذلک .و مُستندُ المنعِ 3أنّ علّیّةَ المشتركِ ملزومٌ لثُبوتِ
الحُکمِ ثَمَ 3فی نفسِ األمرِ؛ أی المالزمةُ بینهما 01ثابتةٌ فی نفسِ األمرِ .و الملزومُ ـ و هو
علّیّةُ المشتركِ ـ ثابتٌ علي تقدیرِ ثُبوتِ الحُکمِ هنا 00مُنضماً إلي علّیّةِ المشتركِ .فهذا
قیاسٌ إستثنائیٌ مُرکّبٌ مِن مُتّصلةٍ صادقةٍ فی نفسِ األمرِ و من إستثناءِ المقدّمِ الصادقِ
علي تقدیرِ ثُبوتِ الحُکمِ هنا 02مُنضمّاً إلي علّیّةِ المشتركِ .فالنتیجةُ إنّما یَلزَمُ منه إن لو
کانتِ المتّصلةُ و اإلستثناءُ صادقین فی حالةٍ واحدةٍ09؛ و لیس کذلک.
و إذا عَرَفتَ هذا ،فنقولُ :النُسلّمُ أنّه یَلزَمُ من ثُبوتِ ما ذکرتم من المالزمتینِ إنّه لو
ثَبَتَ الحُکمُ هاهنا مَعَ علّیّةِ المشتركِ یَلزَمُ ثُبوتُ الحُکمِ ثَمَ .و إنمّا یَلزَمُ ذلک إن لو
بقیت 04المالزمةُ الثانیةُ علي تقدیرِ ثُبوتِ الحُکمِ هاهنا مُنضمّاً 05إلي علّیّةِ المشتركِ .فلِمَ
قُلتُم بأنّها باقیةٌ 01حینئذٍ؟ البُدَ لهذا 01من بُرهانٍ.
 .0د :العلة المشترکة
 .2د :لعلة المشترکة
 .9م« :مع» به جای «في صورة»
 .4د :المشترکة (بعد از این ،در همۀ موارد همین کتابت در نسخۀ دانشگاه تهران تکرار شده است).
 .5م - :لکان علیة المشترک
 .1م - :علي معني أنّه لو ثَبَتَ علیة المشترك لثَبَتَ الحکمُ ثمّ
 .1م :یلزم أن یکون ثبوت الحکم في ذلک الصورة ملزوما لثبوت الحکم ثمّ.
 .3هامش م + :حاصل المستند أنّ علة المشترک علة الثبوت ال علة اإلثبات (از محشّی ناشناخته)
 .3مج ،د - :ثم
 .01مج :هاهنا
 .00م :هاهنا
 .02م :هاهنا
 .09م :معا
 .04م :ثبت
 .05م - :منضما
 .01م :ثابتة
 .01م :له
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ن 0الحُکمَ هاهنا مَعَ علّیّةِ المشتركِ ملزومٌ لعلّیّةِ المشتركِ ،و أنّ
فإن قیل :إذا ثَبَتَ أ ّ
علّیّةَ المشتركِ ملزومٌ لثُبوتِ الحُکمِ ثَمَ ،فنقول 2:لو ثَبَتَ الحُکمُ هاهنا مَعَ علّیّةِ المشتركِ
مُنضمّاً إلي المالزمتینِ ،لثَبَتَ المالزمةُ األولي مَعَ الملزومِ األوّلِ؛ و لو ثَبَتَ المالزمةُ األولي
مَعَ الملزومِ األوّل ،لَثَبَتَ الملزومُ الثانی مَعَ المالزمةِ الثانیةِ؛ و لو ثَبَتَ الملزومُ الثانی مَعَ
المالزمةِ الثانیةِ 9،لثَبَتَ الالزمُ الثانی؛ فلو ثَبَتَ الحُکمُ هاهنا مَعَ علّیّةِ المشتركِ مُنضمّاً إلي
المالزمتین ،لَثَبَتَ الالزمُ الثانی؛ قُلتُ 4:النُسلّمُ .و مُستندُ المنعِ أنّ الملزومَ الثانی مَعَ
المالزمةِ الثانیةِ ملزومٌ لثُبوتِ الالزمِ الثانی فی الواقع 1 ،5.و هذا المجموعُ ثابتٌ علي تقدیرِ
ثُبوتِ الحُکمِ هاهنا مَعَ علّیّةِ المشتركِ .1فنقولُ 3:النُسلّمُ أنّه لو ثَبَتَ الحُکمُ هاهنا مَعَ علّیّةِ
المشتركِ ،لَثَبَتَ الالزمُ الثانی .و إنّما یَلزَمُ ذلک إن لو کان الملزومُ الثانی مَعَ المالزمةِ
الثانیةِ ملزوماً لثُبوتِ الالزمِ الثانی علي تقدیرِ ثُبوتِ الحُکمِ هاهنا 3مَعَ علّیّةِ المشتركِ .فلِمِ
قُلتُم بإنّه 01کذلک؟ البُدَ له مِن دلیلٍ .00فالصوابُ أن یُقالَ :إنّه 02ثبت 09علي تقدیرِ ثُبوتِ
الملزومِ األوّلِ مُنضمّاً إلي المالزمتین أنّ المشتَركَ لو کانَ علّةً للوجوب

05 ،04

لثَبَتَ

 .0د ،مج - :أ ّ
ن
 .2این جزای شرط دوم ،یعنی «إذا ثبت »...است.
 .9مج :الثاني
 .4این جزای شرط دوم ،یعنی «فإن قیل ،»...است.
 .5م - :في الواقع
 .1د به جاي «الثانیة .و لو ثبت ...فی الواقع» دارد« :الثانیة ملزوم لثبوت الالزم الثانی فی الواقع قلت النسلم و مستند
المنع أنّ الملزوم الثانی مع المالزمة الثانیة ملزوم لثبوت الالزم الثاني».
 .1م :مشترک
 .3د ،مج + :إنّه
 .3د ،مج - :هاهنا
 .01د ،مج :إنّه
 .00م :برهان
 .02مج ،د + :لو
 .09م :صدق
 .04د :الوجوب
 .05یعنی ،مثالً ،علّت وجوب زکات در مال بالغ .این اشارتی است به مثالی که نویسنده در منطق منتهیاألفکار
(خطّی ،ص )411زده است و ما آن را در شرح خود بهتفصیل میآوریم.
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الوجوبُ ثَمَ 0.لکنَ المشتركَ علّةٌ علي 2تقدیرِ ثُبوتِ الملزومِ األوّلِ مُنضمّاً إلي المالزمتین؛
فیلزمُ الوجوبُ ثَمَ 9علي ذلک التقدیرِ ضرورةً.
المقدمةُ الثالثةُ

قالوا :الشیءُ إذا کانَ الزماً لشیءٍ آخرَ ،یکونُ عدمُ الالزمِ ملزوماً لعدمِ الملزوم؛ حتّي إذا
صَدَقَ أنّه «لو ثَبَتَ هذا ،لَثَبَتَ ذلک» ،فـ«لو لَمیَثبُتْ ذلک 4،لَمیَثبُتْ هذا»؛ 5النتفاءِ الالزمِ
علي ذلک التقدیرِ.
قُلنا :النُسلّمُ أنّ الالزمَ إذا کانَ مُنتفیاً 1علي ذلک التقدیرِ ،یَلزمُ انتفاءُ الملزومِ علي ذلک
التقدیرِ .و إنّما یَلزمُ ذلک إن لو بَقِیَتِ 1المالزمةُ علي ذلک التقدیرِ .و حاصلُه أنّ المالزمةَ
ثابتةٌ 3فی نفسِ األمرِ ،و الالزمُ مُنتفٍ علي ذلک التقدیر ،فصارَ حالُ اللزومِ غیرَ حالِ انتفاءِ
الالزمِ؛ فالیَلزمُ منه انتفاءُ الملزومِ فی حالِ انتفاءِ 3الالزمِ.
و الصحیحُ 01أن یُقالَ :إذا صَدَقَ قولنا «إنّه لو ثَبَتَ هذا ،لَثَبَتَ ذلک» ،فلو 00لَمیَثبُتْ ذلک
مُنضمّاً إلي المالزمةِ لَما ثَبَتَ 02هذا ،لصِدقِ المالزمةِ مَعَ انتفاءِ الالزمِ علي ذلک التقدیرِ.
المقدمةُ الرابع ُة
ت الحُک ُ
م
ن مقیساً علیه؛ حتي قالوا :لو ثَبَ َ
قالوا :الحُکمُ الثابتُ علي تقدی ٍر جا َز أن یکو َ
09

هاهنا علي تقدیرِ کذا ،لثَبَتَ فی موضعِ کذا بالقیاسِ علیه.04

 .0یعنی ،مثالً ،وجوب زکات در مال نابالغ.
 .2د - :علي
 .9م - :ثمّ
 .4م - :فلو لم یثبت ذلک
 .5م :لما ثبت هذا
 .1م :منفیا
 .1م :ثبت
 .3م :ثانیة
 .3م - :انتفاء
 .01م :فالصحیح
 .00م :و لو
 . 02م :یثبت
 . 09م + :لو
 .04د :علیة
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ل 0الشارعِ حتّي یُقاس علیه ،بل ثُبوتُه علي
قُلنا :النُسلّمُ أنّ ثُبوتَه علي تقدیرِ کذا فع ُ
ذلک التقدیرِ معناه أنّه الزمٌ له ،و الیَلزَمُ من کونِه الزماً له ورودُ الشرعِ 2به.
المقدمةُ الخامسةُ
قالوا :إنّ ثُبوتَ الشیءِ فی الواقعِ موجبٌ لثبوتِه علي التقدیرِ الفالنی ،قضیّةً للدَوَرانِ.9
قُلنا :إن أردتُم به 4أنّ ثُبوتَه علي کُلِ التقادیر 5دائرٌ 1مَعَ ثُبوتِه فی الواقعِ ،فهو ممنوعٌ؛ و
إنّما یکونُ کذلک إن لو کانَ ثابتاً علي ذلک التقدیرِ .و إن أردتُم به 1أنّ مُجامعتَه 3لبعضِ
التقادیرِ دائ ٌر 3مَعَ ثُبوتِه فی نفسِ األمرِ ،نُسلّم؛ و لکن لماذا یَلزَمُ من هذا أن یکونَ ثابتاً
علي ذلک التقدیرِ؟ البُدَ له مِن دلیلٍ.

المقدمةُ السادسةُ

قالوا :إنّ الشـيءَ ملزومٌ لوجودِ الشیءِ 01أو لعدمِه؛ حتي لو ثَبَتَ الحُکمُ هاهنا ،فالبُدَ و أن
یَلزمَه 00ثُبوتُ حُکمٍ آخَرَ أو عَدَمُه .فهو ممنوعٌ ،لجواز أن الیَلزَمَ مِن ذلک 02ال وجودُه و العدمُه.
نَعَمْ ،لو قُلنا :إنّ ثُبوتَ الحُکمِ إمّا أن یکونَ ملزوماً لثُبوتِ ذلک الحُکم 09أو الیکونَ ملزوماً
لثُبوتِه ،لکانَ صحیحاً؛ لکن الیَلزمُ من أن الیکونَ 04ملزوماً لثُبوتِه أن یکونَ ملزوماً لعدمِه.

 .0د ،مج :فعلي
 .2د :الشروع
 .9م :للدورات
 .4د ،مج - :به
 .5م :علي التقدیر
 .1مج ،د :دار
 .1د ،مج - :به
 .3د :مجامعة
 .3مج ،د :دار
 .01م :لوجود شيء آخر
 .00مج ،د :فالبد من أن یلزم
 .02م :منه
 .09د ،مج - :الحکم
 .04م :یکون
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المقدمةُ السابعةُ
إثباتُ المالزمةِ بدلیلٍ واقعٍ غیرُ الزمٍ عن فرضِ وجودِ الملزوم؛ کما یُقالُ :لو ثَبَتَ هذا لَثَبَتَ
ذلک ،لقیامِ الدلیلِ الدالِ 0علي ثُبوتِ ذلک فی نفسِ األمر.
قُلنا :النُسلّمُ أنّ الدلیلَ الدالَ علي ثُبوتِ ذلک فی نفسِ األمرِ یَدُلُ علي المالزمةِ بینَهما.
و إنّما یَدُلُ علي المالزمة 2إن لو کانَ دالّاً علي أنّه یَلزَمُ من فرضِ وجودِ هذا وجودُ ذلک.
فلِمَ قُلتُم إنّه کذلک؟
فإن قیل :لو ثَبَتَ هذا مُنضمّاً إلي الدلیلِ الدالِ علي ثُبوتِ ذلک ،لثَبَتَ الدلیلُ الدالُ

9

ت 4ذلک؛ و الدلیلُ علي ذلک ملزومٌ لثُبوته؛ فیَلزمُ من ثُبوتِ هذا مُنضمّا إلي
علي ثُبو ِ
الدلیل 5ثُبوتُ ذلک؛ قُلنا :النُسلّمُ أنّ الدلیلَ علي ثُبوتِ ذلک ملزومٌ لثُبوتِه .و ظاهرٌ أنّه
ع 1عدمِ ثُبوتِه ،فالیکونُ الدلیلُ ملزوماً
لیس کذلک؛ ألنّ الدلیلَ علي ثُبوتِ ذلک واقعٌ مَ َ
لثُبوتِه .هذا إذا کانَ الدلیلُ مُجامعاً لعدمِ ثُبوتِ ذلک .أمّا إذا لمیَکُن مُجامعاً بأن یکونَ
الدلیلُ واقعاً و 1یکونَ ذلک الشیءُ مُحتملَ الثُبوتِ و االنتفاءِ ،فنَقولُ :النُسلّمُ أنّ ثُبوتَ هذا
مُنضمّاً إلي الدلیلِ إذا کانَ ملزوماً للدلیل ،و یکونُ الدلیلُ ملزوماً لثُبوتِ ذلک الشیء ،یلزمُ
أن یکونَ ثُبوتُ هذا مُنضمّاً إلي الدلیلِ ملزوماً لثُبوتِ ذلک الشیء .3و إنّما یکونُ کذلک
إن لو کان ملزومُ 01الملزومِ ملزوماً .فلِمَ 00قُلتُم بأنّه 02کذلک؟ البدَ له مِن دلیلٍ.
 .0م - :الدالِ
 .2مج ،د :ذلک
 .9م - :الدال
 .4م - :ثبوت
 .5مج ،د - :منضما إلي الدلیل
 .1م - :مع
 .1د :أو
 .3م - :الشيء
 .3م :ذلک
 .01م :ملزوما
 .00م :لم
 .02د ،مج :أنّه
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المقدمةُ الثامنةُ
ت 2هذا علي هذا
قالوا :لو ثَبَتَ هذا مُنضمّاً إلي جملةِ األمورِ الواقعةِ ،لَثَبَتَ هذا .و إذا 0ثَبَ َ
التقدیرِ ،یَلزمُ 9ثُبوتُه فی نفسِ األمرِ؛ ألنّ هذا ثابتٌ علي هذا التقدیرِ ،و ما لیس بثابتٍ فی
نفسِ األمرِ فهو لیس بثابتٍ 4علي هذا التقدیر ،ضرورةَ تحقّقِ جملةِ األمورِ الواقعةِ علي هذا
التقدیر ،فیَلزمُ ثبوتُه فی نفسِ األمرِ.
قُلنا :النُسلّمُ أنّه یَلزمُ من ثُبوتِ هاتینِ المقدّمتینِ ثُبوتُ هذا فی نفسِ األمر .غایةُ ما
فی الباب أن یُقالَ :کلُ ما لیس بثابتٍ فی نفسِ األمرِ فهو لیس بثابتٍ علي هذا التقدیرِ.
فکلُ ما هو ثابتٌ علي هذا التقدیرِ فهو ثابتٌ فی نفسِ األمرِ؛ و إالّ فبَعضُ ما هو ثابتٌ علي
هذا التقدیرِ فهو لیس بثابتٍ فی نفسِ األمرِ .و کلُ ما لیس بثابتٍ فی نفسِ األمرِ فهو لیس
بثابتٍ علي هذا التقدیرِ .فبعضُ ما هو ثابتٌ علي هذا التقدیرِ فهو لیس بثابتٍ علي هذا
التقدیرِ .هذا خلف.
قُلنا :النُسلّمُ أنّه خلفٌ .و هذا ألنّ هذا التقدیرَ عندَنا محالٌ ،و المحالُ جازَ أن یَستلزمَ
المحالَ ،5و هو ثُبوتُ هذا و عدمُ ثُبوتِه .فلِمَ قُلتُم إنّه لیس کذلک؟

المقدمةُ التاسعةُ
إقامةُ الدلیلِ علي عدمِ ثُبوتِ المُدّعي عن َد 1تمامِ المقدّماتِ المُنتِجةِ له فاسدةٌ .ألنّ
المقدماتِ إذا صَدَقَتْ ،لَزِمَ عنها النتیجةُ بالضرورة؛ فالیُمکنُ نَفیُها.

 .0مج ،د :فإذن
 .2د ،مج :ـ ثبت
 .9م :ـ یلزم
 .4د :ثابت .و نیز این عبارت در مواضع دیگر به جای «بثابت» در مقدّمۀ دوم آمده است.
 .5م :النقیض
 .1م :بعد
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فإن قیلَ :نحنُ نعیّنُ مُقدّمةً من مُقدّماتِ الدلیلِ و نَقولُ :0إنّها غیرُ ثابتةٍ؛ ألنّها لو ثَبَتَ،
و بقیّةُ المقدّماتِ ثابتةٌ ،یَلزمُ ثُبوتُ المدّعي لتمامِ الدلیل؛ و المدّعي غیرُ ثابتٍ ،لداللةِ
الدلیلِ علي عدمِه؛ قُلنا :المُقدّمةُ الّتی تَعَیَنَ إمّا أن یکونَ بدیهیّةً أو مُسلّمةً فی العلمِ أو
ثابتةً بالدلیلِ .فإن کانت بدیهیّةً ،فالیَقبَلُ المعارضةَ .و إن کانت مُسلمةً ،فالخصمانِ اتّفقا

2

س ّلمَه الخصمُ ،فیکونُ باطالً .و إن
علي صدقِها ،فالمعارضةُ فیها یکونُ دعويً لنقیضِ ما َ
کانت ثابتةً بالدلیلِ ،یکونُ نتیجةً لمقدماتٍ أخري .فإذا صحّت المقدّماتُ ،کان لزومُ
النتیجةِ عنها ضروریّاً ،فالیُمکنُ إقامةُ الدلیلِ علي عدمِها.
*

*

*

تمّتِ اإلشارةُ إلي فسادِ المقدّماتِ الّتی یُستَنَدُ إلیها أکثرُ المباحثاتَِ .فمَن أحکَمَها
سَهُلَ علیه إبطالُ النُکتِ المُستعمَلَةِ فی زمانِنا .و الحمدُ للّهِ ربِ العالمین و الصالةُ علي
خیرِ خلقِه محمّدٍ و آلِه أجمعین.9
 .5شرح و تحلیل متن
 .1 .5شرح مقدّمۀ نخست
اگر گزارهای داشته باشیم مانند  Pو این گزاره الزمی داشته باشد مانند  ،Qدیگر ~Q
نمیتواند الزمِ  Pباشد ،وگرنه تناقض پیش میآید .این مدّعا را میتوان در چارچوب
صورتبرهانِ ) (iبازگو ،و با برهانی که در زیرِ آن میآید اثبات کرد:
)(i) P, P → Q ├ ~ (P → ~Q
1
(1) P
A
2
(2) P → Q
A
3
)(3) ~~(P → ~Q
A
3
(4) P → ~Q
3, DN
1, 2
(5) Q
1, 2, MP
1, 3
(6) ~Q
1, 4, MP
1, 2, 3 (7) Q & ~Q
5, 6, &I
1, 2
(8) ~~~( P → ~Q) 3, 7, RAA
 .0م :یقول
 .2مج ،د :و اتّفقَ الخصمانِ
 .9م + :تمت بعون اللّه تعالي
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8, DN

)(9) ~( P → ~Q

1, 2

جدلورزانی که ابهری از آنان یاد میکند پساز طرح این مطلب به نقض آن میپردازند
و میگویند که اگر حکمی به انضمام عدم آن حکم ثابت شود ،آنگاه عدم حکم الزمِ این
مجموع است .به بیان روشنتر ،اگر ترکیبی عطفی داشته باشیم مانند  ،Q & ~Qآنگاه
 ~Qالزمِ این ترکیب عطفی است .این مدّعا را میتوان در قالب قضیّۀ ) (iiبازگو ،و با
برهانی که در زیر آن میآید بهسادگی اثبات کرد.
(ii) ├ (Q & ~Q) → ~Q
1 (1) Q & ~Q
A
1 (2) ~Q
1, &E
(3) (Q & ~Q) → ~Q 1, 2, CP

حال به صورتبرهان زیر توجّه کنید:
](iii) Q & ~Q, (Q & ~Q) → ~Q ├ ~[(Q & ~Q) → Q

این صورتبرهان میگوید که اگر حکمی به انضمام عدم آن حکم ثابت شود و عدم حکم
از این مجموع الزم آید ،آنگاه خود حکم از این مجموع الزم نمیآید .از آنجا که )(iii
نمونهجانشینِ ) (iاست و ) (iهم صورتبرهانی درست است ،پس ) (iiiهم باید درست
باشد ،ولی نیست ،زیرا نقیضِ نتیجۀ آن را بهسادگی میتوان اثبات کرد:
A
1, &E
1, 2, CP
3, DN

](iv) ├ ~~[(Q & ~Q) → Q
1 (1) Q & ~Q
1 (2) Q
(3) (Q & ~Q) → Q
](4) ~~ [(Q & ~Q) → Q

بنابراین ،اگر نتیجۀ ) (iiiصادق باشد ،از آنجا که نقیض آن هم صادق است ،تناقض الزم می
آید .گویا جدلورزان مورد نظر ابهری خواستهاند از این راه صورتبرهان ) (iرا نقض کنند.
ابهری در پاسخ به این نقض میگوید که ما صورتبرهان ) (iiiرا نمیپذیریم .ولی
مگر نه این است که ) (iiiنمونهجانشینِ ) (iاست؟ در این صورت ،نپذیرفتن آن مستلزم
نپذیرفتنِ ) (iاست؛ و این درست همان چیزی است که جدلورزان یادشده میخواهند.
آیا ابهری در برابر آنان سپر انداخته و تسلیم شده است؟ نه! وی میگوید که ثبوت حکم
به انضمام عدم حکم ،یعنی  ،Q & ~Qکه یکی از مقدّمههای صورتبرهانِ ) (iiiاست
محال است؛ و رواست که محال مستلزم محال باشد .به دیگر سخن ،کذب نتیجه در
صورتبرهان ) (iiiبرخاسته از کذب یکی از مقدّمههای آن است ،نه برخاسته از نادرستی

«الرسالة الزاهرة» نوشتۀ اثیرالدین ابهری :نسخهشناسی ،متنشناسی ،تصحیح ،و تحلیل

… Athīr ʾal-Dīn Abharī’s “al-Risālat ʾal-Zāhirah”: An Edition, Commentary and

049

خود آن (iii) .صورتبرهانی درست و معتبر است که مقدّمهای کاذب دارد و از همین رو
نتیجهای کاذب به دست داده است و این سبب نقض ) (iنمیشود.
امّا باید به این نکته نیز توجّه نمود که آن جدلورزان از «ثبوت الحکم هنا منضمّاً إلی
عدم الحکمِ ثَمَ» ،یعنی از ثبوت حکم در اینجا به انضمام عدم حکم در آنجا سخن می
گویند ،نه از ثبوت و عدم حکم به نحو مطلق .قیدهای «هنا» و «ثَمّ» («اینجا» و «آنجا»)
یکی از وحدتهای هشتگانهای را که شرط تناقضاند (گو هرچه خواهی باش) از میان
میبرند و در حکم ایجابی و سلبی اختالف ایجاد میکنند و آن دو را از بند تناقض می
رهانند .در این صورت ،آن ترکیب عطفیِ مأخوذ در مقدّمات ممکن خواهد بود ،نه محال؛
و صادق خواهد بود ،نه کاذب .و ممکن را نشاید که مستلزم محال باشد ،همچنانکه
صادق را نشاید که مستلزم کاذب باشد.
ابهری در پاسخ به این اِشکال میگوید که منظور از «ممکن» یا ممکن خارجی است،
یعنی آنچه در واقع غیرممتنع است ،یا ممکن ذهنی ،یعنی آنچه عقل نسبت به آن
تردید دارد .به بیان دیگر« ،امکان» در اینجا یا به معنای امری اُبژکتیو و آفاقی است که
به گفتۀ حکیمان مسلمان در خارج وجود دارد ولی نه به وجود مستقلّ و جداگانه بلکه
به وجود منشأ انتزاع :معقول درجهدوم فلسفی؛ و یا به معنای امر سوبژکتیو ،انفسی ،و
ذهنی است که نشانگر تردید عقل است و برخاسته از جهل :احتمال .اگر معنای دوم
مراد باشد ،ابهری میگوید ،ما نمیپذیریم که چنین ممکنی نشاید که مستلزم محال
باشد؛ زیرا وجود جزء تجزیهناپذیر (اتم) به این معنا ممکن است و ،در عین حال ،مستلزم
محال 0.و امّا اگر معنای نخست مراد باشد ،ابهری میگوید« :فهو ممنوعٌ ،فإنّ ذلک عندنا
محال» .مرجع ضمیر در این جمله میتواند گزارۀ «ثُبوتُ الحُکمِ هاهنا مُنضماً إلي العدمِ
ثَمّ ممکنٌ» باشد و میتواند «الممکنُ 2الیَستَلزمُ المحالَ» باشد .احتمال نخست بسیار دور
به نظر میرسد و احتمال دوم به این معناست که گزارۀ «هیچ ممکنی مستلزم محال
نیست» خودش محال است ،زیرا نقیض آن صادق است« :برخی از ممکنها از آن جهت
که محال بالغیرند مستلزم محال بالذاتاند».
به نظر میرسد که پاسخ ابهری نیز خود پاسخی جدلی است .پاسخ دقیق این است
که به آن جدلورزان بگوییم که اگر منظور شما از ترکیب عطفی حکم و عدم حکم
ترکیبی نامتناقض ،مانند  ،Q & ~Rباشد ،آنگاه نمونهجانشینِ ) (iنتیجهای کاذب به بار
 .0دربارۀ برهانهای نفی جزء تجزیهناپذیر و محالهایی که ،به رای فیلسوفان مسلمان ،از آنها الزم میآینـد نکــ :
الهیجی14/9 ،ـ.31
 .2به نظر میرسد که «ال» در «الممکن» نشانۀ استغراق است.
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نمیآورد و ،از اینرو ،تالش شما برای نقض ) (iاز همان آغاز بیحاصل میماند .بیایید Q

 & ~Rرا به جای  Q & ~Qدر صورتبرهان ) (iiiبنشانیم .آنچه به دست میآید صورت
برهان زیر است:
](v) Q & ~R, (Q & ~R) → ~R ├ ~[(Q & ~R) → R

ولی نتیجۀ این صورتبرهان کاذب یا محال نیست تا ادّعا کنید که ) (iرا نقض کرده است.
 .2 .5شرح مقدّمۀ دوم
حکم واحدی ،مانند «وجوب زکات» ،را در دو حالت مختلف ،مثالً در مورد «دارایی فرد
بالغ» و «دارایی فرد نابالغ» ،تصوّر کنید .نیز فرض کنید که این دو دارای ویژگی
مشترکی ،همچون مصلحت مشترک ،هستند.
ویژگی مشترک
حکم در حالت 0

حکم در حالت 2
مصلحت مشترک

وجوب زکات در

وجوب زکات در

دارایی فرد بالغ

دارایی فرد نابالغ

اکنون در نظر بگیرید که آن ویژگی مشترکْ علّت ثبوت حکم در حالت نخست است.
در این صورت ،ثبوت حکم در حالت نخست مستلزمِ (یا ،به بیان ابهری ،ملزومِ) ثبوت
علّیّتِ آن ویژگی مشترک است؛ بدین معنا که اگر حکم در حالت نخست تحقّق پیدا
کند ،از آنجا که علّت این حکم همان ویژگی مشترک است ،پس ویژگی مشترک نیز (با
وصف علّیّت) تحقّق یافته است ،چراکه تحقّق معلول کاشف از تحقّق علّت (هم وجود
علّت و هم علّیّت علّت) است .بنابراین ،تحقّق حکم در حالت نخست ،هم بدانگاه که
علّت این حکم همان ویژگی مشترک است ،مستلزم تحقّق علّیّتِ آن ویژگی مشترک
است .مثالً ،تحقّقِ حکمِ وجوبِ زکات برای دارایی فرد بالغ مستلزم آن است که علّت این
حکم ،یعنی همان مصلحت مشترک ،نیز تحقّق یافته باشد .اگر مفهوم «استلزام» را با
نمادِ پیکان نشان دهیم میتوان این مطلب را به شیوۀ زیر نمایش داد:
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تحقّقِ علّیّتِ ویژگیِ

علّیّت ویژگی مشترک

مشترک
0

تحقّق وجوب زکات برای

تحقّق علّیّتِ مصلحتِ

دارایی فرد بالغ  +علّیّت
مصلحت مشترک

(مالزمۀ )0

مشترک

از سوی دیگر ،هنگامیکه علّیّت ویژگی مشترک تحقّق یافته باشد ،یعنی هنگامیکه
هم خودش و هم وصف علّیّتاش تحقّق یافته باشد ،آنگاه همۀ معلولهای آن ،از جمله
حکم در حالت دوم ،نیز باید تحقّق یابند؛ چراکه معلول نمیتواند از علّت خود سربپیچد.
پس ،تحقّق علّیّتِ ویژگیِ مشترک مستلزمِ (یا ،به گفتۀ ابهری ،ملزومِ) تحقّق حکم در
حالت دوم است .این مطلب را به شیوۀ زیر میتوان نشان داد:
تحقّقِ علّیّتِ ویژگیِ مشترک

تحقق حکم در حالت 2

تحقّق علّیّتِ مصلحتِ

تحقّق وجوب زکات برای

مشترک

دارایی فرد نابالغ

(مالزمۀ )2
اکنون میافزاییم که مستلزمِ مستلزمِ یک چیز مستلزمِ آن چیز است؛ یعنی اگر الف
مستلزمِ ب ،و ب مستلزمِ ج باشد ،آنگاه الف مستلزمِ ج است .و این همان است که در
آغاز مقدّمۀ دوم از آن به «ملزومُ الملزومِ ملزومٌ» تعبیر شده است .با افزودن مالزمههای 0
و  2به این کبرای کلّی ،قیاسی به گونۀ زیر شکل میگیرد:
[الف]
( )0تحقّق حکم در حالت نخست ،به همراه علّیّت ویژگی مشترک ،مستلزم تحقّق علّیّت
مالزمۀ 0
ویژگی مشترک است؛
مالزمۀ 2
( )2تحقّق علّیّت ویژگی مشترک مستلزم تحقّق حکم در حالت دوم است؛
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( )9تحقّق حکم در حالت نخست ،بههمراه علّیّت ویژگی مشترک ،مستلزمِ مستلزمِ
0
نتیجۀ  0و 2
تحقّق حکم در حالت دوم است؛
( )4مستلزمِ مستلزمِ تحقّق حکم در حالت دوم مستلزمِ تحقّق حکم در حالت دوم است؛
مقدّمه
( )5تحقّق حکم در حالت نخست ،بههمراه علّیّت ویژگی مشترک ،مستلزمِ تحقّق حکم
نتیجۀ  9و 4
در حالت دوم است؛
مثال یادشده را هم میتوان به همین شیوه صورتبندی کرد:
[ب]
( )0تحقّق وجوبِ زکات برای دارایی فرد بالغ ،بههمراه علّیّت مصلحت مشترک ،مستلزمِ
مالزمۀ 0
تحقّق علّیّت مصلحت مشترک است؛
( )2تحقّق علّیّت مصلحت مشترک مستلزمِ تحقّق وجوب زکات برای دارایی فرد نابالغ
مالزمۀ 2
است؛
( )9تحقّق وجوبِ زکات برای دارایی فرد بالغ ،به همراه علّیّت مصلحت مشترک ،مستلزمِ
نتیجۀ  0و 2
مستلزمِ تحقّق وجوب زکات برای دارایی فرد نابالغ است؛
( )4مستلزمِ مستلزمِ تحقّق وجوب زکات برای دارایی فرد نابالغ ،مستلزمِ تحقّق وجوب
مقدّمه
زکات برای دارایی فرد نابالغ است؛
( )5تحقّق وجوبِ زکات برای دارایی فرد بالغ ،بههمراه علّیّت مصلحت مشترک ،مستلزمِ
نتیجۀ  9و 4
تحقّق وجوب زکات برای دارایی فرد نابالغ است؛
ابهری ،پساز گزارش این استداللِ (به رای او) جدلی ،به گشایش آن میپردازد .وی
در این مقام دو صورتبندی دیگر به دست میدهد که ،برخالف صورتبندی باال ،بر
قیاس اقترانی حملی استوار نیست ،بلکه یکی قیاس استثنایی است و دیگری قیاس
اقترانی شرطی .صورتبندی نخست چنین است:
[ج]
( )0اگر علّیّت ویژگی مشترک تحقّق یابد ،آنگاه حکم در حالت دوم تحقّق مییابد؛
مقدّمه
 .0ممکن است گفته شود که چگونه ( )9از ( )0و ( )2نتیجه شده ،درحالیکه حدّ وسط در مقدّمههـا بـهتمـامی تکـرار
نگردیده است .پاسخ به این پرسش مجالی فراخ میخواهد و در این اندک نمیگنجد .یکی از پاسخها این اسـت کـه،
برخالف دیدگاه ارسطویی ،شرط انتاج تکرّر حدّ وسط بی هیچ بیش و کم نیست ،بلکه حذف متکرّر است بـی هـیچ
بیش و کم .ما در اینجا بر این پاسخ چندان پای نمیفشریم ،چراکه مقصود ما بهدستدادن گزارشی اسـت نزدیـک
به متن .در سطرهای آینده خود ابهری صورتبندیهای دیگری به دست میدهد که از این دشواره تهیاند.

«الرسالة الزاهرة» نوشتۀ اثیرالدین ابهری :نسخهشناسی ،متنشناسی ،تصحیح ،و تحلیل

… Athīr ʾal-Dīn Abharī’s “al-Risālat ʾal-Zāhirah”: An Edition, Commentary and

041

مقدّمه
( )2علّیّت ویژگی مشترک تحقّق یافته است؛
 ،2 ،0قیاس استثنایی اتّصالی (وضع مقدّم)
( )9حکم در حالت دوم تحقّق یافته است؛
بر این پایه ،صورتبندی مثال یادشده نیز چنین خواهد بود:
[د]
( )0اگر علّیّت مصلحت مشترک تحقّق یابد ،آنگاه وجوب زکات برای دارایی فرد نابالغ
مقدّمه
تحقّق مییابد؛
مقدّمه
( )2علّیّت مصلحت مشترک تحقّق یافته است؛
( )9وجوب زکات برای دارایی فرد نابالغ تحقّق مییابد؛
 ،2 ،0قیاس استثنایی اتّصالی (وضع مقدّم)
ابهری میگوید که این قیاس عقیم است ،چون نحوۀ صدق مقدّمههای آن یکسان نیست:
مقدّمۀ ( )0بهخودیخود (یا ،به تعبیر ابهری ،در نفساالمر) و بدون اتّکا بر فرض بیرونی
صادق است ،درحالیکه مقدّمۀ ( )2نه بهخودیخود بلکه با تکیه بر یک فرض بیرونی
صادق است؛ و آن فرض بیرونی عبارت است از فرض «تحقّق حکم در حالت نخست ،به
همراه علّیّت ویژگی مشترک» (و در مثال یادشده عبارت است از فرض «تحقّق وجوب
زکات برای دارایی فرد بالغ ،بههمراه علّیّت مصلحت مشترک») .گویا سخن ابهری این
است که ( )0بهخودیخود صادق است ،ولی از کجا معلوم که با لحاظ فرض بیرونی
همچنان صادق بماند؟ اگر فرض بیرونی را در نظر بگیریم ،آنگاه مقدّمۀ ( )2صادق
خواهد بود ،ولی از کجا معلوم که در این فرض مقدّمۀ ( )0هم بر صدق خود باقی باشد؟
سخنان ابهری در بند پایین این برداشت را تأیید میکنند.
ابهری پساز این به بیانی روی میآورد که گویی صورتبندی دیگری را در ذهن
دارد .به نظر میرسد که او استدالل باال را در این بند به الگوی قیاس اقترانی شرطی
صورتبندی میکند:
[ه]
( )0اگر حکم در حالت نخست تحقّق داشته باشد و ویژگی مشترک علّت آن باشد ،آن
مقدّمه
گاه علّیّت ویژگی مشترک تحقّق دارد؛
( )2اگر علّیّت ویژگی مشترک تحقّق داشته باشد ،آنگاه حکم در حالت دوم نیز تحقّق
مقدّمه
دارد؛
( )9اگر حکم در حالت نخست تحقّق داشته باشد و ویژگی مشترک علّت آن باشد ،آن
 ،2 ،0قیاس اقترانی شرطی
گاه حکم در حالت دوم نیز تحقّق دارد؛
(مرکّب از دو مقدّمۀ متّصل ،حدّ وسط جزء تامّ در هر دو)
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بدینسان ،مثال یادشده نیز چنین صورتبندی تواند شد:
[و]
( )0اگر زکات برای دارایی فرد بالغ واجب باشد و مصلحت مشترک علّت این وجوب
مقدّمه
باشد ،آنگاه علّیّت مصلحت مشترک تحقّق دارد؛
( )2اگر علّیّت مصلحت مشترک تحقّق داشته باشد ،آنگاه زکات برای دارایی فرد نابالغ
مقدّمه
واجب است؛
( )9اگر زکات برای دارایی فرد بالغ واجب باشد و مصلحت مشترک علّت این وجوب
 ،2 ،0قیاس اقترانی شرطی
باشد ،آنگاه زکات برای دارایی فرد نابالغ واجب است؛
(مرکّب از دو مقدّمۀ متّصل ،حدّ وسط جزء تامّ در هر دو)
ابهری میگوید که در فرض صدق مقدّمِ مقدّمۀ ( )0تالی آن صادق خواهد بود ،ولی از کجا می
دانید که در این فرض مقدّمۀ ( )2هم صادق میماند؟ این مدّعایی است نیازمند برهان! استدالل
باال را میتوان در قالب صورتبرهان زیر نمادین کرد:
(vi) (P & Q) → R, R → S ├ (P & Q) → S

دقّت در صورتبرهان ) (viآشکار میسازد که این صورتبرهان نمونهجانشین صورت
برهانی است که در منطق جملهها قاعدۀ تعدّی استلزام 0نامیده میشود .قاعدۀ تعدّی
استلزام که در صورتبرهان زیر قابلنمایش است بیان میکند که ملزومِ ملزومِ چیزی
ملزومِ خود آن چیز است.
(vii) P → Q, Q → R ├ P → R

این قاعده متناظر است با گونهای خاصّ از قیاس اقترانی شرطی در منطق ابنسینا،
یعنی قیاس اقترانی شرطی با دو مقدّمۀ متّصل که حدّ وسط در هر دوی آنها جزء تامّ
باشد و شکل اوّل را بسازند .ابنسینا این ضرب و سه ضرب دیگر شکل اوّل را «قیاس
کامل» میداند (الشفاء :المنطق :القیاس )231 ،ـ بدیهیاالنتاج .ابهری امّا در اینجا ،به
دلیلی که در باال گفته شد ،برخالف اجماع منطقدانان قدیم و جدید ،این قیاسها را
منتِجِ شرطی متّصل نمیداند .وی در تنزیل األفکار دیدگاه خود را روشنتر بازمینمایاند
و میگوید که این قیاسها ،اگرچه نتیجهبخشاند ،نتیجۀ متّصل به دست نمیدهند (نکـ:
طوسی« ،تعدیل المعیار فی نقد تنزیل األفکار»209 ،ـ )204بلکه نتیجۀ آنها منفصلی
خُلوّناپذیر است مرکّب از نقیض مقدّم صغرا و عین تالی کبرا (همان)201 ،؛ یعنی
1. transitivity of implication
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 0.~P ˅ Rطوسی دیدگاه ابهری را بهتفصیل نقل و نقد کرده است (نکـ  :همان204 ،ـ،)201
ولی گزارش آن در این مختصر نمیگنجد و خوانندۀ جویا باید خود به آن رجوع کند.
ابهری ،سپس ،به دفع دخل مقدّر میپردازد و میگوید :ممکن است گفته شود که ما
بر اینکه استدالل باال نتیجۀ متّصل دارد برهان داریم .و آن این است که با داشتن
مالزمههای  0و  2میتوانیم از فرض «تحقّق حکم در حالت نخست ،بههمراه علیّت
ویژگی مشترک»« ،تحقّق حکم در حالت دوم» را نتیجه بگیریم .و این یعنی ،با تکیه بر
مالزمههای  0و  ،2میتوان این گزارۀ متّصل را نتیجه گرفت که «اگر حکم در حالت
نخست محقّق باشد و ویژگی مشترک علّت آن باشد ،آنگاه حکم در حالت دوم نیز
محقّق است» .به صورتبندی زیر توجّه کنید:
[ز]
( )0اگر حکم در حالت نخست محقّق باشد و ویژگی مشترک علّت آن باشد ،آنگاه
مقدّمه (مالزمۀ )0
علّیّت ویژگی مشترک محقّق است؛
( )2اگر علّیّت ویژگی مشترک محقّق باشد ،آنگاه حکم در حالت دوم نیز محقّق است؛
مقدّمه (مالزمۀ )2
فرض
( )9حکم در حالت نخست محقّق است و ویژگی مشترک علّت آن است؛
 ،9 ،0قیاس استثنایی اتّصالی (وضع مقدّم)
( )4علّیّت ویژگی مشترک محقّق است؛
 ،4 ،2قیاس استثنایی اتّصالی (وضع مقدّم)
( )5حکم در حالت دوم نیز محقّق است؛
( )1اگر حکم در حالت نخست محقّق باشد و ویژگی مشترک علّت آن باشد ،آنگاه حکم
 ،5 ،9دلیل شرطی
در حالت دوم نیز محقّق است؛
برهان باال را به زبان منطق جملهها بهتر میتوان بیان کرد:
(viii) (P & Q) → R, R → S ├ (P & Q) → S
1
(1) (P & Q) → R
A
2
(2) R → S
A
3
(3) P & Q
A
1, 3
(4) R
1, 3, MPP
1, 2, 3 (5) S
2, 4, MPP
1, 2
(6) (P & Q) → S
3, 5, CP
 .0هم در منطق سنّتی و هم در منطق جدید با کاربست قاعدۀ استلزام میتوان این زدس را به نحو دوسـویه از P
 → Rاستنتاج کرد.
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این درست همان برهانی است که در منطق جملهها برای اثبات قاعدۀ تعدّی استلزام می
آورند (قس :موحّد و برخورداری .)01 ،و از اینجا میتوان دانست که ابهری درکی از
قاعدۀ دلیل شرطی 0داشته است.
ابهری امّا برهان باال را نمیپذیرد و برای بیان دلیل خود نخست این نکته را تمهید
میکند که ملزوم دوم به همراه مالزمۀ دوم ،یعنی سطرهای ( )2و ( ،)4مستلزم ثبوت
الزم دوم ،یعنی سطر ( ،)5هستند؛ و این مجموع ،یعنی ترکیب ( )2و ( ،)4برپایۀ فرضِ
«ثبوت حکم در حالت نخست ،بههمراه علّیّت ویژگی مشترک» ،یعنی سطر ( ،)9تحقّق
دارد .ابهری نمیگوید که چرا ،ولی گویا از اینروی که اگر فرض ( )9نباشد ،نمیتوان
( )4را نتیجه گرفت و در این صورت ترکیب ( )2و ( )4نیز ناممکن خواهد بود.
ابهری ،برپایۀ مطلب باال ،میگوید ما نمیپذیریم که «اگر حکم در حالت نخست
محقّق باشد و ویژگی مشترک علّت آن باشد ،آنگاه حکم در حالت دوم نیز محقّق
است» ،یعنی سطر ( )1را نمیپذیریم .زیرا این گزاره ،بهمثابت یک شرطی لزومی ،زمانی
برقرار است که ( )2و ( )4در فرضِ صدق ( )9مستلزمِ ( )5باشند ،ولی از کجا معلوم که
چنین باشد؟ شاید ( )2و ( )4در آن فرض دیگر مستلزم ( )5نباشند .این استلزام در آن
فرض مدّعایی است نیازمند دلیل.
وی ،سپس ،میافزاید :درست این است که بگوییم با فرض ثبوت ملزوم اوّل ،یعنی سطر
( ،)9بهانضمام دو مالزمه ،یعنی سطرهای ( )0و ( ،)2صادق است که اگر ویژگی مشترک علّت
ثبوت حکم در حالت نخست ـ مثالً وجوب زکات در دارایی فرد بالغ ـ باشد ،آنگاه حکم در
حالت دوم ـ مثالً وجوب زکات در دارایی فرد نابالغ ـ نیز ثابت خواهد بود .به زبان نمادین ،از
نظر ابهری نتیجۀ درست برهان باال یکی از سطرهای زیر است:
1, 2, 3 (6') R → S
1, 2
)(6") (P & Q) → (R → S

از سوی دیگر ،مقدّم این گزارۀ شرطی ) (Rبرپایۀ فرض یادشده ،یعنی صدق ( )9بهانضمام ( )0و
( ،)2صادق است و ،از همینرو ،تالی آن نیز تنها در همین فرض صادق خواهد بود.
 .3 .5شرح مقدّمۀ سوم

مقدّمۀ سوم بیانگر این است که اگر گزارهای ،مانند  ،Qالزمِ گزارۀ دیگری ،مانند ،P
1. conditional proof
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باشد ،آنگاه عدم الزم ،یعنی  ،~Qمستلزم عدمِ ملزوم ،یعنی  ،~Pخواهد بود .این همان
قاعدۀ عکس نقیض در گزارههای شرطی است که آن را در صورتبرهانِ پایین میتوان
دید و با برهانی که در زیر آن میآید میتوان اثبات کرد.
A
A
1, 2, MTT
2, 3, CP

(ix) P → Q ├ ~Q → ~P
1
(1) P → Q
2
(2) ~Q
1, 2 (3) ~P
1
(4) ~Q → ~P

عبارت «النتفاءِ الالزمِ علي ذلک التقدیرِ» («به سبب انتفای الزم در آن فرض») نیز اشارتی
است به همین برهان؛ یعنی اگر فرض کنیم که الزم منتفی است ،از آنجا که انتفای
0
الزم مستلزم انتفای ملزوم است ،ملزوم هم منتفی خواهد بود.
نکتۀ جالب در این مقدّمه آن است که ابهری ،برخالف اجماع منطقدانان قدیم و
جدید ،صورتبرهانی را به چالش میکشد که هم در منطق ارسطویی معتبر است (نکـ :
اُرگانون ،)53b12-16 ،و هم در منطق جدید (نکـ  :موحّد .)90 ،سخن ابهری این است
که وقتی انتفای الزم فرض میشود از کجا میتوان دانست که ،بر پایۀ این فرض ،رابطۀ
لزومی همچنان پابرجاست؟ شاید در این فرض خودِ رابطۀ لزومی هم دیگر برقرار نباشد.
به دیگر سخن ،رابطۀ لزومی صدق نفساالمری دارد درحالیکه انتفای تالی صدق فرضی
و تقدیری دارد( .این تفاوت در برهان باال نیز از این راه آشکار میشود که سطر ()0
فرض اصلی است در حالیکه سطر ( )2فرض کمکی است ).بنابراین ،چگونگی صدقِ این
دو گزاره با هم فرق میکند؛ و این فرقِ کمی نیست .سطر ( )0میگوید که در قلمرو
واقعیّت و با چشمپوشی از هر فرض و تقدیری  Qالزمِ  Pاست ،ولی از کجا معلوم که
فرض ( )2این رابطۀ لزومی را بر هم نزند؟ شاید سطر ( )0در فرض صدق سطر ( )2دیگر
صادق نباشد .در این صورت ،دیگر نمیتوان سطر ( )9را نتیجه گرفت ،زیرا استنتاج این
سطر بر صدق سطر ( )0استوار است .و اگر سطر ( )9را نتوان استنتاج کرد ،سطر ( )4را
هم نمیتوان نتیجه گرفت.
مثالی بزنیم .روشن است که (الف) «اگر چهار زوج باشد ،آنگاه چهار بر دو بخشپذیر
است»؛ چرا که (ب) «هر زوجی بر دو بخشپذیر است» .اکنون بیایید فرض کنیم که (پ)
«چهار بر دو بخشپذیر نیست» .در این صورت ،آیا میتوان الف را همچنان صادق
 .0درستتر این است که گفته شود« :النتفاء الملزوم علی ذلک التقدیر» ،یعنی به سبب انتفای ملزوم در فرض
انتفای الزم .شاید عبارت ابهری هم در اصل چنین بوده و به دست کاتبان دگرگون شده است.
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دانست؟ به نظر میرسد که نه! زیرا اگر چهار ـ که زوج است ـ بر دو بخشپذیر نباشد،
آنگاه (ت) «برخی زوجها بر دو بخشپذیر نیستند» .ت ناقض و فروشکنندۀ ب است و با
فروشکستن ب ،الف هم فرومیریزد ،چرا که ب شالوده و تکیهگاه الف است .با فروریختن
الف دیگر نمیتوان پ را با آن ترکیب کرد و برپایۀ رفع تالی رفع مقدّم را از آن نتیجه
گرفت .وقتی رفع مقدّم به دست نیاید دیگر نمیتوان ،با کاربست دلیل شرطی ،میان آن
و رفع تالی رابطهای شرطی برقرار ساخت.
بر همین پایه است که ابهری درستی قاعدۀ عکس نقیض را مشروط به بقای مالزمه
و صادق ماندن مقدمۀ شرطی میداند و آن را چنین بازسازی میکند که اگر P → Q
صادق باشد ،آنگاه اگر  ~Qصادق باشد هم بدانگاه که  P → Qهنوز صادق است ،آن
گاه  ~Pصادق خواهد بود.
 .4 .5شرح مقدّمۀ چهارم
چنانکه میدانیم ،یکی از اقسام سهگانۀ استدالل تمثیل است« .و تمثیل حکم است بر
چیزی مانند آنک بر شبیهش کرده باشند بسبب مشابهت ،و آنرا قیاس فقهی خوانند»
(طوسی ،أساساإلقتباس .)999 ،تمثیل بر چهار پایه استوار است .0 :اصل :چیزی است
که چیز دیگری بدان قیاس میشود ـ مقیس علیه؛  .2فرع :چیزی است که به اصل
قیاس میشود ـ مقیس؛  .9جامع :وجه شباهت میان اصل و فرع است؛  .4حکم:
محمولی است که اصل دارد و ،از راه مشابهت ،به فرع هم سرایت داده میشود .بر این
اساس ،فقیهان قیاس را ـ برپایۀ مصطلح خویش ـ چنین تعریف میکنند« :قیاس الحاق
فرعی بُود به اصلی در حکمی از جهت وجهی جامعِ هر دو» (همانجا).
نکتۀ مهمّ در قیاس فقهی این است که «حکم در اصل معلوم باشد بنص شارع ،پس
در فرع به او الحاق کنند از جهت مشابهت» (همانجا) .ولی ابهری در مقدّمۀ چهارم گونه
ای از قیاس فقهی را گزارش میکند که گویا در آن خودِ گزاره فعل شارع نیست ،بلکه
ملزوم آن فعل شارع است .جدلیانی که ابهری از آنان سخن میگوید بر آناند که می
توان چنین گزارهای را مبنای قیاس قرار داد و حکم آن را از راه تمثیل به فرع الحاق
کرد .ابهری ،امّا ،این نظر را نمیپذیرد و میگوید که آنچه فعل شارع است همان ملزوم
است ،نه الزم .و هیچ ضرورتی ندارد که نظر شرع این الزم را هم در بر بگیرد.
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 .5 .5شرح مقدّمۀ پنجم
پیشاز آنکه به شرح این مقدّمه بپردازیم توضیح واژۀ «دَوَران» بایسته مینماید .این
واژه ،چنانکه روشن است ،به معنای چرخش است .نیز «دائر» به معنای چرخنده ،و
«مدار» به معنای چرخشگاه یا محور ،دو واژۀ هم خانوادۀ آناند .در آسیابهای کهن
سنگِ گِردِ چرخانی وجود داشت که بر روی یک سنگ ثابت میچرخید و در مرکز این
دو سنگِ پَرهونمانند [= دایرهشکل] میلهای قرار داشت که سنگ چرخان بر گرد آن می
چرخید .این سنگِ چرخان دائر و آن میله مدار بود .اگر آن میله میبود سنگ می
توانست بچرخد وگرنه از جای به در میشد و نمیتوانست چرخید.
به همین سان ،پارهای از اصولیان گذشته نیز هرگاه حکمی را دائر بر مدار وصفی می
دیدند ،به این معنا که حکمی را با وجود وصفی موجود و با عدماش معدوم مییافتند،
میگفتند که آن وصف علّت این حکم است .برای نمونه ،آنان میدیدند که ،برپایۀ دالیل
شرعی ،اگر خَمر مستیآور باشد حرام است وگرنه نه؛ و از همین رو ،حکم میکردند که
از نظر شارع مستیآوری علّت حرمت خمر است .بنابراین ،دَوَران در اصطالح اصول فقه
روشی است برای اثبات رابطۀ علّیّت و معلولیّت .این روش بهویژه در تمثیل (یا همان
قیاس فقهی) کاربرد داشت؛ زیرا هر تمثیلی بر سه مقدّمه استوار است .0 :ثبوت حکم در
اصل (مشبّه به) .2 ،علّیّت وصف عنوانیِ جامع (وجه شبه) نسبت به حکم .9 ،ثبوت جامع
در فرع (مشبّه) .نزد اصولیان و فقیهان یکی از راههای اثبات مقدّمۀ  2دوران است
(یزدی ،ملّاعبداللّه ،الحاشیة علی تهذیب المنطق.)015 ،
فلسفیان و منطقیان ،امّا ،دوران را تنها گمانآفرین میدانند ،نه یقینآور؛ بدین معنا
که دایر بودن چیزی بر مدار چیزی دیگر در وجود و عدم ،تنها این گمان را پدید می
آورد که آن مدار علّتِ آن دایر است ،ولی در این زمینه هیچ یقینی نمیبخشد .زیرا تواند
بود که چیزی در وجود و عدم دایر بر مدار چیزی دیگر باشد ،ولی معلول آن نباشد.
چنانکه هر معلولی در وجود و عدم خویش دایر بر مدار واپسین جزء علّت تامّه است ،به
گونهای اگر آن باشد این نیز هست و اگر آن نباشد این نیز نیست و ،با این همه ،معلولِ
آن جزء نیست بلکه معلول علّت تامّه است .همین سخن دربارۀ شرط هم رواست (حلّی،
القواعد الجلیة931،؛ شهرزوری911 ،ـ.)911
فخر رازی در المحصّل برای نقض روش دَوران مثال نمکینی میزند و میگوید:
«دوران نمیرساند مگر گمان ضعیف را؛ چنانکه حکایت کنند که یکی در مسجد می
نشست و هرگاه مؤذّن به درون میآمد و اذان میگفت ،آن انسان برمیخاست و بیرون
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میشد .پس مؤذّن به او گفت :مرا چه شده است که میبینم هرگاه اذان میگویم تو
بیرون میشوی؟ گفت :چنین نیست ،بل هرگاه که من آهنگ بیرون شدن میکنم تو
اذان میگویی .این نشان میدهد که داللت دوران بر علّیّت ضعیف است» (نکـ  :طوسی،
تلخیص المحصّل955 ،ـ .)951بنمایۀ سخن فخر رازی در این مثال این است که دوران
بر چیزی بیشاز مصاحبت و معیّت داللت نمیکند ،و مصاحبت اعمّ است از علّیّت.
اکنون بازگردیم به شرح .جدلورزان مورد نظر ابهری بر آناند که ،به اقتضای دَوَران،
ثبوت شئ در واقع و نفساالمر علّتِ ایجابکنندۀ ثبوت آن شئ در یک فرض معیّن
است .به دیگر سخن ،از آنجا که ثبوت شئ در یک فرض معیّن دایر است بر مدار ثبوت
شئ در واقع ،پس ثبوت شئ در واقع علّت ثبوت آن شئ در فرض معیّن است.
ابهری در برابر این جدلورزان میگوید که منظور شما از دَوَران در اینجا دو چیز
بیشتر نتواند بود .0 :ثبوت شئ در همۀ فرضها دایر بر مدار ثبوت آن شئ در واقع
است؛  .2ثبوت شئ در برخی از فرضها دایر بر مدار ثبوت آن شئ در واقع است .فرض
 0نادرست است ،زیرا ممکن است که شئ در شرایط و احوالی ثابت فرض شود ولی با آن
شرایط و احوال ثبوت واقعی نداشته باشد .ابهری سخن خود را بیشاز روشن نمیسازد.
برای روشنداشت سخن وی مثالی میزنیم .اهل فلسفه با برهان انسان معلّق ،که ابن
سینا برای اثبات وجود نفس پیش مینهد ،آشنا هستند .وی در این برهان انسانی را در
شرایط و احوالی فرض میکند که جسم دارد ،هوشیاری هم دارد ولی هیچگونه ادراک
حسّی ندارد (نکـ  :اإلشارات و التنبیهات .)232/2 ،روشن است که چنین انسانی ثبوت
واقعی ندارد ،بلکه تنها ثبوت فرضی دارد .بنابراین ،ثبوت انسان در این فرض دایر بر مدار
ثبوت او در واقع نیست .و امّا فرض  2را ،ابهری میگوید که ،میپذیریم؛ ولی از  2بیش
از این الزم نمیآید که ثبوت شئ در واقع علّت ثبوت شئ در برخی از فرضهاست .این
در حالی است که شما ادّعا میکنید که ثبوت شئ در واقع علّت ثبوت شئ در یک فرض
معیّن است .این مدّعایی است بیدلیل.
ابهری به این نکته اشاره نمیکند که این همه به شرطی است که اصالً دوران نشان
گر علّیّت باشد ،ولی دانستیم که چنین نیست.
 .6 .5شرح مقدّمۀ ششم
مقدّمۀ ششم بیانگر این مدّعاست که هر گزارهای یا مستلزم صدقِ گزارهای دیگر است
یا مستلزم کذب آن .این مدّعا را در قالب قضیّۀ پایین میتوان بازگو ،و با برهانی که در
زیر آن میآید میتوان اثبات کرد.
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)(x)├ (P → Q) ˅ (P → ~Q
1 (1) Q ˅ ~Q
A
2 (2) Q
A
2 (3) P → Q
2, SjI1
)(4) Q → (P → Q
2, 3, CP
5 (5) ~Q
A
5 (6) P → ~Q
5, SjI (subs.)2
)(7) ~Q → (P → ~Q
5, 6, CP
])(8) [Q → (P → Q)] & [~Q → (P → ~Q
4, 7, &I
)(9) (P → Q) ˅ (P → ~Q
1, 8, CD

بنابراین ،تا اینجا دانسته آمد که منطق جملهها از دیدگاه جدلیان مورد نظر ابهری پشتیبانی
میکند .با وجود این ،ابهری این صورتبرهان را درست نمیداند و میگوید جایز است که  Pنه
مستلزمِ  Qباشد و نه مستلزمِ  .~Qبه دیگر سخن ،قضیّۀ ) ،(xبه نظر ابهری ،ایهام منع خلوّ دارد
و بهراستی مانعةالخلوّ نیست ،زیرا ممکن است که شقّ سومِ زیر صادق باشد:
)(xi) ~(P → Q) & ~(P → ~Q

ابهری ،بر این پایه ،میگوید که به جای قضیّۀ ) (xدرست این است که بگوییم:

)(xii) ├ (P → Q) ˅ ~(P → Q
سازۀ دوم این ترکیب فصلی بیانگر این است :چنین نیست که  Pمستلزم  Qاست .ولی،

ابهری میگوید ،از این الزم نمیآید که  Pمستلزم  ~Qباشد.
نزاع ابهری با جدلیان هنگامی جالبتر میشود که بدانیم زدس ) (xiبا سازوکارهای
منطق جملهها به تناقض میانجامد و ،از اینرو ،نقیض آن صادق است .این نشان میدهد که،
برخالف گفتۀ ابهری ،قضیّۀ ) (xبهراستی مانعةالخلوّ است و شقّ سوم ندارد .برای اینکه
تناقضانجامیِ زدس ) (xiرا نشان دهیم ،نخست باید دو صورتبرهان زیر را ثابت کنیم:
A
A
2, De M
3, Impl
4, DN
1, 5, &I
2, 6, RAA
7, DN

(xiii) ~(P → Q) ├ P & ~Q
1
)(1) ~(P → Q
2
)(2) ~(P & ~Q
2
(3) ~P ˅ ~~Q
2
(4) P → ~~Q
2
(5) P → Q
1, 2 (6) (P → Q) & ~(P → Q
1
)(7) ~~(P & ~Q
1
(8) P & ~Q

 SI .0کوتهنوشتِ ( Sequent Introductionمعرّفی صورتبرهان) است و منظور از  Sjصورتبرهان  jاست کـه در
مقدّمۀ هفتم اثبات شده است.
 subs. .2کوتهنوشتِ ( substitution-instantنمونهجانشین) است .در این سـطر نمونـهجانشـین صـورتبرهـان j
معرّفی شده است.
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(xiv) ~(P → ~Q) ├ P & Q
1
)(1) ~(P → ~Q
A
2
)(2) ~(P & Q
A
2
(3) ~P ˅ ~Q
2, De M
2
(4) P → ~Q
3, Impl
1, 2 (5) (P → ~Q) & ~(P → ~Q) 1, 4, &I
1
)(6) ~~(P & Q
2, 5, RAA
1
(7) P & Q
6, DN
اکنون بهسادگی میتوان نقیض ) (xiرا بهعنوان یک قضیّه به اثبات رساند:
A
1 &E
1 &E
2 SjI
3 S kI
4 &E
5 &E
6, 7 &I
1, 8 RAA

])(xv) ├ ~[~(P → Q) & ~(P → ~Q
1
)(1) ~(P → Q) & ~(P → ~Q
1
)(2) ~(P → Q
1
)(3) ~(P → ~Q
1
(4) P & ~Q
1
(5) P & Q
1
(6) ~Q
1
(7) Q
1
(8) Q & ~Q
])(9) ~[~(P → Q) & ~(P → ~Q

بر پایۀ آنچه تاکنون گفتیم ،به نظر میرسد که کفّۀ جدلیان از کفّۀ ابهری سنگینتر
است ،ولی سنجش دقیقتر آشکار میسازد که این دو دیدگاه هر دو همسنگاند ،و اگر
تعارضی هست به خاطرِ تفاوت ترازوهاست .چنانکه در شرح مقدّمۀ هفتم روشن خواهد
شد ،جدلیان مورد نظر ابهری ـ هر کسانی که هستند ـ همچون رواقیان و پیروان منطق
فرگهـراسلی از منظر استلزام مادّی به منطق مینگرند ،درحالیکه ابهری همچون
سینویان و منطقدانان ربط از منظر استلزام ربطی به منطق نظر میکند .همین اختالف
منظر سبب اختالف نظر شده است .و این نظرهای مختلف ،برپایۀ آن منظرهای متفاوت،
هر دو درستاند.
0
نقطۀ کانونی نزاع ابهری و جدلیان ،زدس ) (xiاست که ابهری آن را ممکنالصدق
میداند درحالیکه جدلیان آن را محال و ،از اینرو ،ناسازگار 2میشمارند ،چراکه ) (xiاز
نظر آنان شقّ سومِ ) (xاست و ) (xمحال است که شقّ سوم داشته باشد .حال اگر ) (xiرا
در دو جدول متفاوت بگذاریم که یکی تابع ارزشی باشد (جدول  0در همین صفحه) و
دیگری غیرتابعارزشی (جدول  2در صحفۀ بعد) ،خواهیم دید که برپایۀ اوّلی ناسازگار و
1. contingent
2. inconsistent
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برپایۀ دومی ممکنالصدق خواهد بود .و این نشان میدهد که اختالف ابهری و جدلیان
مبنایی است و هر یک از آنها بر مبنای خود سخن درستی میگوید.
&)~(P→Q
)~(P→~Q
F
F
F
F

)~(P→~Q

)~(P→Q

P→~Q

P→Q

~Q

Q

P

T
F
F
F

F
T
F
F

F
T
T
T

T
F
T
T

F
T
F
T

T
F
T
F

T
T
F
F

(جدول )0
 .7 .5شرح مقدّمۀ هفتم
مقدّمۀ هفتم میگوید که برای اثبات مالزمه نیازی به فرض وجود ملزوم نیست ،بل
همین اندازه بس است که وجود الزم با دلیل (یا به بداهت) معلوم باشد؛ چنانکه اگر
دلیلی اقامه شود دالِ بر ثبوت نفساالمریِ چیزی ،بیدرنگ میتوان آن را تالیِ یک
گزارۀ شرطی قرار داد؛ مقدّم ،گو هرچه خواهی باش! به دیگر سخن ،اگر صدق گزارهای
مانند  Qمعلوم باشد ،آنگاه ،خواه  Pصادق باشد خواه کاذب P → Q ،صادق است .این
مدّعا ـ چه جالب! ـ یکی از صورتبرهانهای منطق جملههاست:
A
A
1, 2, &.I
3, &.E
2, 4, CP

(xvi) Q ├ P → Q
1
(1) Q
2
(2) P
1, 2 (3) P & Q
1, 2 (4) Q
1
(5) P → Q

و جالبتر اینکه ابهری آن را بهعنوان مقدّمهای جدلی وامیزند .او میگوید :دلیلی که
بر ثبوت نفساالمری چیزی داللت کند بهتنهایی بر مالزمۀ میان آن چیز و چیزی دیگر
داللت نمیکند ،بلکه افزون بر آن باید نشان دهد که آن چیز از آن چیز دیگر الزم آمده
است .به بیان دیگر ،برای اثبات صدق یک گزارۀ شرطی مانند  P → Qنه تنها باید صدق
 Qبلکه باید لزومِ  Qاز  Pرا هم ثابت کرد.
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)~(P→Q
&
)~(P→~Q

)~(P→~Q

)~(P→Q

P→~Q
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T
T
T

~Q
T
F
T
F
T
F
T
F
T
F
T
F
T
F
T
F

(جدول )2

مرتبط است
به

P

مرتبط

Q

P

 Qاست به

T
T
F
F
T
T
F
F
T
T
F
F
T
T
F
F

T
T
T
T
F
F
F
F
T
T
T
T
F
F
F
F

T
T
T
T
T
T
T
T
F
F
F
F
F
F
F
F

در این میانه حق با کیست :جدلیان یا ابهری؟ پاسخ بسیار ساده است :با هر دو!
استلزامی که جدلیان از آن سخن میگویند تابعارزشی (مادّی) 0است ،ولی استلزامی که
ابهری بر آن انگشت نهاده منطقی (معنایی) 2است( .برای آگاهی بیشتر از تفاوت این
دو ،نکـ  :موحّد001 ،؛ فلّاحی3 ،ـ20؛ تیدمن ـ کهین 13 ،ـ.)19
از اینجا یک نکتۀ بسیار مهمّ برای تاریخنگاران منطقِ دورۀ اسالمی به دست میآید:
ابهری (دستکم در الرسالة الزاهرة) استلزام ربطی را در منطق جاری میداند .به دیگر
سخن ،منطق ابهری ـ دستکم برپایۀ این سند ـ گونهای منطق ربطی 9است (برای
آشنایی با منطق ربطی ،نکـ  :رید).
ابهری ،سپس ،به گزارش و سنجش مدّعای دیگری میپردازد .مدّعا این است که اگر
 Pبه انضمام دلیل دالّ بر ثبوت  Qثابت باشد ،آنگاه دلیل دالّ بر ثبوت  Qثابت است؛ و
اگر دلیل دالّ بر ثبوت  Qثابت باشد ،آنگاه  Qهم ثابت است .بنابراین ،اگر  Pبه انضمام
دلیل دالّ بر ثبوت  Qثابت باشد ،آنگاه  Qهم ثابت است .بیایید «دلیل دالّ بر ثبوت »Q
را  Rبنامیم ،در این صورت میتوانیم مدّعای باال را چنین صورتبندی کنیم:
1. (material or) truth-functional implication
2. entailment, logical implication
3. relevant logic
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(xvii) (P & R) → R, R → Q ├ (P & R) → Q

ابهری ،در گام نخست ،مقدّمۀ دوم این صورتبرهان را نمیپذیرد؛ یعنی نمیپذیرد که
وجودِ دلیل بر وجودِ  Qمستلزم وجود  Qباشد ،و این مطلب را روشن و واضح میداند؛
زیرا وجود دلیل بر وجود  Qمیتواند با عدمِ  Qجمع شود ،به این معنا که ممکن است
بر وجود  Qدلیل باشد هم بدانگاه که  Qوجود ندارد .این نکته را به زبان معرفتشناسی
میتوان چنین بیان کرد که توجیه 0مستلزم صدق 2نیست ،زیرا ممکن است که باوری
موجّه باشد ولی صادق نباشد .برای نمونه ،باور به اینکه خورشید بر گرد زمین میچرخد
برای گذشتگان باوری موجّه ولی کاذب بوده است.
آنچه در باال گفته آمد نقدی بود ناظر به مادّۀ استدالل که کذب یکی از مقدّمههای
آن را آشکار میساخت .در گام بعدی ،ابهری به صورت استدالل درمینگرد و میکوشد
تا نشان دهد که صورت آن نیز اعتبار منطقی ندارد .او میگوید :از نکتۀ یادشده که
بگذریم ،باز هم مدّعای شما پذیرفتنی نیست؛ زیرا این مدّعا بر این فرض استوار است که
ملزومِ ملزومِ چیزی ملزوم خود آن چیز است ،و درستی این فرض نیازمند دلیل است
(قس :بخش پایانی مقدّمۀ دوم).
 .8 .5شرح مقدّمۀ هشتم
مقدّمۀ هشتم میگوید:

[ح]
( )0اگر چیزی بهانضمام مجموع امور واقعی و محقّق ثابت باشد ،خودش برپایۀ این فرض
مقدّمه
ثابت است؛
مقدّمه
( )2اگر برپایۀ این فرض ثابت باشد ،در نفساالمر هم ثابت است؛
( )9اگر چیزی بهانضمام مجموع امور واقعی و محقّق ثابت باشد ،در نفساالمر هم ثابت
 ،2 ،0قیاس اقترانی شرطی
است؛
دلیل مقدّمۀ ( )2این است که این شئ برپایۀ این فرض ثابت است ،و هرچه در نفساالمر
ثابت نباشد برپایۀ این فرض ثابت نیست (چراکه برپایۀ این فرض همۀ امور واقعی ،که این
شئ هم به آنها منضم و ملحق است ،ثبوت نفساالمری دارند) ،پس این شئ در نفساالمر
ثابت است .روشن است که این دلیل با عکس نقیض موافق به فرجام میرسد:
1. justification
2. truth
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[ط]

مقدّمه
( )0این شئ برپایۀ این فرض ثابت است؛
مقدّمه
( )2هرچه در نفساالمر ثابت نباشد برپایۀ این فرض ثابت نیست؛
 ،2عکس نقیض
( )9هرچه برپایۀ این فرض ثابت باشد در نفساالمر ثابت است؛
 ،9 ،0قیاس شکل اوّل
( )4این شئ در نفساالمر ثابت است؛
( )5اگر این شئ برپایۀ این فرض ثابت باشد ،این شئ در نفساالمر ثابت است؛
 ،4 ،0دلیل شرطی
سطر ( )5نشان دیگری است بر اینکه جدلیان مورد نظر ابهری و ،بهتبع آنها ،خود
ابهری درکی از قاعدۀ دلیل شرطی (یا معرّفی شرط) داشتهاند.
باری ،ابهری امّا عکس نقیض موافق را درست نمیداند و بر آن است که تنها عکس
نقیض مخالف اعتبار منطقی دارد (نکـ :طوسی« ،تعدیل المعیار» .)031 ،از همین رو،
پیشاز آنکه به نقد این استدالل بپردازد آن را تقویت میکند و سطر ( )9را از راه برهان
خلف به اثبات میرساند:
[ی]
( )0برخی از چیزهایی که برپایۀ این فرض ثابتاند در نفساالمر ثابت نیستند؛ (نقیضِ
فرض
)9
مقدّمه
( )2هرچه در نفساالمر ثابت نباشد برپایۀ این فرض ثابت نیست؛
( )9برخی از چیزهایی که برپایۀ این فرض ثابتاند برپایۀ این فرض ثابت نیستند؛
 ،2 ،0قیاس شکل اوّل
(تناقض)
( )4هرچه برپایۀ این فرض ثابت باشد در نفساالمر ثابت است؛ (نقیض فرض)
 ،9 ،0برهان خلف
ابهری ،سپس ،در نقد این استدالل میگوید« :نمیپذیریم که این خلف است ،زیرا
این فرض نزد ما محال است و محال جایز است که مستلزم محال ،یعنی ثبوت این
[شئ] و عدم ثبوت آن ،باشد .پس چرا گفتید که چنین نیست» .سخن ابهری برای شارح
بسیار گنگ و مبهم است .اگر منظور وی از «این فرض» سطر ( )0در [ی] باشد که سخن
اش عین مدّعای برهانآور است ،زیرا کسی که این برهان را اقامه میکند در واقع می
خواهد محال بودن همین فرض را از این راه که مستلزم محال است نشان دهد؛ و اگر
منظورش مقدّم ( )0در [ح] باشد که اوّالً معلوم نیست چرا آن را محال میداند و ثانیاً
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روشن نیست که چگونه این تناقض از آن الزم میآید .گذشته از این ،ابهری بهسادگی
میتوانست برپایۀ دیدگاه ویژۀ خود بگوید که [ح] شرطیِ متّصل به دست نمیدهد.
 .9 .5شرح مقدّمۀ نهم
یکی از روشهای پرکاربرد در جدل قیاس معارضت است ،قیاسی که نتیجۀ استدالل رقیب
را ابطال میکند .ابهری در مقدّمۀ نهم میخواهد بگوید که معارضت با قیاسی که مادّهاش
صادق و صورتاش صحیح است کاری است عبث و غیرمنطقی .زیرا چنین قیاسی صدق
نتیجهاش ضروری است ،و آنچه ضروریالصدق باشد ممتنعالکذب است .پس تالش برای
اثبات کذب این نتیجه در واقع تالش برای اثبات یک ممتنع است ،و بدیهی است که این
تالش سترون خواهد ماند .ابهری این مطلب را چنین بیان میکند« :اقامۀ دلیل بر عدم
ثبوت مدّعا در صورت تامّ بودن مقدّماتِ مُنتِجِ آن فاسد است ،زیرا مقدّمات اگر صادق
باشند نتیجه از آنها بهضرورت الزم میآید و بنابراین نفی آن ناممکن است» .البتّه ابهری
در کنار صدق موادّ (مقدّمات) از صحّت صورت استدالل سخنی نمیگوید ،ولی به نظر می
رسد که تعبیر «مقدّمات مُنتِجِ» به صحّت صوری نیز اشاره دارد ،زیرا مقدّمات صادق تنها
هنگامیکه بهدرستی ترکیب شوند نتیجهبخش خواهند بود.
جدلیان مورد نظر ابهری ،امّا ،این سخن را نمیپذیرند و میگویند که میتوان بر عدم
ثبوت یک مدّعای مدلّل هم دلیل اقامه کرد ،و سپس به سراغ مقدّمههای سازندۀ دلیلِ
آن مدّعا رفت و یکی را تعیین کرد و گفت که این مقدّمه صادق نیست ،زیرا اگر صادق
میبود ،هم بدانگاه که مقدّمه(ها)ی دیگر صادقاند ،آنگاه میبایست مدّعا هم ثابت
باشد ،در حالیکه نیست.
ابهری در پاسخ میگوید که این ترفند هم راه به جایی نمیبرد ،زیرا آن مقدّمۀ تعیین
شده از سه حال بیرون نیست :یا بدیهی است ،یا مسلّم است ،یا با دلیل ثابت شده است .در
حالت نخست نمیتوان با آن معارضه کرد ،چراکه بدیهی معارضتپذیر نیست .ابهری روشن
نمیسازد که چرا بدیهی معارضتپذیر نیست ،ولی به نظر میرسد دلیلاش این باشد که
بدیهیّات (یا دستکم اوّلیّات) در شمار یقینیّاتاند ،و شرط گزارۀ یقینی امتناع صدق نقیض
آن است (نکـ  :طوسی ،شرح اإلشارات .)09/0 ،بنابراین ،معارضه با بدیهی تالش برای اثبات
امری ممتنع است :عبث .و امّا در حالت دوم هم نمیتوان با آن معارضه کرد ،زیرا این کار به
معنای عدم تسلیم آن مقدّمه است هم بدانگاه که مورد تسلیم واقع شده است :تناقض .و در
حالت سوم آن مقدّمه خود نتیجۀ مقدّمات دیگری است که اگر صادق باشند و ترکیبشان
صحیح باشد ضروری خواهد بود و اقامۀ دلیل بر نفیاش ناممکن .در اینجا یادکرد این نکته
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بایسته مینماید که ،برپایۀ سخن ابهری ،مقدّمات قیاس معارضتناپذیر صادقاند ،و بنابراین
اگر نظری باشند (حالت سوم) حتماً با قیاسهایی ثابت شدهاند در مادّه و صورتْ تامّ ،و بدین
سبب صدقشان ضروری و کذبشان ممتنع است.
 .6نتیجه
جستار کنونی افزون بر اینکه با تصحیح الرسالة الزاهرة ،غبار فراموشی را از چهرۀ یکی
از آثار منطقی ابهری زدوده و آن را در دسترس منطقپژوهان معاصر قرار داده است ،با
شرح و تحلیل آن از منظر منطق جدید ،برخی از زوایای فکر منطقی ابهری را روشن
ساخته است .مهمترین دستآوردهای پژوهش پیش رو در مقام بازشناسی اندیشههای
منطقی ابهری بدین قرارند:
 .0ابهری در الرسالة الزاهرة ،برخالف اجماع منطقدانان قدیم و جدید ،قاعدۀ تعدّی
استلزام (قیاس شرطی) را منتجِ شرطی متّصل نمیداند .وی درست همین برهانی را که
امروزه برای اثبات این قاعده پیش مینهند به میان میآورد و به نقد میکشد.
 .2ابهری قاعدۀ دلیل شرطی (معرّفی شرط) را میشناخته است.
 .9ابهری در این رساله ،برخالف اجماع منطقدانان قدیم و جدید ،قاعدۀ عکس نقیض
شرطی را به چالش میکشد .او درستی این قاعده را مشروط به بقای صدق مقدمۀ شرطی
میداند و آن را چنین بازسازی میکند که اگر  P → Qصادق باشد ،آنگاه اگر  ~Qصادق
باشد هم بدانگاه که  P → Qهنوز صادق است ،آنگاه  ~Pصادق خواهد بود.
 .4ابهری در این رساله ،برخالف دیگر منطقدانان ،بر آن است که در گزارههای
حملی عکس نقیض موافق اعتبار منطقی ندارد.
 .5ابهری ،دستکم در این رساله ،همچون منطقدانان ربط ،از منظر استلزام ربطی و
غیرتابعارزشی به منطق نظر میکند ،درحالیکه جدلیان رقیب وی ،همانند رواقیان و
1
پیروان منطق فرگه ـ راسلی ،از دریچۀ استلزام مادّی و تابعارزشی به منطق مینگرند.
فهرست منابع

 .0ابهري ،اثیرالدین ،الرسالة الزاهرة ،نسخۀ خطّي ،کتابخانۀ آیت اللّه مرعشي نجفی ،شمارۀ .9029
 .2ــــــــــ  ،الرسالة الزاهرة ،نسخۀ خطّي ،کتابخانۀ دانشگاه تهران ،شمارۀ .5300
 .0نویسندگان در پایان یادکرد این نکته را بایسته میدانند که نسخهیابی ،نسخهشناسی ،نسخهپردازی ،مقابله ،و تصحیح نسخه
ها کار نویسندۀ دوم؛ متنشناسی ،شرح ،و تحلیل متن کار نویسندۀ اوّل بوده است .نیز باید از دوست گرامی ،جناب آقای سیّد
مصطفی موسوی اعظم ،دانشجوی دکتری فلسفۀ اسالمی در دانشگاه تهران ،که نسخۀ کتابخانۀ آیتاللّه مرعشی (ره) را به دست
مان رسانید سپاس بگزاریم.
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 .9ــــــــــ  ،الرسالة الزاهرة ،نسخۀ خطّي ،کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی ،شمارۀ .0391
 .4ــــــــــ  ،منتهیاألفکار :منطق :تحریر دوم ،نسخۀ خطّی ،کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی،
مجموعۀ شمارۀ .2152
 .5ابنسینا ،الشفاء :المنطق4 :ـ القیاس ،راجعه و قدّم له الدکتور ابراهیم مدکور ،بتحقیق سعید
زاید ،منشورات ذوی القربی ،قم.0423 ،
 .1ــــــــــ  ،اإلشارات و التنبیهات ،ثالث مجلّدات ،مع الشرح لنصیرالدین الطوسی و شرح
الشرح لقطبالدین الرازی ،نشرالبالغة ،قم.0939 ،
 .1ارسطو ،منطق ارسطو (اُرگانون) ،ترجمۀ میرشمسالدین ادیب سلطانی ،مؤسسۀ انتشارات
نگاه ،تهران.0913 ،
 .3تیدمن ،پل ،و هاوارد کهین ،درآمدی نو به منطق نمادین :منطق جملهها ،ترجمۀ رضا اکبری،
انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران.0939 ،
 .3حائري ،عبدالحسین ،فهرست کتابخانۀ مجلس شوراي ملّي ،ج ،5کتابخانۀ مجلس شورای
ملّی ،تهران.0945 ،
 .01حسیني ،سیّد احمد ،فهرست نسخههاي خطّي کتابخانۀ آیتاللّه مرعشي ،زیر نظر سید
محمود مرعشي ،ج  ،3کتابخانۀ آیتاللّه مرعشي ،قم.0910 ،
 .00حلّی ،جمالالدین حسن بن یوسف ،القواعد الجلیة في شرح الرسالة الشمسیة ،مقدّمه و
تحقیق از شیخ فارسی حسون ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،قم.0402 ،
 .02ــــــــــ  ،الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید ،تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر،
انتشارات بیدار ،قم.0930 ،
 .09دانشپژوه ،محمّدتقي ،فهرست نسخههاي خطّي کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران ،ج،01
انتشارات دانشگاه تهران.0951 ،
 .04رید ،استیون ،فلسفۀ منطق ربط ،ترجمۀ اسداللّه فلّاحی (به همراه مقدّمۀ تحلیلی) ،مؤسسۀ
انتشارات دانشگاه مفید ،قم.0935 ،
 .05شهرزوری ،شمسالدین ،رسائل الشجرة اإللهیة فی علوم الحقایق الربانیة ،مقدّمه و تصحیح و
تحقیق از نجفقلی حبیبی ،مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ایران ،تهران.0939 ،
 .01طوسی ،نصیرالدین ،تلخیص المحصّل ،دار األضواء ،بیروت.0415 ،
 .01ــــــــــ  ،شرح اإلشارات و التنبیهات ← .1
 .03ــــــــــ « ،تعدیل المعیار فی نقد تنزیل األفکار» ،در :منطق و مباحث الفاظ (مجموعۀ
متون و مقاالت تحقیقی) ،به اهتمام مهدی محقّق و توشیهیکو ایزوتسو ،انتشارات دانشگاه
تهران ،تهران.0911 ،
 .03فلّاحی ← ( 04مقدّمه).
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 .21الهیجی ،شوارق اإللهام فی شرح تجرید الکالم 5 ،جلدی ،تحقیق اکبر اسد علیزاده ،تقدیم
و اشراف جعفر سبحانی ،قم ،مؤسسة اإلمام الصادق (ع).0425 ،
 .20موحّد ،ضیاء ،درآمدی به منطق جدید ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.0939 ،
 .22موحّد ،ضیاء ،و زینب برخورداری ،مهارتهای منطق جدید ،مؤسسۀ انتشارات دانشگاه
تهران ،تهران.0933 ،
 .29یزدی ،ملّاعبداللّه ،الحاشیة علی تهذیب المنطق  ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،قم.0402 ،

