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 )٢٨/٤/٩٦:  تاریخ پذیرش مقالهـ٧/٢/٩٦: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

اساس در یکی از چهار قالب  این شرطی قابل پذیرش در منطق سینوی مسور بوده و بر
ها بندی شرطیهای برای صورتپس از ورود منطق جدید تالش. گیردمحصوره قرار می

آمد ها پیش یکی از مسائلی که در این تالش. در زبان منطق جدید شکل گرفت
گونه از  رابطه میان مقدم و تالی در این. بندی شرطی لزومی جزئیه بودچگونگی صورت

در این مقاله با مطالعه . تواند با ادات شرطی و یا عطفی معرفی شودشرطی  متصل می
ایم که شواهد مختلفی برای انتخاب هر متون متعدد سنت منطق سینوی نشان داده

ها و ها، و پاردوکسن شواهد در شیوه بیان، استداللای. یک از دو ادات وجود دارد
اساس انتخاب هر یک از این دو براین. شوداختالفات موجود در این سنت یافت می

ادات برای نشان دادن ماهیت رابطه مقدم و تالی در شرطی لزومی جزئیه به معنای 
 .  نادیده گرفتن بخشی از شواهد خواهد بود

 
  جزئیه، منطق سینوی، شرطی لزومییرابطه عطفی، شرطرابطه  :ها کلید واژه
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 مقدمه )١
ها را پیش  بازخوانی سنت منطق سینوی ذیل دانش جدید از منطق، مجموعه از پرسش

ها مرتبط با مباحث و سؤاالت موجود در حوزه  ای از این پرسش پاره. دهد روی ما قرار می
بعضی از . قی پیش از آن عرضه کردها را به سنت منط توان آن منطق جدید است که می

های متفاوت از جمالت در منطق جدید و قدیم  بندی ها نیز مربوط به صورت این پرسش
شوند که تالش شود بخشی از سنت  ها معموالً بیشتر زمانی آشکار می این تفاوت. است

بندی شده و هماهنگی یا عدم هماهنگی آن  منطق قدیم به زبان جدید منطق صورت
 .ی گرددبررس

دهند، جمالت  ترین جمالت در سنت منطق سینوی که امروزه آموزش می ساده
ها واژه ای برای اشاره به جهات وجود نداشته  ای هستند که در آن حملی محصوره مطلقه

بندی این جمالت در زبان منطق تابع ارزشی، رابطه میان موضوع و  در صورت. باشد
های جزئیه با ادات عطف  و همین رابطه در جملهمحمول در جمله کلیه با ادات شرطی 

حتی اگر کسی منطق تابع ارزشی را کنار نهد و منطق ربط را در . شود بندی می صورت
چنین تحلیلی وارد کند، تغییری در تفاوت میان رابطه موضوع و محمول در شرطی 

 چنین تا زمانی که در محدوده جمالت حملی هستیم،. شود جزئیه و کلیه ایجاد نمی
های چهارگانه وبسط  کند، چرا که در حال حاضر نسبت تحلیلی مشکل کمتری ایجاد می

این شیوه با . اند مسائل مربوط به آنها به عنوان بنیاد قواعد منطق قدیم پذیرفته شده
ها  اما آیا این حکم درباره شرطی. تفسیر جدید از جمالت حملی هماهنگی مناسبی دارد

 نیز برقرار است؟ 
 رابطه میان مقدم و تالی در شرطی ١.ها دشوارتر است ضع گیری درباره شرطیمو

، ص ١٩[بنگرید به (تواند لزومی و یا اتفاقی باشد  متصل در سنت منطق سینوی می
براین اساس سه نوع رابطه میان مقدم و تالی در شرطی متصل در این سنت ]). ٢٠٧

ی و اتفاقی  رابطه مقسمی که اعم از لزومرابطه لزومی، رابطه اتفاقی و: قابل بررسی است
ها بیشتر مبتنی  طبیقی درباره چیستی این رابطهتهای محققان حوزه منطق  تالش. است

با این همه . گیری از منطق مرتبه اول، منطق موجهات و منطق ربط بوده است بر بهره
  . های شرطی و حملی است بندی گزاره باهت کلی ساختار صورتمعموال مبنا ش

                                                                                                                                            
با توجه به نسبت تالزم میان شرطی متصل و منفصل، بر پایه بررسی شرطی متصل چیـستی شـرطی                   . ١

 .گردد منفصل هم روشن می
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ها  بندی جمالت شرطی و حملی بر معرفی مسور شرطی ادعای یکسان بودن صورت
ها در سنت منطق  جمالت شرطی و نحوه تحلیل آن. در منطق سینوی مبتنی است

جمالت . وجود دارد متفاوت است های معاصر از شرطی سینوی با آنچه معموالً در تحلیل
 بر مبنای همین سور، تحلیل و شرطی در سنت منطق سینوی همراه با سور هستند و

شوند، این در حالی است که شرطی در منطق جدید معموالً بدون سور  بررسی می
ها به  ها در شرطی شود که اوضاع و زمان همچنین ادعا می. شود معرفی و بررسی می
ماهیت سور شرطی در سنت منطق سینوی ] ٤٤٦، ص٩[ها هستند  منزله افراد در حملی

اما به هر روی حاصل چنین رویکردی آن است که ؛ ١تقل و مهم استخود معمایی مس
های معاصر در منطق سینوی، شرطی و حملی چونان مباحثی کامل شبیه و  در آموزش

ها  شوند و بدون ارائه دالیلی مستقل، همه قواعد حملی به شرطی بدون تفاوت تحلیل می
 . شود نیز نسبت داده می

 سینوی در سنت منطق. نهد ای را پیش پای ما می ها مسئله مجموعه این تحلیل
 با شرطی کلیه ،شود که گویا تنها در سور ای معرفی می شرطی لزومی جزئیه به گونه

گر یکسانی رابطه میان دو جزء شرطی یعنی  برداشت و بیان معمول نشان. متفاوت است
های حملی از  رهبندی مشابه با گزا مقدم و تالی در شرطی کلیه و جزئیه است اما صورت

بندی رابطه میان  براساس این صورت. کند های شرطی بر مطلب دیگری داللت می گزاره
اکنون مشکل آن . مقدم و تالی در شرطی جزئیه، عطفی و در شرطی کلیه، شرطی است

است که کدام برداشت با منطق سینوی سازگارتر است؟ رابطه میان مقدم و تالی در 
 . نطق سینوی چیست؟ شرطی و یا عطفیشرطی جزئیه لزومی در م

در متن حاضر بر آنیم که با بررسی سنت منطق سینوی نشان دهیم که شواهدی 
 عطفی بودن رابطه مقدم و(ها در منطق سینوی  ها و حملی متعدد هم بر تفاوت شرطی

و هم بر برداشت یکسان از رابطه میان مقدم و تالی در شرطی ) تالی در شرطی جزئیه
وجود دارد و برتری ) تالی در شرطی جزئیه شرطی بودن رابطه مقدم و(جزئیه کلیه و 

                                                                                                                                            
یرش سور شرطی، در میان محققان حوزه منطـق تطبیقـی          الزم به ذکر است درباره پذیرش یا عدم پذ        . ١

اما هـم  . ها در منطق سینوی را نقد کرده استسور شرطی ] ٢٠[موحد در مقاله    . اختالفاتی وجود دارد  
بقیه محققان این حـوزه کـه       . موضع خود را تعدیل کرده است     ]  ٢١[او در بازنشر دیگری از این مقاله        

پـیش  . انـد  اند، همگی سور شرطی را پذیرفته      نوی تالش نموده  بندی شرطی در منطق سی     یرای صورت 
برای تفصیل بیـشتر  . بندی شرطی در منطق سینوی است فرض متن حاضر نیز پذیرش سور در صورت    

 .به بخش پیشینه تحقیق در همین مقاله مراجعه کنید
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این به آن . دادن یکی بر دیگری تنها با کنار گذاشتن بخشی از این سنت ممکن خواهد بود
تر مورد نظر ای بنیادیمعنا نیست که هر دو برداشت مورد بحث صحیح است بلکه نکته

ق تطبیقی نشان دادن برتری یکی از دو ادات تاکنون تالش محققان حوزه منط. است
. شرطی یا عطفی، برای معرفی رابطه میان مقدم و تالی در شرطی لزومی جزئیه بوده است

 .تواند محقق گرددکنیم که  نشان دهیم این هدف نمیدر این مقاله تالش می
جزا ذیل تاریخ منطق مبتنی بر دو مسیر متفاوت و م, برای بررسی مسئله مورد بحث

های  های مرتبط با شرطی جزئیه بازخوانی شده، اشاره در یک مسیر شرح. وجود دارد
شود و در مسیر دیگر تغییرات قواعد منطق  موجود به رابطه مقدم و تالی واکاوی می

گردد و نسبت این قواعد با برداشت متفاوت از شرطی جزئیه  شرطی سینوی بررسی می
هدی بر شرطی بودن و شواهدی بر عطفی بودن رابطه از این میان شوا.  گردد بیان می

 . میان مقدم و تالی در شرطی جزئیه داللت دارند
 

 پیشینه تحقیق) ٢
اند، برای پردازی نموده ها نظریهمحققانی که در حوزه منطق تطبیقی در باب چیستی شرطی

نیکالس رشر در . نداهایی ارائه داده بندیالی در شرطی جزئیه نیز صورترابطه میان مقدم و ت
 متفاوت هایی به شیوه] ٢٤[هللا نبوی در مقاله ، لطف ]٢٠[، ضیاء موحد در مقاله ]١٠[مقاله 

مرتضی حاجی حسینی در رساله دکتری . اندبندی نموده شرطی منطق سینوی را صورت
رسی به بر] ٨[رابی در مقاله و علی رضا دا] ١٧، ١٦، ١٥[، اسدهللا فالحی در مقاالت ]٦[خود 
-بندیها صورتاند و در ذیل این بحثهای مختلف شرطی در منطق سینوی پرداخته جنبه

بندی در همه این متون، نویسندگان یکی از دو صورت. اندهایی برای شرطی لزومی ارائه داده
شرطی یا عطفی را برای نشان دادن رابطه میان مقدم و تالی در شرطی لزومی جزئیه انتخاب 

ایم نشان دهیم که در هر انتخابی از یکی از دو ادات در مقاله حاضر تالش نموده. اندنموده
عطفی یا شرطی برای نشان دادن رابطه میان مقدم و تالی در شرطی لزومی جزئیه بخشی از 

 .  شودشواهد موجود در سنت منطق سینوی نادیده گرفته می
 
 ه شواهد شرطی بودن رابطه مقدم و تالی در شرطی جزئی )٣
 بررسی کلمات) ١ـ٣

ترین شاهد بر شرطی بودن رابطه مقدم و تالی در جزئیه، نحوه بیان شرطی جزئیه واضح
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 برای اشاره به در بیان معمول صورت شرطیات یک واژه. در سنت منطق سینوی است
های دانان سینوی واژه منطق. شود ای دیگر برای اشاره به رابطه استفاده میسور و واژه

 را "لیس البته" را برای بیان سور شرطی موجبه کلیه، واژه "دائما"، "متی"، "کلما"
 را برای بیان سور شرطی موجبه جزئیه و "قد یکون"برای بیان سور شرطی سالبه کلیه، 

برند اما رابطه  را برای بیان سور شرطی سالبه جزئیه به کار می"لیس کلما"همچنین 
]. ٢٠٦، ص ٧[شود  نشان داده می"اذا" و "إن"های ژهها با وامقدم و تالی در همه این

، ١. [شود ها دیده میدر آثار ابن سینا نیز همین واژگان برای بیان رابطه و سور در شرطی
های فارسی نیز بیانی مشابه برای معرفی شرطی کلیه و جزئیه وجود  در متن]. ٢٦٦ص 
باشد که " و برای جزئیه از واژه "اه کهنگهر آ"بهنیار برای بیان موجبه کلیه از واژه . دارد
گاه " و " را برای موجبه کلیه"گاه کههر"طوسی نیز ]. ٣٤، ص٥[کند   استفاده می"چون

ها  مجموعه این بیان]. ٨٦، ص ١٢[کند   را برای موجبه جزئیه استفاده می"بود که چون
مین رابطه در اشاره به آن دارد که رابطه مقدم و تالی در شرطی جزئیه، تفاوتی با ه

 . شرطی کلیه ندارد
 
 قاعده تداخل) ٢ـ٣

شاهد مهم دیگرِ یکسان انگاشته شدن رابطه مقدم و تالی در شرطی جزئیه و کلیه، 
توان به سادگی صدق جزئیه را  براساس این قاعده از صدق کلیه می. قاعده تداخل است

شرطی کلیه و جزئیه بدست آورد، امری که براساس یکسان بودن رابطه مقدم و تالی در 
اثبات این قاعده و قواعد مبتنی بر آن در منطق محموالت . به سادگی قابل اثبات است

ارائه یک تفسیر مناسب از آراء . در حوزه منطق تطبیقی به یک معما تبدیل شده است
دانان ارسطویی که در آن قاعده تداخل به صورت صحیحی برقرار باشد، معمایی را  منطق

ها  در مقابل قاعده عکس مستوی در جزئی١.مفسران این منطق قرار داده استدر برابر 
یک مسئله واضح و بدون مشکل در منطق تطبیقی است، چراکه اگر رابطه بین دو جزء 

توان دو طرف آن را با هم جایگزین نموده، عکس  جزئیه عطفی باشد، به سادگی می
 . جزئیه را بدست آورد

ی جزئیه نزد منطق دانان سینوی، رابطه مقدم و تالی به اکنون اگر در شرطی لزوم
درک شده باشد، انتظار ) دانان تطبیقی ادعا دارند همچنان که منطق(صورت عطفی 

                                                                                                                                            
 ]١٤: [برای نمونه بنگرید به گزارش فالحی از این نزاع. ١
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دانان  هایی از مشکالت موجود در حوزه منطق تطبیقی در نظرات منطقرود نشانه می
 به قاعده تداخل در که حتی نمونه کوچکی از اعتراض سینوی بازتاب یابد، اما جالب آن
همه این منطق دانان این . شوددانان سینوی دیده نمی حوزه شرطیات در میان منطق

اند  اند و اکثر آنان چنان آن را واضح دانستهقاعده را چونان مطلبی کامال بدیهی پذیرفته
دانان  در مقابل، اکثر این منطق. اندکه حتی از بحثی مستقل در این باب پرهیز کرده

اند و بسیاری آن را نیازمند اثبات دانسته. اند اعده عکس مستوی را مورد توجه قرار دادهق
دانان   این شیوه منطق١.اندبعضی نیز در درستی آن تردید کرده و به انکار آن پرداخته

سینوی شاهد دیگری بر آن است که در شرطی جزئیه، رابطه مقدم و تالی به صورت 
 . ده استششرطی در نظر گرفته می

 

 پارادوکس صدق همیشگی شرطی لزومی جزئیه) ٣ـ٣
توان شواهدی را یافت که منطق دانان سینوی به صورت اختصاصی در تاریخ منطق می

همچنان که پیش از این بیان گردید . کننددر باب ماهیت شرطی جزئیه بحث می
ل گرفته پرسش از چیستی شرطی لزومی جزئیه تنها پس از مباحث تطبیقی منطق شک

. سینوی بسیار اندک است هایی در میان آثار منطق داناناست و براین اساس چنین بحث
گیرد و پارادوکسی در میان  اما زمانی که اختالفی در میان منطق دان سینوی شکل می

توان درباره برداشت منطق دانان  گردد که بر پایه آنها می آید مطالبی دقیق عرضه می می
ای از این  نمونه.  رابطه مقدم و تالی در شرطی جزئیه نکاتی آموختسینوی از ماهیت

های مطرح در منطق الدین خونجی به بعضی قیاسها ایراداتی است که افضل پارادوکس
قسطاس "ایرادات خونجی در اثر مهم شمس الدین سمرقندی . کند ابن سینا وارد می

شود، امری که با پاسخ  استخراج می پیگیری شده و نتایج آن"االفکار فی تحقیق االسرار
اگرچه گزارش کامل این نزاع به . شود روبرو می"االنوارشرح مطالع"الدین رازی در قطب

 اما درین جا بحث از این پارادکس تنها از زاویه مسئله مورد صورت منفرد جذابیت دارد
 . گیرد  میبراین اساس شرح سمرقندی از پارادوکس مبنا قرار. بحث ما اهمیت دارد

ای به ماهیت سور در شرطیات داشته برای درک دقیق مطلب، ابتدا باید اشاره
ها و هم به بیان معمول درباره سور شرطیات آن است که این سور هم به زمان. ٢باشیم

                                                                                                                                            
تـری    بـه بحـث سـمرقندی اشـاره کامـل         . ن به متون سمرقندی و ابهری اشاره کـرد        توا  برای نمونه می  . ١

 ]١٩٣، ص ٣[خواهیم کرد اما برای ابهری بنگرید به 
 .ببینید] ٨، ٤[گزارش کاملی از بحث ماهیت سور در شرطیات را در دو مقاله . ٢
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این بدان معنی است که میزان تکرار رابطه میان مقدم و . های مختلف اشاره داردحالت
زمان در این میانه . شودهای مختلف با سور شرطی بیان میتها و حالتالی در زمان

ابن سینا و به تبع . توان قضاوت کردای واضح است اما درباره حالت به راحتی نمیمسئله
. دهنددانان سینوی برای توضیح حالت در سور روشی را پیشنهاد می او بقیه منطق

یگری را در نظر بگیریم و تالی در مطابق این روش، باید در کنار مقدم، شرط و شرایط د
 . این وضعیت از این دو نتیجه شود

قولنا کلما کان ج ب، ف ه ز؛ :  المتصل فنقولی الموجب من الشرطی الکلیفلنتکلم اآلن ف
کل مرة یکون :  یکون کأنه یقولیتعمیم المراد فقط، حت یکلما، فیه معن:  قولنایلیس معن

 ال یکون حال من یکل ج ب، حت: حال یقترن بقولنا فیه ج ب، ف ه ز؛ بل فیه تعمیم کل
. األحوال أو شرط من الشروط یقترن به، فیجعل ذلک الشرط ج ب موجودا، إال و ه ز موجود

 ] ٢٦٥، ص٢[
دو . همین بیان در مورد سور مبنای تحلیل سمرقندی در تحلیل جزئیه است

ه لزومی میان مقدم و تالی توان تصور کرد، در وضعیت اول رابطوضعیت درباره جزئیه می
در وضعیت . به صورت کلیه صادق است و به تبع آن به صورت جزئیه نیز صادق است

دوم، رابطه میان مقدم و تالی تنها به صورت جزئیه صادق است و به صورت کلیه برقرار 
پرسش آن است که . از نظر سمرقندی آنچه مهم است همین وضعیت دوم است. نیست

 ای بر چه اساسی شکل گرفته است؟ یهچنین شرطی جزئ
از نظر سمرقندی این امر به علت شرط یا شرایطی خارج و متفاوت از مقدم است که 

  .در کنار آن قرار گرفته است و تالی را نتیجه داده است
و أمّا الثانیه، فیعلم . و األوّل ظاهر. الجزئیه إمّا فی ضمن الکیه أو مجرّده عنها: فنقول

 طبیعه المقدّم فیها ال یکون من حیث هی مقتضه للتالی و إالّ لما کانت مجرّده، بالضروره أنّ
و حینئذ یکون المقتضی للتالی . بل االقتضاء إنّما یکون بشرط أمر زائد علی الطبیعه

فیکون المالزمه النسبه إلی المجموع کلیه، و النسبه إلی الجزء األول . بالحقیقه هو المجموع
قدم الجزء المجرده الیستلزم التالی کمقدم الکلیه إال بشرط انضمام أمر فعلم أن م. جزئیه

 ] ١١٩، ص ١١. [آخر معه
آنچه . واضح است که این بیان با تحلیل سور شرطی از نظر ابن سینا هماهنگ است

مسلم است این است که مقدم در این دسته از شرطیات به تنهایی تالی را نتیجه 
بود، اما در شرطی  ورت شرطیه به صورت کلیه نیز صادق میدهد، چرا که در این ص نمی

تواند به ای که به صورت کلیه صادق نیست، مقدم با اضافه شدن شرایطی می جزئیه
 . صورت لزومی، تالی را نتیجه دهد
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هایی داشته باشند؟ دو  گیرند باید چه ویژگیاما این شرایط که در کنار مقدم قرار می
ای از شرایط وجود  دسته.  را به عنوان تالی در نظر بگیریدQن مقدم و  به عنواPجمله مانند 

ها را  توان آن دهند اما نمی دارند که گرچه، با قرار گرفتن در کنار مقدم تالی را نتیجه می
 :شمارد سمرقندی سه حالت را بر می. دلیل بر وجود یک رابطه شرطی لزومی جزئیه دانست

راه شده است مستلزم تالی باشد، آنگاه قرار گرفتن آن اگر شرایطی که با مقدم همـ ١
مثال انسان بودن مستلزم حیوان بودن است و . دهد در کنار هر مقدمی تالی را نتیجه می

 اکنون اگر .کسی ویژگی انسان بودن را داشته باشد، ویژگی حیوان بودن را نیز دارد هر
. آوریم ت انسان بودن را به دست میالزاما, انسان بودن را در کنار سنگ بودن قرار دهیم

به بیان صوری . توان مدعی شد که گاهی سنگ بودن مستلزم حیوان بودن است اما نمی
 Q مستلزم Pنتیجه گرفت که گاهی و در حاالتی ) P&R)→Qتوان از  نمیR→Qاگر 
 . است

زام الحجر فإنه ال یلزم استل. إذا أخذا المقدّم مع ملزوم التالی کأخذ الحجر مع األنسان
 ]١٢٠همان، ص . [للحیوان

اگر شرایطی که همراه با مقدم در نظر گرفته شود، خود تالی باشد، نیز این ـ ٢
مشکل باز خواهد گشت چرا که هر چیزی مستلزم خود آن است و بنابراین تالی در کنار 

 نباید نتیجه گرفت که) P&Q)→Q ولی از Q→Qدهد، به بیانی مقدم، تالی را نتیجه می
 حداقل به صورت P→Q صادق است و یا به بیانی شرطی P→Qدر شرایط و حاالتی 

 . جزئیه صادق است
فإنّ اجتماعهما ال یوجب . و أخذ المقدّم مع التالی کأخذ زید علی وضع أن یکون مع عمرو

 ]١٢٠همان، ص [ .تالزمها
ا آن بوجود همراه شدن شرایطی با مقدم که به صورت مستقل از آن و بدون ارتباط بـ ٣

. دهدمثال سه در کنار هفت، ده را نتیجه می. دهدآمده باشد ولی کنار مقدم تالی را نتیجه 
 . توان نتیجه گرفت که سه گاهی با ده رابطه لزومی دارد اما از نظر سمرقندی نمی

أو أخذ مع شیء یصیر معه مستلزما للتالی کأخذ الثالثه علی وضع أن تکون مجتمعه مع 
 ]١٢٠همان، ص . [ألنّ ذلک ال توجب المالزمه بین الثالثه والعشره. السبعه

ای به  ای با هر قضیه توان نتیجه گرفت هر قضیه عمال بر مبنای سه حالت باال می
بررسی . طبیعی است که این نتیجه قابل قبول نیست. صورت جزئیه رابطه لزومی دارد

کند اما آنچه در  مستقل طلب میراه حل سمرقندی و نقدهای وارد به دیدگاه او مجالی
این مجال مهم است، رویکرد سمرقندی به شرطی جزئیه است که در آن رابطه مقدم و  
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ها نیز شود همه این بحثکه مشاهده میهمچنان. شودتالی به صورت شرطی معرفی می
 . ١بر همین اساس شکل گرفته است

 
 ب شرطی لزومی کلیهپارادوکس صدق شرطی لزومی جزئیه در شرایط کذ) ٤ـ٣

یکی از مسائلی که درباب شرطی لزومی جزئیه در سنت منطق سینوی پیش آمده است، 
امکان صدق شرطی لزومی جزئیه در وضعیتی است که شرطی لزومی کلیه با همان 

ادعا آن است که وجود یک رابطه لزومی بین مقدم و تالی . مقدم و تالی کاذب باشد
بر این اساس ممکن .  بنابراین دائمی میان این دو استنشان دهنده تالزمی مطلق و
ای صادق باشد اما با همان مقدم و تالی شرطی لزومی کلیه  نیست شرطی لزومی جزئیه

کاذب باشد، چراکه دراین صورت تالزم میان مقدم و تالی در احوالی برقرار است و در 
 .شرایطی برقرار نیست

 یکلیة و قد یکون جزئیة، و الحال ان اللزوم، اعنعندهم ان المتصلة اللزومیة قد یکون 
 للزوم ی الجزئیة، فال معنی الکلیة ظاهر، و امّا فی، فیامتناع االنفکاك بین المقدم و التال

 . اللزوم بین طرفیهای بعض االحیان، و هو ینافی عن المقدم فیفیها، اذ مفهومها تخلّف التال
 ] ٣٨٥، ص ١٨[

باهت کامل میان رابطه مقدم وتالی در شرطی لزومی پاسخ به این اشکال موئد ش
سخن آن است که صدق شرطی لزومی جزئی علی رغم کذب . جزئیه و کلیه است

شرطی کلیه با همان مقدم و تالی تنها نشان دهنده رابطه لزومی میان مقدم و تالی در 
 .شرایطی و عدم برقراری این رابطه در شرایطی دیگر است

 بعض ی اللزوم المقید بکون المعدوم علی، ایحکم فیها باللزوم الجزئ یالجزئیة فهي الت
 ی علیء حیوانا کان انسانا، ا قد یکون اذا کان الشي: االوضاع الممکن التحقق معه، کقولنا

ء  فمعناه کون الشي. بعض االوضاع، و هو وضع کونه ناطقا او شاعرا او کاتبا او صادقا، ال مطلقا
 ]همان[ .بسا بالناطقیة مثال، یلزمه کونه انساناحیوانا، حال کونه متل

این شواهد می توان مدعی شد که رابطه میان مقدم وتالی در شرطی  بر پایه همه
. لزومی جزئیه و کلیه از یک جنس بوده و هر دو شرطی است اما این پایان سخن نیست

 .ندتوان یافت که موئد نظر دیگری هست شواهد دیگری در سنت منطق سینوی می
                                                                                                                                            

ی مـستقلی ارائـه   سمرقندی پس از ارائه نقدهای خـود بـه نظریـات پیـشینیان در بـاب شـرطیات، را              . ١
بر پایه نظر او قاعده عکس مستوی در شرطیات برقرار نیست، همچنین سـمرقندی بعـضی از                 . کند  می

داننـد، عقـیم اعـالم      های اقترانی در حوزه شرطیات را که سایر منطق دانان سـینوی منـتج مـی                 قیاس
 .ببینید] ١٧[توانید در مقاله بحث کامل درین باب را می. کند می
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 شواهد عطفی بودن رابطه مقدم و تالی در شرطی جزئیه ) ٤
بیان معمول درباره شرطی جزئیه، داللت بر عطفی بودن رابطه مقدم و تالی ندارد، با این 
همه نحوه اثبات و همچنین بسیاری از قواعد منطق شرطیات به این مطلب داللت 

توان یافت که ابن سینا میهمچنین اشاراتی مختصر و مهم در میان متون . کنند می
 .اشاره به عطفی بودن رابطه مقدم و تالی در شرطی جزئیه دارند

 
 نسبت های چهارگانه ) ١ـ٤

توان برای عطفی بودن رابطه مقدم و تالی شرطی جزئیه در ترین دلیلی که میمهم
ن معاصرین مبنای اثبات قواعدی چو. گرددمنطق سینوی یافت، به آثار معاصرین باز می

های  عکس مستوی و عکس نقیض در قضایای حملی و به تبع آن شرطی، را بر نسبت
 . اند چهارگانه قرار داده

های چهارگانه بر پایه نسبت بین دو کلی از جهت افراد شیوه بیان و معرفی معمول نسبت
 صادق باشد، میان الف و ب "بعضی الف ب است"اگر قضیه موجبه جزئیه . گیردشکل می

. یکی از سه نسبت تساوی، عموم و خصوص مطلق و یا عموم و خصوص من وجه برقرار است
ب، مشترک  ها آن است که در هر سه، برخی از افراد دو کلی الف  و وجه تشابه این نسبت

بر این اساس تحلیل قضیه موجبه . هستند و به بیانی الف و ب مصادیقی مشترک دارند
 به این صورت خواهد بود که برخی افراد هستند که هم "بعضی الف ب  است"ئیه جز

بعضی الف ب "همچنین اگر قضیه سالبه جزئیه .  هم مصداق ب هستندومصداق الف 
به بیانی برخی افراد .  صادق باشد، میان الف و ب نسبت تباین جزئی برقرار است"نیست

های گیری از نسبتبه این ترتیب بهره. تند مصداق ب نیسوهستند که مصداق الف هستند 
تواند ترین اداتی که میچهارگانه در توصیف قضایای حملی نشان دهنده آن است که نزدیک

 بر ١.گر رابطه بین موضوع و محمول در قضیه حملی جزئیه باشد، ادات عطفی استنشان
بان منطق جدید همین اساس است که در حوزه تطبیقی، کسانی که حملی جزئیه را در ز

 . ٢انداند، آن را عطفی معرفی کردهبندی نموده صورت
دانان معاصر قواعد مربوط به قضایای حملی را به سادگی به قضایای شرطی  منطق
دهند، از دهند و اثباتی مستقل برای این قواعد در قضایای شرطی ارائه نمیتسری می

                                                                                                                                            
 ]. ١١٠، ص ١٣[تر این بحث بنگرید به حلیل دقیقبرای ت. ١
 ].١٢٧، ص ٢٤؛ ١١٠، ص ١٥[برای نمونه بنگرید به . ٢
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جزئیه نیز مانند حملی به صورت بندی شرطی توان نتیجه گرفت که صورترو میاین
دانانی که در حوزه تطبیقی، شرطی جزئیه را بر این اساس منطق. عطفی خواهد بود

توان این بحث را به  با این همه نمی١.انداند، آن را عطفی نشان داده بندی کرده صورت
های چهارگانه طی فرایند تاریخی طوالنی نسبت. همه سنت منطقی سینوی نسبت داد

های چهارگانه  حتی مبتنی کردن قواعد منطق محموالت بر نسبت٢.استکل گرفتهش
از این رو جستجوی شواهد دیگری در . تالشی متاخر در تاریخ منطقی سینوی است

طول تاریخ منطق سینوی، برای نشان دادن رابطه عطفی میان مقدم و تالیف، در شرطی 
 .رسد جزئیه الزم به نظر می

 
 ای مباشر در شرطی لزومیه استدالل) ٢ـ٤

ها است که بر احتمال ها و کلیههای مباشر در جزئیهشاهد مهم دیگر، تفاوت استدالل
در قواعد عکس مستوی و عکس نقیض، تفاوت . افزاید تفاوت ادات در میان این دو می

دانان  رغم وجود اختالفاتی، اکثر منطق علی. ها وجود دارد ها و کلیه کاملی میان جزئیه
هایی که در گاهی حتی مثال. کنند سینوی این قواعد را کامال مطابق حملیات معرفی می

گیرد از روی نمونه معادل آن ها قرار میقواعد عکس مستوی و عکس نقیض در شرطی
برای نمونه طوسی این مطلب را که موجبه جزئیه عکس . انددر حملیات شکل گرفته

 "د که اگر این شخص حیوان بود انسان نبو ـین بودگاه بود که چن "نقیض ندارد با مثال
بعضی حیوانات انسان "که عینا از روی نمونه حملی ]  ١٨٤، ص ١٢[کند  اثبات می

کند که اداتی که در قضیه  این شیوه، این مدعا را تقویت می.  ساخته شده است"نیستند
است که در کند مشابه همان اداتی شرطی رابطه میان مقدم و تالی را مشخص می
همچنان که در بخش قبل ذکر . گیردقضایای حملی میان موضوع و محمول قرار می

های چهارگانه به عنوان بنیاد قواعد منطق قضایای حملی بر گردید قراردادن نسبت
 .کندعطفی بودن رابطه میان موضوع و محمول در قضایای حملی جزئیه داللت می

 
 م صادق و تالی کاذبپارادوکس شرطی لزومی با مقد )٣ـ٤

هاست و آن این است که شرطی در  ترین ویژگی شرطی شاهد دیگر مربوط به بنیادی

                                                                                                                                            
 ]. ١٠٧، ص ٢٤؛ ١٨٥، ص ٢٠؛ ١٢٢، ص ١٦[برای نمونه بنگرید به . ١
 ].  ٢٢[های چهارگانه را درین مقاله بیابید  گیری نسبت تاریخ شکل. ٢
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از سویی در منطق سینوی پذیرفته . صورت صدق مقدم و کذب تالی، کاذب خواهد بود
تواند مقدمی کاذب و تالی صادق داشته باشد، اما عکس شده است که شرطی موجبه می

های موجبه بنابراین با شرطی. رت موجبه جزئیه خواهد بودمستوی این شرطی به صو
به بیانی ادات موجود در . ای روبرو هستیم که مقدمی صادق و تالی کاذب دارندجزئیه

گیری چنین  توان شکل می. ها را دارا نیستترین ویژگی شرطیشرطی جزئیه مهم
 که این منطق دانان پارادوکسی در ذهن منطق دانان سینوی شاهدی دیگر بر آن دانست

کنند، اما پاسخ آنان نشان دهنده  رابطه مقدم و تالی را در قدم اول شرطی درک می
توان گزارشی کاملی از این بحث را می. تفاوت بنیادی میان شرطی جزئیه و کلیه است

.  دید» القواعد المنطقیةیالرسالة المحیطة بتشکیکات ف«در اثر عبدهللا گیالنی یعنی 
 سادگی آن است که این ویژگی در مورد شرطی جزئیه برقرار نیست و شرطی پاسخ به

 . تواند مقدمی صادق و تالی کاذب داشته باشد جزئیه می
 الکاذب القضیة اللزومیة الکلیة، و یبان الحکم االول انه ال یصدق من المقدم الصادق و التال

 ]  ٣٨٣، ص ١٨. [ض انه یجوز صدق المرکب منها جزئیة، فال تناقیالحکم الثان
طی جزئیه تواند بر آن داللت کند که رابطه میان مقدم و تالی در شر این می

 ١.ها را دارا نیست و به بیانی شرطی نیست مهمترین ویژگی شرطی

                                                                                                                                            
مکان وجود شرطی لزومی جزئیه با مقدم صادق و تـالی کـاذب،   این نکته قابل توجه است که با قبول ا  . ١

چرا که یک قضیه عطفی با کذب هر        . تواند ادات عطف تابع ارزشی باشد       رابطه عطفی میان این دو نمی     
در منطق ربـط    ) تلفیق(تر، ادات عطفی معنایی     ادات عطفی مناسب  . یک از دو طرف کاذب خواهد بود      

های اسـتلزام مـادی شـکل گرفتـه          بع ارزشی و برای رفع پارادوکس     منطق ربط در نقد شرطی تا     . است
در منطق تابع ارزشی با کذب مقدم و یا صدق تالی، شرطی صادق خواهـد بـود امـا شـرطی در                      . است

با این همه در این منطق، قواعد استنتاجی وضـع مقـدم، رفـع              . هایی را ندارد    منطق ربط چنین ویژگی   
دانیم در شرطی لزومـی منطـق سـینوی          همچنان که می  .  هستند تالی و قیاس شرطی همچنان معتبر     

توان مدعی شد که این شرطی با صدق تالی و یـا حتـی               قواعد وضع مقدم و رفع تالی برقرارند اما نمی        
همچنین این ادعا که شرطی لزومی بـا کـذب مقـدم و یـا حتـی                 . ضرورت صدق آن صادق خواهد بود     

توان مدعی شد که  اساس می این بر. نان سینوی هماهنگی ندارد امتناع آن صادق است، با آراء منطق دا       
برخـی از   . شرطی ربطی بیش از شرطی تابع ارزشی به شرطی لزومی در منطق سـینوی شـباهت دارد                

دانان مسلمان درباره شرطی لزومـی       بندی آراء منطق   محققان این حوزه نیز از منطق ربط برای صورت        
 ]  ١٧؛ ٤٤، ص ٨[ به اند برای نمونه بنگرید بهره برده

ها  یکی از این ادات  . اند های جدیدی نیز معرفی شده     در منطق ربط عالوه بر تغییر قواعد استنتاجی، ادات        
 در منطـق تـابع ارزشـی رابطـه        . شـود   معرفـی مـی    °این ادات با نمـاد      . است) تلفیق(عطف معنایی   
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  "مع"کاربرد واژه ) ٤ـ٤
توان آن را دال بر عطفی شود که میدر مواردی نیز کلماتی در متون سینوی دیده می

» مع«مواردی از کاربرد واژه . ان مقدم و تالی در شرطیه جزئیه دانستبودن رابطه می
رغم اختالفات احتمالی درباره تفسیر این واژه و احتمال علی. شوددرین باب دیده می

تواند معنای شرط را نیز در برداشته باشد، در مواردی شواهدی که میکاربرد دوگانه آن
 . دانست» مع«ژه توان مبنای برداشت عطفی از وارا می

در شرطی سالبه کلیه به ) استقامةبا عنوان عکس (ابن سینا در اثبات عکس مستوی 
ای مانند کند، که اگر عکس مستوی شرطی سالبه کلیه این ترتیب استدالل می

)P,Q(Eای چون کلیه، سالبه١)Q,P (E نباشد آنگاه نقیص آن به صورت جزئیه )Q,P(I 
بر این .  صادق استP) معه( و در کنار آن Qی وجود دارد که به بیانی زمان. صادق است

 P,Q(I( صادق است که البته به معنای صدق Q) معه( در کنار Pاساس در بعضی اوقات 
بنابراین فرض اولیه ما .  صادق باشدP,Q(E(تواند درکنار سالبه کلیه است که البته نمی

 . غلط خواهد بود
: فظاهر الحال یوجب أنه. ة إذا کان کل آ ب، یکون کل ج دلیس البت: إنا إذا قلنا: فنقول

 یفیکون ف. و إال فلیکن مرة کل ج د، و معه کل آ ب. لیس البتة إذا کان کل ج د، فکل آ ب
 ]  ٣٨٥، ص ٢[. لیس البتة ذلک: فقد قلنا. بعض المرار قد کان کل آ ب، و معه کل ج د

است نحوه معرفی شرطی منظر  ددهد اما آنچه مابن سینا این بحث را ادامه می

                                                                                                                                            
ضعیت در منطـق ربـط نیـز وجـود          تواند از روی رابطه شرطی تعریف شود، مشابه این و           عاطفی می  

 .شود  نشان دهیم، عطف معنایی به صورت زیر تعریف می→اگر شرطی ربطی را با نماد . دارد
P ° Q : df ∼(P → ∼Q)  

تـرین ایـن     یکـی از مهـم    . هـای خاصـی دارد     عطفی معنایی با عطف تابع ارزشی متفاوت بـوده و ویژگـی           
 : ها چنین است ویژگی

P ° Q ⊬Q                             P ° Q ⊬P 
عطفـی معنـایی    . کنـد  به بیانی صدق یک عطفی معنایی، داللت بر صدق هیچ یک از دو طـرف آن نمـی                 

توان مدعی شد که     اساس می  براین. تواند میان یک گزاره کاذب و یک گزاره صادق نیز برقرار باشد            می
باال، ادات عطفی معنـایی ابـزار   برای معرفی رابطه عطفی میان دو بخش شرطی لزومی جزئیه در بحث      

 .تری نسبت به عطفی تابع ارزشی است مناسب
١) .P,Q(E  ای با مقدمه     لزومی کلیه    سالبهP    و تالی Q  ،)Q,P (E ای بـا مقدمـه       لزومـی کلیـه     سالبهQ  و 

ای بـا   موجبـه لزومـی جزئیـه   Q,P(I( و Q و تـالی   Pای با مقدمه      موجبه لزومی جزئیه    I)P  ،)P,Qتالی  
 . استP و تالی Qمه مقد
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در توصیف وضعیت شرطی جزئیه و عکس آن و ) مع(کاربرد واژه . جزئیه توسط اوست
توان در جزئیه جای مقدم و تالی را تغییر داد ای که به سادگی میبیان ابن سینا به گونه

ای بر آن است که رابطه مقدم و تالی در این متن به صورت عطفی درک شده نشانه
 . است
 

 بررسی و تحلیل ماهیت رابطه ) ٥
همچنان که مشاهده نمودید، شواهد متعددی هم مبتنی بر عطفی و هم شرطی بودن 

توان مدعی شد اگرچه رابطه مقدم و تالی در شرطیه جزئیه وجود دارد در مجموع می
نحوه معرفی و بررسی این رابطه نزد منطق دانان سینوی بیشتر بر پایه شرطی بودن 

گر عطفی بودن ای است که نشانگونهه بین مقدم و تالی است اما اکثریت قواعد بهرابط
دانان  توان گرایش به یکی از این دو را در بعضی منطقگرچه میاز سویی. این رابطه است

دانی به صورت خاص یکی از  بیشتر و در بعضی کمتر دانست اما این ادعا که هر منطق
و براساس آن قواعد، منطق خود را تدوین کرده است به نظر این دو رویکرد را پذیرفته 

 بودن ای از عطفیدانی چون ابن سینا که در متن او نشانه منطق. آید چندان صحیح نمی
کند و بدون استفاده می» اذا«شود، در بیان شرطی جزئیه از رابطه مورد بحث دیده می

ی چون قطب الدین رازی که بر دانپذیرد و منطقاندکی تردید قاعده تداخل را می
شرطی بودن این رابطه تاکید دارد قاعده عکس را در جزئیه که عطفی بودن رابطه مقدم 

تنها شاید بتوان روایتی سازگار را در . پذیرد سادگی میو تالی با آن هماهنگ است، به
 به سمرقندی. کنندکه هردو قواعد عکس را در شرطیات رد میسمرقندی و ابهری یافت

دانان منتج  های اقترانی شرطی را که بقیه منطقتبع این رویکرد بخشی از قیاس
ها را عقیم ، ابهری نیز همه این قیاس]١٢٣، ص ١١[کند دانند، عقیم اعالم می می
گرچه هم سمرقندی و هم ابهری رابطه میان مقدم وتالی را در ]. ٢١٣، ص ٣[داند  می

 بررسی سازگاری کامل نظر و رای آنان درین باب اما. دانندشرطی جزئیه، شرطی می
 هر روی اگر پرسش خود را در برابر همه تاریخ منطق به. طلبدمجالی مستقل می
مورد چیستی رابطه مقدم و تالی در شرطی جزئیه بر  توانیم درنمی. سینوی قرار دهیم

 .پایه متون منطق دانان سینوی حکمی قاطع و واحد صادرکنیم
در متن حاضر وجود دو تفسیر متفاوت از رابطه میان مقدم و تالی در مدعای ما 

شرطی جزئیه بود که بر پایه بررسی قواعد و شواهد موجود در متون سینوی تالش شد 
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چرایی وجود این تفاوت نیازمند تحلیلی گسترده است که . که صحت آن به اثبات برسد
مال برای تحلیل چرایی این اتفاق با این همه ذکر یک احت. کند مجال مستقلی طلب می
 .  مناسب به نظر می رسد

 مگاری قرار گرفته است و از  ـمنطق شرطیات سینوی از سویی در ادامه سنت رواقی
دانان  های شرطی نزد منطق ها و استدالل سویی به سبب وجود سور در شرطیات، میان قیاس

از این رو، از سویی . ام وجود داردهای مشابه در حملیات شباهتی تام و تم سینوی با نمونه
شوند و از  ها به صورت شرطی معرفی می ها از سنت شرطیات تبعیت کرده و رابطه ادات

ها و  مثال. ها صورتی مشابه حملیات دارند تا قواعد منطق شرطیات را شکل دهند سویی ادات
روند، همگی  ر میهایی که از دل منطق حملیات سر برآورده و در منطق شرطیات به کا نمونه

گیری قواعد منطق شرطیات، منطق حملیات نقشی  موئد این مطلب هستند که در شکل
با این همه قضاوت دقیق در این باب منوط به بررسی دقیق تاریخ . محوری بازی کرده است

امری . ورود منطق به سنت تفکر اسالمی و بررسی منابع مرتبط با منطق در این سنت است
 . م نپذیرفته است و نیازمند تالشی گسترده استکه هنوز انجا

 
 نتیجه) ٦

در منطق سینوی شواهدی بر شرطی بودن رابطه مقدم و تالی در شرطی جزئیه و 
 .شواهدی بر عطفی بودن این رابطه وجود دارد

ای است که در آن رابطه میان مقدم  بیان معمول برای معرفی شرطی جزئیه به گونه
همچنین در . رسند ه و جزئیه کامال یکسان و شرطی به نظر میتالی در قضایای کلی و

. های مباشر، بدیهی شمردن قاعده تداخل دلیل دیگری بر این امر است میان استدالل
دانان سینوی بر سر ماهیت شرطی  های موجود میان منطق عالوه بر آن در بعضی بحث

 .استجزئیه، رابطه شرطی میان مقدم و تالی کامال مشخص و واضح 
در مقابل استوار کردن قواعد منطق شرطیات بر منطق محموالت و شباهت تام و 
تمام این دو و همچنین نحوه تبیین معاصرین از قواعد منطق محموالت که مبتنی بر 

شود، برداشت عطفی از رابطه مقدم و تالی را در حملی  های چهارگانه انجام می نسبت
همچنین یکی نبودن قواعد عکس . کند یت میجزئیه و به تبع آن شرطی جزئیه تقو

تواند احتمال عطفی بودن رابطه  مستوی و عکس نقیض در شرطی کلیه و جزئیه می
یک نکته جالب توجه دیگر آن است که به . مقدم و تالی را در شرطی جزئیه افزایش دهد
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دانان سینوی کذب شرطی با مقدم صادق و تالی کاذب تنها شامل شرطی  نظر منطق
تواند با صدق مقدم و کذب تالی، صادق باشد، به این  لیه است و شرطی جزئیه میک

های مهم شرطی تبعیت  اند که شرطی جزئیه از یکی از ویژگی ها پذیرفته ترتیب آن
 برای بیان رابطه میان مقدم و تالی در "مع" اضافه بر این مطالب، گاهی از واژه١.کند نمی

شانه دیگری از عطفی بودن رابطه مقدم و تالی در این کند که ن شرطی جزئیه تبعیت می
 . نوع شرطی است

توان برای عطفی  توان مدعی شد که در منطق سینوی شواهدی را می در مجموع می
 .بودن رابطه مقدم و تالی در شرطی جزئیه و شواهدی برای شرطی بودن این رابطه یافت

 
 منابع

االشارات و التنبیهـات، همـراه بـا شـرح نـصیرالدین             .)١٣٩٢(ابن سینا، حسین بن عبدهللا      ] ١[
وســام الخــواطی، تهــران، : ، تحقیــق و تــصحیحالــدین رازی طوســی، فخرالــدین رازی، قطــب

 .مطبوعات دینی
، قـم، منـشورات مکتبـه       )قیـاس (الشفا، المنطق   ). ق.ا ه ١٤٠٤ (________________] ٢[

 . آیت هللا مرعشی نجفی
تعدیل االفکار فی نقد تنزیـل االفکـار، منطـق و           ،  »تنزیل االفکار «. )١٣٧٠(الدین   ابهری، اثیر ] ٣[

 .مهدی محقق و توشی هیکو ایزتسو، تهران، دانشگاه تهران: ، به کوششمباحث الفاظ
 مرتبه دوم   گیری از سور   بازتأملی انتقادی در بهره   «). ١٣٩٠(رضا دارابی    محمد و علي  , ایزدی] ٤[

 .١ـ٢٣ ص ، بهار و تابستان، تهران، سال دوم،یمنطق پژوه ،»در تحلیل شرطی لزومی
، مترجم ناشناخته، به    ترجمه کتاب التحصیل  : جام جهان نمای  ). ١٣٦٢(بهمنیار، بن مرزبان    ] ٥[

 .پژوه، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی عبدهللا نورانی و محمد تقی دانش: اهتمام
نطـق شـرطي در دو نظـام    سـاختار صـوري و معنـایي م      ). ١٣٧٥( مرتـضي    ،حاجي حسیني ] ٦[

 .نامه مقطع دکتري، تهران، دانشگاه تربیت مدرس ، پایانمنطقي قدیم  و جدید
خالـد  : ، مقدمـه و تحقیـق    کشف االسرار عن غـوامض االفکـار      ). ١٣٨٩(الدین    خونجی، افضل ] ٧[

 .الرویهب، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

                                                                                                                                            
رسد که مجموعه شواهدی که بر عطفی بودن رابطه مقدم و تـالی   ذکر دوباره این نکته الزم به نظر می       . ١

بـه  . کنند با عطفی معنایی در منطق ربط هماهنگی بیشتری دارنـد            در شرطی لزومی جزئیه داللت می     
تر است که از عطفـی معنـایی          سببندی کند، منا    بیانی اگر کسی این رابطه را به صورت عطفی صورت         

 . برای نشان دادن این رابطه استفاده کند) تلفیق(



  ٥٩  ینوی  در منطق س یه جزئی لزوم ی شرطیتماه

 منطـق  ،»ی لزومـی مبتنـی بـر منطـق جدیـد     سور شـرط  تحلیل«). ١٣٨٩(رضا   علي،دارابي] ٨[
 .٥٦ـ٢٧ ص ، شماره اول، بهار و تابستان، تهران، سال اول،پژوهی

محسن جاهـد،   : ، به کوشش  تصحیح و تحقیق شرح مطالع االنوار     ). ١٣٨٤(الدین   رازی، قطب ] ٩[
 .رساله دکتری، تهران، دانشگاه تهران

منطـق سـینوي بـه روایـت        ،  »ای شـرطی  سینا و منطق قضای    ابن« ). ١٣٨١(رشر، نیکالس   ] ١٠[
 .لطف هللا نبوی، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي: ، ترجمهنیکالس رشر

، با مقدمـه،  قسطاس االفکار فی تحقیق االسرار.).  م ٢٠١٠(الدین محمد     سمرقندی، شمس ] ١١[
 .نجم الدین پهلوان، رساله دکتری، آنکارا، دانشگاه آنکارا: تصحیح و شرح

 .مدرس رضوی، تهران، دانشگاه تهران: ، به تصحیحاساس االقتباس).  ١٣٦١(وسی، نصیرالدینط] ١٢[
غالم رضـا ذکیـانی،     : ، ترجمه منطق قدیم از دیدگاه منطق جدید     ).  ١٣٨٧(فاخوری، عادل ] ١٣[

 .تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی
نتقـادي از نـزاع پنجـاه       قاعده فرعیه در منطق جدید، گزارشي ا      «). ١٣٨٧(فالحی، اسدهللا   ] ١٤[

، تهـران، شـماره     آینه معرفت ،  »ساله منطق قدیم و جدید درباره پیش فرض وجودي در ایران          
 .٦٦ـ٤١، ص ١٥

معرفـت  ، »سلب لزوم و لزوم سلب در شـرطی سـالبه کلیـه       «،  ) الف ١٣٨٨ (_________] ١٥[
 .٢٦٠ـ٢٣٣، تهران، سال هفتم، شماره اول، ص فلسفی

نامه فلـسفه و کـالم    دو فصل، »لزومی حقیقی و لزومی لفظی    «،  ) ب ١٣٨٨ (_________] ١٦[
 .١٢٧-١٠٧، ص ١، تهران، دفتراسالمی

، تهران، منطق پژوهی ،  »منطق ربط نزد شمس الدین سمرقندی     «،  )١٣٩٣ (_________] ١٧[
 .١٠٣ـ٧١، ص ١٣٩٣سال پنجم، شماره دوم، پایز و زمستان 

 القواعـد المنطقیـة مـع       یالمحیطـة بتـشکیکات فـ      ة الرسـال  «). ١٣٧٠(گیالنی، عبـدهللا،    ] ١٨[
مهدی محقق و توشی هیکو ایزتـسو، تهـران،         : ، به کوشش  منطق و مباحث الفاظ   ،  »اتحقیقاته

 .دانشگاه تهران
 .، قم، موسسه النشر االسالمیالمنطق). ق.  ه١٤٣٣(مظفر، محمد رضا ] ١٩[
 .، تهران، هرمساز ارسطو تا گودل ، »سینا هاي شرطي ابن نظریه قیاس«). ١٣٨٢(موحد، ضیاء ] ٢٠[
تامالتی در منطق ابـن سـینا و        ،    »سینا هاي شرطي ابن   نظریه قیاس «). ١٣٩٤(ـــــــــــ  ] ٢١[

 .، تهران، هرمسسهروردی
هـای چهارگانـه در      سیر تـاریخی نـسبت    «). ١٣٩١(موسوی، سیده زهرا و مهناز امیرخانی       ] ٢٢[

 .١٤٨ـ١٣٧سوم، شماره اول، ص ، تهران، سال پژوهی منطق، »منطق اسالمی
 . تهران، بصیرتتراز اندیشه،،  »بحثی تطبیقی در منطق ارسطو و فرگه«). ١٣٨٥(نبوی، لطف هللا ] ٢٣[
منطـق  ،  »سـینا  منطق زمان و نظریه قیاس اقترانـي شـرطي ابـن          «). ١٣٨١  (________] ٢٤[

 .، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگيسینوي به روایت نیکالس رشر





 


