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  شناسی احکام قضایاجایگاه
 1دانان مسلماندر میان منطق

 2پورعلی ابراهیم        

 

 چکیده
شود. تفااو   در کتب منطق اسالمی مباحثی شامل تناقض، عکس مستوی و... یافت می

ود در نوع نگاه عالمان منطق در خصوص جایگاه و اهمیت این مباحث، مبدء ایان  مشه
دانان اسالمی چه اهمیت و جایگاهی، و در سؤال است که احکام قضایا در دیدگاه منطق

طول تاریخ منطق چه تحوالتی داشته است؟ و اینکه این تحوال  چه تاثیییی رای ع ا     
 منطق داشته است؟
دان ره دست آمد، سایی  هایی که از کتب قدما و متثخیین منطقیافته در این مقاله، رنا ری

تطور احکام قضایا )را تثکید ری قضایای حم یه( ره سه دورة تاریخی تقسی  شده است و 
هاای آنهاا شناساایی شاده و     در هی دوره را لحاظ تاریخ حیا  نویسنده، تبویب کتاا  

اناد،  عداد احکامی که ره آن اشاره کیدهها و همچنین تجایگاه احکام قضایا در آن کتا 
 مطیح شده است.

 کلیدواژگان
   احکام قضایا، استدالل مباشی، تناقض، عکس مستوی.
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   مقدمه
هاای ک ای کاه راه کاار      مجموعة قواعد و قانون»منطق ره عنوان ع می که رسالت خود را ریان 
ت، رایساتی تبیینای یاحیح از    ریگزیده اسا  1«داردگییی آنها ذهن را از خطای در تفکی راز می

تفکی نیز ره معنای حیکا  ذهن اسات کاه راا هاد      انواع فکی و قواعد هی نوع آن ریان کند. 
دهند. مجهوال  انسان از دو حالت خارج نیستند: یاا یاورتی   تبدیل مجهول ره مع وم رخ می

را راا   از یک شیء در ذهن وجود ندارد و یا اعتقاادی در ذهان ناداری . مجهاوال  ناوع اول     
نمایی ، و اعتقاد جدید نیز ره وسی ة اساتدالل  کنی  و ایجاد میعم یا  تعییف )معی ( حل می

شود. پس خطاهای ما یا در حوزة تعییفا  است و یا در حوزة استدالال . )حجت( ایجاد می
 2اند.اشاره کیده« معی  و حجت»دانان در موضوع منطق ره از این رو ریخی از منطق

شود، که اولی راه  ع ت منطق ره دو را  تصورا  و را  تصدیقا  تبویب شده و میره همین 
 ها اختصاص دارد.حوزة تعییفا ، و دومی ره حوزة استدالل

 اند:ها ره حسب یور  در یک تقسی  ک ی و اولی، دو دستهاستدالل
یطی، راه نتیجاه   شوند و راا شایا  اند که در ظاهی از یک قضیه شیوع میگونهای از آنها ایندسته
ها را استدالل مباشی یا احکام قضایا یا احاوال قضاایا یاا لاوازم     رسند. این دسته از استداللمی

 نامند؛تنهایی )عند انفیادها( میقضیه ره
ک  راید دو قضیه در کنار ه  قیار گییناد تاا از تیکیاب آنهاا     اند که دستدستة دیگی این گونه

 9نامند.ها را حجت یا استدالل غیی مباشی میاستدالل نتیجه ره دست آید. این دسته از
طایح  « اساتدالل مباشای  »راا عناوان   « احکاام قضاایا  »تنها در کتب متثخی منطق اسالمی رحاث  

گیدیده است. استدالل رودن یا نبودن و مباشی رودن یا نبودن احکام قضایا محل تثمال اسات و   
ر ایان زمیناه یاور  گیفتاه و در قالاب      هاایی نیاز د  ط بد؛ البته رحاث خود رحثی جدا را می

احکاام  »یاا  « اساتدالل مباشای  »های اما در هی یور  عنوان 4هایی ره چاپ رسیده است.مقاله
عناوینی میروط ره مسائل خایی نظیی تناقض و عکاس مساتوی هساتند کاه در کتاب      « قضایا

 شوند.منطقی رحث می
شاود،  که دیده میاند. چنانشدهخوش تحوال  قارل توجهی این مباحث در طول تاریخ دست

شاود؛  های ارتدایی تدوین ع   منطق، تنها ره دو مورد از موارد احکام قضایا اشاره مای در زمان
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ردون اینکه عنوان مستق ی ریای آنها انتخا  شود و در کنار ه  و در یک فصل خاص مطایح  
و تعدادشان چند ریاری گشاته   تنها در کنار یکدیگی مطیح شدهرینی  که نهشوند؛ ولی امیوزه می
اناد و راه عناوان    شود و جنبة استداللی پیدا کایده از آنها یاد می« استدالل»است، ر که را عنوان 

 اقسامی از استدالل مطیح هستند.
سینا و خواجه نصیی، موارد احکام قضایا ره تعادادی  را توجه ره اینکه در کتب قدما همچون ارن

ح نبوده و حتی انواع احکام قضایا در رعضای از کتاب متقادمین در    کند، مطیکه مظفی ریان می
هاای اخیای نیاز اساتادان و     اناد و همچناین در ساال   یک فصال و در کناار ها  رحاث نشاده     

یاا  « عکاس نقایض موضاوع   »پژوهشگیان عییة منطق اسالمی، مورد جدیدی )تحت عناوان  
شاود کاه احکاام    ل مطایح مای  اند، این ساؤا را ره موارد استدالل مباشی افزوده«( نقض عکس»

قضایا در کتب منطقی قدما و متثخیین از چه جایگاهی ریخوردار روده است؟ و در ایان سایی   
دانان در کدام رخش از کتاب  تاریخی چه ادواری را گذرانده و چه تحوالتی یافته است؟ منطق

ه کیدند؟ منشث چاه تحاوالتی در ع ا  منطاق شاده اسات؟ همچناین چا        خود ره آن اشاره می
 دادند؟مواردی از آنها را مورد رحث قیار می

میاد از سیی تطور در این مقاله، ریرسی جییاناا  و ادوار تغییای و تحاوال  مساد ه در تااریخ      
هاا و  رنادی شناسی در این مقاله، ریرسای ناوع دساته   ع   منطق است. همچنین میاد از جایگاه

 احث دیگی در ع   منطق است.تبویب و جایگاه مباحث استدالل مباشی در نسبت را مب
در این پژوهش، آرایی که دررارة تعداد استدالل مباشی و نوع تبویاب آن تاا راه امایوز مطایح      

« شناسای جایگااه »شود. همچنین از آنجا که هد  ما شده است، را سیی تاریخی آن ریرسی می
ایا  تاا   رسای کایده  دانان است، کتب ایشان را از نظی تبویب ریاستدالل مباشی در دیدگاه منطق
 درستی مشخص شود.جایگاه احکام قضایا در آنها ره

 ره طور ک ی سیی تطور احکام قضایا سه دوره ای ی دارد:
 1الف( تا قبل از کاتبی قزوینی؛

  ( از کاتبی قزوینی تا محمدرضا مظفی؛
 ج( رعد از محمدرضا مظفی تا امیوز.

در رحث احکام قضایا در منطق اسالمی ره ساه  ره عبارتی کاتبی قزوینی و مظفی تاریخ منطق را 
کنند. از آنجا که مظفی و همچنین رضااکبیی و سا یمانی امیایی های کادام در     دوره تقسی  می

 اند، نظی هی کدام در رخشی مجزا خواهد آمد.دوره سوم، منشث تحول در این زمینه روده
                                              

الدین رازی و عالماه ح ای رای ایان کتاا       نطق است و رعدها قطبهای مه  مکه یکی از کتا  الشمسیه. یاحب رساله 1
 اند.شیح نوشته
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 یه و ه  در قضایای شایطیه،  هیچند ره نحو یبوتی، احکام و روارط قضایا، ه  در قضایای حم
هاا طایح   دانان اسالمی، اوالً این مباحث را در راا  حم یاه  قارل طیح و رحث است، اما منطق

اناد، معماوالً راا    ها و عباراتی که ریای تعییف این احکام و رواراط ذکای کایده   اند و مثالکیده
. اگیچاه  ادریا  موضوع و محمولی ا که ویژگی قضایای حم ی اسات ا طایح شاده اسات       

ریرسی نحوة جییان احکام قضایا در قضایای شیطی، تعییف و تعداد آن و همچناین ریرسای   
دانان مس مان در این راره، خود موضوعی درخور اعتناسات، اماا در   سیی تطور و نظییا  منطق

شناسی احکام قضایا )ردون تعیض ره حم یه یا شیطیه این پژوهش روی ایل تعداد و جایگاه
نوعی روال عماومی کتاب منطقای کاه ایان      او  قواعد آنها( تمیکز شده است و رهرودن و تف

 کنند، میاعا  شده است.مباحث را در حم یه ریرسی می
 پیشینه پژوهش. ۲

شناسی و ریرسی سیی تطور مباحث احکام قضاایا در منطاق اساالمی، پاژوهش     دررارة جایگاه
ره یور  مختصی و فیعی ره دو یاا  مستق ی ره یور  جدی مطیح نشده است. در دو مقاله 

اناد، اشااره   سه کتا  منطقی، آن ه  از را  نیازی که ریای حال مساائل ایا ی خاود داشاته     
« حجات و اساتدالل مباشای   »هایی در این زمینه مطیح شده است: یکی مقالاه  اند و رحثکیده

و  1کایده اسات  نوشتة فیشته نباتی است که تنها دیدگاه ارسطو، ارن سینا و خواجه را ریرسای  
نوشتة مهدی عظیمی که ریشتی نااظی راه دورة تااریخی    « نقدی ری استدالل مباشی»دیگیی مقاله 

ای مختصای  تاریخچه معیار دانشعسکیی س یمانی نیز در کتا   2مظفی و رعد از او روده است.
 9از ریخی اقسام استدالل مباشی ذکی کیده است.

 اهمیت و ضرورت موضوع. 9
رساد: مساائ ی کاه در    کتب منطقی رسیار عجیب و جالب توجه ره نظای مای  چنین تحولی در 

منطق ارسطو رسیار جزئی و تنها در حد دو ماورد و راه یاور  پیاکناده در دو فصال مجازا       
گییناد و تعدادشاان افازوده    آرام در طول تاریخ منطق، نظ  و نساق مای  مطیح روده است، آرام

شاوند و  احث ای ی دیگای منطاق مطایح مای    عیض مبشده و ره عنوان یک رحث مجزا و ه 
عایض قیااق قایار    شاوند و ها   حتی در این اواخی نوعی خاص از اساتدالل محساو  مای   

شوند که را  استدالل منطاق در تقسای  اولای راه دو رخاش اساتدالل       گییند و موجب میمی
 مباشی و غیی مباشی تقسی  شود.

                                              
، سال سایزده ، پااییز و   حکمت سینوی )مشکوه النور(، دو فصل نامه ع می ا پژوهشی «حجت و استدالل مباشی». نباتی، 1

 .12، ص1911زمستان 
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ره این مباحث است. ریرسای سایی تااریخی     داناناین تغییی و تحول، مشعی ره تغییی نگاه منطق
کناد.  اند، کمک میاین تحول ره فه  رهتی این رحث از منطق و مباحث دیگیی که ره آن میتبط

شود کاه آیاا تعاداد احکاام قضاایا      های مباشی نیز راز میهمچنین زمینة ریرسی تعداد استدالل
هاای  سااز پاژوهش  تواناد زمیناه  می پذیی است؟ عالوه ری اینها پیدا کیدن پاسخ این سؤالپایان
 شناسی در منطق گیدد.روش

 ادوار تاریخی مسئله. ۴
 تا قبل از کاتبی قزوینی. ۴ـ1

رحاث مساتق ی تحات عناوان      2ارغناون در  1ق.م( 1/922اا 9/914) ارسطو ری طبق تحقیقا ،
ا در احکام قضایا و یا استدالل مباشی نادارد. او از ماوارد اساتدالل مباشای، تنااقض و تضااد ر      

 9کند.، و عکس مستوی را ره عنوان مقدمة انواع قیاق طیح میعبار کتا  
ای اسات از هجاده   که مجموعاه  المنطقیا در ج د اول  4ق(993ا213) ابونصر محمد فارابی

هجده فصال  « کتا  آنولوطیقا االول فی مباحث قیاق»رسالة فاراری در موضوعا  منطقی، در 
ول را راه مباحاث میراوط راه اساتدالل مباشای اختصااص        آورد. او شش فصل از این فصا می
دهد؛ ردون آنکه از عنوان استدالل مباشی یا احکام قضایا یاد کند. رعاد از تعییاف قضایه و    می

کناد:  ریان اقسام آن در فصل سوم، دو قضیة متقارل را تعییف کیده، شیوط آن را ریان چنین می
، اگی اتحاد تام در موضوع و محماول داشاته   ای که یکی موجبه و دیگیی سالبه استدو قضیه

 1اند.راشند، آن دو قضیه متقارل
کناد کاه دو قضایة متقارال تقسای       در فصل چهارم، فاراری اقسام تقارل را ردین شاکل ریاان مای   

المتضادتین، متناقضاتین، و مهم تاین. شخصایتین زماانی     شوند ره شخصیتین، متضادتین، تحتمی
راشد. متضادتین زمانی است کاه سورشاان ک ای راشاد. تحات      است که موضوع، شخص جزئی 

المتضادتین زمانی است که سورشان جزئی راشد. متناقضاتین نیاز زماانی اسات کاه ساور یکای        
جزئی و سور دیگیی ک ی راشد، و در نهایت مهم تین ه  زمانی است که هیچ کدام هیچ ساوری  

ارال  رحث کایده و در فصال ششا     او در فصل پنج  دررارة یدق و کذ  متق 6نداشته راشند.

                                              
 .912ا921الدین مجتبوی، ص، تیجمه سید جالل1، جتاریخ ف سفه )یونان و روم(. کاپ ستون، 1

2 .Organon.کتا  منطقی ارسطو ، 

سایزده ، پااییز و    ، سالحکمت سینوی )مشکوه النور(، دو فصل نامه ع می ا پژوهشی «حجت و استدالل مباشی». نباتی، 9
 .12، ص1911زمستان 

 .13، ص1،جالمعج  الموضوعی لمنتخب الکتب المنطقیه ع وم عق ی اسالمی، المعارفدائرة. میکز پژوهشی 4

 .113، ص1، جالمنطقیا . فاراری، 1

 .121ا122، ص1، جالمنطقیا فاراری،  .6
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 1کند.دهد و در فصول رعدی نیز رحث از قیاق را آغاز مینیز عکس مستوی را توضیح می
کند، در قسمتی ، ذیل فصل سوم که ره مغالطا  معنوی اشاره میكتاب االمكنة المغلطةوی در 

کاس نقایض   وار از عکه میروط ره مغالطه ایهام انعکاق اسات، در ضامن یاک مثاال، اشااره     
کتاا   اما ره نحو رسمی و واضاح، ایان قاعاده را در فصال پانج  از       2رید.)موافق( نیز نام می

توان از آن رواراط  که رارطة تقار ی در آن نهفته است و می 9، ره عنوان یکی از مواضعیالتح یل
 4کند.است زامی ساخت، ذکی می

 1«قاانون رایق س  »رسطو، ره تناسب ره در مقام شیح عبارتی از ا المنطقیا فاراری در ج د دوم 
است. سپس راا دلیال و مثاال راه نقاد آن      « نقض محمول»کند. مفاد این قانون همان اشاره می

 6کند.پیدازد و راطل رودن آن را ره عنوان قانونی ک ی و تالزمی طیفینی، ایبا  میمی
در اداماه نیاز روشان     کاه را توجه ره این مط ب، رهتی است در همین ارتدا اشاره شود ا چناان   

تنهاا قاعادةة نقاض محماول را ذکای      دانان اساالمی، ناه  خواهد شد ا هیچ یک از قدمای منطق 
جای کتب ایشاان ذکای شاده    اند، ر که رطالن آن نیز ره تناسب مباحث مخت ف، در جاینکیده

« هموجباه معدولا  »اعا  از  « ساالبه محصا ه  »است. اساساً در دستگاه منطق اسالمی، از آنجا که 
توان ره یور  یک قاعادة ک ای   شود، نمیها را نیز شامل می«سالبه ره انتفای موضوع»است و 

 1و عمومی از سالبه، موجبه نتیجه گیفت.
قیااق و اشاکال   »، «قضایا»اش که دارای سه رخش در کتا  منطقی 1ق(931-991) ابن زرعه

                                              
 .129ا122. همان، ص1

 .223ا221. همان، ص2

، المنطقیاا  )فااراری،  « ات الكليّة التي تستعمل جزئياتها مقدمات كبرى فى قياس، وفى صناعة صنناعة المواضع هى المقدم. »9
 (.223، ص1ج

 .241ا241، 1، جالمنطقیا . فاراری، 4

والمفسّرون يزعمون ان برقلس االفالطونى اعطى حين ما فسّر هذا الموضع من كالم أرسطوطاليس قانوننا فنى المتالامنات    . 1
والبسائط. فقال: كل قضية بسيطة وافقت معدولة ما فى الكمية وخالفتها فى الكيفينة، فنان كنل واحنده منهمنا تلنزم       المعدوالت 

 االخرى وتتبعها.

 .141ا141، ص2، جالمنطقیا . فاراری، 6

ل رساائ ؛ شاهیزوری،  211، صالقواعد الج یه فی شیح الیساله الشمسیه؛ همو، 19، صالجوهی النضید. همان؛ عالمه ح ی، 1
، الشافاء )المنطاق(  ساینا،  ؛ اران 11، صت خایص کتاا  العبااره   رشاد،  ؛ ارن222، صالشجرة االلهية فى علوم الحقايق الربانية

، تحییای القواعاد المنطقیاه فای شایح الیسااله الشمسایه       الادین رازی،  ؛ قطاب 21ا21، صالنجاة؛ همو، 11ا13عبار ، ص
؛ 42، صمصانفا  مییدامااد  ؛ مییدامااد،  144، صمحاکماا  ال؛ هماو،  144، صشایح المطاال   ؛ همو، 966و  211ا261ص

، 1، جشایح االشاارا  و التنبیهاا    ؛ نصاییالدین طوسای،   31، صالمعتبای فای الحکماه   ؛ رغدادی،11، صالتحصیلرهمنیار، 
 .196ا192

 .21، ص1، جالمعج  الموضوعی لمنتخب الکتب المنطقیه ع وم عق ی اسالمی، المعارفدائرة. میکز پژوهشی 1
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خایای از تنااقض )چاه     راشد، در رخش اول رادون عناوان  می« حد و ریهان»و همچنین « آن
 1کند.شخصیه، چه مهم ه و چه سوردار(، تضاد و دخول تحت تضاد یاد می

« عباار  »ره تب  ارسطو، در کتا   شفادر قسمت منطق کتا   2ق(421ا912) سیناأبوعلی ابن
کناد و  که ره مبحث قضایا اختصاص دارد، از موارد احکام قضایا، ره تناقض و تضاد اشاره مای 

افزاید و ردین طییق ره یور  کامال، راه میرا     ول تحت تضاد را نیز ره آنها میتداخل و دخ
است. مقالة اول این فان ده فصال دارد    شفافن سوم منطق « عبار »کند. کتا  تقارل اشاره می

 9شود.که فصل هفت  و ده  آن ره این مباحث میروط می
فصول چهارگاناة مقالاة دوم    است، سه فصل از شفاکه فن چهارم منطق « قیاق»وی در کتا  

از رین اقسام عکس، آن قسمی که ریشاتیین   4این فن را ره مباحث عکس اختصاص داده است.
حج  )حدود هجده یفحه( رحث را ره خود اختصاص داده و قواعد حااال  مخات فش ریاان    

ناوع  »گویاد:  الایئیس در اواخای فصال دوم در عباارتی مای     است. شیخ« عکس مستوی»شده، 
از عکس نیز وجود دارد که الزم است در آن تثمل کنی  و آن چیزی است کاه عکاس   دیگیی 

وی در این رخش مختصی، تعییف عکس نقیض موافق )روش قادما(   1«.شودنقیض نامیده می
ناوعی راه عکاس نقایض مخاالف      آورد و در ضمن مثال، رهکند و ریای آن مثال میرا ذکی می

کناد کاه شاقوق و    ی رعد از چند مثال مختصی، تثیید مای کند. و)روش متثخیین( نیز اشاره می
 ال واحاق  ریند که ریرسی آنها را ره کتا ریشتی در این مسد ه وجود دارد؛ اما رهتی می« فحوص»

 حواله دهد. 6خود
آورد. منطاق  را درک یحیح از شباهت این مباحث، آنها در کناار ها  مای    اشارا سینا در ارن

ج پانج  آن مساتقالً راه مباحاث احکاام قضاایا و اساتدالل مباشای         ده نهج دارد که نه اشارا 
اختصاص دارد. از میان اقسام احکام قضایا، ره تناقض ره یور  یییح و ره رقیة اقسام میرا   

                                              
 .41ا93، صمنطق ارن زرعهن زرعه، . ار1

 .926، صدرآمدی ری تاریخ ف سفة اسالمیفنایی اشکوری،  .2

 .66و  19-41،ص1، جالشفاء )المنطق(. ارن سینا، 9

 .121ا11، ص2. همان، ج4

 .39. همان، ص1

ثم رأيت أن اتلنو هنذا   : »گویدمورد ارجاع قیار گیفته است. وى در آغاز منطق می شفاشیخ رارها در کتا   ال واحق . کتا 6
يتمّ مع عمرى ويؤرّخ بما يفرغ منه في كلّ سنة، يكون كالشرح لهذا الكتاب وكتفرينع   اللواحق الكتاب بكتاب آخر، اسميه كتاب

(. از مجموع عبارا  وی در این رااره چناین   122، ص1، جالشفاء )المنطق()ارن سینا، « االصول فيه وبسط الموجز من معانيه
. را ایان حاال قیاد    شفااست و یانیاً در ری دارندة مباحث و فیوعاتى ریش از  شفاره منزلة شیح  لواحقکه اوالً کتا   آیدریمى

ضمایی مضارع در تمامى این عبارا ، گویاى قصد شیخ روده، و فع یت یافتن این نیّت، محلّ تثمل اسات؛ زیایا هایچ گوناه     
 نیسیده است.گزارش نق ى و نسخة خطى از آن تا کنون ره دست 
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کناد. همچناین   تقارل ره یور  ضمنی اشاره، و جز عکس مستوی، موارد دیگی را مطیح نمی
راید و تنهاا عناوان نهاج     را راه کاار نمای   « ل مباشای استدال»یا « احکام قضایا»گاه عنوان او هیچ

 1نامد.می« فی تناقض القضایا و عکسها»میروطه را 
ره تصییح خاود وی، در میاان    لواحقراید گفت را توجه ره اینکه کتا  « عکس نقیض»دررارة 

و کتاری را فیوعا  فیاوان مطیح روده و از آنجاا کاه خاود     شفاکتب شیخ ره عنوان شیحی ری 
توان استنباط کید که رحث عکاس نقایض   آید، میتیین کتب منطقی ره شمار میاز مفصل شفا

گونه رود، حق آن رود کاه راه انادازة    از مباحث جدی و ضیوری منطق نبوده است که اگی این
سینا ایان  اهمیتی رحث مزرور در نظام منطقی ارنشد. شاهد ک عکس مستوی ره آن پیداخته می

کند؛ یانیاً یمیة جزئی و کمی دارد؛ چیاکاه راه   ای ره آن نمیهیچ اشاره ارا اشاست که اوالً در 
و  2مطیح شاده، « توار  نتایج قیاق»نحو رسمی این قاعده ره عنوان ارزار منطقی، تنها در رحث 

 شود.وار از آن یاد میاشاره 9ذیل مغالطة ایهام انعکاق و اواخی رحث خطاره،
کتاری در ف سفة مشاء  التحصیلاست.  التحصیلنگارندة کتا   4ش(411)؟ا بهمنیار بن مرزبان

است. قسمت اول این کتا  ره مباحث منطقی اختصاص دارد و دارای سه مقاله اسات. مقالاه   
اول در سه را ، ره تیتیب ره ریان ک یا  خمس )چهارده فصل(، مقوال  )سه فصل( و قضایه  

ش قیاق است )ریست و ساه فصال( و مقالاه    پیدازد. مقالة دوم دررارة آموز)دوازده فصل( می
 سوم در ریان حد و ریهان است و دو را  ره همین نام دارد.

او در را  سوم از مقالة اولِ رخشِ منطق این کتا ، در فصل ده  ره رحث تنااقض قضاایا، و   
پیدازد. او در فصل تناقض از تضاد و دخول تحات  در فصل یازده  ره رحث عکس قضایا می

در فصل عکس نیز از عکس مستوی و عکس نقیض موافاق   1کند.اخل نیز رحث میتضاد و تد
)روش قدما( ره طور یییح، و از عکس نقیض مخالف )روش متثخیین( ره یاور  ضامنی   

اش را در کنار عکاس نقایض   ریند، ولی قاعدهردین یور  که از آن نامی نمی 6کند؛رحث می
 1کند.موافق ذکی می

                                              
 .111، ص1، جشیح االشارا  و التنبیها . نصییالدین طوسی، 1

 .129)سفسطه(، ص 4، جالشفاء )المنطق(. همو، 2

 .119)خطاره(، ص 4. همان، ج9

 .22، ص1، جالمعج  الموضوعی لمنتخب الکتب المنطقیه ع وم عق ی اسالمی، المعارفدائرة. میکز پژوهشی 4

 .13ا11، صالتحصیل. رهمنیار، 1

 .32ا32و 11. همان، ص6

وهاهنا نوع آخر من العكس يسمّي عكس النقيض وهو أن يجعل نقيض المحمول موضوعا ونقيض الموضنوع محمنوال فيقنال:    . 1
 (.32)همان، ص «ما ليس ب ج»، وإلّا فليكن «ما ليس ب ليس ج»لزم منه ان « كل ج ب»اذا قلنا: 
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را دو قسمت نوشته است: قسامت اول در   محک النظی 1ق(112ا412) ابوحامد محمد غزالی
قیاق را سه فن، و قسمت دوم در حد را دو فن. قسمت قیاق کتا  او ردین قیار اسات: فان   
اول میروط ره الفاظ و معانی است. این فن ساه فصال دارد. در فصال اول و دوم از داللات و     

دهاد. ایان فصال    و احکام آن اختصاص می کند و فصل سوم را ره قضایامعانی مفید رحث می
چهار تفصیل دارد: تفصیل اول در اقسام قضیه، تفصیل دوم در تناقض، تفصیل ساوم در ماواد   

 2یالث و تفصیل چهارم در عکس مستوی.
ها ره تیتیاب  غزالی نیز دارای یک مقدمه و چهار رخش است. رخش معیار الع   فی فن المنطق

فای  »، «فی الحجه و اقسامها و فی یوره القیااق و مادتاه  »، «قیاقفی مقدما  »اند از: عبار 
را تبویبی مشاره، تنها ره همین  معیار الع  او در «. فی اقسام الوجود و احکامه»، «قوانین الحدود

های مباشی اشاره کیده است؛ را این تفاو  که در این ایی، عناوان مساتق ی   دو مورد از استدالل
و همة مباحث میروط ره قضایا را در فن سوم از رخش )کتاا ( اول از   ریای فصول قیار نداده

 9این ایی خود قیار داده است.
را متشکل از سه مقاله تدوین کیده اسات. مقالاة    رصائی النصیییه 4ق(112ا461) سهالن ساوی

مقاله دوم دررارة اقوال شارحه را دو فصال اسات.    1اول دررارة مفیدا ، و دارای دو فن است.
الة سوم نیز دررارة چگونگی چینش تثلیفا  ریای رسیدن ره تصدیق اسات. ایان مقالاه پانج     مق

ها را شاانزده فصال،   فن دارد: فن اول در را  قضایا را نه فصل، فن دوم دررارة یور  حجت
 فن سوم در را  مواد قیاق، فن چهارم در را  ریهان، و فن پنج  در را  مغالطا .

سوم، قبل از فن حجت، در دو فصال مجازا در آخای فان قضاایا راا        او در این کتا  در مقاله
تفضایل درراارة ایان دو    عناوین تناقض و عکس مستوی از موارد احکام قضایا نام رایده و راه  

کند. در این کتا  نیاز عناوانی از اساتدالل مباشای یاا      )میر  تقارل و عکس مستوی( رحث می
ازده از فن دوم )رعد از طیح اقساام قیااق(   همچنین در فصل دو 6احکام قضایا موجود نیست.

از « نتایجی که تاار  نتیجاة قیااق هساتند    »ره عنوان یکی از مباحث تکمی ی قیاق، ذیل عنوان 
 1کند.عکس نقیض )موافق( یاد می

                                              
 .21ا24، ص1، جالمعج  الموضوعی لمنتخب الکتب المنطقیه سالمی،ع وم عق ی ا المعارفدائرة. میکز پژوهشی 1

 .13ا11، صمحک النظی. غزالی، 2

 .129و  31ص معیار الع   فی فن المنطق. غزالی، 9

 .42ا41، ص1911، 41، شاندیشه کیهان، «احوال و آیار حکی  ارن سهالن ساوی»ساوجی،  . ذکایی4

 و فن دوم دررارة معانی مفید مدلول ک یا  خمس را دوازده فصل است.. فن اول دررارة ک یا  خمس را ده فصل، 1

 .291ا223، صالبصائی النصیییه. ساوی، 6

 .999ا992. همان، ص1
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حکمات  رخاش منطاق    1ق(111ا143) شیخ اشراق معیو  رهالدین یحیی سهروردی شهاب
اولین آنها میروط ره تعییف )هفت ضارط(، دومای در  وی از سه مقاله تشکیل شده که  االشیاق

 را  حجت و مبادی آن )هفت ضارط( و سومی در را  مغالطه )دو فصل( است.
کناد و  وی در مقالة یانیه، رعد از تعییف قضیه و انواع آن، در ضارط چهار از تناقض رحث مای 

نهاا راه عکاس مساتوی     کناد؛ در ضاارط پانج  نیاز ت    ای نمای ره اقسام دیگی میر  تقارل اشاره
کناد. او در پایاان ایان فصال     پیدازد؛ در ضارط رعد نیز رحث از انواع قیااق را شایوع مای   می

کند که مطیح کیدن عکس و نقیض و سوالب و... فقط فایدة تنبیهی عکس مستوی تصییح می
 2دارد و ریای طیح مباحث منطق نیازی ره طیح تفصی ی آن نیست.

ه موضوع منطق، طبیعی و مارعدالطبیعه است. قسمت منطاق دارای  او دارای س ال محا کتا   
است: مورد اول در ایساغوجی )نه لمحه(، مورد دوم در قول شاارحه )ساه لمحاه(،    « مورد»نه 

مورد سوم در قضیه )پنج لمحه(، مورد چهارم در جها  قضایا )پنج لمحاه(، ماورد پانج  در    
)پنج لمحاه(، ماورد هفات  در ایانا       تیکیب حجج )سه لمحه(، مورد شش  در قیاق خ ف

 حجج، مورد هشت  در مبادی اقیسه، و مورد نه  در ریهان )پنج لمحه(.
کناد،  او در مورد چهارم )فی جها  القضایا و تصیفا  فیها( ارتدا از جها  قضاایا رحاث مای   

د( کنا ای نمای دهد )ره اقسام دیگی میر  تقارل اشارهسپس در لمحة سوم، تناقض را توضیح می
کند و در انتها، در لمحة پنج  را عناوان عکاس،   و در لمحة رعدی تناقض موجها  را ریان می

 9آورد.از عکس مستوی سخن ره میان می
اسات کاه   « مییاد »نیز از دیگی تثلیفا  اوست. این کتا  دارای شش  الت ویحا منطق کتا  

ی، دوم در قول شاارح،  تقسی  شده است. میید اول در ایساغوج« ت ویح»هی مییدی ره چند 
سوم در تیکیب خبیی )قضیه(، چهارم در جها  قضایا و احکام آن، پنج  در تیکیاب حجاج،   

وی در این کتا  رعد از رحث قضایا و قبل از رحث تیکیاب حجاج،   و شش  در ریهان است. 
در میید چهارمش، رعد از سه ت ویح که دررارة موجها  است، در ت ویح چهارم راه تنااقض،   

و دخول تحت تضاد، و در ت ویح پنج  ره عکس مستوی و عکس نقیض موافاق )روش   تضاد
 4قدما( اشاره دارد.

را تاثلیف کایده اسات. ایان کتاا  دارای ساه        شیح عیون الحکمه 1ق(626ا144)فخر رازی 
                                              

 .22و  11، صهای شیخ اشیاقآواز عقل سیخ؛ میوری ری اندیشه. رخشنده رالی، 1

 .99ا92، صحکمة االشراق. سهیوردی، 2

 .164ا162، صال محا . همو، 9

 .41ا91، صمنطق الت ویحا ، . همو4
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رخش منطقیا ، طبیعیا  و االهیا  است. رخش منطق این کتا  مشمل ری یاک تمهیاد و ناه    
قسام الفاظ، فصل دوم مقوال ، فصل سوم قضیه و احکام و اقساامش،  فصل است: فصل اول ا

 فصل چهارم حجت و قیاق، و فصل پنج  تا نه  یناعا  خمس.
او در فصل سوم که ره مجموعة مباحث میروط ره قضیه و اقسام و احکام آن اختصااص دارد،  

رپیدازد، ره جهاا   کند و ریش از آنکه ره انواع احکام تنها از تناقض و عکس مستوی رحث می
 1کند.در تناقض و عکس مستوی اشاره می

را در ده فصال   کشف االسیار عن غاوامض االفکاار   2ق(646ا132) محمد بن ناماور خونجی
اناد از: مقادما ، تعییاف، قضاایا،     تیتیاب عباار   نگاش کیده است. محتوای این ده فصل ره

ت طاا  و قیااق اقتیانای    تنافض، عکس مستوی، عکس نقیض، قضاایای شایطیه، قیااق، مخ   
 شیطی.

کند، سه فصل پی رد پی را ره مباحث میراوط راه   وی پس از فصل سوم که از قضایا رحث می
دهد: فصل چهارم در را  تناقض، فصل پنج  در را  عکاس  استدالال  مباشی اختصاص می

گانه راه  مستوی و فصل شش  در را  عکس نقیض موافق و مخالف، و پس از این فصول سه
نکته حائز اهمیت اینکه مباحث میروط ره عکاس نقایض    9پیدازد.حث از قضایای شیطیه میر

تی است. او تعاریف افایاد مخت اف   تی و مفصلدر منطق خونجی نسبت ره متقدمین او، تحقیقی
های گوناگون را طیح کایده و کوشایده اسات راا تعییفای جدیاد، تعارضاا         و نقض و اریام

 موجود را حل کند.
را در نه فصال نگاشاته اسات. او در     منطق التجیید 4ق(612ا131) نصیرالدین طوسیخواجه 

از هی چهار قس  اجازای میرا    « الکالم فی التناقض و ما یجیی مجیاه»فصل قضایا ذیل عنوان 
راه عکاس مساتوی و عکاس نقایض      « الکالم فی العکس»در ذیل عنوان  1کند،تقارل رحث می

 6شود.و رعد از آن وارد فصل قیاق می کندموافق )روش قدما( اشاره می
دو نکته در طیح خواجه در منطق تجیید قارل اعتناست: اوالً خواجاه رایای راه دسات آوردن     

کناد و  الگوی عکس نقیض، از اجیای متوالی عکس مساتوی و نقاض محماول اساتفاده مای     
ناه شاده اسات؛    رخش محققان معایی در ایان زمی که خواهد آمد، این کار او الگو و الهامچنان

                                              
 .162ا143، ص1، جشیح عیون الحکمه. فخی رازی، 1

 .91ا96، ص1، جالمعج  الموضوعی لمنتخب الکتب المنطقیه ع وم عق ی اسالمی، المعارفدائرة. میکز پژوهشی 2

 .162و  141، 123، 121، صکشف االسیار عن غوامض االفکار. خونجی، 9

 .61و  11، صآشنایی را فی سوفان مس مان؛ خواجه نصییالدین طوسی. حسینی و میناگی، 4
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داناد. وی رایای   کند و آن را یحیح میاستفاده می« نقض محمول»یانیاً خواجه عمالً از قاعدة 
گیید و از این طییاق،  ها مفیوض میحل مشکل اعمیت سالبه از موجبه، موضوع را ریای سالبه

کناد.  مای رید و رارطة تالزمی دوطیفه میان سالبه و موجبه ریقایار  اخصیت موجبه را از رین می
 1کند.عالمه ح ی ذیل این قسمت، این تالزم را از طییق قیاق خ ف ایبا  می

نیز از دیگی تثلیفا  منطقی خواجه است. این کتا  ره مقاال ، فصول و فناون   اساق االقتباق
اند از مقالت اول در مدخل منطق، مقالت دوم در مقوال  مخت ف تقسی  شده است که عبار 

در عبارا ، مقالت چهارم در ع   قیاق، مقالت پانج  در ریهاان، مقالات     عشیه، مقالت سیوم
 شش  در جدل، مقالت هفت  در مغالطه، مقالت هشت  در خطارت، و مقالت نه  در شعی.

فان اول در  »آورده اسات:  « فان »وی در مقالت سوم که راه عباار  )قضایه( اختصااص دارد، دو     
فان دوم در جهاا    »که شانزده فصل اسات و  « قضایا معیفت اقوال جازمه و احوال انواع و اینا 

 که یازده فصل است.« قضایا و اعتبار آن در اروا  تناقض و عکس و آنچه ره آن تع ق دارد
البته او در متن ایان   2دهد.او در فصل یازده  از فن اول اقسام تقارل را ره طور کامل شیح می 

کند، ولی در نمودار میرا  تقارال، آن را   میفصل، داخالن تحت تضاد را ره طور مجزا تعییف ن
دهد و در فصل نها   وی در فصل هشت  فن دوم، تناقض در موجها  را توضیح می 9آورد.می

کناد و ساپس عکاس مساتوی را     عکس مستوی و عکس نقیض موافق )قدما( را تعییف مای 
رعادی،   دهد و در فصال دهد؛ فصل ده را نیز ره عکس نقیض اختصاص میمفصالً توضیح می

 4کند.نقیض و عکس قضایای شیطی را ریان می
ره تبویب عکس در کتب قدما نیز اشااره دارد  « مقالت»وی در ارتدای فصل نه  فن دوم همین 

اند؛ چه عکاس مساتوی از مقادما  ریاان     و قدما عکس در کتا  قیاق آورده»کند: و ریان می
ثخیان رسبب آنک ایان رحاث تع اق    رعضی قیاسا  است؛ چنانک رعد از این مع وم شود؛ و مت

این عبار ، تصییحی است رای یاک    1.«اندتی شمیدهره قضایای مفیده دارد، را این را  مناسب
تحول در تبویب استدالال  مباشی و ف سفة رحث از عکس مستوی. عکس مساتوی راه دلیال    

مة رحاث قیااق   اینکه در ایبا  سه شکل غیی ردیهی قیاق اقتیانی کاررید داشته، ره عنوان مقد

                                              
 .31. همان، ص1

 .33، صاساق االقتباق. نصییالدین طوسی، 2

استفاده کیده و آن نیز در فصل دوازده  هماین فان    اساقیک رار دیگی در متن « داخ تان تحت تضاد». خواجه از عنوان 9
اگی در ایجاا  یاا در سا ب متفاق راشاند متاداخل راشاند ا و اال یاا متضااد یاا داخ تاان              »... است. در رحث اعتبار قطی: 

 (.112، صاساق االقتباقدین طوسی، )نصییال...« التضاد ا چنانک گفته آمده است تحت

 .111، 143، 146، صاساق االقتباق. نصییالدین طوسی، 4

 .143. همان، ص1
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شده اسات  مطیح، ولی از نظی شباهت ره رحث تقارل، در کنار آنها و در رحث قضایا مطیح می
که خواجه نیز آورده است، عکس مستوی میروط ره قضایای مفید است، نه میکب کاه  و چنان

ای که خواجه ره آن اشاره کیده، میروط ره ارسطوست )همان طور کاه  قیاق راشد. تبویب اولیه
راه   اشاارا  از وی تبعیت کیده است. اماا اران ساینا در     شفاتی گذشت( و روع ی نیز در شپی

 کند.ریان می« متثخیان»ای نو عمل کیده است که خواجه آن را را عنوان شیوه
 گوید:می تعدیل المعیار فی نقد تنزیل االفکارخواجه در ذیل رحث عکس در 

های غییکامل ره قیااق کامال   ن ره ردّ قیاقدانان از طیح عکس مستوی، نیازشاغیض منطق
روده است. مگی عکس از مطالب ای ی منطقی که هویتی ایالی داشاته راشاد، نیسات؟ راه     

دانان رحث عکاس مساتوی را در ارتادای رحاث قیااق      دلیل همین نیاز آلی و ارزاری، منطق
یچناد  شاود. از طیفای ه  نوعی مقدمة رحث قیاق محساو  مای  کیدند؛ چیاکه رهمطیح می

عکس نقیض از جهت هویت ذاتی، شبیه عکاس مساتوی اسات و کاارکید آن را دارد، اماا      
دانان در اواخی رحث قیاق و ره عنوان لواحق آن چون جنبة مقدمی ریای قیاق ندارد، منطق

 1اند.طیحش کیده
 نتیجة بررسی این دورة زمانی

احکام قضایاست؛ زیایا ایان    : یکی از تحوال  در این دوره، انسجام مباحثپذیریانسجام. 1
ارن سینا انساجام مباحاث    اشارا شدند و ره نوعی از مباحث ارتدا در فصول پیاکنده رحث می

 شود؛جدی می
 کیدند؛: چنین مسائ ی را معموالً در انتهای مباحث قضایا و قبل از قیاق رحث میجایگاه در تبویب. ۲

نااقض اسات و کمتای راه اقساام دیگای       : تمیکز ای ی روی عکس مستوی و تموارد محوری. 9
داناان عنایات   تیین موارد از اقسام احکام قضایا که منطاق شود؛ یعنی مه تقارل و عکس اشاره می

 اند، تناقض و عکس مستوی است؛ریشتیی ره طیحشان داشته و رالاستثنا آنها را طیح کیده

مباحاث دیگای رایای     عایض دانان، عنوان مجزایی ه : هیچ کدام از منطقعنوان مخصوص. ۴
های دیگای راه   عیض نهجنهجی را ه  اشارا اند. البته ارن سینا در احکام قضایا انتخا  نکیده

 تناقض و عکس اختصاص داده، ولی عنوان دیگیی ریای آن قیار نداده است؛

: عکس نقیض مخالف، رحث محوری و ایا ی منطاق نیسات و راه     عکس نقیض مخالف. ۵
شاود و اگای در ایان دوره    ویکید کارریدی، رسیار محادود ریرسای مای   یمیی آن، را ردلیل ک 

 مطیح شده، ره یور  ضمنی و در کنار عکس نقیض موافق مطیح گیدیده است.

                                              
 .119، صتعدیل المعیار فی نقد تنزیل االفکار. نصییالدین طوسی، 1
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 جدول نتایج بررسی کتب در یک نگاه

 کتا  نویسنده

 انسجام
آیا موارد 
در کنار 
یکدیگی 
ذکی 
 اند؟شده

 عنوان مخصوص
آیا عنوانی ریای این مباحث 

 ختصاص داده شده است؟ا
 موارد

   ارغنون ارسطو

تناقض و تضاد )در کتا  
 عبار (

عکس مستوی )در مقدمة 
 کتا  قیاق(

  المنطقیا  فاراری

 
)ذیل رحث قیاق، رعد از ذکی 

 قضیه 
 و قبل قیاق، در فصولی مجزا
 و در کتا  تح یل و مغالطه(

تناااااااقض، تضاااااااد، 
تضاد، تداخل تحتدخول

 فصل( 9)
 فصل(1مستوی )عکس 

 عکس نقیض موافق
رد قانون رایق س )نقاض   

 محمول(

 زرعهارن
منطق ارن
 زرعه

-  
 )ذیل مباحث قضایا(

تناااااااقض، تضاااااااد، 
 تضادتحتدخول

   شفا سیناارن

تناااقض، تضاااد، تااداخل، 
تضاااد )در تحااتدخااول

 کتا  عبار (
عکس مستوی )در مقدمة 

 کتا  قیاق(
عکس نقیض موافاق )در  

کااااس دل مباحااااث ع
 مستوی(

عکس نقیض مخالف )ره 
یور  ضمنی در قالاب  

 مثال(
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  اشارا 
 

عیض )نهجی اختصایی ه 
 های دیگی(نهج

تناااقض )دیگاای مااوارد   
تقارل ره یور  ضامنی(  

 و عکس مستوی

  التحصیل رهمنیار
 

)ذیل مباحث قضایا ا را فصولی 
 مجزا(

تناااااااقض، تضاااااااد، 
 تضاد، تداخلتحتدخول

عکس مساتوی و عکاس   
نقیض موافق )و مخاالف  

 ضمناً(

 غزالی

محک 
 النظی

 
را یک 
فصل 
 فای ه

 
 )ذیل مباحث قضایا(

 تناقض
 عکس مستوی

  معیار الع  
 

)ذیل مباحث مقدمة قیاق 
 )قضایا((

 تناقض
 عکس مستوی

 ساوی
رصائی 
  النصیییه

 
 )ذیل فن قضایا و قبل فن حجه(

تناااقض و دیگاای افاایاد   
 میر  تقارل

)در فصول عکس مستوی 
 مجزا(

عکس نقیض موافاق )در  
ضاامن یکاای از فصااول  

 پایانی رحث حجت(

 شیخ اشیاق

حکمة 
  االشیاق

 
ا رعد قضایا و قبل  حجة)ذیل 

 قیاق(

 تناقض
عکااااس مسااااتوی )در 

 های مجزا(ضارط

  ال محا 
 

)ذیل مباحث جها  که رعد از 
 قضیه و قبل حجه قیار داد(

 تناقض
عکااس مسااتوی )فصااول 

 مجزا(

  الت ویحا 
 

)ذیل مباحث جها  که رعد از 
 قضیه و قبل حجه قیار داد(

تناااااااقض، تضاااااااد، 
تضااد )یاک   تحات دخول
 فصل(

عکس مساتوی و نقایض   
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 موافق )یک فصل(

 فخی رازی
شیح 
عیون 
 الحکمه

 )ذیل قضایا( 
 تناقض

 عکس مستوی

 خونجی
کشف 
  االسیار

 
عیض )فصول مجزا و ای ی، ه 
 قضایا و قیاق(

 اقضتن
 عکس مستوی

عکااس نقاایض موافااق و 
 مخالف

خواجه 
 طوسی

منطق 
  التجیید

 
 )فصول مجزا ذیل قضایا(

 تناقض و م حقا 
عکس مساتوی و عکاس   

 نقیض موافق

اساق 
  االقتباق

 
 )فصول مجزا ولی پیاکنده(

تناااااااقض، تضاااااااد، 
 تضاد، تداخلتحتدخول

عکس مساتوی و عکاس   
 نقیض موافق

 
 تا مظفر ازکاتبی قزوینی. ۴ـ۲

را تاثلیف کایده اسات. ایان کتاا  دارای یاک        رساله الشمسیه 1ق(611ا622) کاتبی قزوینی
مقدمه، سه مقاله و یک خاتمه است. مقالة اول در را  مفیدا  را چهار فصل است. مقالاة دوم  
در را  قضایا و احکام آن روده، یک مقدمه و سه فصل دارد. مقالة سوم نیز راا پانج فصال راه     

 ختصاص دارد.قیاق ا
او در مقالة دوم که ره رحث قضایا و احکام آن اختصاص دارد، ارتدا در یاک مقدماه قضایه را    

کند؛ سپس در فصل اول، قضایای حم یاه و اجازای آن را   تعییف، و اقسام اولیة آن را ریان می
از این کند و رعد کند و رعد از آن در فصل دوم، قضیة شیطیه و اقسام آن را ریرسی میذکی می

آورد. او در این فصل چهاار مبحاث ذکای    می« فی احکام القضایا»دو فصل، فص ی مجزا ره نام 
کند: مبحث اول در تناقض، مبحث دوم در عکس مستوی، مبحث سوم در عکس نقایض و  می

در مبحث چهارم نیز ره اختصار ره تالزم شیطیا  اشاره می کند. او عکس نقیض را ره معناای  
 2گیید.ف )روش متثخیین( میعکس نقیض مخال

                                              
 .4، صتحییی القواعد المنطقیه فی شیح الیساله الشمسیهالدین رازی، . قطب1

 .911ا929. همان، ص2
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دانان قبل از خود در ایان اسات کاه اوالً رایای مباحاث احکاام       تفاو  عم کید کاتبی را منطق
زند؛  یانیاً عکس نقایض را راه معناای عکاس     عنوان می« احکام قضایا»قضایا را عنوان مجزای 

 گیید.نقیض مخالف )روش متثخیین( می
را تاثلیف کایده اسات. ایان ایای راه ساان         التااج  درة 1ق(112اا 694) الـدین شـیرازی  قطب
گیید. ج د دوم این کتا  راه  است که اقسام حکمت عم ی و نظیی را در ری می المعارفیدائرة

ای از تشاکیل شاده و های مقالاه، مجموعاه     « مقالاه »منطق اختصاص دارد. این مج د از هفت 
. مقالة اول میروط ره ک یا  ع ا   اندهایی را در ری دارد که خود از فصولی تشکیل شده«تع ی »

منطق و ماهیت و موضوع و فایده آن است. مقالة دوم رحث از تصورا  است. مقالاة ساوم در   
قضایا و اقسام آنهاست. مقالة چهارم در لوازم و احکام قضایاست. این مقاله متشاکل از چهاار   

ق آن است و مقالاة  تع ی  است. مقالة پنج  و شش  در تعییف و اقسام حجت و قیاق و لواح
 راشد.هفت  نیز میروط ره یناعا  خمس می

کند. سپس در مقالاة  او در این کتا ، در مقاله سوم رخش منطق، از قضایا و اقسام آن رحث می
چهارم و پیش از مقالة پنجمش که ره تعییاف قیااق و حجات اختصااص دارد، راه یاور        

ورد. او رعد از تع ی  اول این مقالاه کاه راه    آمستقل از لوازم و احکام قضایا یحبت ره میان می
تالزم و تعاند شیطیا  رسیطه و مخت طه میروط است، در تع ی  دوم، تناقض، تضاد، تاداخل و  

پایدازد و در  کند؛ در تع ی  رعدی مستقالً ره عکاس مساتوی مای   دخول تحت تضاد را ذکی می
قیض، عکس نقیض موافاق  کند. منظور وی از عکس نتع ی  چهارم، عکس نقیض را رحث می

 2)روش قدما( است.
نگارش یافته است، تنهاا راه    شمسیهکه در شیح  القواعد الج یهدر  9ق(126ا641) عالمه حلی

کند؛ اما در عکس نقیض ره روش شیح مواردی که کاتبی ره آنها توجه داشته است، قناعت می
 4قدما نیز اشاره دارد.

 شیح مطاال  معیو  ره  سیار فی شیح مطال  االنوارلوام  اال 1ق(166ا634) الدین رازیقطب
شاود: تصاورا  و تصادیقا . رخاش     را نوشته است. این ایی ره دو رخش ایا ی تقسای  مای   

تصدیقا  از سه را  تشکیل شده است: را  اول در اقسام قضیه و اجازا و احکاام آن، راا     

                                              
 .42، ص1، جالمعج  الموضوعی لمنتخب الکتب المنطقیه ع وم عق ی اسالمی، المعارفدائرةژوهشی . میکز پ1

 .414ا424، صالتاج درة الدین شییازی،. قطب2

 .42، ص1، جالمعج  الموضوعی لمنتخب الکتب المنطقیه ع وم عق ی اسالمی، المعارفدائرة. میکز پژوهشی 9

 .926ا213، صیح الیساله الشمسیهالقواعد الج یه فی ش. عالمه ح ی، 4

 .41، ص1، جالمعج  الموضوعی لمنتخب الکتب المنطقیه ع وم عق ی اسالمی، المعارفدائرة. میکز پژوهشی 1
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ایان رخاش متشاکل از     دوم در رحث قیاق و را  سوم دررارة قیاق اقتیانی شیطی. را  اول
 یازده فصل است.

در را  اول از رخش تصدیقا ِ این کتا ، رعد از ذکی اقسام و اجزا و جها  قضیه، در فصال  
هفت  تناقض قضایا، در فصل هشت  عکس مساتوی، و در فصال نها  عکاس نقایض را ذکای       

تنها راه تنااقض   پیدازد. او از میر  تقارل کند؛ سپس ره رحث از قضیة شیطیه و اقسام آن میمی
کند و در عکس نقیض، ه  ره عکاس نقایض مخاالف اشااره دارد و ها  راه عکاس        اکتفا می

 1نقیض موافق.
نیز ره تب  کاتبی در فصل تناقض، راه   تحییی القواعد المنطقیه فی شیح الیساله الشمسیهوی در 

نامی ربیند، راه  پیدازند؛ هیچند در ضمن شیح و را ریان مثال و ردون اینکه ریش از تناقض نمی
کند؛ ره عکاس مساتوی ها  اشااره کایده      حالت و حک  تضاد و دخول تحت تضاد اشاره می

 2است و در رحث عکس نقیض ره عکس نقیض موافق )روش قدما( نیز اشاره دارد.
. ایان کتاا    تهاذیب المنطاق و الکاالم   اییی دارد ره نام  9ق(132ا122) عمر تفتازانیبن مسعود

و دیگایی کاالم، مشاهور راه     « تهاذیب المنطاق  »یکی منطق، مشهور ره  شامل دو قسمت است:
که از هییک از دو قسمت ره طور مستقل استفاده شاده اسات. تهاذیب المنطاق     « تهذیب الکالم»

شامل مقدمه، دو مقصد )رخش( در چهارده فصل، و خاتمه است. مقدمة تهذیب المنطق، درراارة  
یک از آنها و شناسایی اجماالی منطاق اسات. مقصاد     تقسی  ع   ره تصور و تصدیق، و اقسام هی

اول مشتمل است ری چهار فصل و مقصد دوم مشتمل است ری ده فصل در مبحث قضاایا، اقساام   
گانه اساتدالل )قیااق و   های سهاولیه و یانویه قضایا، احکام و نسبت رین قضایا و رحث از روش

گانه ع اوم،  ای دررارة اجزای سهاتمهاقسام آن، استقیا، تمثیل( و مبحث یناعا  خمس؛ سپس خ
 یعنی موضوعا  و مبادی و مسائل، و نیز ریرسی رئوق یمانیه ع   آمده است.

تفتازانی در مقصد دوم تهذیب المنطق که رحث تصدیقا  است، رعد از تعییف قضیه و اناواع  
عکاس   کند؛ ساپس در فصال رعادی   آن، در یک فصل، از میر  تقارل، تنها ره تناقض اشاره می

مستوی، و در فصل رعدی عکس نقیض موافق )قدما( و عکس نقایض مخاالف )متاثخیان( را    
الزم راه ذکای اسات کاه وی رایای ایان        4کند.ریان نموده، از فصل رعدی نیز قیاق را آغاز می

آورد و تصییحی ری عناوین فصل ندارد. رعید نیست اشااره وی رای عکاس    فصول عنوانی نمی
 شاگیدی قطب رازی راشد.نقیض مخالف، ره دلیل 

                                              
 .222ا166، صشیح المطال  فی المنطقالدین رازی، . قطب1

 .911ا929، صتحییی القواعد المنطقیه فی شیح الیساله الشمسیه. همو، 2

 .9612، صدانشنامة جهان اسالمالفقه االسالمی،  المعارفدائرة. مؤسسه 9

 .141و  191، 126، ص مالعبداهلل ع ی التهذیب حاشية. یزدی، 4
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ا کتااری کاه در شایح       مالعبداهلل ع ی التهذیب الحاشية ق( در کتا 311)؟ا مالعبداهلل یزدی
های ع میه راوده اسات ا رایای فصاول       نوشته شده و سالیان دراز متن درسی حوزه التهذیب
ه مباحاث  آورد. در این کتا  ره تب  تفتازانی، سه فصل میراوط را  ، عناوین مناسبی میالتهذیب

استدالل مباشی است. این سه فصل رعد از تعییف قضایا و اقساام آن اسات. یازدی در فصال     
پیدازد؛ هیچند در ضمن شیح و را ریان مثال و ردون اینکه ناامی  تناقض ره ریش از تناقض نمی

کند. او در عکس مستوی و عکس ربید، ره حالت و حک  تضاد و دخول تحت تضاد اشاره می
پیدازد و اقسام عکاس را راه یاور  کامال )مساتوی،      ه شیح ریانا  تفتازانی مینقیض نیز ر

 1کند.نقیض موافق، نقیض مخالف( ریان می
ال معاا  المشایقیه فای    ایی مختصیی در منطاق دارد راه ناام     2ق(1241ا313یا312) مالصدرا

ت. ایان ایای   چاپ شده اسا  التنقیح فی المنطقها را عنوان که در ریخی تصحیح الفنون المنطقیه
 مشتمل ری نُه اشیاق است و هی اشیاق در ضمن چند لمعه تنظی  شده است.

اشیاق اول رحث ایساغوجی )یک مقدماه و ده لمعاه(؛ اشایاق دوم قاول شاارح )دو لمعاه(؛       
اشیاق سوم رادییمیناق )شش لمعه(؛ اشیاق چهارم جها  قضایا و تصایفا  در آنهاا )هفات    

امتناع؛ لمعة دوم تقسیما  جها  قضایا؛ لمعة سوم رازگشت  لمعه: لمعة اول وجو ، امکان و
قضایا ره موجبة ک یة ضیوریه؛ لمعة چهارم تناقض و شیایط آن؛ لمعاة پانج  شایط وحاد      
حمل در تناقض؛ لمعة شش  عکس و اقسام و شیایط آن؛ لمعة هفت  عکاس نقایض(؛ اشایاق    

دالئال؛ اشایاق هشات  ریهاان      پنج  تیکیب دوم؛ اشیاق شش  قیاق خ ف؛ اشیاق هفت  اقسام
 )چهار لمعه(؛ اشیاق نه  سوفسطیقا یا مغالطه.

عناوان زده اسات کاه    « جها  القضایا و تصیفا  فیها»مالیدرا اشیاق چهارم این ایی خود را 
رعد از رحث تعییف و اقسام قضایا و قبل از رحث قیاق و انواع آن قیار دارد. او در سه لمعاة  

و در لمعاة چهاارم راه تنااقض و شایایط آن اشااره دارد و رایای         کنداول از جها  رحث می
در لمعاة   ها نیز تناقض قائل است که تنها کیف دو قضیة شخصیه راید متفااو  راشاد.  شخصیه

پنج  شیط وحد  حمل در تناقض، در لمعة شش  عکس مساتوی و اقساام و شایایط آن، و    
 9کند.ا ریان میدر نهایت در لمعة هفت  عکس نقیض موافق )روش قدما( ر

رسد مالیدرا در این کتا  رای طباق روش شایخ اشایاق، ساعی در مختصیساازی       ره نظی می

                                              
 .141و  191، 126، ص1932. همان1

عقل و عشق؛ میور رای زنادگی و اندیشاه مالیادرای      فی،؛ سهیاری22، صشیح حال و آرای ف سفی مالیدرا . آشتیانی،2
 .44و  49، صخطوط ک ی حکمت متعالیه ؛ عبودیت،42و  11، صشییازی

 .21ا13، صال معا  المشیقیه فی الفنون المنطقیه. یدرالمتثلهین، 9
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... »کناد:  داند. او در انتهای لمعة هفت  تصییح میقواعد دارد و ذکی اشکال مخت ف را الزم نمی
 1«.والقاعده اإلشراقية أغنت من تعديد أصناف كثيره كما أشرنا إليه

رعد از مباحاث میراوط    شیح منظومهدر قسمت منطق  2ق( 1213ا1212) مالهادی سبزواری
دهاد. وی در اشاعار و   ره قضیه و قبل از قیاق، رعد از توضیح موجها ، تناقض را توضیح می

 کند:شیح خویش ره تناقض، تضاد و دخول تحت تضاد اشاره می
 نقيض كل رفع أو مرفوع ن تعميم رفع لهما مرجوع

 في الكيف ال في الكم قد خالفتا ت متي نبدل بالتضناد أو تح
 دهد:سپس عکس مستوی را توضیح می

 بالمستقيم المستوی العكس دعي ن تبديل جزأی القضية رعي          
 کند:و در آخی نیز عکس نقیض موافق و مخالف را ریان می

 نقيضي الجزءين بدل إن تشأ ن عكس النقيض الصدق والكيف بقاء              
 9ای ره عنوان استدالل مباشی ندارد.پیدازد. وی نیز هیچ اشارهس ره رحث از قیاق میسپ

 نتیجة بررسی این دوره زمانی
احکاام   بابی مجزا با عنـوان مجزا و خیوج از مباحث را  قضیه و ایجاد  عنوانتصییح ره . 1

 شود؛از میقضایا در این دوره است و این کار را سیس س ة این دوره، کاتبی قزوینی، آغ
 شود؛این فصل رعد از قضیه و قبل از قیاق تثبیت می جایگاه .2
شاود  ها نیز ره یور  جدی وارد کتب میعالوه ری تناقض و عکس مستوی، عکس نقیض. 9

تی از عکس نقیض موافق )روش قادما( پای   و حتی عکس نقیض مخالف در ریخی کتب، مه 
 شوند.گیفته می

                                              
 .21. همان، ص1

 .16، ص ال دالی المنتظمه. سبزواری، 2

 .216و  211، ص1، جشیح المنظومه. سبزواری، 9
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 عکس مستوی
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 قطب رازی

شیح 
  مطال 

 
 مجزا( )ذیل قضایا ا در فصول

 تناقض

 عکس مستوی
عکس نقیض موافاق  
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  التهذیب تفتازانی
 

عیض قضیه و قیاق ا در )ه 
 فصول مجزا(

 تناقض

 عکس مستوی
عکس نقیض موافاق  

 و مخالف

  الحاشیه مالعبداهلل
 

عیض قضیه و قیاق ا در )ه 
 گذاری(فصول مجزا + نام

تبعیاات از تفتااازانی+ 
ریان تضااد و دخاول   
تحاات تضاااد ضاامن 

 مثال

  التنقیح مالیدرا

 
عیض )جهت و احکام قضایا ا ه 

قضیه و قیاق ا هی کدام در فصل 
 مجزا(

 تناقض

 تویعکس مس
 عکس نقیض موافق

  منظومه مالهادی
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 نظر مرحوم مظفر. ۴ـ9
و  را در یک مقدمه و شش را  تدوین کیده اسات  المنطقق( 1919ا1922) محمد رضا مظفر

هی راری نیز از فصولی تشکیل شده است. را  اول تا ساوم درراارة مباحاث تصاورا  اسات.      
گیفتاه اسات.   « قضایا و احکام آن»را  چهارم که اولین را  در رحث تصدیقا  است، عنوان 

 را  پنج  دررارة مباحث استدالل، و را  شش  نیز میروط ره یناعا  خمس است.
ه است کاه در فصال اول قضاایا و اقساام آن و موجهاا       را  چهارم از دو فصل تشکیل شد

عنوان دارد. مظفی در این فصال  « احکام قضایا یا نسبت رین آنها»شود، و فصل دوم ریرسی می
نماید و ردین تیتیب ره کال اقساام   کند و سپس م حقا  آن را ذکی میارتدا تناقض را طیح می

عناوان جدیادی، عکاس را آغااز کایده، عکاس        پیدازد. رعد از اتمام تقارل، راا میر  تقارل می
پایدازد و های دو قسا  آن )موافاق و     دهد و سپس ره عکاس نقایض مای   مستوی را شیح می
کند و ره عنوان م حقا  عکاس، نقاض   کند؛ سپس عنوان جدیدی ذکی میمخالف( را ذکی می

)تاام(.   نماید. نقض نیز سه نوع دارد: نقض موضوع، نقض محمول و نقض طیفینرا اضافه می
 1کند. کند، را ریهان ایبا تالش دارد که هی کدام از قواعدی را که از عکس و نقض ذکی میاو 

                                              
 .216ا211، صالمنطق. مظفی، 1
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رادیهی  »وی پس از معیفی کامل تناقض، عکس و نقاض، مط اب جدیادی را تحات عناوان      
ا ناام جدیادی رای احکاام قضاایا      آورد. در این قسمت ارتدمی« منطقی یا استدالل مباشی ردیهی

رساد وی  کناد. در مجماوع راه نظای مای     گذارند و سپس دررارة ردیهی منطقی یحبت میمی
داند: غیی ردیهی که ره یور  کامل ریان گیدیاد )کاه عباار     استدالل مباشی را نیز دو نوع می

ناد. راه نظای    ریراشد از تقارل و عکس و نقض(، و ردیهی که او احتیاجی ره شیح کامل آن نمی
رسد مظفی را توجه ره نظارتی که ری منطق جدید داشته است، در این قسمت ناظی ری شابهة  می

دمورگان در را  ناکارآمدی منطق اسالمی در ارائة استدالل ریای قسمی از قضایا راوده اسات.   
 وی را ارائه چنین تقسیمی، امثال ردیهیا  ریاضای را از ناوع اساتدالل مباشای رادیهی معیفای      

 2و1کند.می
 کند:او در ارتدای این قسمت ریان می

جميع ما تقدم من احكام القضايا )النقيض والعكوس والنقض( هي من ننوع االسنتدالل المباشنر    
بالنسبة الي القضية المحولة ... وسميناه مباشرا ألن انتقال النذهن الني المطلنوب أعنني كنذب      

 3لومة فقط بال توسط قضية أخری.ها انما يحصل من قضية واحده معالقضية أو صدق
گاذاری  داند و آنها را ره این ناام، ناام  ردین تیتیب او احکام قضایا را از نوع استدالل مباشی می

گیایی کاه راین احکاام قضایاسات      کند؛ دلیل آن را نیز عدم دخالت قضیة ساوم در نتیجاه  می
 داند.می

ی احکاام قضاایا راه عناوان رااری از      تمایز کار وی از قدما در این موارد است: جای دادن جد
اساتدالل  »اراداع اسا     4شاد؛ که تا قبل از وی یافت نمای « نقض»اروا  منطقی؛ طیح مباحث 

که موجب شد از رعد از او استدالل ره دو نوع مباشای و غیای مباشای تقسای  شاود. راه       « مباشی
و این ناوع توجاه راه    گذاری ریای احکام قضایا جنبة استداللی قائل شد عبارتی وی را این نام

 احکام قضایا، را ریخورد قدمای منطقی ا نظیی ارسطو ا را این رحث، رسیار متفاو  است.
تحولی در مباحث استدالل مباشی ایجاد کاید. گیچاه شااید وی را     المنطقوی را تدوین کتا  

ی از یک منطقی درجه یک ره شمار نیاورند، اما ره دلیل درسی رودن کتا  وی و اینکه ایان ایا  
های ع میه و مجام  دانشگاهی روده اسات، نظییاا  او   زمان تثلیف تا کنون متن درسی حوزه

                                              
منه بديهي ال يحتاج الي أكثنر منن بياننه. وقند      من أنواع االستدالل المباشر. وبقي نوع آخروقد تقدم البرهان علي كل نوع . »1

 «.يسمي )البديهية المنطقيه(

 .121ا129، ص1911، سال چهارم، شماره اول، پاییز معیفت ف سفی، «نقدی ری استدالل مباشی». رک: عظیمی، 2

 .216، صالمنطق. مظفی، 9

 .136، صمنطق تطبیقی؛ فالحی، 421، صر دانشمعیا. ر.ک: س یمانی امییی، 4
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آماوزان و  در این کتا  ریای نسل رعد از وی تا امایوز راه عناوان نظای متعاار  رایای منطاق       
نویسان رعد از وی شاهدی ری این مدعاست؛ چایا کاه   دانان، مطیح است و نظییا  منطقمنطق

وی در کتب آنها منعکس شده است که در ادامه ریای ایبا  ایان مادعا راه آنهاا     اکثی تحوال  
 شود.اشاره می
و تالش وی رایای   1رسد آشنایی ایشان را منطق جدید موجب این تحول شده استره نظی می

 پاسخ دادن ره شبهة دمورگان، مؤیدی ریای این مدعاست.
 بعد از مرحوم مظفر. ۴ـ۴

، رهبای خاید  ش( در فهیسات کتاا    1916اا 1212)ی خراسـانی  میرزا محمود مجتهد شهاب
عیض تقسی  کیده است: قسمت اول تا نه  میراوط راه   محتوای کتا  را ره ریست قسمت ه 

مسائل مقدماتی و منطق تعییف است؛ قسمت ده  میروط ره قضایا، قسامت یاازده  میراوط    
روط ره حجت و اقساام آن  ره تقارل، دوازده  تناقض، سیزده  عکس، و چهارده  تا ریست  می

کناد و در اداماه، مناسابا  میاان     او در قسمت یازده  ارتدا تقارل مفهومی را طیح مای  2است.
کند. ره دلیل اهمیت اختصایای رحاث تنااقض، ایان     قضایا را مطیح، و میر  تقارل را ریان می

را  کناد و شایوط آن  رحث را ره یور  مجزا در قسمت دوازده  ره یور  مبسوط ریان می
نماید. او در قسمت سیزده  عکس مستوی، عکاس نقایض موافاق و عکاس نقایض      ذکی می

 کند.مخالف را مطیح می
پاس از   9ش( در کتا  ک یا  ع وم اسالمی قسمت منطق،1911ا1231)شهید مرتضی مطهری 

کناد و ساپس   طیح یک مقدمه )یک درق(، ارتدا طی شش درق، منطق تصورا  را طایح مای  
نماید. وی پس از دو درق که ره ریرسی قضایا و اقساام آن پیداختاه   آغاز میرحث تصدیقا  را 

 شود.تکمیل می آورد که این درق را درق ده می« احکام قضایا»است، درق نه  را را عنوان 
هاای  ای در را  نسبت رین قضایا و پس از طیح نسبتوی در درق نه  پس از طیح مقدمه 

کند. او در درق دها ، ارتادا   پیدازد و اقسام آن را ریان میارل میتباین و تساوی و تشاره، ره تق
 4نماید.کند و در انتها ره هی سه نوع عکس اشاره میجایگاه مه  ایل تناقض را ریان می

                                              
 .136ص ،منطق تطبیقی. فالحی، 1

 .16ا12، صرهبی خید. شهاری خیاسانی، 2

چیست؟، درق دوم ع ا  منطاق، درق ساوم موضاوع منطاق، درق چهاارم       « ع وم اسالمی». درق اول )مقدمه( مقصود از 9
ییفاا ، درق هفات  )رخاش تصادیقا ( قضاایا، درق      تصوّر و تصدیق، درق پنج  ک ّی و جزئی، درق ششا  حادود و تع  

هشت  تقسیما  قضایا، درق نه  احکام قضایا، درق ده  تناقض ا عکس، درق یازده  قیاق، درق دوازده  اقساام قیااق،   
 درق سیزده  ارزش قیاق، درق چهارده  ارزش قیاق، درق پانزده  ارزش قیاق، درق شانزده  یناعا  خمس.

 .19ا62، ص( منطق ا ف سفه1اسالمی ) ک یا  ع وم. مطهیی، 4
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رسد مطهیی ریش از آنکه تار  مظفی راشد، شبیه مالعبداهلل طیح رحث کیده و نه راه  ره نظی می
 «.استدالل مباشی»عنوان  ای دارد و نه رهها اشارهنقض

را در دو ج د تثلیف کیده است. ج اد اول کاه    منطق یوریش( 1911ا1922)محمد خوانساری 
مباحث تعییف است و سه رخش دارد و ج د دوم در منطق تصدیقا  و دارای ساه رخاش اسات:    
رخش اول در قضایا، رخش دوم در حجت و استدالل، و رخاش ساوم در قیااق از نظای مااده. در      

کند و ره عنوان آخیین مباحاث در ایان رخاش،    خش اول انواع و اقسام قضیه را تعییف و ریان میر
کند و عکس مستوی و عکس نقیض موافق و عکس نقایض مخاالف   ارتدا ره انواع عکس اشاره می

 1کند.نماید؛ سپس ره تقارل اشاره دارد و اقسام کامل میر  تقارل را ذکی میرا مطیح می
هاایی تادوین   پیام نور در شش فصل، و های فصال را در رخاش    1منطق راملکیاحد فرامرز ق

کیده است: فصل اول در تعییف منطق، فصل دوم تاا چهاارم میراوط راه منطاق تصاورا  و       
منطاق اساتنتاج   »مباحث الفاظ، فصل پنج  در مباحث قضایا و در نهایت، فصل شش  را عنوان 

او عنوان استدالل مباشای را از مظفای گیفتاه و در    نکتة مه  این است که «. های مباشیاستدالل
 2مقدمة کتا  ره عنوان اولین ویژگی این کتا  ری این نکته تصییح دارد.

ذکای کایده اسات     المنطاق وی در فصل شش  ره تب  مظفی، تماامی اقساامی را کاه ایشاان در     
)تناقض، تضاد، دخول تحت تضاد، تداخل، عکاس مساتوی، عکاس نقایض موافاق، عکاس       

 9کند.ض مخالف، نقض موضوع، نقض محمول، نقض تام(، ذکی مینقی
هایی، و های رخاش را متشاکل    میکز مدیییت حوزه را در رخش 2منطق محمود منتظری مقدم

ش اول چیستی منطاق، رخاش دوم   ها، و هی فصل را از دروسی تدوین کیده است. رخاز فصل
از چهاار فصال تشاکیل     منطق تصورا  و رخش سوم منطق تصدیقا . رخش سوم کتا  وی

پایدازد  شده است: فصل اول در مقدما  روش درست استدالل که ره رحث دررارة قضایا مای 
)را چهار درق(؛ فصل دوم در روش درست استدالل مباشی )را چهاار درق(؛ فصال ساوم در    
روش درست استدالل غیی مباشی ره لحاظ یور ؛ فصال چهاارم در روش درسات اساتدالل     

 حاظ ماده.غیی مباشی ره ل
ای دو قضایه را ا رناا رای شاباهت       او در فصل سوم این رخش، در درق اول، حااال  رارطاه  

                                              
 .منطق یوری. خوانساری، 1

شاوند، در ایان نوشاتار راا عناوان اساتدالل مباشای        مباحثی که در کتب متداول منطق ره نام احکاام قضاایا نامیاده مای    . »2
، 1منطاق  کای،  )فیامایز قیام  « گونه که میحوم مظفی نامیده است(، و ره عنوان رخشی از منطق اساتدالل آماده اسات   )همان

 مقدمه، ص شانزده(.

 .113ا163، ص1منطق . فیامیز قیام کی، 9
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کناد و راه اقساام چهارگاناه تقارال      موضوع و محمول ا تباین، تشاره، تساوی و تقارل ریان می 
دهد و قاعادة های کادام را نیاز ایباا       پیدازد. در درق رعدی عکس مستوی را توضیح میمی
کناد و قواعاد آن ایباا     های موافق و مخالف را رحث میدرق رعد عکس نقیض کند. درمی
شاود و  های محصوره توضیح داده میها، ه  دررارة حم یهنماید. گفتنی است که در عکسمی

 1شاود. های تام و موضوع و محمول گفتاه مای  ها. در درق چهارم نیز نقضه  دررارة شیطیه
شاود کاه در راا     ای ره نقل از س یمانی امییی ریاان مای  کتهدر قسمت انتهایی این درق نیز ن

کارکید عکس مستوی و نقض محماول در عکاس نقایض اسات؛ رادین یاور  کاه روش        
شود. البته راا توجاه   ها از عکس مستوی و نقض محمول توضیح داده میاستنتاج عکس نقیض

س یمانی اسات کاه راه     ره نظی مشیوحی که از س یمانی خواهد آمد، نکتة مزرور قسمتی از نظی
ایل و مبنای ایدة وی اشاره نشده، ر که ظاهی مقدمة این قسمت، مغایی نظای سا یمانی اسات؛    
چیا که همان طور که خواهد آمد، وی عکس مستوی و نقض محماول را ایال در اساتدالل    

ی، گیداند )هماان طاور کاه در اقساام قیااق اقتیانا      داند و رقیة اقسام را ره آن راز میمباشی می
گایدانی (؛ اماا   آنها را ره شکل اول راز می گییی  و در ایبا  اشکال دیگی،شکل اول را ایل می

 گوید:منتظیی در این قسمت می
های مباشی، کارکیدهای مفید و ارزشمندی دارد که در فیآیند دستیاری راه  هی یک از استدالل

م ه عکس مستوی و نقض تصدیقی نو و تحصیل اعتقادی جدید، رسیار سودمند است؛ از ج
تاوان عکاس   گییی از این دو نوع استدالل مباشی، ره سهولت و سایعت مای  محمول. را رهیه

 2نقیض موافق و مخالف قضایای محصوره را ره دست آورد.
که از این عبار  پیداست، ییفاً ره نقش تولیدی و سهولت اشاره شده و از ایال راودن   چنان

ی نشده است؛ ر که تصییح دارد که هی کدام کارکیدهایی دارناد  این دو نوع استدالل مباشی یاد
و از این نظی عکس مستوی و نقض محمول را رقیه ریاریند؛ حال آنکه س یمانی امییی ایان دو  

داناد و راه عباار  دیگای،     )عکس مستوی و نقض محمول( را ایل، و رقیه را فیع این دو می
 ن دو، مادر اقسام استدالال  مباشیند.کارکید این دو ریش از رقیه است؛ چیا که ای

نکتة دیگیی که ذکی آن الزم است، این است که منتظیی مقدم ره نبود چنین عناوانی در کتاب   
های خود اشاره دارد و توضایح  قدما و ره اشکال منطقی مباشی رودن استدالل مباشی در پاورقی

ناد و مباشای دانساتن آنهاا جنباة      ادار قیاسی خفیهایی وامدهد که در ایل، چنین استداللمی
 9تع یمی و آموزشی دارد.

                                              
 .212ا212، ص2منطق . منتظیی مقدم، 1

 .243. همان، ص2

 .216و  211. همان، ص9
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را در چهاار رخاش تادوین کایده اسات: رخاش اول        منطق کاارریدی  اصغر خندانسید علی
مقدماتی در منطق و تفکی، رخش دوم تفکی در حوزة تصورا ، رخاش ساوم تفکای در حاوزة     

اسات. او رخاش    تصدیقا  و رخش چهارم مغالطا ، که قسمت ای ی کتا  را تشاکیل داده 
 سوم را نیز ره سه رخش تقسی  کیده است: جم ه و قضیه، استدالل مباشی، استدالل غیی مباشی.

هاا راه   ها ره نقض محمول )ق ب(، از عکاس خندان در قسمت استدالل مباشی، از میان نقض
کناد. البتاه او پاس از    عکس مستوی و عکس نقیض موافق، و از تقارل ره تناقض اشاره مای 

ها، نحوة تبدیل قضایای شیطی و استدالل مباشی در قضایای شایطی را نیاز   ین قسمتذکی ا
 1دهد.توضیح می

را در یک مقدمه و هشت فصل تدوین کیده است. مقدمه  مبانی منطقکتا   ایمحمدعلی اژه
میروط ره تاریخچة منطق و فصول اول تا چهارم میروط ره منطق تصورا  است. فصال پانج    

فصل شش  و هفت  اقسام قیاق، و فصل هشت  یناعا  خماس اسات. در    مبحث قضایاست.
فصل پنج  رعد از طیح تعییاف قضایه و اقساام آن راه عناوان آخایین رحاث ایان فصال از          

کند. او در این قسمت، عکس مستوی، عکس نقیض موافاق،  رحث می« واسطههای ریاستنتاج»
 2د.کنتناقض، تضاد، دخول تحت تضاد و تداخل را ریان می

های اخیی چند مقاله در حوزة اساتدالل مباشای منتشای شاده     شایان ذکی است که در طول سال
 ای اشاره دارند:است که هی کدام ره نکته

رای روی جاعال ایان    « نقدی ری اساتدالل مباشای  »محور ای ی مباحث مهدی عظیمی در مقالة 
ه کاالم قادما و متاثخیین    عنوان و ریرسی مباشی رودن این نوع استدالال  است و را توجاه را  

 9اند.کند که مباشی دانستن این نوع استدالال  اشتباه است و همگی قیاسییارت می
از استدالل رودن احکاام قضاایا دفااع کایده و     « حجت و استدالل مباشی»فیشتة نباتی در مقالة 

 4کند. درستی مشخصکوشیده است تقسیمی از حجت ارائه دهد که جایگاه این استدالال  را ره
 نتیجة بررسی کتب این دورة زمانی. ۴ـ۴ـ1
. کتب جدید و مطیح این دوره ا که امیوزه ره عنوان کتب آموزشی منطق در مجاام  ع مای    1

 وارد کتب منطقی این دوره شده است. بحث نقضاند ا همگی تحت تثییی مظفیند و مطیح
ر رخش تصدیقا  ارتادا  . تبویب رخش تصدیقا  منطق تغییی کیده است؛ ردین یور  که د2

                                              
 .122ا112، صمنطق کارریدی. خندان، 1

 .33ا34، صمبانی منطقای،. اژه2

 .119ا11، ص1911، پاییز 1رم، ش، سال چهامعیفت ف سفی، «نقدی ری استدالل مباشی». عظیمی، 9

، ساال سایزده ، پااییز و    حکمت سینوی )مشکوه الناور(  ، دوفص نامة ع می ا پژوهشی «حجت و استدالل مباشی». نباتی، 4
 .12ا61،ص1911زمستان 
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روناد.  کنند و سپس راه سایاا اقساام اساتدالل مای     مباحث قضایا را ره عنوان مقدمه طیح می
شود. اساتدالل غیای مباشای نیاز از     استدالل ه  در تقسی  اولیه ره مباشی و غیی مباشی تقسی  می

 شود.جهت یور  )اقسام حجت( و ماده )یناعا  خمس( رحث می
 ری و عسکری سلیمانی امیری )کشف عکس نقیض موضوع یا نقض عکس(نظر رضا اکب. ۴ـ۴ـ۲

ای مجزا نیست؛ چیا که ری مبنایی کاه مظفای رناا کایده     این نظییه ره لحاظ دورة تاریخی، دوره
کنندة حیکت مظفی در مباحث استدالل مباشای اسات.   نوعی تکمیلپیدازی شده و رهاست، ایده

ردی جدید در استدالل مباشی و نیز ارائة روشی ناو  محور تغیییا  در این قسمت در کشف مو
ریای آموزش این رخش از منطق است. این تغییایا  را دو نفای ارائاه کیدناد: نخسات رضاا       

و ساپس عساکیی سا یمانی امیایی در مقالاة       1911در ساال  « احکام قضاایا »اکبیی در مقالة 
فتنای اسات کاه اساداهلل     . گ1911در سال « روشی جدید در استنتاج یوری را کمتیین قاعده»

فالحی در دو مقالة مجزا مقالاة اکبایی و مقالاة سا یمانی را تح یال، ریرسای و نقاد کایده و         
پاس در   1های آنها را ریان و تصحیح، و نقاط قوتشان را تثأکید و تشاییح کایده اسات.   ضعف

است و  پیدازی اکبیی و س یمانی و نقدهای سازندة فالحیمجموع، نتایج این دوره تار  نظییه
ای را تواند تحاوال  تاازه  رسد پیگییی و اعمال تثییی مجموع نتایج آنها ری منطق میره نظی می

 در منطق ایجاد کند.
اشکاال  آموزشی و روشای مظفای را در اساتدالل مباشای     « احکام قضایا»رضا اکبیی در مقالة 

ره وسی ة نماودار ون  دهد و رعد از ریان میر  تقارل، ایبا  و ریرسی عکس مستوی توضیح می
و همچنین ایبا  نقض محمول را الگوگییی از سبک خواجه در ریان عکس نقیض، روشی ناو  

دهد که ره یاور  اجایای متنااو  عکاس مساتوی و نقاض       در آموزش این رحث ارائه می
شاود و ساپس روی نتیجاة آن،    محمول است؛ یعنی روی یک قضیه عکس مستوی اجایا مای  

قادر اداماه پیادا    قضیة سوم عکس مستوی و... . ایان فیآیناد آن  نقض محمول، و سپس روی 
گایدی  و  گاه دوراره ره قضیة اول ری مای کند که ره سالبة جزئیه و عکس مستوی ریسی . آنمی

رار نقض محمول را مقدم کایده و ساپس عکاس    کنی  را این تفاو  که اینفیآیند را تکیار می
شاوند، قسامی از   ایایی که در هی میح اه تولیاد مای   کنی . ردین تیتیب قضمستوی را اجیا می

اقسام استدالال  مباشی هستند. وی از این طییق نوع جدیدی را نیز ره استدالل مباشای اضاافه   

                                              
، معاار  عق ای  ، «روشای جدیاد در اساتنتاج یاوری راا کمتایین قاعاده       »(. نقدی ری مقاله 1931. رک: فالحی، اسداهلل )1
، 1، ش91، سااالف سافه و کاالم  ، «مکعاب تقاراال:روارط قضاایای معدولاه   (. »1931؛ فالحای، اساداهلل )  193اا 16،ص21ش
تاریخچاة خاوری از محال رحاث ریاان کایده و       « مکعب تقارل: روارط قضایای معدولاه ». وی در درآمد مقالة 149ا129ص

 های دو مقالة اکبیی و س یمانی را ذکی کیده است.تفاو 
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 1نامد.می« عکس نقیض موضوع»کند و آن را می
، ره این روش تولیدی ا اما متفااو  راا ریاان     «سور محمول»س یمانی امییی نیز، را وارد کیدن 

نامیاد راا ناام    « عکس نقیض موضوع»کند و نوع جدیدی را که اکبیی آن را بیی ا اشاره می اک
 نماید.کشف و معیفی می« نقض عکس»

روشی جدید در استنتاج یوری راا کمتایین   »ای تحت عنوان وی طیح خود را در قالب مقاله
راه یاور    ، کتا  مفصال پژوهشای مانطقش، نیاز     معیار دانشارائه داده و سپس در « قاعده

 ضمنی اشاره کیده است.
است؛ رادین یاور  کاه او نیاز عناوان اساتدالل مباشای را         المنطقتبویب کتا  وی شبیه 

کند و ره عنوان قسمی از اقسام استدالل و رعد از مباحث میروط راه قضایه قایار    استفاده می
و ماوردی را   کناد دهد. در موارد استدالل مباشی هی آنچه را مظفی ذکی کیده رود، ذکی میمی

 2افزاید.نیز ری آن می
طیح ک ی وی ردین یور  است که همان طور که در اقسام چهارگاناه قیااقش شاکل اول را    

گییی  و سه شکل دیگی را فیوع آن و نظیی، و اشاکال دیگای را رای اسااق     ردیهی و ایل می
ز وظاایف منطاق،   کنی ، در استدالل مباشی نیز راید چنین کید؛ زیایا یکای ا  شکل اول ایبا  می

رندی استدالل ره ایول و فیوع است. رنااریاین ایشاان تقارال، عکاس مساتوی و نقاض       طبقه
گیید و ری اساق روشی ساده، اقسام دیگی اساتدالل مباشای را از ایان ساه     محمول را ایل می

کند؛ ردین یور  که از قضیة اول یک رار ره تیتیب عکس مساتوی و ساپس نقاض    تولید می
شود که ره سالبه جزئیه ریسی  کاه آن نیاز   قدر تکیار میشود و این فیآیند آنمی محمول گیفته

گییی  و فیآیناد  عکس مستوی ندارد؛ یک رار نیز نقض محمول و رعد از آن عکس مستوی می
کنی . ردین یور ، اقسام استدالل مباشی رعد از اجیای های قاعاده، تولیاد    را تا انتها تکیار می

شاود کاه تاا قبال از     این روش، نوع جدیدی از استدالل مباشی کشاف مای  شود. ری اساق می
نامیاده اسات. رادین    « نقاض عکاس  »ایشان در کتب منطقی یافت نشده است که ایشان آن را 

 دهی .یور  که نقیض موضوع را ره جای محمول و محمول را عیناً موضوع قیار می
است. وی ایباا  عکاس   « ور محمولس»تفاو  تحقیق ایشان را پژوهش اکبیی، در ارائه طیح 

دهاد. از هماین طییاق عکاس     مستوی را نه را نمودار ون، ر که را طیح سور محمول انجام می
کناد و  جاو مای  وعکسی را در زران عیفی جسات نداشتن سالبة جزئیه را ریرسی کیده، این ری

یفای تاوان و کشاش    دارد که زران عنماید و ریان میهای آن را ذکی میتنگنای زرانی و کژتاری

                                              
 .39ا11، ص1911، رهار 23، ش ندای یادق، فص نامة «ام قضایااحک». اکبیی، 1

 .419ا913، ص1، جمعیار دانش. س یمانی امییی، 2
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شود. اما در زراان منطقای ایان    سور محمول را ندارد. لذا عکس ریای موجبة جزئیه مطیح نمی
دهد که ری اسااق آن،  پذیی است و را اقتباق از منطق ریاضی، زرانی یوری ارائه میکار امکان

ا ایبا  عکس مستوی رسیار آسان گیدیده و سالبة جزئیاه نیاز از نظای منطقای ا ناه عیفای           
تواند عکس مستوی داشته راشد. رناریاین در روش تولیدی اقسام استدالل مباشی راا اجایای   می

متناو  عکس مستوی و نقض محمول، را استفاده از زران یوری پیشنهادی س یمانی، حتی از 
 توان عکس مستوی گیفت و فیآیند تولیدی را ادامه داد.سالبة جزئیه ه  می

روشای جدیاد در   "نقدی ری مقالة »یچند اسداهلل فالحی در مقالة دررارة پیشینة نقض عکس، ه
سعی کیده است عدم انسجام مقالة س یمانی امییی را نشان « "استنتاج یوری را کمتیین قاعده

نویسنده )س یمانی( قاعدة نقض عکاس خاود را یاک    »دهد ردین شکل که عنوان کیده است: 
؛ چایا کاه   «شامارد ای ریمای کی نام، ریای آن پیشینهنامد و رار دیگی ردون ذرار ردون پیشینه می

را اعمال ایان روش راه قاعادة اساتنتاج جدیادی      »گوید: س یمانی یک رار در مقاله خویش می
دارد: و یک رار نیز ریان مای  1،«رسی  که در منطق نشانی از آن نبوده و آن نقض عکس استمی
تادریج در ریخای   بوده است و راه های منطقی مطیح ننقض عکس، الزمی است که در کتا »

 2«.آیار منطقی آمده است
مع اوم نیسات کاه آیاا     »کناد:  فالحی پس از ذکی سبق اکبیی در کشف نقض عکس ریان مای 

همین مقاله اکبیی است؟ یا اینکاه ایای دیگایی     "ریخی آیار منطقی"مقصود س یمانی امییی از 
آقاای سا یمانی نیاز در    »ویساند:  ننوشت این قسمت نیز میو در پی« مقصود وی روده است؟

هاای اساالمی غیای از    مقصود از کتب منطقی درسی در دوره"اند: حاشیة مقالة اینجانب نوشته
اما را توجه راه پااورقی    9«.ها روده استاند که مقصود کدام کتا اما ریان نکیده "دوره معایی است.

وی، منظور س یمانی، کتاا    در رحث نقض عکس و همچنین پیسش شفاهی از 4معیار دانشکتا  
پیدازی س یمانی در گیچه عبار  1، نوشتة عبدالیحمن ردوی روده است.المنطق الصوری و الییاضی

 تی راشد.توانست دقیقاش در رارطه را این تاریخچه میمتن مقاله
در حاوزة منطاقج جدیاد محساو       المنطق الصوری و الییاضای شایان ذکی است از آنجا که کتا  

هاای  ها یا مباحثی در پاارادای  رسا ایدهد، تقدم ذکی آن مخل ره سنت منطق اسالمی نیست. چهشومی
                                              

 .11ا11،ص1911، رهار 19، شمعار  عق ی، «روشی جدید در استنتاج یوری را کمتیین قاعده». س یمانی امییی، 1

 . همان.2

، 4، ش1، ساال 21، پیااپی  معاار  عق ای  ، «"ی را کمتیین قاعاده روشی جدید در استنتاج یور"نقدی ری مقالة ». فالحی، 9
 .169ص

 دو سال رعد از مقالة وی ره چاپ رسیده است. معیار دانش. کتا  4

 .149، صالمنطق الصوری و الییاضی. ردوی، 1
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متفاو  ع می طیح شده راشد، ولی طیح آنها در یک سنت خاص ع می، متوقف رای ارائاة آن رای    
ای رای اسااق روش   شناختی همان سنت خاص ع می است و زمانی که مسد هاساق الگوی روش

شود و ارتقای آن سنت دانشای  ، وارد آن شد، مسد ة جدید آن محسو  میخاص یک سنت ع می
آید. رناریاین نقض عکس ا هیچند در رعضی کتب منطق جدیاد طایح شاده راشاد یاا       ره شمار می

الگوی آن از منطق جدید گیفته شده راشد ا طیح آن ره عنوان یکی از اقسام استدالل مباشی یا احکام 
 شود.ی، حیکتی ردی  و نو محسو  میقضایا در سنت منطق اسالم

در پایان راید تصدیق کید که عموماً در تحقیق، دستاورد ع می متع ق ره فید متقدم است و حتی اگی 
فید متثخی ردون اطالع از فید متقدم یک نظی را رازکشف نموده راشد، رااز ها  الفضال ل متقادم، و     

. طیح و تبیینی که 1سو  شود؛ اما از آنجا که: رسا عدم میاجعه متثخی ره متقدم، عیبی روشی محچه
تی از طیح اکبایی اسات و نتیجاة ایان طایح      تی و مبناییدهد، وسی س یمانی در مقالة خود ارائه می

تواناد منشاث تغییای در    )ایجاد سور ریای محمول(، تنها تحول در استدالل مباشای نیسات، ر کاه مای    
. وی 2هاای مناتج و غیای مناتج( راشاد،      ح یل قیااق های دیگی منطق )نظیی اقسام قیاق و تقسمت

( کایده اسات،   معیار دانشمبحث نقض عکس را ریای اولین رار وارد کتب آموزشی منطق اسالمی )
دهی  و ایان مقطا  تااریخی را مقطا      نسبت می اکبری و سلیمانیاین طیح و تحول را مشتیکاً ره 

راه منطاق اساالمی از    « نقاض عکاس  »توان مدعی شد که ورود نامی  و میمی کشف نقض عکس
 ارداعاتی است که مشتیکاً میروط ره س یمانی و اکبیی ا و البته را تثیییپذییی از منطق جدید ا است.

 در مجموع، نوآوری این محققین در فضای استدالل مباشی عبار  است از:
قواعاد را   . روش جدید آموزشی که ری اساق آن ره هیچ عنوان الزم نیسات ماتع   منطاق، هماة    1

 حفظ کند؛
 ره اقسام استدالل مباشی.« نقض عکس». افزودن 2

 جمع بندی
کاتبی قزوینی و مظفی دو شخصیت محوری و منشث تحول در مباحاث احکاام قضاایا هساتند و     . 1

کنناد؛ اماا اکبایی و سا یمانی نیاز در      تاریخ منطق را در مباحث احکام قضایا ره سه دوره تقسی  می
 ای دارند.قش ویژهتکمیل تحول مظفی ن

گیایی در  دانان ره احکام قضایا، ریشتی نگاهی ارزاری خصویاً ریای رهیهتا قبل از کاتبی نگاه منطق. 2
داناان تنهاا آن اقساامی از    های شکل دوم و سوم و چهارم ره شکل اول است. منطقرازگیدانی قیاق

اناد از تنااقض و   کناد کاه عباار    کنند که ره این جنبة کارریدی کمک میاحکام قضایا را مطیح می
دانان ضیورتی ریای کنار ه  قیار دادن این عکس مستوی. ره دلیل همین رویکید کارریدمحور، منطق

کیدند و معموالً تناقض را ضمن مباحث قضایا، و عکس را راه عناوان مقدماة    مباحث احساق نمی
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و ره یاور  جادی و یاییح     کیدند. مباحث استدالل مباشی در این دوره ا رحث قیاق مطیح می
 گیید.سینا ا در کنار یکدیگی قیار میتوسط ارن

گییناد و  آرام مباحث استدالل مباشی ایالت گیفته، در کناار ها  قایار مای    . از کاتبی تا مظفی، آرام9
ها نیز ره شوند. عکس نقیضعیض مباحث دیگی مطیح مییاحب عنوان مخصوص ره خود، و ه 

شوند. فصل میروط ره این مباحث در تبویب منطق، رعد از قضایا و قبل از می جم  موارد قب ی اضافه
 گیید.قیاق جای می

عایض مباحاث قیااق و راه     گیید و ه . از مظفی تا امیوز مباحث احکام قضایا جنبة استداللی می4
 شود و ردین طییاق، تبویاب کتاب   عنوان نوع خایی از استدالل ا یعنی استدالل مباشی ا مطیح می

های مباشی در این دوره ره ده شود. تعداد استداللخوش تحول میمنطقی در رخش تصدیقا  دست
تیین آنها افزوده شدن مباحث نقض ره کتب منطقی است. این تغیییا  متناسب رسد که مه نوع می

 دانان از مباحث ییفاً کارریدی ره مباحث ایالی شکل گیفته است.را تغییی رویکید منطق
را راه ماوارد   « نقض عکاس »یا « عکس نقیض موضوع»بیی و س یمانی یک مورد جدید ره نام . اک1

افزایند و همچنین را کشف رارطة تولیدی همة اقساام اساتدالل مباشای راا عکاس      استدالل مباشی می
مستوی و نقض محمول و تقارل، روش جدیدی را در آموزش و راه دسات آوردن اقساام احکاام     

 .دهندقضایا ارائه می
. رحث احکام قضایا را یک نگاه ارزاری و ذکی موارد عیفی و کارریدی در روزمیه، در منطاق تولاد   6

رساد  یافته و در طول تاریخ ره مباحثی اییل و البته انتزاعی و ریاضی تبدیل شده است و ره نظی می
 است. دانان معایی مس مان را سنت منطقی غی  رودهاین تغییی رویکید، ره دلیل انس منطق
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