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 اخیر قرن در شرطی اقترانی قیاس مقوله بازخوانی لزوم

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مج چهارمین - هللا نبویلطفدکتر 

 6/12/99چهارشنبه 

 

بنیاد علمی و مرکز فرهنگی شهر کتاب با همکاری سینا درباره بوعلیگفتارهایی چهارمین نشست از مجموعه درس

ا موضوع بهللا نبوی لطفسخنرانی دکتر  هب . این نشستبرگزار شد اسفند 6در روز چهارشنبه سینا بوعلیو فرهنگی 

 شهر اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این .اختصاص داشت« و ابداعات تاسیسی ـ استنتاجی سیناابن»

 .شد پخش کتاب

 

 همواره منطق تاریخ در ویژه به «منطقی مکاتب» تمایز و شناسایی در بنابراین و است استنتاج و استدالل علم منطق،

 .داشت توجه مهم نکته این به باید

 

 با خروسپس و قدیم محصوالت منطق یا ارسطویی منطق گذارپایه حملی قیاس شناسایی با ارسطو دانیممی

 .هستند قدیم هایگزاره منطق یا مگاری ـ رواقی منطق گذارپایه شرطی قیاس شناسایی

 

 الرئیسشیخ که یابیمدرمی اسالم جهان منطقی میراث و منطقی تحوالت سیر به دقیق و عمیق نظری با دیگر طرف از

 ارسطو یونانی سنت در ایسابقه هیچ که نموده شناسایی منطق تاریخ در جدید استنتاجی ینظریه دو سینابوعلیا

 تاسیس و ابداع این بر خود سیناابن. شودمی محسوب سیناابن استنتاجی ـ تاسیسی ابداعات از و نداشته رواقیان و

 اهمیت. زمانی موجهات ینظریه و شرطی اقترانی قیاس ینظریه: از اندعبارت نظریه دو این. دارد بلیغی تصریح و تاکید

 هایپژوهش از دوره این که آنجاست تا اندیافته سیناابن از پس ویژهبه که گسترشی و بسط و نظریه دو این صوری

 منطقی مکاتب دیگر کنار در منطق تاریخ در را آن اهمیت و کرد گذارینام سینوی منطق یدوره به توانمی را منطقی

 .دارد قرار تصریح و تاکید مورد مگاری ـ رواقی منطق و ارسطویی منطق مثل

 

 است.در این نشست  هللا نبویلطفدکتر آید سخنان آنچه در پی می

 

است با میراث منطقی یونان وجود دارد؟ آیا  ای بین میراث منطقی جهان اسالم که بسیار وسیع و گستردهچه رابطه

ان ای در جهاین میراث منجر به تاسیس یک مکتب منطقی جدید شده است یا خیر؟ شکی نیست که میراث گسترده

توان گفت مکتبی جدید در حوزه منطق و در تاریخ منطق طراحی شده آیا می. اسالم در حوزه منطق وجود داشته است

مگاری آیا مکتب سومی دانیم در یونان دو مکتب منطقی وجود داشته منطق ارسطویی و منطق رواقی ـ است؟ می

 هم در تاریخ منطق در جهان اسالم ظهور پیدا کرده است؟ 

 

 تاریخ علم بدون فلسفه علم نابینا است

منطق، علم استدالل و استنتاج است و در شناسایی و . منطقه موضوع علم منطقی بحثی است در حوزه فلسف

شناس و ایمره الکاتوش روش. تمایز مکاتب منطقی به ویژه در تاریخ منطق همواره باید به این نکته مهم توجه داشت

در فلسفه علم همواره باید . محتوا و تهی استفلسفه علم بدون تاریخ علم بی: گویدفیلسوف بزرگ قرن بیستم می

های علمی و ي تمام رشتهاین بحث الکاتوش درباره. تاریخ علم بدون فلسفه علم نابینا است. به تاریخ علم توجه کرد

جهان اسالم مکتب جدیدی طرح  خواهیم تاریخ منطق را گزارش کنیم و بگوییم دراگر می. از جمله منطق صادق است
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شکی نیست که . ای نپردازمو ابداع شده است باید توجه کنیم که موضوع علم منطق چیست و به موارد حاشیه

در مقوله استنتاج و استدالل آیا میراث منطقی گسترده و وسیعی که . موضوع علم منطق استنتاج و استدالل است

. ایجاد یک مکتب جدیدی در مقوله استنتاج و استدالل در منطق شده استدر جهان اسالم به وجود آمده منجر به 

آیا در مقوله حجت و استنتاج مکتب سومی . موضوع اصلی منطق استنتاج و استدالل است و به تعبیر قدما حجت است

 در جهان اسالم ظهور پیدا کرده است؟

 

مگاری مقایسه کنیم باید بدانیم که منطق واقی ـ اگر بخواهیم میراث منطقی جهان اسالم را با منطق ارسطویی و ر

گذار منطق مگاری در مقوله استنتاج پایهگذار منطق حملی است و منطق رواقی ـ ارسطویی در مقوله استنتاج پایه

گردد و همه صور ضروب حملی و قیاسات حملی به ارسطو همه قیاسات استثنایی به رواقیون برمی. شرطی است

ر در مقوله استنتاج میراث منطقی جهان اسالم در مقام ترجمه و نشر منطق یونان عالوه بر ترجمه و اگ. گرددبرمی

نشر، تقریر و تحریر، تنظیم و تنقیح، تشریح و تبیین، تفریع و تفصیلی نسبت به میراث یونان یا فراتر از آن صورت گرفته 

تب یونانی ظهور و بروز پیدا کرده است؟ اگر استدالل توانیم بگوییم مکتب منطقی جدیدی فراتر از مکاباشد آیا می

ارسطویی به استدالل رواقی ـ مگاری تقریر و تحریر یا تنظیم و تنقیح یا تشریح و تبیین یا تفریع و تفصیل شده باشد آیا 

ه عبارتی اگر شما ب. توان گفت مکتب منطقی جدیدی فراتر از مکاتب یونانی ظهور و بروز پیدا کرده است؟ قطعا نهمی

 .ای بر کارهای پیشینیان اضافه کردید این به معنای ایجاد مکتب جدید نیستتکلمه و تبصره

 

 مگاریگذار منطق رواقی ـ خروسیپوس، بزرگ رواقیون پایه

اگر ما تکمیل و توسیعی در میراث گسترده و وسیع جهان اسالم نسبت به میراث یونانی ببینیم، یعنی ابداعات توسیعی 

توان گفت مکتب منطقی جدیدی ظهور پیدا کرده است؟ البته چنین ابداعات ابداعات تکمیلی وجود داشته باشد آیا میو 

توسیعی در جهان اسالم وجود داشته است و لیستی از ابداعات توسیعی، استنتاجی در جهان اسالم نسبت به 

خروسیپوس، بزرگ رواقیون با شناسایی . یون استمیراث یونان هست که همه توسیع و تکمیلی بر میراث ارسطو و رواق

سیاهه باال بلندی از . های قدیم استگذار منطق رواقی ـ مگاری یا منطق گزارهمنطق ارسطویی و قیاس شرطی پایه

تنظیم جدید قالب قیاس، تقدم صغری بر : به عنوان نمونه. بینیماین توسیع را در مقوله استنتاج در جهان اسالم می

استخراج شرایط انتاج شکل چهارم قیاس حملی، تکمیل تقریر اثباتی قیاسات حملی، تحلیل قضایای حملیه و کبری، 

نقش آن در استنتاج، نسب اربعه و نقش استنتاجی آن در منطق حملی، بسط روابط استنتاجی شرطیات اتصالی و 

 . و بسیار ارزشمند هستندانفصالی، تامالت بیشتر در رابطه بین استقراء و تجربه ابداعات توسیعی 

 

پرسش این است که این توسیع و تکمیلی بر چیست؟ بر ارسطو، خروسیپوس و رواقیون؟ آیا چنین توسیع و تکمیلی 

هر چند که این ابداعات . دهد که بگوییم مکتب جدیدی خلق شده است؟ به نظر بنده خیرمجوز کافی و وافی به ما می

که این تکمیل و توسیع روی درختی انجام شده دلیل آن ساده است برای این. توسیعی بسیار مهم و ارزشمند است

که توسط ارسطو و رواقیون نشانده و کاشته شده است گرچه شاخه و برگ و میوه جدیدی به آن اضافه کردید اما روی 

وز نداریم که همان درخت پیشینیان انجام شده؛ همان درخت ارسطو و رواقی ـ مگاری و حق نداریم و همچنین مج

توانیم بگوییم مکتب منطقی جدیدی ظهور کرده که آن هنگام می. بگوییم مکتب منطقی جدیدی ظهور پیدا کرده است

به عبارتی دیگر یک درخت . ایمعالوه بر این موارد تاسیس و تاصیل نظام منطقی جدید و اساس و اصول جدیدی داشته

گذاری در جهان آیا چنین تاسیس و تاصیلی اصل. های خاص خودشمیوه ها وها و شاخهجدیدی داشته باشیم با ریشه

بسیاری از افراد صحبت از مکتب جدیدی در . اسالم و در مقوله استنتاج صورت گرفته است؟ جواب من مثبت است

ت کنند و به مساله اصلی که استنتاج و به ویژه ابداعاکنند و عمدتا به مسایل فرعی توجه میجهان اسالم می

 .شودتاسیسی و تاصیلی کمتر توجه می
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 های جدیدبا ریشه سیناابنـ استنتاجی  ابداعات تاسیسی

در بین . ما باید به موضوع اصلی منطق توجه کنیم و در شناسایی مکاتب تاریخی به آن مقوله عنایت داشته باشیم

بینیم دو نظریه مهم استنتاجی است که این ابداعات و نظریات می سیناابندر میراث  سیناابننظریاتی که از جانب 

ابداعات تاسیسی ـ استنتاجی در منطق که موضوع اصلی است و ابداعات توسیعی ـ تکمیلی . کامال تاسیسی است

های ، تنه و شاخهدرخت جدیدی کاشت با ریشه سیناابن. ای بر درخت پیشینیان استبسیار مهم است ولی تکمله

 . های جدیددید و میوهج

 

است که ابداعات تاسیسی ـ  سیناابننظریه قیاس اقترانی شرطی و نظریه موجهات زمانی دو نظریه مهم در میراث 

خود بر این ابداع خود در حوزه  سیناابن. موجهات زمانیه قیاس اقترانی شرطی و نظریه نظری: استنتاجی هستند

کند که این ابداع تاسیس و های خود تاکید میغی دارد و دایما و کرارا در کتابنظریه قیاس اقترانی شرطی تاکید بلی

یکی قیاسی »: نویسدوی در کتاب دانشنامه عالیی به زبان فارسی دری می. امگذار آن بودهتاصیل من است و من پایه

تنبیهات عبارتی به زبان عربی  در جای دیگر در اشارات و« های اقترانی غریب که من بیرون آوردم.است از جمله قیاس

و قیاس  (دانان ارسطویی استدانان تنها به ذکر قیاس حملی پرداختند )منظور منطقعموم منطق»: گویددارد و می

شرطی را نیز در قیاسات استثنایی منحصر دیدند )قیاسات استثنایی میراث رواقیون است( در صورتی که قیاس اقترانی 

  «.شودملی و گاهی تنها از قضایای شرطی و گاهی از هر دو تشکیل میگاهی تنها از قضایای ح

 

تواند از یک تواند متصله یا منفصله باشد، اقترانی میتواند قضایای اقترانی ناظر بر شرطی باشد، شرطی هم میمی

اقترانی شرطی این همان قیاس اقترانی غریب است که بعدها نامش قیاس . شرطی و یک حملی تشکیل شده باشد

بر ابداع تاسیسی ـ استنتاجی خود در مقوله قیاس اقترانی شرطی تاکید بلیغ و تصریح بسیار بارزی  سیناابن. شودمی

با تامل در مقوله قیاس خلف ارسطویی موفق به طراحی قیاس  سیناابنباید توجه داشت که در مرحله اول، . دارد

 . اش بستر اولیه ایجادی نظریه تحلیل برهان خلف استیهاقترانی شرطی شده است یعنی خاستگاه اول

 

. شودشود و به نظریه کاملی تبدیل میشود و بالغ و رشید میبعدها این نظریه از خاستگاه ایجادی خود مستقل می

: یدگوعالیی میه نامدر دانش سیناابن. خاستگاه اولیه و بستر اولیه ایجادی قیاس اقترانی شرطی برهان خلف است

ام و های اقترانی غریب که من بیرون آوردهقیاس خلف مرکب است از دو قیاس، یکی قیاسی است از جمله قیاس»

و ارسطاطالیس اشارت بدین کرده است که من خواهم گفتن ولیکن این مقدار گفتست که . یکی قیاس استثنایی..

او بر نقش ابداعی « که من خواهم گفتن. که خلف از شرطی است این استخلف از شرطی است پس پدید کردن آن

تحلیل منطقی برهان  سیناابنخاستگاه اولیه قیاس اقترانی . کندقیاس اقترانی شرطی تاکید میه خودش در مقول

 . گیردشود و از بستر ایجادی فاصله میخلف است هر چند بعدها این نظریه بالغ و کامل می

 

ساختاری . اندکند که قیاس اقترانی شرطی کار من است و ارسطوییان و رواقیون به این بحث نپرداختهتاکید می سیناابن

دانیم از قیاس اقترانی شرطی که در برهان خلف است به این شکل است که اگر هر الف ب است هر ج د است می

یعنی در . عال سورهای کلی و جزئی هم وجود نداردف. هر د ز است بنابراین اگر هر الف ب است بنابراین هر ج ز است

ارسطو ه آیا این استنتاج یک قیاس حملی است و یکی از ضروب اشکال چهارگان. برهان خلف نیاز به سور نداریمه مقول

 است؟

 

آیا از قیاسات استثنایی است که رواقیون مطرح کردند؟ . دانیم اشکال چهارگانه ارسطو در باب حملیات استمی

این ساختار یک . اسات استثنایی یا وضع مقدم است یا رفع تالی یا قیاس انفصالی است و این هیچ کدام نیستقی



 بخش اول() استنتاجی -تاسیسی سینا و ابداعاتابن .چهارمجلسه     سیناشناسیبوعلی هایگفتاردرس

4 

. آیدساختار جدید استنتاجی است که نامش قیاس اقترانی شرطی است که از دل تحلیل برهان خلف به دست می

رشد و بلوغش دیگر نیازمند خاستگاه اولیه که شود و در دوران آرام آرام نظریه قیاس اقترانی شرطی بالغ و رشید می

شود و دیگر وابسته به آن برهان خلف است، نیست و به عنوان یک نظریه تاسیسی استنتاجی جدید به آن نظر می

این ساختار استنتاجی نه در ارسطو است و نه در خروسیپوس نه در ارسطوییان و نه رواقیون . بستر ایجادی خود نیست

وسیعی ه یک گستر. یابدشود و هویت جدیدی میکامال جدید است و آرام آرام بالغ می. استثنایی است نه حملی و نه

سورهایی به  سیناابنشود در تحلیل برهان خلف سور نیاز ندارد اما وقتی مستقل و بالغ می. یابدسور می. یابدمی

های تواند منفصله شود و یا به شکلباشد میکه متصله یابد به جای اینهای مختلف میکند و شکلآن اضافه می

تواند حال رشد آن به چه شکل است؟ می. کندیابد و رشد پیدا میبه این شکل این نظریه بلوغ می. دیگری باشد

ها پنج نوع این. متصله ـ متصله یا منفصله ـ منفصله یا متصله ـ منفصله یا متصله ـ حملیه و منفصله ـ حملیه باشد

حاال هر کدام از . ـ استنتاجی است ند و ابداع تاسیسیدهند که همگی جدیدانی شرطی را تشکیل میقیاس اقتر

یابد و هر کدام از این اقسام قیاس اقترانی شرطی پنج نوع دارد و یازده قسم می. توانند اقسامی بیابنداین پنج نوع می

اشکال به اصنافی و هر کدام از این اصناف به ضروبی  به صوری و هر کدام از این صور به اشکالی و هر کدام از این

صفحه از کتاب را به  ۳۰خواجه نصیر طوسی در کتاب اساس االقتباس که به زبان فارسی است . شوندتقسیم می

نوع، قسم، صورت، شکل، صنف و ضرب. با : دهد. و این اصطالحات در این کتاب آمده استبسط این نظریه اختصاص می

ـ متصله یک محاسبه  ـ منفصله 122۸۸دم دستی بر اساس کتاب اساس االقتباس متصله  ـ منفصله۷6۷، منفصله   ، متصله 

ه یک نظری. ضرب دارد 2۴۳۸۴یابد یعنی این نظریه ضرب می ۳6۴۸و منفصله ـ حملیه  ۴6۰۸، متصله ـ حملیه ۳۰۷2

 . ای در بین رواقیون نداردابداعی ـ استنتاجی ـ تاسیسی که هیچ سابقه

 

هستیم و این میراثی است که از قرن چهارم به بعد تولید شده و تا قرن ششم کمال پیدا کرده است و  21ما در قرن 

ما باید بتوانیم مقوله قیاس اقترانی شرطی را پس از بازخوانی، . یک مکتب و نظریه استنتاجی جدید به وجود آورده است

توان به با همان ابزار کالسیک نمی. اید در پرتو منطق جدید انجام بدهیمبازیابی، نهایتا ارزیابی کنیم و این همه را ب

نگاری، منطق جدید را به میکروسکوپ تشبیه کرده است که از ورای فرگه در مقدمه کتاب مفهوم. سراغ این نظریه رفت

 . توان بسیاری از ظرایف و دقایق را دید که با چشم غیرمسلح قابل رویت نیستآن می

 

او . س رشر برای اولین بار تالش کرد که مقوله قیاس اقترانی شرطی را در چارچوب منطق جدید بازخوانی کندنیکوال

سبک  سیناابنیابیم که بنابراین ما درمی: نویسدو منطق قضایای شرطی می سیناابندر مقاله مشهور خود با نام 

. ه بود به قضایای انفصالی نیز سرایت داده استسورپردازی دئودورس کرونوس را که برای قضایای شرطی ارائه شد

ای در تاریخ منطق است که تحلیل کاملی از قضایای اولین نویسنده سیناابنام لکن تا آنجا که من پی جویی کرده

برای اولین بار نظریه کامال منضبطی . شرطی و انفصالی ارائه کرده است که کمیت و کیفیت را از هم متمایز کرده است

 . طراحی شده است سیناابنمنطق قضایای فصلی و شرطی به وضوح در رسائل منطقی از 
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