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  پسین و پیشین هایدامنه جریان در: سینوی مکتب

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مج پنجمین - هللا نبویلطفدکتر 

 13/12/99چهارشنبه 

 

بنیاد علمی و و مرکز فرهنگی شهر کتاب با همکاری سینا گفتارهایی درباره بوعلینشست از مجموعه درس پنجمین

ا موضوع بهللا نبوی لطفسخنرانی دکتر  هب . این نشستبرگزار شد اسفند 13در روز چهارشنبه سینا بوعلیفرهنگی 

 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

 و ارسطو یونانی سنت در ایسابقه هیچ که نموده شناسایی منطق تاریخ در جدید استنتاجیه نظری دو سینابوعلیا

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

 اهمیت. زمانی موجهاته نظری و شرطی اقترانی قیاسه نظری: 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 منطقه دور به توانمی را منطقی

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

 

تنظیم شده  منوچهری صدر غزالهکه توسط  استدر این نشست  هللا نبویلطفدکتر آید سخنان آنچه در پی می

 است.

 

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

ای در جهان این 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؟ 

 

جدیدی فراتر از منطق ارسطویی و منطق رواقی ـ مگاری در جهان اسالم توان ادعا کرد که مکتب منطقی هنگامی می

در جهان اسالم چنین ابداعاتی دیده . ظهور و بروز کرده است که در آن ابداعاتی تأسیسی استنتاجی مشاهده کنیم

قیاس »ه رییکی نظ: استنتاجی مهم دارده گردد که در منطق دو نظریسینا برمیشده است که در اصل و اساس به ابن
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ه ای از مفاهیم ارسطویی و رواقی ـ مگاری نظریسینا از پارهابن. «موجهات زمانی»ه و دیگری نظری« اقترانی شرطی

های اما باید توجه داشت که برگرفتن شهد گل. آفریندگیرد و انگبین جدیدی میبهره می« قیاس اقترانی شرطی»

تر برگرفتن مفهوم اقتران از ارسطو و مفهوم شرط از منطق رواقی، ان؛ دقیقای مفاهیم بنیادی از یونیونانی یا اخذ پاره

ه اینها نظریه سینا با ترکیب و تنظیم و تنقیح و آمیختن استادانابن. سینا ابداع نیستبدین معنا نیست که کار ابن

 .را طراحی کرد که در سنت یونانی وجود نداشته است« قیاس اقترانی شرطی»

 

ای ای از مفاهیم ارسطویی و پارهگیری از پاره، نیز باز با بهره«موجهات زمانی»ه تأسیسی دیگر او، نظری ابداعیه نظری

گردد، ولی اینجا با بحث موجهات و جهت منطقی در اصل و اساس به ارسطو برمی. از مفاهیم رواقی ـ مگاری است

سینا ترکیب ولی باز هم ابن. ی وجود داشته استشود که به نحو اخص در سنت رواقی ـ مگارعناصر زمانی تلفیق می

 .آفریند که به هیچ وجه در سنت یونانی وجود نداشته استجدیدی می

 

سینا به خوبی از ارسطو اند که ابنهمان مواد ثالث مشهور در منطق و فلسفه« ضرورت»، «ناممکن»، «ممکن»مفاهیم 

نقش « موجهات زمانی»ه گیرد که در تأسیس نظریی شکل میاما در بین این مفاهیم، مفهوم دیگر. گیردمی وام

« ممکن خاص»های بعدی به و در ترجمه «محتمل»های اولیه به تری داشته و آن مفهومی است که در ترجمهمحوری

های است که در ترجمه« اُپارخن»ارسطو گرفته است، « اُرگانون»سینا از مفهوم دیگری که ابن. برگردانده شده است

باید توجه . برگردانده شده است «belongs» و «applies» های انگلیسی امروزی بهو در ترجمه «مطلقه»عربی ه لیاو

سینا نشده، بلکه یکی از ابن« موجهات زمانی»ه هست بنیان نظری «رگانون»ُکه در اچنان« مطلقه»داشت که خود 

« اساس االقتباس»نصیرالدین طوسی در کتاب خواجهکه چنان. تفسیرهای شارحان ارسطو مبنای آن قرار گرفته است

از یک سو ثامسطیوس و ثافر سطس . نویسد، میان شارحان ارسطو در این مفهوم اختالف وجود داشته استمی

نگاه ثامسطیوس و ثافر سطس بر این . نظری داشتند و از سوی دیگر قومی از حکمای بعد از آنها همچون اسکندر

به بیان دیگر، مطلقه . شوند و مطلقه همان غیرموجهه استروه موجهه و غیرموجهه تقسیم میاست که قضایا به دو گ

اما در تفسیر اسکندر افرودیسی . شوددر عرض یا قسیم موجهه است و خود موجهه هم به ضروریه و ممکنه تقسیم می

فعلیه به مطلقه و . شودمیخود موجهه به فعلیه و ممکنه تقسیم . شودقضایا به موجهه و غیرموجهه تقسیم می

به عبارت دیگر، قضایا نزد . بندی مطلقه از اقسام موجهه است، نه قسیم آندر این تقسیم. شودضروریه تقسیم می

دوام و . شوداسکندر موجهه، ممکنه، ضروریه، مطلقه است و نقیض مطلقه؛ یعنی دوام یا دائمه، هم وارد جهات می

مطلقه یعنی در زمانی در گذشته، حال و آینده برقرار بودن و دوام یعنی اعم از گذشته . دانمطلقه عمالً مفاهیمی زمانی

ممکنه، ضروریه، : شوندسینا به چهار دسته تقسیم میبه عبارت دیگر موجهات نزد ابن. و حال و آینده برقرار بودن

 .ین جهت و زمان انجام شده استاند در اینجا نوعی تلفیق باز آنجا که مطلقه و دائمه زمانی. مطلقه، دائمه

 

به آن مفاهیم بنیادی پرداخته است « منطق رواقی ـ مگاری»نیکالس رشر، دانشمند بزرگ آلمانی، به تفصیل در کتاب 

رواقیون به سه ویژگی دائمی، پایدار، گذرا قائل بودند و این عناصر . سینا از رواقیون و خروسیپوس اخذ کرده استکه ابن

موجهات »ه کند، در میان مفاهیمی که در نظریرشر با استدالل بیان می. بردندکار میها بهی را در گزارهبه وضوح زمان

الوصف، به ترتیب در واقع همان لذات، مادامااند، قیدهایی مثل ماداموجود آمدهسینا در جهان اسالم بهابن« زمانی

گردند و به رواقیون الوقت نامعین به ویژگی گذرا برمین و مادامالوقت معیویژگی دائمی، ویژگی پایدار هستند و مادام

 .گردندبرمی
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موجهات »ه پس، عناصر نظری. شودالذات اصطالحاً ذاتیه، وصفیه، وقتیه، منتشره خوانده میدارای ویژگی مادامه گزار

شود و در مجموع در دو وجه مانی میدر اینجا هم به اعتبار قیودات زمانی ز سینا افزون بر مطلقه و دائمهابن« زمانی

چهار جهت و دو عنصر . آفریندشود و عسلی تازه میسینا با هم ترکیب میحال اینها در ذهن و ضمیر ابن. زمانی است

ترکیب این دو . زمانی را در یک طرف دیدیم و از طرف دیگر، به اعتبار قیودات زمانی ذاتیه، وصفیه، وقتیه، منتشره است

دو وجه ضرورت و امکان، . قیدی زمانی در کنار یک وجه: زند که هر یک از آنها جهت زمانی دارندلت را رقم میشانزده حا

موجهات بسیط به این صورت . تواند وجه یک گزاره باشدپس، هر کدام از اینها می. انددو وجه دوام و اطالق که زمانی

ای از محصورات اربعه که یکی از این وجوه زمانی را گزاره: شودبسیط این گونه تعریف میه گیرد و موجهشکل می

الوقت چراکه اگر در جهت یا وجه سور دوام باشد، با قید مادام. شدنی استکه دو مورد از اینها حذف. داشته باشد

 .بسیط خواهیم داشته بنابراین، چهارده گزار. الوقت غیرمعین معنا و مفهوم محصلی نداردمعین و مادام

 

شود و با احتساب آن حالت ایجاد می 2۸بسیط هرگاه با قیدی الضرورت ذاتی همراه شود، ه یک از این چهارده گزارهر 

مرکب شناسایی ه در ارسطو فقط یک گزار. شودمرکب ساخته میه گزار( ۴2توجهی )بسیط تعداد قابله چهارده گزار

تواند با بسیط شناسایی شده که هرکدام میه هارده گزارسینا، چدر ابن. هم بدون قیودات زمانی رواقیشده بود؛ آن

دانان از جمله ولی منطق. گزاره ارتقا دهد ۴2های بسیط و مرکب را به قید الضرورت و الدوام همراه شود و شمار گزاره

ای پاره. انددهزمانی فقط از سیزده مورد استفاده کره صورت زمانی یا موجه ۴2جای سینا و پیروان او عمدتاً بهخود ابن

. و بیش از آن برسانند 22ها را تا مرز های بعدی سعی کردند این نظریه را تکمیل کنند و گزارهدانان در سدهاز منطق

بسیط است ه گزار 1۴فهم و بسط این نظریه است که شامل ه اما اصل و اساس نحو. ای دارداین کار محاسبات پیچیده

. تای آن مرکب است 2۸تای آن بسیط و  1۴وجه زمانی که  ۴2شود الدوام ذاتی می که هرکدام با دو قید الضرورت و

 .گزاره است 13شود، ای از محافل علمی تدریس میگفتنی است، آنچه در پاره

 

ضروریه مطلقه، : اند ازخونجی اینها را دنبال و نامگذاری کردند که عبارت سینا فخر رازی و عمدتاً اولین بار بعد از ابن

مشروطه عامه، دائمه مطلقه، عرفیه عامه، مطلقه عامه، ممکنه عامه، مشروطه خاصه، وقتیه، منتشره، عرفیه خاصه، 

ها نیست، ای دارد که محدود به پیدا کردن گزارهاینها محاسبات پیچیده. وجودیه الدائمه، وجودیه الضروریه، ممکنه خاص

سینا تا قاجاریه طی دویست سال، شغل ای بعد از ابندر دوره. ر گرفتبلکه باید آنها را در استدالل و قیاس هم به کا

ای با محاسبه. ها بوده استاین جداول و بررسی اعتبار حاصل محاسبه در ضربه دانان محاسبشاغل منطق

در اربعه، هر یک ه محصور 1۴زمانی در ه موجه 13ه توان تعداد ضروب را مشخص کرد که در اینجا نتیجسرانگشتی می

 .شودمورد می 1۰۸1۶صغری و کبری، هر یک در چهار شکل، 

 

رشر پانزده سال از عمر خود را صرف . نیکالس رشر یکی از کسانی است که در این باب مطالعات بلیغی کرده است

تعبیر به . پیچیده، کرده بندی میراث منطقی جهان اسالم، به ویژه این نظریمطالعه، فهم، بازخوانی، بازیابی و فرمول

الدین رازی است وعمدتاً الدین کاتبی همراه با شرح قطبنجم« شمسیه»کتاب ه رشر در کتاب خود که در مقام مطالع

متعارف ه این همان نظری. ای به این پیچیدگی وجود نداردناظر به بحث موجهات زمانی است، در تاریخ منطق هیچ نظریه

 .شودعالمه محمدرضا مظفر تدریس می« منطق»متأخر نظیر  هایاست که عادتا جاری است و امروز از کتاب

 

در نتیجه، . شودگزاره تکیه می 1۴گزاره روی  13جای در جدول به «اساس االقتباس»در بسط خواجه نصیر در کتاب 

صدرالدین شروانی، دانشمند گمنام . شدضرب منجر شد که باید اعتبارشان تعیین می 3۰9۷۶تر و به محاسبه پیچیده
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ه موجه 22اینجا . این بسط را از جهت دیگری انجام داده است« شرح التکمیل لتهذیب المنطق»قرن یازدهم، در کتاب 

گفتنی . شودضرب منجر می 3۰9۷۶شود که به بالغ بر ای طراحی میزمانی در صغریات و کبریات است و جداول پیچیده

لندن پیدا و بعد از یکی دو سال مطالعه ه نیکالس رشر در فرصتی مطالعاتی این کتاب را در کتابخان باراست، برای اولین

نصیر منتشر کرد که در فصل بلندی در خصوص تفاوت بسط شروانی با بسط خواجهه معرفی کرد و کتاب و به ویژه مقال

منطق سینوی به روایت نیکالس »را در کتاب  های از این مقالمن ترجمه. ششم از جلد نهم مجموعه آثار او آمده است

کشف االسرار عن »الدین الخونجی در کتاب توان به بسط افضلهای دیگر میاز بسط. امو تحلیل کرده آورده« رشر

کافی و وافی بر آن صورت نگرفته ه اما تاکنون مطالع. العاده ارزشمند استاشاره کرد که کتابی فوق« غوامض االفکار

اشکال »در کتاب  قاجار،ه دان در دوردان و منطقدر نهایت، بسط فرصت شیرازی، دانشمند بزرگ، منجم، ریاضی. است

افزاید و همه را در عالوه بر الداوم ذاتی و الضرورت ذاتی دو مورد، الضرورت وصفی و الدوام وصفی، را هم می« المیزان

 .دقیقی بر روی آن انجام نشده است هکند که هنوز هیچ مطالعقالب شکل و جدول ارائه می

 

یکم واما امروز ما در قرن بیستم و بیست. سینا تا دویست سال پس از او بسط یافتابن« موجهات زمانی»ه نظری

و به نظر من این ممکن نیست، مگر در پرتو منطق . هستیم و باید اینها را بازخوانی و بازیابی و ارزیابی دوباره کنیم

بیانی، باید از منطق جدید یا به تعبیر فرگه این میکروسکوپ استفاده کنیم تا بتوانیم از ورای آن بسیاری از به . جدید

در این زمینه نیز فضل تقدم با رشر . توان آنها را رؤیت کرددقایق و ظرایفی را ببینیم که با ذهن و چشم غیرمسلح نمی

 .آوردو ارزیابی را فراهم می بلند خود امکان بازخوانیه است که در کتاب و مقال

 

پس، میراث منطقی جهان اسالم با میراث منطقی یونان نسبتی دارد و توانسته است منجر به تأسیس مکتبی فراتر 

. سینا افزون بر ابداعات توسیعی فراوان، ابداعات تأسیسی وجود داشته استدر کار ابن. های یونانیان شوداز داشته

پیشین و ه اما این قله دامن. سینا استآن ابنه اسالم فرایندی در این زمینه وجود دارد که در قل تر اینکه در جهاندقیق

به . الدین رازیسینا اثر گذاشتند، مثل فارابی و کار او را کامل کردند، مثل خونجی و قطبپسینی دارد که بر افکار ابن

ابداعات خود ابداعات تأسیسی ه سینا جدا از همابن. شوداش شناخته میهر روی، هر کوه بلندی به نام قله

سابقه بررسی شد و نزد یونانیان بی« موجهات زمانی»و « قیاس اقترانی شرطی»ه استنتاجی هم دارد که در دو نظری

های منطقی را به توان این دوره از پژوهشای است که میویژه بسط و تکمیلی که پس از او پیدا کرد تا درجهبه. بود

 .گذاری کرد و بر اهمیت آن در کنار منطق رواقی و منطق ارسطویی تأکید کردمنطق سینوی یا مکتب سینوی نامه دور
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