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  شكل چهارم قياس حملي در منطق سهروردي

  *مهدي عظيمي

 چكيده
كنـد؟ آيـا دسـتگاه     اش حذف مـي  سهروردي چرا شكل چهارم را از دستگاه قياسي

قياسي او، همانند دستگاه قياسي ارسطو، به رغم فقدان شـكل چهـارم پـذيراي آن    
بنـدي كنـد؟ فرضـية     تواند شكل چهارم را صورت است؟ يا تنگناهايي دارد كه نمي

سه اصل قـرار داد كـه در    دستگاه سهروردي در تنگناي. اين مقاله گزينة دوم است
. انـد  ناميـده شـده  » اصل يگـانگي «، و »اصل ناوابستگي«، »اصل بستگي«اين جستار 

بندي شود و هم اين اصول  تواند هم به روش سهروردي صورت شكل چهارم نمي
اين نشانگر يك محدوديت مهمِ دستگاه قياسي سهروردي در . گانه را حفظ كند سه

  . و استسنجش با دستگاه قياسي ارسط
اإلشراق، شكل چهـارم،   حكمةمنطق سهروردي، منطق اشراقي، منطق  :ها كليدواژه

  .نظرية قياس
  
  مقدمه. 1

هـر مقدمـه   . شـود  ساخته مي» مقدمه«هر قياس ارسطويي از دو گزارة حملي محصور به نام 
. گوينـد  مـي » حـد «هـا   تركيبي از يك موضوع و يك محمول است كـه بـه هـر كـدام از آن    

روشن است . داشته باشند» حد اوسط«هاي سازندة قياس بايد يك حد مشترك، به نام  مقدمه
  :تواند چهار حالت داشته باشد كه حد اوسط مي

                                                                                                 

  mahdiazimi@ut.ac.ir،اسالمي، دانشگاه تهراناستاديار فلسفه و كالم *
بـا پشـتيباني صـندوق     ،95832050، بـه شـمارة   »منطق سـهروردي «ارچوب طرح پژوهشي هدر چ پژوهشاين 

 .آوران معاونت علمي رياست جمهوري به انجام رسيده است حمايت از پژوهشگران و فن
 28/03/1395: پذيرش تاريخ، 05/02/1395: دريافت تاريخ
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 موضوع مقدمة اول، و محمول مقدمة دوم باشد؛. 1
 محمول مقدمة اول، و موضوع مقدمة دوم باشد؛. 2
 محمول هر دو مقدمه باشد؛. 3
  .باشدموضوع هر دو مقدمه . 4

پردازد  كند و تنها به سه حالت دوم مي كه ارسطو حالت نخست را رها مي اما شگفت اين
 ،1387ارسـطو، (نامـد   مـي » شـكل سـوم  «، و »شـكل دوم «، »شـكل اول «ترتيب  ها را به و آن

افزايند  بعدها پيروان او حالت نخست را هم مي). 4- 6هاي  ، فصل1آناكاويك نخست، دفتر 
دانـان   اگر حدهاي اصغر، اوسط، و اكبر را بـه شـيوة منطـق   . نامند مي» شكل چهارم«و آن را 

 1:توان چنين نمايش داد بناميم، اين چهار شكل را مي P، و S ،Mترتيب،  هاي ميانه، به سده

  شكل چهارم  شكل سوم شكل دوم شكل اول

S M 
M P 
S P 

S M 
P M 
S P 

M S 
M P 
S P  

M S 
P M 
S P  

چـرا  ) 1: (خيز بوده است كم از دو جنبه براي مورخان منطق پرسش شكل چهارم دست
چه كسي و در چه زماني آن را بـه فهرسـت اَشـكال    ) 2( 2ارسطو آن را كنار گذاشته است؟

  افزوده است؟ 
پاسـخ كهـن، كـه از     .براي پرسش نخست يك پاسخ كهن و دو پاسخ نوين وجود دارد

كند، اين است كه شكل چهارم به سبب دو ويژگـي حـذف    سينا نيز آن را ذكر مي جمله ابن
دشـواري  «اش  كـه اثبـات درسـتي    است و دوم ايـن » دور از طبع«كه  نخست اين: شده است
  ). 239، ص1، ج1383سينا،  ابن(دارد » دوچندان

تـوان   مـي » نزديك به طبع«ن، يعني را از صفت مقابل آ» دور از طبع«معناي دقيق صفت 
نزديـك بـه   «هاي دوم و سوم، بر خالف شكل چهـارم،   گويد كه شكل سينا مي ابن. دريافت

قياس [كه  از آن برد پيش طبع صحيح زود به قياس بودن آن دو پي مي«به اين معنا كه » اند طبع
اسـت كـه ذهـن    » از طبعدور «بنابراين، شكل چهارم به اين معنا . »به اثبات برسد] بودنشان

بـه ديگـر سـخن،    . توانـد دريابـد   كه به اثبات برسد نمي از آن اش را پيش سليم اعتبار قياسي
هـايي كـه اعتبـار     نخسـت آن : توان در گام نخست به دو دسـته تقسـيم كـرد    ها را مي قياس
شان  اسيِهايي كه اعتبار قي ، و دوم آن)Celarentو  Barbara(نياز از اثبات است  شان بي قياسي

: تـوان بـه دو زيرگونـه فروكاسـت     نيازمند اثبات است؛ و اين قسم دوم را در گام بعدي مي
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 Ferioو  Darii(برد  از اثبات پي مي ها پيش هايي كه ذهن سليم به اعتبار قياسي آن نخست آن
ــاي شــكل دوم و ســوم  از شــكل اول، و ضــرب ــين نيســتند   آن، و دوم )ه ــه چن ــايي ك ه

  ).چهارمشكل  هاي ضرب(
هاي قدما براي اثبات انتاج  ترين روش و اما دربارة ويژگي دوم بايد گفت كه يكي از مهم

. هـا بـه شـكل اول از طريـق عكـس بـوده اسـت        هاي دوم و سوم بازگردانـدن آن  در شكل
هاي شكل دوم و سوم تنها كافي است كه يكي از مقدمات  سان، براي بازگرداندن قياس بدين

هاي شكل چهارم بايد هـر دو مقدمـه را عكـس     براي بازگرداندن قياسرا عكس كرد، ولي 
بـار   دشـواري مشـقت  «اثبات شكل چهارم بـه  : گويد به همين دليل است كه بوعلي مي. كرد

  .نياز دارد» دوچندان
را » بار دوچنـدان در اثبـات   دشواري مشقت«و » دوري از طبع«نصير  با اين همه، خواجه

داند كه متأخران براي عـدم توجـه متقـدمان بـه شـكل       عذري ميشمارد و آن را ناموجه مي
  ).239، ص1، ج1383سينا،  ابن(اند  چهارم تراشيده

. نهد ارسطوشناس معاصر، ديويد راس، تبيين ديگري براي حذف شكل چهارم پيش مي
عمـومِ حـد   «از نظر او، مبناي ارسطو براي تقسيم اَشكال قياس، نه جايگاه حد اوسط، بلكه 

جاست كه تنها سه امكـان وجـود دارد؛    در سنجش با دو طرف ديگر است، و در اين اوسط
، اعم از هر >يعني اكبر<و اخص از ديگري  >يعني اصغر<تواند اعم از يكي  حد اوسط مي

. تبيين راس خالي از اشكال نيسـت ). Ross, 2004, pp. 34-35(» دو، يا اخص از هر دو باشد
نبايد ضربي از شكل اول باشد، زيرا در  Celarentكند  و مطرح ميچون بر اساس مالكي كه ا

نبايد ضربي از شكل  Festinoآن اكبر مباين با اوسط و از همين روي مباين با اصغر است؛ و 
نبايـد   Ferisonوجه از اصغر و مباين بـا اكبـر اسـت؛ و     دوم باشد، زيرا اوسط در آن اعم من

وجـه از اصـغر و    ر آن، همانند مورد قبلي، اعم منضربي از شكل سوم باشد، چون اوسط د
  ).139، ص1395عظيمي، (مباين با اكبر است 

-Kneale&Kneale, 1978, pp. 71(حل را شايد مارتا نيل به دسـت داده باشـد    بهترين راه

از نظر او مالك ارسطو جايگاه اوسط نسبت به اصغر و اكبر بـوده اسـت، ولـي نـه در     ). 72
  :يك چينش خطي مانند اينمقدمات، بلكه در 
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، A-Γ ،N-Ξ ،Π-Ρانـد؛   ترتيـب نمادهـاي حـدود اوسـط     ، بهΣ، و B ،Mدر اين نمودارها، 
هاي زبرين نشانگر رابطة ايجابي يا سلبي، كلي يا جزئي  اصغرند؛ خطـ  ترتيب نمادهاي اكبر به

اصغر و اكبر هاي زيرين نمايندة چنين روابطي ميان  گانه در مقدمات؛ و خط ميان حدهاي سه
  .آورد از سه شكل را پديد نمي و روشن است كه، بر اين اساس، پيوند حدها بيش. در نتيجه

. و اما دربارة مسئلة دوم، مشهور اين است كه جالينوس شكل چهـارم را افـزوده اسـت   
، 111، 110؛ نيـز ص 78، ص1983رشـد،  ابـن (رشد است  خاستگاه اين شهرت، شهادت ابن

كنـد   سند ديگر دربارة انتساب شـكل چهـارم بـه جـالينوس ذكـر مـي       لوكاشويچ دو). 193
)Łukasiewicz, 1957, p. 38-9( كه جالينوس در آن اَشكال منطق مدخل، و با استناد به كتاب،

لوكاشـويچ  . شمارد داند، همة اين اَسناد را مبهم و ضعيف مي ارسطويي را منحصر در سه مي
هاي  هاي چهارگانة جالينوسي مربوط به قياس كلدهند ش نهد كه نشان مي شواهدي پيش مي

هاي ارسطويي را كس ديگري، احتماالً  شكل چهارمِ قياس«هاي بسيط؛ و  اند، نه قياس مركّب
؛ Łukasiewicz, 1957, p. 41-2(» .، ابداع كرده اسـت .از سدة ششم م خيلي بعد، شايد نه پيش

  ).132- 149، ص1395يمي، عظ: تفصيل مباحث مربوط به شكل چهارم را، بنگريد به
اي به شـكل   رسد كه از سدة ششم هجري توجه ويژه در منطق دورة اسالمي، به نظر مي

هـاي   اي در ضـرب  رسـاله  3)548. د(صالح همـداني   در همين سده بود كه ابن. چهارم شد
 .ح. د(جيلـي  و مجدالدين  4؛الرابع  الشكل  في مقالة وجهيِ شكل چهارم نوشت، موسوم به ناـ

  5.هاي وجهي شكل چهارم نگاشت، به نام الالمع في الشكل الرابع اي در ضرب رساله) 570
و ديگـري  ) 606. د(يكي فخرالـدين رازي  : مجدالدين جيلي دو شاگرد برجسته داشت

رازي به پيروي از اسـتادش در آثـار خـويش بـه شـكل      ). 587. د(الدين سهروردي  شهاب
ربط و نسبت شكل . پوشد كلي از آن چشم مي پردازد، ولي شگفتا كه سهروردي به چهارم مي

خيزتر از ربط و نسبت آن با منطق فخر رازي و،  سشمراتب پر چهارم با منطق سهروردي به
 حكمـة اإلشـراق  زيـرا سـهروردي در منطـق    . شايد، هر منطق ديگري در جهان اسالم باشد

رَوي  مدعي ارائة يك دسـتگاه قياسـي كـامالً متفـاوت اسـت كـه گـوهرة آن فروكـاهش         گـ 
)reductionism( اي اصل اقتصاد و گونه )the principle of economy(ستا. 

كند؟ آيـا او هـم داليلـي     اش حذف مي چرا سهروردي شكل چهارم را از دستگاه قياسي
كند؟ يا مـوانعي   را مطرح مي» دشواري دوچندان، در اثبات درستي«و » دوري از طبع«چون 

دانيم  زنند؟ به ديگر سخن، ما مي در خود دستگاه او وجود دارند كه شكل چهارم را پس مي
گذارد، پذيراي آن است و همـة   كه شكل چهارم را كنار مي سطو، با اينكه دستگاه قياسي ار
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توان در آن به اثبات رساند؛ حال آيا دستگاه قياسي سهروردي نيـز،   ضروب اين شكل را مي
پوشد، پذيراي آن است يا نه؟ اگر آري،  كه همچون دستگاه ارسطو از شكل چهارم چشم مي

اش مثبـت باشـد،    ش در آن اسـت كـه اگـر پاسـخ    چگونه؟ و اگر نه، چرا؟ اهميت اين پرس
اش منفي باشد،  توان بسط و گسترشي را در دستگاه سهروردي پيشنهاد كرد؛ و اگر پاسخ مي

  .نشانگر يك محدوديت مهمِ دستگاه سهروردي در سنجش با دستگاه ارسطو خواهد بود
  
  چراييِ حذف شكل چهارم نزد سهروردي. 2

رسـد كـه    و به نظر مي. نامد مي» سياق بعيد«چهارم را نخست بايد گفت كه سهرودي شكل 
خواهد با اين نامگذاري بفهماند كه علّت حـذف   اين تسمية مشعر به عليت است؛ يعني مي

زنـي   اين گمانه حكمةاإلشراقعبارت وي در . است» بعيد از طبع«شكل چهارم اين است كه 
  : كند را تأييد مي

است ـ موضوع مقدمة نخسـتين و محمـول دومـين     و اگر حد متكرّر ـ مقصودم اوسط  
سياق بعيد است، كـه از خـود آن بـه قيـاس بـودنش پـي بـرده        ] سياق[باشد، پس آن 

  ).34، ص1380سهروردي،(، از اين رو حذف گرديد )ال يتفطّن(شود  نمي

اند كه از خود  اي هاي دوم و سوم به گونه خيزد كه مگر شكل درنگ اين پرسش برمي بي
ها هم بايد  اگر نه، پس آن. شان ـ پي برد  بتوان به قياس بودنشان ـ يعني به اعتبار قياسيِ  ها آن

بـه اثبـات   (» تبـين «و ) پـي بـردن  (» تفطّن«در پاسخ به اين پرسش بايد ميان ! حذف شوند؟
توان تفطّـن   گويد كه به اعتبار قياسي شكل چهارم نمي سهروردي مي. فرق گذاشت) رسيدن

تـوان تفطّـن يافـت، اگرچـه هـر سـه        هاي دوم و سوم مي اعتبار قياسي شكليافت، ولي به 
  :نويسد الدين شيرازي در شرح اين عبارت مي قطب. اند نيازمند تبين

از  پي برَد پيش] هاي دوم و سوم يعني شكل[طبع صحيح زودا كه به قياس بودنِ اين دو 
بـه  ] شكل[از خود آن ] دو شكل[ آن] هر يك از[كه به اثبات رسد، يا زودا كه اثبات  آن

دوم ] شـكل [زيرا اگـر در  . درنگ مالحظه كند ذهن رسد، و چراييِ قياس بودنش را بي
چـه   كه آن برد به اين هر ج ب است و هيچ الف ب نيست، فطرت سليم پي مي: بگوييم

سـوم  ] شكل[ب است همان چيزي نيست كه ب نيست، پس ج الف نيست؛ و اگر در 
كه ب هم ج است و  برد به اين است و هر ب الف است، نفس پي مي هر ب ج: بگوييم

از اثبـات آن دو از راه بازگردانـدن بـه     پيش] و اين[هم الف، پس برخي ج الف است؛ 
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و بدين سبب بـود  . ولي شكل چهارم چنين نيست]. دهد رخ مي[اول يا جز آن ] شكل[
ه صرفاً به سبب دشواري، كه براي آن دو پذيرش حاصل آمد و براي اين يك وازنش، ن

  ).187، ص1394الدين،  شيرازي، قطب(گونه كه گفته شده است  آن

دشـواري دوچنـدان در   «بر پاية اين شرح، سهروردي شكل چهارم را نه فقط به خـاطر  
كند؛ يعني به همـان دو دليلـي كـه     حذف مي» دوري از طبع«بلكه همچنين به سبب » اثبات
سـادگي، پاسـخ    بدين سان، نخستين پرسش ما، به. نصير نقد كرد سينا ذكر، و البته خواجه ابن

  . شود يابد و زمينه براي بررسي پرسش دوم فراهم مي خود را مي
از دسـتگاه  ) به منزلـة يـك شـكل جداگانـه    (از سهروردي، ارسطو شكل چهارم را  پيش
جـاي داد،  تـوان در آن دسـتگاه    آساني مـي  اش كنار گذاشته بود، ولي اين شكل را به قياسي
توان كرد؟ براي  آيا چنين كاري را با دستگاه قياسي سهروردي هم مي. اند كه جاي داده چنان

  .پاسخ به اين پرسش، نخست بايد مروري كنيم بر دستگاه قياسي سهروردي
  

  مروري بر دستگاه قياسي سهروردي .3
آن دو . كنـد  موضـوع و سـه قاعـده اسـتوار مـي      اش را بـر دو اصـل   ارسطو دستگاه قياسـي 

اند از عكس، خلـف،   ؛ و آن سه قاعده عبارتCelarentو  Barbaraاند از  موضوع عبارت اصل
كم يكي از اين سه قاعده همة ضروب غيربديهي همة اشكال  او با كاربست دست. و افتراض

بنابراين، . كاهد موضوع فرومي طور مستقيم يا غيرمستقيم، به يكي از آن دو اصل گانه را، به سه
روش سهروردي نيز بر فروكاهش استوار است؛ بـا  .ش ارسطو بر فروكاهش استوار استرو

كاهد ولي  هاي مختلف غيربديهي را به دو ضرب بديهي فرومي اين تفاوت كه ارسطو ضرب
كاهـد ـ بـه     سهروردي مقدمات مختلف ضروب متفاوت را در هر شكل به يك قسم فرومي

عدول محمول، افتـراض،  : سه ركن مبتني استاين فروكاهش بر . موجب كلي ضروري بتّي
هـاي   هاي سالب را به موجـب، بـا دومـي گـزاره     سهروردي با اولي گزاره. و ضرورت بتّاته

كند و در  هاي ممكن و ممتنع را به ضروري دگرگون مي جزئي را به كلّي، و با سومي گزاره
وري بتّـي فـرو   هاي مستعمل در قيـاس را بـه موجـب كلّـي ضـر      نتيجه همة اصناف گزاره

جا كه بحث ما در اين مقاله محدود به سطح غيروجهيِ دسـتگاه سـهروردي    از آن. كاهد مي
  .پردازيم است، تنها به دو ركن نخست مي
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  عدول محمول 1,3
در ايـن روش،  . عدول محمول روشي است براي تبديل سلب تحصيلي به ايجـاب عـدولي  

هيچ الـف ب  «بدين سان، . شود سلبي كه جزء رابطه است به بخشي از محمول دگرگون مي
اسـت  » ب برخـي الـف ناــ   «به » برخي الف ب نيست«، و »ب است هر الف ناـ«به » نيست

تـوانيم بگـوييم كـه     اسـتفاده كنـيم، مـي    Pو  Sاگر بـه جـاي الـف و ب از    . يابد تحويل مي
  .داند هاي زير را بر اساس عدول محمول درست مي سهروردي معادله

SeP≡SaP ́
SoP≡SiP.́ 

  
دانان مسلمان، به دو گزارة سمت چپ سالبة محصله و بـه دو گـزارة    در اصطالح منطق
روشـن اسـت كـه دسـتگاه قياسـي      . شـود  گفتـه مـي   معدولـةالمحمول سمت راست موجبة 

هـاي   ارزي اين دو قسم گزاره نياز دارد تـا از ايـن رهگـذر بتوانـد موجبـه      سهروردي به هم
هـا را بـه    هاي محصله كند و بخشي از فروكـاهش گـزاره   را جايگزين سالبه المحمول معدولة

دانستند بلكـه   ارز نمي و را هماز سهروردي اين د دانان پيش اما بسياري از منطق. انجام برساند
زيرا از نظر آنـان، اولـي بـا    . شمردند صدق سالبة محصله را اعم از صدق موجبة معدوله مي

   موضوع معدوم هم صادق است ولي دومي، بر پاية قاعدة فرعيت، فقط با موضـوعِ موجـود
لي، بـر  به رأي آنان، بر اساس قاعدة فرعيت، ايجابِ يك محمول، اگرچه عدو. صادق است

يك موضوع، فرعِ بر ثبوت و وجود آن موضوع اسـت؛ ولـي سـلبِ يـك محمـول از يـك       
  .تواند معدوم باشد موضوع فرع بر ثبوت و وجود آن موضوع نيست بلكه آن موضوع مي

هـاي   هاي شخصي؛ در گـزاره  پذيرد، ولي فقط در گزاره ارزي را مي سهروردي اين ناهم
انـد،   ها داراي عقدالوضع ايجابي گويد كه چون اين گزاره پذيرد و مي محصور، اما، آن را نمي

بنابراين، در محصورات ميـان  . ها موجود است بر پاية همان قاعدة فرعيت، موضوع همة آن
هاي موجب و سالب از حيث وجود موضوع فرقي نيست؛ يعني در محصـورات هـم    گزاره

در بـاب كـلّ ايـن    (جـب  هاي مو هاي سالب ثبوت دارد و هم موضوع گزاره موضوع گزاره
اين سخن يكي از مواردي اسـت كـه   ). 34- 35و  26 ، صص1380سهروردي، . ك.بحث ر
  .دهد منطق سهروردي تعهد وجودي دارد نشان مي
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  افتراض 2,3
هـاي   وي از اين روش در اثبـات ضـرب  . گردد كاربرد افتراض در بن به خود ارسطو بازمي

Disamis ،Datisi ،Darapti ،Baroco ،Bocardo   پـذيري سـالب كلّـي     و نيز در اثبـات عكـس
سـهروردي  ). 25a14-17 ،28b14 ،28b20-21 ،28a23 ،30a6-14، 1378 ارسطو،(كند  استفاده مي

گيرد، ولي نه در فروكاستن ضروب غيربديهي به  نيز به اقتفاي ارسطو، از اين روش بهره مي
برخـي الـف   «گوييم  كه مي گاميهن. هاي جزئي به كلّي ضروب بديهي، بلكه در تبديل گزاره

برگزينيم و » د«را جداگانه فرض كنيم و برايش نامي مانند » برخي الف«توانيم  ، مي»ب است
، »برخـي الـف ب نيسـت   «گـوييم   كـه مـي   به همين سان، هنگامي. »هر د ب است«بگوييم 

بگـوييم   برگـزينيم و » د«را جداگانه فرض كنيم و برايش نامي ماننـد  » برخي الف«توانيم  مي
بـا اسـتفاده از   ). 25، ص1380سهروردي، . ك.در باب كلّ اين بحث، ر(» هيچ د ب نيست«

  :توان نوشت هاي ميانه مي نمادپردازي سده
SiP≡DaP 
SoP≡DeP. 

  
  شكل اول 3,3

هـا را بـه    توانيم همة گـزاره  حال سهروردي مدعي است كه با عدول محمول و افتراض مي
موجب كلّي و، از اين رهگذر، همة ضروب هر شكل را به ضرب واحدي تبديل كنيم كه يا 

بدين سان . رسد اش به اثبات مي بداهتاً درست است يا بر پاية يك، و تنها يك قاعده درستي
هـاي غيربـديهي    هاي مختلف ارسطويي در اثبـات درسـتي ضـرب    نيازي به كاربست شيوه

، Barbaraهاي  اين شكل چهار ضرب دارد به نام. نخست بپرداريم به شكل اول.نخواهد بود
Celarent ،Darii و ،Ferio . ارسطوBarbara  وCelarent شـمارد، ولـي    ، هر دو، را بديهي مـي

ضرب ديگر را با روش خود به آن تبـديل   انگارد و سه را بديهي ميBarbaraسهروردي تنها 
  :چنين ساختاري دارد Barbara.كند مي

SaM 
MaP 
SaP 

  
هـاي سـالب را بـا عـدول      هاي ديگر مقدمـه  و سهروردي بر آن است كه اگر در ضرب

هاي جزئي را بـا افتـراض بـه كلـي تبـديل كنـيم، صـورتي از         محمول به موجب، و مقدمه
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Barbara اي كه از اين  و نتيجه. اش بديهي است را خواهيم داشت، كه انتاجBarbara  به دست
. ك.در بـاب كـلّ ايـن بحـث، ر    (تبديل به آن است  آيد معادل نتيجة قياس اصلي و قابل مي

  ).35، ص1380 سهروردي،

  :بدين سان
SeP≡SaP ́
SiP≡DaP 
SoP≡DaP.́ 

 

  مشكل دو 4,3
هـايي   مختلـف شـكل دوم دسـتخوش چنـين تبـديل     بر اساس پيشنهاد سهروردي، ضروب 

  :شوند مي
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آيند ساختار يكساني دارند كه بـا   ها به دست مي از اين تبديل هاي جديدي كه پس قياس
  :توان آن را چنين به نمايش گذاشت مي Ć، و A ،Bاستفاده از فرامتغيرهاي 

AaC 
BaĆ 

? 

  :گويد دو نتيجه سهرودي ميتوان گرفت؟  اي مي اما از چنين ساختاري چه نتيجه
AaB́وBaÁ 

حتي اگر يك مصداق مشترك داشـته باشـند،    Bو  Aگيري آن است كه  مبناي اين نتيجه
. ؛ و  اين، از نظر سهروردي، يك تناقض استĆخواهد بود و هم  Cآن مصداق مشترك هم 

ي بر عين ديگري تواند به ايجاب كلّ رو نقيض هر يك مي اند، و از اين متباين Bو  Aبنابراين 
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اگـر مبنـاي   ). 36- 37صصـ ، 1380 سـهروردي، . ك.در باب كلّ اين بحـث، ر (حمل شود 
سهروردي همين بوده باشد، آنگاه بايد گفـت كـه وي مطلـوب خـود را بـا نـوعي نظريـة        

هـا، امـا، بـدين سـان      اثبات مطلوب او با منطـق محمـول  . ها به اثبات رسانده است مجموعه
  :خواهد بود

)1(  مقدمه x Ax Cx  1 
)2( مقدمه x Bx ~Cx  2 
)3( فرض Aa &Ba 3 

، حذف سور كلي1   )4( Aa Ca 1 
، حذف سور كلي2   )5( Ba ~Ca 2 

، حذف عطف3  )6( Aa 3 
، حذف عطف3  )7( Ba 3 
، وضع مقدم6، 4  )8( Ca 1 ،3  
، وضع مقدم7، 5   )9( ~Ca 2 ،3  

، معرفي عطف9، 8   )10( Ca & ~Ca 1 ،2 ،3  
برهان خلف، 10، 3   )11( ~ Aa &Ba  1 ،2  

برهان جانشين صورت ، معرفي نمونه11  )12( Aa ~Ba 1 ،2  
، معرفي سور كلي12  )13( x Ax ~Bx  1 ،2  

xاستنتاج  Bx ~Ax   كـه همـان   )13(از برهان باال و تركيب عطفي آن با سـطر ،
دربـارة  (پوشم  اي است كه از آن چشم مي دهد، كار ساده مطلوب سهروردي را به دست مي

  ).90، ص1383موحد، : نك» برهان جانشين صورت نمونه«
» قاعـدة تبـاين  «گيـرد   اي را كه سهروردي در شكل دوم به كار مي باري، بگذاريد قاعده

از فرآيند تبديل  هاي جديدي كه وي پس بدين سان، بر پاية قاعدة تباين، از ميان قياس.اميمبن
، و دومــي و چهــارمي نتيجــه SaṔ: دهنــد آورد، اولــي و ســومي نتيجــه مــي بــه دســت مــي

  .SoPو  SePاند با  ترتيب، معادل ؛ كه اين نتايج، بهDaṔ:دهند مي
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  شكل سوم 5,3
اش  كنـد كـه بـه نظـر او درسـتي      را با استداللي آغاز مي مسهروردي بحث دربارة شكل سو

  :بديهي است
  .زيد جاندار است
  .زيد انسان است

  .اند برخي از جانداران انسان

  :بندي كرد توان چنين صورت مثال سهروردي را مي
Fa& x Fx &Gx  

و  هاست كه بر پاية قواعد معرفـي عطـف   برهان معتبري در منطق محمول و اين صورت
برهان چه ربطـي بـه شـكل     اما اين صورت. اثبات است سادگي قابل معرّفي سور وجودي به

ها فاقد مقدمة سلبي اسـت و   سوم دارد؟ اين شكل شش ضرب دارد كه سه تاي نخست آن
  :اند از سه ضرب نخست عبارت. ها واجد مقدمة سلبي است سه تاي دومِ آن

Datisi 

MiS 
MaP 
SiP  

Disamis 

MaS 
MiP 
SiP  

Darapti 

MaS 
MaP 
SiP 

اين گواه . (كم يك مصداق دارد در هر سه ضرب باال دست Mسهروردي بر آن است كه 
. بناميم mبياييد آن مصداق را .) كه دستگاه قياسي او تعهد وجودي دارد ديگري است بر اين

، كـه نتيجـه   Pmو   Sm: توان بـه دسـت آورد   در اين صورت، از مقدمات هر سه ضرب مي
x: دهند مي Sx&Px ،وسطاييِ ما معادل اسـت بـا    و اين بر پاية نمادپردازي قرونSiP . و

  .شوند اما سه ضرب دوم اين شكل با عدول محمول به يكي از اين سه ضرب تبديل مي
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  :و از نظر سهروردي
SoP≡ SiP ́. 

برد، از  كار مي شكل سوم بهاي را كه سهروردي در  جا نيز بگذاريد تا قاعده باري، در اين
در باب كلّ اين (سازي بخوانيم  گيرد، جزئيه آن روي كه از مقدمات شخصيه نتيجة جزئيه مي

  ).37- 39صص، 1380 سهروردي،. ك.بحث، ر
  
  هاي دو نظام ارسطو و سهروردي تفاوت .4

برشـمارم،  هاي خرد و كالن اين دو نظـام را   من در اين جستار بر آن نيستم كه همة تفاوت
هايي تكيه كنم كه شايد داوري در باب امكان طرح شكل  خواهم بر آن تفاوت بلكه بيشتر مي

بـر ايـن اسـاس، بايـد بـر دو تفـاوت       . چهارم در دستگاه قياسي سهروردي را ميسر سـازند 
  .برجسته انگشت تأكيد بنهم
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ل يا از هاي متقدمي از همان شك هاي هر شكل را بر ضرب كه ارسطو ضرب نخست اين
كند؛ ولـي سـهروردي هـيچ     استوار مي Celarentو  Barbaraيك شكل متقدم، و در نهايت بر

هـاي   كند، بلكه ضرب ضربي از هيچ شكلي را بر هيچ ضربي از هيچ شكل ديگر استوار نمي
كند كه ذيل قاعـدة خـاص مربـوط بـه همـان       هايي تبديل مي مختلف هر شكل را به فرمول

هـايي كـه    را به فرمول) Barbaraبه جز (هاي مختلف شكل اول   ضرب: گيرد شكل قرار مي
هايي كه تحت قاعدة  گيرند؛ ضربهاي مختلف شكل دوم را به فرمول قرار مي Barbaraتحت 

هـايي كـه تحـت قاعـدة      هاي مختلف شكل سوم را به فرمول شوند؛ و ضرب تباين واقع مي
دستگاه ارسطويي نسبت به تحويـل بـه   به ديگر سخن، هر شكل در . گنجند سازي مي جزئيه
مـن  . گشوده است، ولي در دستگاه سهروردي بسته اسـت ) و حتي پسين(هاي پيشين  شكل

هاي مختلـف هـر    و نيز اين را كه سهروردي ضرب. نامم اين را از اين پس اصل بستگي مي
  .خوانم گنجاند اصل يگانگي مي شكل را تحت يك و تنها يك قاعده مي

گانه را با سه روش عكـس، خلـف، و    هاي نابديهي اَشكال سه سطو ضربكه ار دوم اين
كنـد؛ امـا    اسـتوار مـي  ) Celarentو  Barabaraو در نهايت بـر (هاي پيشين  افتراض بر ضرب

اي متفاوت  كند و افتراض را به شيوه سهروردي به هيچ روي از عكس و خلف استفاده نمي
تنهـا بـراي   ... به ميان آوردن عكـس «: گويد ا ميدربارة عكس آشكار. برد با ارسطو به كار مي

دي، سـهرور (» آيـد  از ايـن مـي   چـه پـس   مان به آن در آن يادآوري بود، نه به خاطر نيازمندي
وي بر آن است كـه كـاربرد عكـس در    . ، يعني نه در ساختن دستگاه قياسي)33، ص1380

انجامد؛ زيرا آنان عكس را  يگيرند به دور م اي كه مشائيان در پيش مي دستگاه قياسي به شيوه
كند، كه اين خلف خود بر افتراض اسـتوار اسـت، و افتـراض     با خلف و افتراض اثبات مي

دي، سـهرور (رسـد   همان شكل سوم است، و شكل سوم به نوبة خود با عكس به اثبات مي
سپس كاربرد خلف در عكس نـامطبوع  «: نويسد  دربارة خلف نيز مي). 58- 59، صص1380
، يعني مخالف ترتيب طبيعي است؛ چون خلف در شمار )59، ص1380دي، سهرور(» است
هـا در دسـتگاه    هاي مركّب از اقتراني شرطي و استثنايي است، و جايگـاه ايـن قيـاس    قياس

از عكس است، و اگر عكس بر  از قياس حملي است، و جايگاه قياس حملي پس مشائي پس
از جايگاه طبيعي خـودش   خلف استوار باشد، آنگاه بايد پذيرفت كه خلف چهار مرتبه پيش

اش  كه هنوز به دقت بررسي و تحليل نشده است، چون بررسي و تحليل كار رفته، درحالي به
توان به سهروردي يادآوري كرد كه به همين دليل كـاربرد   مي. آيد از اين مي چهار مرتبه پس

را،  و اما افتـراض . گانة قياس هم مخالف ترتيب طبيعي است هاي سه خلف در اثبات شكل
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بند است؛ يعني افتراض او، بر خالف  برد، در كاربرد آن به اصل بستگي پاي كار مي اگرچه به
افتراض ارسطو، هيچ ضربي از هيچ شكلي را بر هيچ ضـربي از هـيچ شـكل ديگـر اسـتوار      

كه، دستگاه قياسي سهروردي نه به عكس وابسته است، نه به خلـف، و   حاصل اين. كند نمي
خـوانم، و بـه    من اين را اصل ناوابستگي مـي . برد كار مي گونه كه ارسطو به نه به افتراض آن

  : آيد كه مقصود سهروردي از عبارت زير همين است نظرم مي
شان جز بـه هوشيارسـازي و    ها در اثبات صحت شكل: درست اين است كه گفته شود«

هـاي فـراوانِ    ضـابطه  هاي اندك فراگير بهترنـد از  خطور دادن به ذهن نياز ندارند، و ضابطه
  ).61، ص1380دي، سهرور(» نيازمند به تكلّفات و اعتذارات واهي

فهمم كه به جاي كاربسـت عكـس و خلـف و افتـراض در      من اين عبارت را چنين مي
ها را تحت سه قاعـدة ـ از    گانه بهتر است كه آن ضرب هاي سه اثبات ضروب مختلف شكل

  .سازي ، تباين، جزئيهBarbara: نظر سهروردي ـ بديهي درآوريم
كم در سه اصـل   بنابراين، بر پاية اصطالحات من، نظام سهروردي از نظام ارسطو، دست

بندي بـه ايـن سـه     اكنون بايد ديد كه آيا با پاي. يگانگي، بستگي، و ناوابستگي متمايز است
  .توان شكل چهارم را هم در نظام سهروردي گنجاند اصل مي

  
  قياسي سهروردي شكل چهارم در دستگاه .5

  ضرب اول 1,5
  :شود كه چنين ساختاري دارد ناميده مي Bamalipنخستين ضرب شكل چهارم 

MaS 
PaM 
SiP 

اند و، بنابراين، نه نيازي به عدول محمول دارند تـا   هر دو مقدمة اين ضرب موجب كلي
توان  كل ميتنها كاري كه با اين ش. موجب شوند، و نه نيازي به افتراض دارند تا كلّي شوند

 Barbaraدر اين صـورت يـك   . جايي مقدمات جابه: اند كرد همان است كه ديگران هم كرده
  :خواهيم داشت

PaM 
MaS 
PaS 
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و اگر بخـواهيم بـا عكـسِ    . است SiPاما نتيجة اين قياس مطلوب ما نيست؛ مطلوب ما 
PaS حـل ايـن باشـد كـه بـا       شايد راه. به آن برسيم، بايد اصل ناوابستگي را زير پا بگذاريم

 PaSرا از SiPسـازي،   فرض وجـوديِ دسـتگاه سـهروردي و قاعـدة جزئيـه      استفاده از پيش
  :استنتاج كنيم

)1(  مقدمه x Px Sx  1 
)فرض وجودي پيش(مقدمه   )2( x Px  2 

)نمونة فصلي(فرض  )3( Pa 3 
حذف سور كلّي ،1  )4( Pa Sa 1 

، وضع مقدم4، 3  )5( Sa 1 ،3  
، معرفي عطف5، 3  )6( Sa &Pa 1 ،3  

، معرفي سور وجودي6  )7( x Sx &Px  1 ،3  
، حذف سور وجودي7، 3، 2  )8( x Sx &Px  1 ،2  

پذيري موجب كلّي بـه   در اين صورت، اوالً بايد دانست كه اين چيزي جز اثبات عكس
ايم، بلكه از عكـس   موجب جزئي نيست؛ يعني ما با اين كار از استعمال عكس پرهيز نكرده

. ايم؛ و اين عمالً باز هم زير پا گذاشتن اصل ناوابستگي است اش استفاده كرده همراه با اثبات
گاه بر پاية اصل يگـانگي بايـد    سازي گنجانديم، آن را در ذيل قاعدة جزئيه Bamalipثانياً اگر 
ــ كـاري كـه شـدني     . هاي ديگر شكل چهارم را هم در ذيل همين قاعده بگنجـانيم  ضرب
  .نيست

  
  ضرب دوم 2,5

  :شود كه چنين ساختاري دارد ناميده مي Dimarisدومين ضرب شكل چهارم 
MaS 
PiM 
SiP  

اين ضرب يك مقدمة جزئي دارد كه بر پاية روش سهروردي با افتراض به كلّي تبـديل  
  :شود دگرگون ميBarbaraجايي مقدمات به  شود و سپس با جابه مي
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DaM  
MaS 
DaS 

از . مشكل كـوچكي نخواهـد بـود    SiPو  DaSارزي  ولي در اين صورت نشان دادن هم
را بدين شـيوه اثبـات    Dimarisكار ببريم و  ار بهتر باشد كه افتراض را دو ب رو شايد ساده اين
  :كنيم

)1(  مقدمه MaS 1 
)2(  مقدمه PiM 2 

)3(  ، افتراض2 DaP 2 
)4(  ، افتراض2 DaM 2 
1 ،4 ،Barbara )5( DaS 1 ،2  
4 ،5 ،Darapti )6( SiP 1 ،2  

روشني اصل بسـتگي را زيـر    به Daraptiو  Barbaraبر  Dimarisولي اين برهان، با ابتناي 
  .گذارد پا مي
  
  ضرب سوم 3,5

  :شود كه چنين ساختاري دارد ناميده مي Camenesسومين ضرب شكل چهارم 
MeS 
PaM 
SeP  

اين ضرب يك مقدمة سالب دارد كه بر پاية روش سـهروردي بـا عـدول محمـول بـه      
  :شود دگرگون مي Barbaraجايي مقدمات به  شود و با جابه موجب تبديل مي

PaM 
MaŚ 
PaŚ 

را با عكـس   PeS، و سپس PeSرا به  PaŚاما براي تبديل نتيجه به مطلوب، نخست بايد 
  . دگرگون كنيم؛ و اين دومي بر خالف اصل ناوابستگي است SePبه 
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  ضرب چهارم 4,5
  :شود كه چنين ساختاري دارد ناميده مي Fesapoچهارمين ضرب شكل چهارم 

MaS 
PeM 
SoP  

اين ضرب يك مقدمة سالب دارد كه بر پاية روش سـهروردي بـا عـدول محمـول بـه      
  :شود موجب تبديل مي

MaS 
PaḾ 
SoP  

جـايي مقـدمات    در اين صورت يك قياس چهارحدي خواهيم داشت كه حتي با جابـه 
  :شايد برهان زير راهگشا باشد. دگرگون كرد Barbaraتوان آن را به  نمي

)1(  مقدمه MaS 1 
)2(  مقدمه PaḾ 2 

)3(  ، عكس1 SiM 1 
)4(  ، افتراض3 DaM 1 
)5(  ، قاعدة تباين4، 2 DaP ́1 ،2  

خاطر استفاده از افتراض و قاعـدة تبـاين، بسـيار بـه رهيافـت سـهروردي        اين برهان، به
اما بـا كاربسـت عكـس، اصـل     . در آن روشن است SoPو  DaṔارزي  نيز هم. نزديك است

  .گذارد ناوابستگي را زير پا مي
  

  ضرب پنجم 5,5
  :شود كه چنين ساختاري دارد ناميده مي Fresisonو سرانجام، پنجمين ضرب شكل چهارم 

MiS 
PeM 
SoP  

اين ضرب يك مقدمة جزئي دارد و يك مقدمة سالب، كه بر پاية روش سهروردي، اولي 
  :شود به كلي، و دومي با عدول محمول به موجب تبديل مي با افتراض
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DaS 
PaḾ 
SoP  

تـوان آن را بـا    در اين صورت باز هم يك قياس چهار حدي خواهيم داشـت كـه نمـي   
رو شايد بهتر باشد كه افتراض را چند بـار   از اين. تبديل كرد Barbaraجايي مقدمات به  جابه
  :كنيم كار ببريم و آن را بدين شيوه اثبات به

)1(  مقدمه MiS 1 
)2(  مقدمه PeM 2 

)3(  ، افتراض1 DaM 1 
)4(  ، افتراض1 DaS 1 
)5(  ، عدول محمول2 PaḾ 2 
3 ،4 ،Darapti )6( SiM 1 
)7(  ، افتراض6 GaM 1 
)8(  ، قاعدة تباين7، 5 GaP ́1 ،2  

سبب كاربست افتـراض، عـدول محمـول، و قاعـدة تبـاين، بـه رهيافـت         اين برهان، به
ولـي بـا   . در آن آشـكار اسـت   SoPو  GaṔارزي  نيـز هـم  . سهروردي خيلي نزديـك اسـت  

  .گذارد ، اصل بستگي را زير پا ميDaraptiكارگيري  به
سازي، ضـرب دوم تحـت    كه ديديم، ضرب اول تحت قاعدة جزئيه افزون بر اين، چنان

Barbara  وDarapti ضرب سوم تحت ،Barbara ضرب چهارم تحت قاعدة تباين، و ضرب ،
از ايـن رو، در چـارچوب رهيافـت    . گيـرد  و قاعـدة تبـاين قـرار مـي     Daraptiپنجم تحـت  

ل را تحـت قاعـدة واحـدي درآورد و،    هاي پنجگانـة ايـن شـك    توان ضرب سهروردي نمي
  .گذارد بنابراين، شكل چهارم اصل يگانگي را زير پا مي

  

  گيري نتيجه .6
دوري از «سينا،  اش را، به پيروي از ابن سهروردي دليل حذف شكل چهارم از دستگاه قياسي

نكتة مهم اين است كـه دسـتگاه قياسـي    . كند ذكر مي» دشواري دوچندان در اثبات«و » طبع
ايـن در حـالي   . ارسطو و بسياري از ارسطوئيان نيز فاقد شكل چهارم، ولي پذيراي آن است
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آن . تواند پـذيراي شـكل چهـارم باشـد     است كه  دستگاه سهروردي تنگناهايي دارد كه نمي
  :كه اند از اين تنگناها عبارت

من . هيچ ضربي از هيچ شكلي نبايد بر هيچ ضربي از هيچ شكل ديگري استوار شود. 1
 .نامم اين را اصل بستگي مي

من . شكلي نبايد با عكس، خلف، يا افتراض ارسطويي اثبات شود هيچ ضربي از هيچ. 2
 .خوانم اين را اصل ناوابستگي مي

هـاي   كه ضرب چنان. (هاي هر شكل بايد تحت يك، و تنها يك، قاعده درآيند ضرب. 3
اصطالح من ـ قاعـدة تبـاين، و    هاي شكل دوم تحت ـ به   ، ضربBarbaraشكل اول تحت 

من اين را اصل .) اند سازي درآمده هاي شكل سوم تحت ـ به تعبير من ـ قاعدة جزئيه   ضرب
  .كنم يگانگي نام مي

. گـذارد  تنسيق شكل چهارم در چارچوب رهيافت سهروردي هر سه اصل را زير پا مـي 
گانـه را   م ايـن اصـول سـه   تواند هم با رهيافت او تنسيق شود و ه بنابراين شكل چهارم نمي

دهد كه دستگاه قياسي سهروردي نه تنها دربردارندة شـكل چهـارم    اين نشان مي. حفظ كند
و اين يك محدوديت مهمِ نظام سهروردي در سنجش با . نيست، بلكه پذيرندة آن هم نيست

نزلة به م(دستگاه قياسي ارسطو، اگرچه دربردارندة شكل چهارم : كند نظام ارسطو را افشا مي
  .نيست، پذيرندة آن است) يك شكل

  
  ها نوشت پي

 

هاي غربي، كه به پيروي از ارسطو، كبرا را بر صغرا مقـدم   نوشته جا اوالً بر خالف منطق ما در اين. 1
دانـان   كار منطق. (ايم صغرا را بر كبرا مقدم داشته ،هاي دورة اسالمي نوشته دارند، به شيوة منطق مي

هـا را بـه    ثانياً هر يك از شـكل .) دورة اسالمي توجيهي زباني دارد كه اكنون مجال ذكرش نيست
ايـم، نـه بـه صـورت      هاي ميانه به صورت قاعدة اسـتنتاج نوشـته   دانان سده سينا و منطق شيوة ابن

كه ارسـطو، خـود، دومـي را در نظـر داشـته اسـت       لوكاشويچ بر آن است . شرطي منطقاً صادق
)Łukasiewicz,1957, p. 2(ها چندان با وي همراه نيستند  ، ولي نيل)Kneale&Kneale, 1978, pp. 80-

81.( 
سـازد،   ذكراين نكته ضروري است كه ارسطو، اگرچه شكل چهارم را از سه شكل ديگر جدا نمي. 2

 .Ross, 2004, p؛ 53a9-14و 29a19-26، 1378ارسـطو،  . نـك (كند  عمالً همة ضربهاي آن را ذكر مي

35.(  
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درگذشته به سالِ؛ . = كه خالف آن قيد شود، نيز د در سراسر مقاله تاريخها هجري است مگر اين. 3
  .درگذشته در حدود سالِ. = ح. د

 اي مفصـل بـه چـاپ    تصحيح، و همراه با مقدمـه ) Nicolas Rescher(اين رساله را نيكالس رشر  .4
  ).نامه كتاب :نك(رسانده است ولي اسداهللا فالحي نيز آن را دوباره تصحيح و منتشر كرده است 

ي تحقيقـي بـه چـاپ رسـانده اسـت      ا اين رساله را اسداهللا فالحي تصحيح، و همـراه بـا مقدمـه    .5
  ).نامه كتاب  :نك(

  
  نامه كتاب

كتر محمود قاسم؛ مقدمه و تعليقات با تحقيق د. تلخيص كتاب القياس). م1983(احمد  رشد، محمدبن ابن
  .الهيئة المصرية: القاهرة. بترورث وهريدي

مع الشرح لنصيرالدين الطوسي و شرح الشـرح  . اإلشارات و التنبيهات). 1383(عبداهللا  بن  سينا، حسين ابن
 .نشر البالغة: قم .الدين الرازي لقطب

 .نگاه: تهران. ين اديب سلطانيالد ترجمة ميرشمس).اُرگانون(منطق ارسطو  .)1387( ارسطو
تصـحيح و  ). 2ج(مجموعه مصنفات شيخ اشراق : در. حكمة اإلشراق). 1380(الدين  سهروردي، شهاب

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. مقدمه هانري كربن
: هـران سيد محمد موسوي، ت: ، تصحيح و تحقيق1ج. شرح حكمة اإلشراق).1394(الدين  شيرازي، قطب

 .انتشارات حكمت
: ، قم)هاي هفتم تا دهم نهج(سينا  شرح منطق اشارات ابن: تحليل منطقي استدالل). 1395(عظيمي، مهدي 

 .مجمع عالي حكمت اسالمي
، 11 ةدورجاويدان خرد، ،»الهمداني؛ أبوالفتوح أبوالصالح مقالة في الشكل الرابع« ).1393(فالحي، اسداهللا 

 .118- 77 صص تابستان و پاييز، ،25 ةشمار
. »تصحيح و تحقيق رسالة الالمع في الشكل الرابـع، نوشـتة مجدالـدين جيلـي    «). 1394(فالحي، اسداهللا 

 .244- 201 صصپاييز و زمستان، ، 2، شمارة 48فلسفه و كالم اسالمي، دورة 
  .انتشارات علمي فرهنگي: تهران. درآمدي به منطق جديد). 1383(موحد، ضياء 
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