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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسالمی رضویفلسفۀ اسالمیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  های منطقی سمرقندی برخی از اندیشه

  و نظر ابتکاری عالمه طباطبایی در اجزای قضیه
    ١اکبر فایدئی  

  دهکیچ
ناشـناخته سـده هفـتم دان  منطـق ،یسـمرقندبـن اشـرف  محمد الدین شمس

. هجری، نقش مؤثری در رشـد و بالنـدگی منطـق سـینوی در جهـان اسـالم دارد
 الـدین بقطـویژه ه دانان ب ش در افکار برخی منطقتأثیراز ، بررسی آرای منطقی او

های ابن سـینا،  او عالوه بر بسط و گسترش برخی از نوآوری.  حکایت داردیراز
 ابـن سـینا، ینگـار تبعیت از نظـام منطـق. از آرای منطقی خاصی برخوردار است

،  تصدیق، حـل مـسئله کـل کالمـی کـاذبانگاری مرکببساطت تصدیق یا نفی 
 افـزودن ،ر سـه قـسمتفکیک میان مصادیق مختلف ضرورت وصفیه و تقسیم آن ب

 ۀالمحمول و یا موجب ةالموضوع معدوم ة معدولۀشرط ذهنیه در عکس مستوی سالب
 الـدین شـمسهـای منطقـی  الموضـوع، از جملـه اندیـشه ةالمحمول معدوم ةمعدول

  . استیسمرقند
 و بررسی این آراء، در بحث از بساطت تصدیق، به ذکرنوشتار حاضر ضمن ذکر 

                                                                 
 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١١/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(faydei@yahoo.com) استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. ١
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پـردازد   عالمه طباطبایی در مورد تعداد اجزای قضیه مـی دیدگاه ابتکاریو بررسی
  .رود ، نسبت حکمیه از اجزای اصلی قضیه به شمار نمیایشانکه از دیدگاه 

، ضــرورت وصــفیه، عکــس مــستویتــصدیق،  تــصور و :یدیــلکواژگــان 
  .سمرقندی و طباطبایی

  مقدمه. ١
ناخته سـده ناشـدان  منطـق) .ق ٧٠۴ـ ۶٣٨( ی محمد بن اشرف سمرقندالدین شمس

 مانند خواجه یدانان بزرگ  معاصر منطقهفتم هجری، از پیروان منطق دوبخشی ابن سینا،
ن یالد ، سراجیاتبکن یالد نجم ،ی ابهراثیرالدین، یجَن خونیالد ، افضلیطوسالدین رینص
گـذاران بـر تأثیر از یکـی یسـمرقند . اسـتی و عالمـه حلـیرازین شیالد ، قطبیارمو
  ١. استمطالعالشرح تاب ک در ی رازالدین قطب ِی منطقیها شهیاند

ضـمن نقـد و بررسـی آرای  و شـرح آن، ٢القسطاس فی المنطقتاب ک در یسمرقند
یکـی از آرای . ابتکارات متعددی در علم منطق پیدا کـرده اسـتقرن هفتم، ان دان منطق

انگـاری تـصدیق اسـت کـه در آن از اجـزای  ، بساطت تصدیق یا نفی مرکبویمنطقی 
دانان دیگر، نسبت حکمیه را از اجـزای قـضیه  ه نیز سخن گفته و همانند همه منطققضی

اما عالمه طباطبایی بر اساس اعتقادش به فعل نفسانی بودن حکم، نـسبت . دانسته است
داند که نظر ابتکاری ایشان در تعـداد اجـزای قـضیه  حکمیه را بیرون از اجزای قضیه می

الدین سمرقندی و نظر  های منطقی شمس ت و اندیشهبرخی از ابتکارا. شود محسوب می
  .دهد خاص عالمه طباطبایی در تعداد اجزای قضیه، موضوع این مقاله را تشکیل می

  حل مغالطه کل کالمی کاذب. ٢
و گونـاگون بیـان شـده  یاهـ تصـوره کنـون بـ از زمان یونانیان تـا  دروغگومعمای

                                                                 
 از یا نـسخه ، قائـل بـود سـمرقندی اهمیـت خاصـیالدین شمس آرای منطقی رایکه ب رازی الدین قطب. ١

 اکنون همکه درآورد خودش به رشته تحریر به خـط  قمری ٧١١ را در سال ی سمرقندشرح القسطاستاب ک
بهـره سـمرقندی  از سـخنان شـرح المطـالعکتاب  در او. ه موجـود اسـتکیب پاشا در تری نجهتابخانکدر 
  ).٧٣: ١٣٩٣فالحی، : ک.ر (است برده

  .است تدوین یافته) تصورات و تصدیقات( و دو مقاله این کتاب در یک مقدمه. ٢
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 را صورت ایـن معمـادشوارترین . اند هّصدد حل آن برآمد دردر آثار خود  نظران صاحب
  .اند مطرح کرده»  کالمی کاذبّکل«مسلمان با جمله خبری دانان  منطق

مثـال مغالطـه جمـع مـسائل،  را برای  دروغگوی معمای محمد سمرقندالدین شمس
 ،» کاذبةّکل کالمی فی هذه الساع«: اگر کسی بگوید: کرده استو چنین تقریر آورده 

 آن جمله خبری در واقـع از ، زمان سخنی دیگر بر زبان جاری نسازددر حالی که در آن
ن یضیـ، اجتمـاع نق و بنا بر هر دو فـرض؛ یا صادق است یا کاذب،دو حال خارج نیست

 یعنی اگـر خـود آن خبـر در واقـع ، فرض اولربنا ب. آید که محال و باطل است پیش می
 کـاذب خواهـد ،ود همان خبر هر آنچه در آن زمان گفته است از جمله خ،صادق باشد

 ، فـرض دومرو بنـا بـ.  هم صادق باشد و هـم کـاذب،آید که آن خبر بود؛ پس الزم می
ة  کالمـی فـی هـذه الـساعبعض« نقیضش ،یعنی اگر خود آن خبر در واقع کاذب باشد

 خبـری ۀ سخنی غیر از خـود آن جملـ، و چون در آن زمان،صادق خواهد بود ،»صادق
 هم کـاذب و هـم صـادق باشـد کـه ،خود همان خبرکه آید   می پس الزم،نداشته است

  .)٢۵۶: ٢٠١٠سمرقندی، (و باطل است ) اجتماع صدق و کذب(اجتماع نقیضین 
 بـه اراده مخبرعنـه هکن است یااصلی معمای دروغگو از دیدگاه سمرقندی ّاه حل ر

 ةع فـی هـذه الـسایالمـکّل کـ «ۀجملـمراد مخبـر از اگر . شود ین مییتعشخص مخبر 
د؛ یـآ ین الزم نمـیضیاجتماع نق باشد،جمله خبری ن یهمخود ر از ی غی سخنان،»کاذب

و یا صدق سخنانی دیگر ذب ک،  خبرین جملهی ا و کذبصدقاز ن صورت یرا در ایز
اجتماع صدق و کـذب در خـود همـان جملـه (آید که مستلزم اجتماع نقیضین  میالزم 
  .)٢۵٧: همان( نیست )خبری
مطلـق  ،» کـاذبة فـی هـذه الـساعیالمـکّل ک «ۀجمل مخبر از مراد شخصاگر و 
 ی سخن،ن جملهی جز همیو از آنجا که ،ش اعم از خود همین جمله خبری باشدسخنان
 و آنگاه در خصوصرده کان ی را بیا ن جملهی چنی ویین صورت، گویندارد، در ادیگر 

 ،دیـآ ی الزم نمین صورت تناقضیدر ا. دروغ استجمله ه آن کاست  گفته همان جمله
ّل کـ« که عبـارت امعن بدین؛ ء واحد وارد نشده استیبر ش ،در آنذب کرا صدق و یز
ود همـین خـ (مخبرعنهمتضمن دو خبر است که یکی  ،» کاذبة فی هذه الساعیالمک

 مخبرعنـهخبر اول که . است) حکم به کذب آن جمله(به و دیگری مخبر) جمله خبری



 

وزه
آم

 
می
سال

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٢٠٠  

این اجتمـاع  بنـابر.صـادق اسـت، بـه اسـته مخبرکاذب است؛ ولی خبر دوم کـ، است
  .)همان(آید  نقیضین پیش نمی

ّاه حـل  سمرقندی و رالدین شمس در بیان » کالمی کاذبّکل« ۀتقریر روشن مغالط

 ِدانـان  راه را برای حل معمای درغگـو در میـان منطـق،و پاسخ منحصر به فرد وی به آن
، این الکالم نهایةقق دوانی هم در رساله پس از وی هموارتر ساخته است؛ تا آنجا که مح

  .)١١٠ـ١٠٩: ١٣٧۵ ،دوانی(راه حل سمرقندی را قابل قبول دانسته و از آن دفاع کرده است 

  سه قسم    تقسیم آن بر    رورت وصفیه وتفکیک میان مصادیق مختلف ض. ٣
پیروان مکتـب منطقـی سـینوی، در بـاب موجهـات بـسیطه، ضـروریه وصـفیه را بـه 

 الوصـف مـادام ِ یـا ضـرورت)١۵٣: ١٣٨١ رازی، الدینفخر( موضوع ِ شرط وصف بهِضرورت
 )١٨٣: ١٣۵۵کاتبی، ( موضوع ِ مشروط به وصف عنوانیِ و یا ضرورت)۶۶: ١٣۶٣عالمه حلی، (

  .اند های مختلف تقسیم کرده تعریف کرده و آن را متناسب با تعریف خود، به گونه
قندی هـم بـه نوبـه خـود، مـصادیق سـمرمحمـد  الـدین شـمسالزم است بدانیم که 

 قـضیه مـشروطه یـا وگوناگون ضرورت وصفیه را با دقـت نظـر بیـشتری بررسـی کـرده 
 سه قـسم تقـسیم هضروریه وصفیه را به ضرورت به اعتبار وصف تعریف نموده و آن را ب

  :کند می
شود، وصـفی کـه   نسبت به اعتبار وصف حکم میِای که در آن به ضرورت قضیه. ١

شـیء  ال«و » اًّدام حـار  ماةال بالضرورّ دهن سیّکل« مثل ؛ع قضیه مغایرت داردبا موضو
  .»اًّدام حار  ماةمن الدهن بجامد بالضرور

 ١ نسبت به اعتبـار علیـت وصـف عنـوانی موضـوعِای که در آن به ضرورت قضیه. ٢
ی دارد ّ نسبت، نقش علِشود، وصفی که دوام ثبوتش در ثبوت یا دوام ضرورت حکم می

 با توجه به علیت دوام کتابت ًکه مثال  چنان؛علیت آن در صدور حکم، ملحوظ است و
 ةصابع بالـضرور األكّ کاتب متحرّکل«نسبت به حرکت انگشتان دست، حکم کنیم که 

  .»اًدام کاتب ما

                                                                 
  .منظور از وصف عنوانی موضوع، وصفی است که با عنوان موضوع در قضیه ذکر شده است. ١
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 بـه اعتبـار وصـف عنـوانی موضـوع، ًای که در آن به ضرورت نسبت، صرفا قضیه. ٣
 نـسبت داشـته باشـد و ِنی موضوع، نقشی در ضـرورتحکم شود؛ خواه آن وصف عنوا

  .)١٣: ١٣٩۵موسوی، ؛ پور١٣٠ـ١٢٩: تا  بی،؛ همو٧٨: ٢٠١٠ ،سمرقندی(خواه نداشته باشد 
  :قسم سوم هم به نوبه خود بر سه قسم است

 ًکه مـثال  چنان؛دوام وصف عنوانی موضوع، علت دوام ضرورت نسبت است) الف
 ّکـل«ت به حرکت انگشتان دست، حکم کنـیم کـه بدون لحاظ علیت دوام کتابت نسب

  .»اًدام کاتب  ماةصابع بالضرور األكّکاتب متحر
 مثـل ؛ نه علت دوام آن،ثبوت بالفعل وصف، علت تحقق ضرورت نسبت است) ب

  ١.»اًدام کاتب  ماة بالضرورّیّ کاتب غیر أمّکل«
 ،نـدارد نـسبت نقـشی ِ در ثبـوت یـا دوام ضـرورتًوصف عنوانی موضوع، اصال) ج

دام   مـاةبعض األبیض حیوان بالضرور« مثل ؛ تقارن زمانی برقرار است،بلکه میان آن دو
  .)١٣٠: تا  بی،؛ همو٧٨: ٢٠١٠ ،سمرقندی(» أبیض

 نخـستین بـار توسـط ، سـه قـسم مـذکوره وصفیه بـۀتقسیم قضیه مشروطه یا ضروری
خر راهگـشا أدانـان متـ  محمد سمرقندی صورت گرفته است که برای منطقالدین شمس

  .بوده و از اهمیت شایانی برخوردار است

الموضوع   ة معدولۀافزودن شرط ذهنیه در عکس مستوی سالب. ۴
  الموضوع  ةالمحمول معدوم  ة معدولۀالمحمول و یا موجب  ةمعدوم

ــدین شــمساز دیــدگاه  الموضــوعی کــه ة معدولۀ محمــد ســمرقندی، قــضیه ســالبال
 الصدق ه یا حقیقیه بودن، عکس مستوی الزمدر صورت خارجیمحمولش امر عدمی باشد، 

وی در ایـن . باشـد  دارای عکس مـی،ای تنها در صورت ذهنیه بودن چنین قضیه. ندارد
 حقیقیـه و خارجیـه، ِالمحمولةالموضـوع معدومـة معدولۀقضایای سـالب: گوید مورد می

زئیـه،  حملیه، خواه کلیه باشد و خـواه جۀقضیه سالب. الصدق ندارند عکس مستوی الزم
المحمول باشد، عکس مـستوی نـدارد، ةو معدوم) الموضوعةمعدول(الموضوع ةاگر سالب

                                                                 
  . خواه دائمی باشد و خواه نه؛شود  کاتب محقق میِی بودنّما با تحقق کتابت، ضرورت غیر ًچون صرفا. ١
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از معـدوم الزم ) کـه مـستلزم ایجـاب اسـت( وگرنه سـلب سـلب ؛ اینکه ذهنیه باشدمگر
 ،»البـاری نیـست هـیچ غیـر انـسانی شـریک «ۀ چون اگر قضی.آید و آن محال است می

 الباری برخی شریک«است؛ در حالی که عکس آن ًخارجیه یا حقیقیه باشد، ضرورتا صادق 
 الباری برخی شریک«، صادق نیست؛ زیرا اگر صادق باشد، »غیر انسان نیست به امکان عام

.  عبـارت از اثبـات اسـت، چـرا کـه سـلب در سـلب؛ صادق خواهد بـود،»انسان است
» ست مادام که غیر موجود اً نیست ضرورتاهیچ غیر موجودی خأل«همچنین اگر قضیه 

 غیـر موجـود برخی خأل«خارجیه یا حقیقیه باشد، صادق است؛ در حالی که عکس آن 
 موجود باشد و آن آید که برخی خأل  وگرنه الزم می؛، کاذب است»امکان عامه نیست ب

 عکس نداشته باشد، هیچ یـک از ، عامهۀکه ضروریه و مشروطهنگامی و . محال است
)  حقیقیه و خارجیهِالمحمولةالموضوع معدومةلدر قضایای سالبه معدو(موجهات بسیطه 

  .)١۶٩: تا ، بیهمو(عکس نخواهد داشت 
المحمولی که موضوعش امر عدمی باشد، ة معدولۀ قضیه موجب،از دیدگاه سمرقندی

ای  چنـین قـضیه. الصدق نـدارد در صورت خارجیه یا حقیقیه بودن، عکس مستوی الزم
قضایای : گوید وی در این مورد می. باشد  دارای عکس می،تنها در صورت ذهنیه بودن

الصدق   عکس مستوی الزم، حقیقیه و خارجیهِالموضوعةالمحمول معدومة معدولۀموجب
قــضیه موجبـه حملیــه، خــواه کلیـه باشــد و خــواه جزئیـه، اگــر ســالبةالمحمول . ندارنـد

الموضوع باشد، عکس مـستوی نـدارد، مگـر اینکـه ذهنیـه ةو معدوم) معدولةالمحمول(
، صـادق اسـت؛ در حـالی کـه »الباری غیر انـسان اسـت هر شریک«چون قضیه . شدبا

، با عنـوان قـضیه خارجیـه یـا حقیقیـه »الباری است برخی غیر انسان شریک«عکس آن 
 موجود  هر خألی غیر«همچنین قضیه . نیست، بلکه به شرط ذهنیه بودن صادق استصادق 
 با عنـوان ،» است موجود خألبرخی غیر«، صادق است؛ در حالی که عکس آن »است

: ک.ر( بلکه بـه شـرط ذهنیـه بـودن صـادق اسـت ،قضیه حقیقیه و خارجیه صادق نیست
  .)١٧٠ـ١۶٩: همان

 غیر قابلنظیر و   سمرقندی در نوع خود بیالدین شمسآید که این نوآوری   میبه نظر
  .مناقشه باشد
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  بساطت تصدیق. ۵
رابی، علـم حـصولی را بـه تـصور و پیروان منطق دوبخشی سـینوی، بـه تبعیـت از فـا

تصدیق تقسیم کرده و با توجه به آرای مختلفشان در ارتباط با مسئله حکم و تصدیق، در 
 :١٣۶٧فـارابی، : ک.ر( انـد پیـدا کـرده نظـر مورد بـسیط یـا مرکـب بـودن تـصدیق اخـتالف

  .)٨١: ١۴١١الدین رازی، ؛ فخر١٧٢: ١٣۶۶حلی، عالمه ؛ ۴: ١٣١۶ساوی، ابن سهالن ؛ ٢۶٧ـ١/٢۶۶
غزالی معرفت و ادراک ذوات مفرد، مثل ادراک معنای انـسان، حیـوان و سـنگ را 

ًمـثال در : گوید ها را تصدیق دانسته و می تصور، و علم به نسبت ایجابی یا سلبی میان آن

حکم به اینکه انسان حیوان است، ابتدا باید تصوری از انسان و تصوری از حیـوان باشـد 
  .)٣۶: ١٩٢٧؛ همو، ٢٠٣: تا بی( میان آن دو، تصدیق حاصل آید تا با حکم به نسبت

تصدیق عبارت : گوید ولی ابن سهالن ساوی، حکم را به معنای تصدیق گرفته و می
 و مطابقت آن و اعتقاد به صدق ،از حکم ایجابی یا سلبی میان دو معنای متصور در ذهن

 مقدم بر آن است؛ اما تصور،هر تصدیقی حداقل متوقف بر دو تصور . حکم با خارج است
  .)١٣٠: ب١٣٣٧؛ همو، ۴: الف١٣٣٧؛ همو، ۵۴ـ ۵٣: ١٣٨٣( ِبر تصدیق مقدم نیستمتوقف 
 با این تفاوت که ؛هم همانند غزالی، تصدیق را مرکب انگاشته است  رازیالدینفخر

 بلکـه یـک فعـل نفـسانی و جـزء ،از نظر او، حکم، یک امر معرفتی و ادراکـی نیـست
علم بـر دو قـسم تـصور و تـصدیق اسـت و تفـاوت : گوید  میفخر رازی .تصدیق است

تصدیق عبارت از همان . اساسی تصور و تصدیق به منزله فرق میان بسیط و مرکب است
موضوع، محمول و نـسبت حکمیـه اسـت قضیه است که مرکب از حکم به همراه تصور 

  .)٧: ١٣٨١، ؛ همو۴٣: ١٣٧٣(
: گوید او می. مرکب از چهار جزء پنداشته استَالدین خونجی هم تصدیق را  افضل

تصور عبارت از ادراک ساده است، بدون اینکه مقارن با حکم باشد؛ اما تصدیق عبارت 
 بـه اعتقـاد وی، قـضیه بـدون ١.)۶: ١٣٨٩(از ادراک توأم با حکم ایجابی یا سـلبی اسـت 

                                                                 
 از این رو،. یا ایقاع نسبت ثبوتی یا سلبی است، نه حکم تقییدیری منظور از حکم در این تعریف، حکم خب. ١

به قید ایجابی یا سلبی مقید ساخت تا حکم تقییدی یا تقیید موصوف به صفت را از تعریـف  وی حکم را
؛ چـون مرکـب نـاقص )۴: تـا ؛ اصـفهانی، بـی١١: ١٣۵١؛ همو، ٢: )ب(تا ارموی، بی(تصدیق خارج کند 
  ).٢۶: ١١٢٧جرجانی، ( نه تصدیق ،ستتقییدی متعلق تصور ا
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 بـر تـصور  گرفتن نسبت میان طرفین، قابل تصور نیـست و هـر تـصدیقی متوقـفنظر در
به، به همراه حکم به نـسبت ایجـابی یـا سـلبی میـان آن دو اسـت  علیه و محکوم محکوم

  .)٣: )ب(تا ؛ همو، بی٢ـ١: )الف(تا ؛ ارموی، بی٩: همان(
 و االقتبـاس اساسالدین طوسی در نصیردانان قرن هفتم مانند خواجه  برخی از منطق

 یاتبکـو  طـالع االنـوار فـی المنطـقم و بیان الحق و لسان الـصدقالدین ارموی در  سراج
ن ی، همـالمنصص فی شرح الملخـص و  فی القواعد المنطقیهة الشمسیةالرسال در ینـیقزو
: )الـف(تـا ؛ ارمـوی، بـی٣: ١٣۶٧طوسی، نصیرالدین (اند  ان را آورده و تصدیق را مرکب پنداشتهیب
را  ابهـری پـا اثیرالدینجا که ، تا آن)٢: ١١٨١؛ همـو، ۵: ١۴٣٢؛ کاتبی، ٣ برگ: )ب(تا ؛ همو، بی٢ـ١

 به بداهت مرکب بودن تصدیق، حکم کـرده اسـت ق االفکارئدقافراتر نهاده و در کتاب 
  ١.)۵١٩: تا ابهری، بی(

 دوبخـشی ابـن سـینا، در ِنگاری  محمد سمرقندی هم به پیروی از منطقالدین شمس
منطـق را بـه ، قسطاس االفکار فی تحقیق االسـرار و کتاب المعتقداتبخش منطق کتاب 

دو بخش اصلی ناظر به تصورات و تصدیقات تقسیم کرده و با عنایت به استقالل منطق 
بـرگ : ٧۴٣ ،سـمرقندی(تعریف از برهان، حد و رسم را بر مبحث قضایا مقدم ساخته اسـت 

  .)٩٣ و ٧٢ ،٢: تا  بی،؛ همو ۶٠ و ۴٩ ،٢: ٢٠١٠ ،؛ همو٧۵ ـ٧٣
 الهام از بیان ابن سـینا، تـصور را معرفـت و او در بحث از ماهیت تصور و تصدیق، با

 خود حکمانگاری تصدیق، آن را عبارت از   و با نفی نظریه مرکب٢تصدیق را علم دانسته
 ادراک ْتـصور. شود  دو نوع تصور و تصدیق تقسیم میهعلم ب: گوید  می،به شمار آورده

 کـه نفـس ا حکم بـه ایـن معنـ؛غیر از حکم است و تصدیق عبارت از خود حکم است
آدمی، وقوع نسبت ایجابی و یا عدم وقوع نـسبت را درک کنـد و قـضیه هـم حاصـل از 

                                                                 
 یک نوع ادراک و انفعال نفسانی است؛ ولی حکم، فعل نفس است نـه ْتصدیق: اند منطقیان متأخر گفته. ١

  ).٩ ـ ٨: تا  رازی، بیالدین قطب(پس حکم عین تصدیق نیست . انفعال آن
ّن طریق التصور فال یتصور معناه إلی مالشیء قد یجهل «: گوید  میاالشارات و التنبیهاتابن سینا در کتاب . ٢ ّ

 :١٣٩٢ ،؛ سمرقندی٢۴ـ١/٢٣: ١۴٠٣سینا،  ناب(» ...ّ التصدیق إلی أن یتعلم؛ وقد یجهل من جهة...ّأن یتعرف
: گوید و میسمرقندی در مقام توضیح این عبارت بوعلی، فرق میان علم و معرفت را بررسی کرده ). ١٨٩

 از عبـارت ،ند و به همین مناسبت است که ابن سینا در مورد تصورتصور را معرفت و تصدیق را علم گوی
  ).١٩١: ١٣٩٢سمرقندی، ( استفاده کرده است »مّأن یتعل« و در مورد تصدیق از عبارت »فّأن یتعر«
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عبـارت او در . )۶٣: ١٩٧١ ،؛ همـو٧٣بـرگ : ٧۴٣ ،همـو( میان تـصور و تـصدیق اسـت ترکیب
  : چنین استبشارات االشاراتکتاب 

 بـأن کـذا اًن کان حکمـإن کان غیر الحکم؛ أو تصدیق إر ّا تصوّمإ ّ العقلیكدرااإلّإن «
  .)١٨٣: ١٣٩٢ ،همو(» الثانی سلبإیجاب ول ّاألوکذا أو لیس کذا؛ و

 علیه محکومبه و   سمرقندی، هر تصدیقی مسبوق به تصور محکومالدین شمساز نظر 
؛ چون هیچ تصدیقی بدون تـصور طـرفین و )١۵: تا  بی،؛ همو١١: ٢٠١٠ ،همو(و نسبت است 
 امری بسیط بوده و ْ تصدیق،با این حال. )٧٣برگ : ٧۴٣ ،همو(تصور نیست  منسبت حکمیه

 شرط حصول تـصدیق و از ، و تصور طرفین و نسبت حکمیه،به معنای خود حکم است
منظور او از حکم، صورت ذهنی حاصل از نـسبت .  نه جزء تصدیق؛اجزای قضیه است

نـه حکـم بـه معنـای  ایجابی یا سلبی میان طرفین قضیه است که یک امر انفعالی است؛
  .قاع نسبت ایجابی یا سلبی میان طرفین که امری فعلی استای

بدیهی و کسبی، صدق و کذب، و : گوید انگاری تصدیق می او در مقام نفی مرکب
 و ؛یقینی و غیر یقینی بودن تصدیق، تنها با قیاس به حکم قابـل سـنجش و اعتبـار اسـت

کب از مجمـوع حکـم اگر تصدیق را مر. انگاری تصدیق ناسازگار است این امر با مرکب
توان به بدیهی یا یقینی و یا صادق بودن آن حکم کرد؛ چون  و تصور طرفین بدانیم، نمی

عـالوه بـر ه  ب١. کسبی، غیر یقینی و یا کاذب باشد،ممکن است که برخی از اجزای آن
) صورت اجتمـاعی اجـزای قـضیه(انگاری تصدیق، هیئت اجتماعی  اساس نظریه مرکب

آیـد   که در ایـن صـورت الزم مـی٢ در ماهیت تصدیق خواهد بودکه علم نیست، داخل
خود تصدیق هم علم نباشد؛ چون هیئت اجتماعی علم نیست، بلکه معلوم است؛ وگرنـه 

: ٢٠١٠ ،همو( در حالی که یک علم است نه چند علم ،یک تصدیق چند علم خواهد بود
  .)۴ـ٣: تا  بی،؛ همو۴ـ٣

                                                                 
 برای جزم به حکم در آن کافی است، هرچند ،ست که تصور طرفین و نسبت حکمیه اتصدیق بدیهی آن. ١

کـه انـسان » انسان انسان است«؛ مثل تصدیق موجود در قضیه )٣: تا ، بیهمو(که طرفینش کسبی باشند 
 از نظری بوده و محتاج به تعریف است؛ ولی حمل یک شـیء بـر خـودش،دلیل مرکب بودنش کسبی و ه ب

  .ات استنیاز از اثب نوع حمل اولی و بدیهی بوده و بی
 جود هیئت اجتماعی میان آن اجزا، الزم و ضروریباشد، و) حکم و تصور طرفین( مرکب از اجزا ْاگر تصدیق. ٢

  ).همان(آید  است؛ چون با فقدان صورت اجتماعی، مرکب واحد حاصل نمی
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حکمیـه را شـرط حـصول تـصدیق و از  تصور موضوع، محمول و نـسبت سمرقندی
 بـا تحقـق ،از دیدگاه وی، ماهیت قضیه حملیه.  نه اجزای تصدیق،داند اجزای قضیه می

یکی موضوع، دیگری محمول و سومی ایقاع نسبت ایجـابی یـا : یابد سه امر تمامیت می
نـام دارد و » نسبت حکمیـه «،سلبی است که هر یک از نسبت ایجابی و یا نسبت سلبی

شـود و رابطـه از  ته است در قضیه مذکور افتد که در این صورت رابطه نامیـده مـیشایس
جمله ادوات است که فاقد معنای استقاللی بوده و از دو حال خارج نیست، یا در قالب 

 است که به دلیل داللتشان بر زمان، رابط زمانی» ...کان، وجد و«قبیل کلمات وجودی از 
اسـت کـه رابـط » ّهو، هـی، هـم و هـن« اسم ضمیر نظیر شوند و یا در قالب نامیده می

ای که در آن به رابط زمانی یا غیر زمانی تصریح شود، قـضیه  قضیه. باشند زمانی می غیر
 و اگر ادات ربط در زبان عربی، با اتکاء به فهم و شعور مخاطـب ١شود ثالثی نامیده می

؛ ولی در »زید لیس بکاتب«یا » زید کاتب«گیرد، مثل  حذف شود، قضیه ثنایی نام می
یـا » بـود« و کلمـه ،غیـر زمـانی) رابـط(به عنوان لفظ زائـد » است«فارسی که از کلمه 

شـود، حـذف آن  زمانی در قضایای مرکبه استفاده می) رابط(به عنوان لفظ زائد » باشد«
  .)٩٧ـ٩۶: تا ؛ همو، بی ۶٣ـ ۶٢: ٢٠١٠، همو(، جایز نیست )ادات ربط(الفاظ 

یابی  و حکـم، جـزء تـصدیق ،ست که تصدیق، امری بسیط اسـت اقعیت این وا:ارز
طور کـه مالصـدرا و پیـروانش  همان. نیست؛ بلکه عین تصدیق و یا الزمه تصدیق است

م، با بار ادراکی و معرفتـی کبودن ح ْاند، حکم عبارت از فعل کاشف است و فعل گفته
: ١٣۶٢؛ همـو، ٢٠٨: تـا طباطبـایی، بـی؛ ٣١٣: ١٣۶٣صدرالدین شیرازی، (داشتن آن ناسازگار نیست 

 و از آن جهـت کـه ، غیر از تصدیق است،حکم از آن جهت که فعل نفس است. )٢۵١
تصوری همچنین . حاکی از اتحاد موضوع و محمول در خارج است، عین تصدیق است

 عبارت از تـصدیق اسـت؛ پـس تـصدیق ،که جدای از حکم نبوده و مستلزم حکم باشد
 مـستلزم ، عین حکم است و با تفسیری دیگـر،ست که با یک تفسیرعبارت از تصوری ا

 و حکم ،انگاری تصدیق بنابراین نظریه مرکب. )٣١٣: ١٣۶٣صدرالدین شیرازی، (حکم است 
 مغایر با ِابهری به بداهت آن، قابل پذیرش نبوده و حکم اعم از اینکه به عنوان فعل نفس

                                                                 
وی قضیه دارای رابط غیر زمانی را ثالثی تام، و قضیه دارای رابط زمـانی را ثالثـی نـاقص نامیـده اسـت . ١

  ).۶٢: ٢٠١٠، همو(
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صدیق وضوع و محمـول قـضیه، عـین تـ و یا از جهت حکایتش از نسبت میان م،تصدیق
  .شمار آید، در هر حال، تصدیق با خود قضیه مغایرت دارد به

  اطبایی در مورد تعداد اجزای قضیهنظر ابتکاری عالمه طب. ۶
دانان دیگر، نسبت حکمیـه   سمرقندی همانند منطقالدین شمس ،که گفته شد چنان

دیـدگاه عالمـه طباطبـایی، نـسبت را از اجزای اصلی قضیه حملیه دانسته است؛ ولـی از 
  .حکمیه از اجزای قضیه نیست

 مرکـب از ،ای آیـد کـه هـر قـضیه حملیـه میارات ابن سینا و مالصدرا چنین براز عب
و حکم ) نسبت محمول به موضوع(موضوع، محمول، نسبت حکمیه : چهار جزء است

 ۀقـضی هـر دو ه دریـنـسبت حکمها  بنا به عقیده آن). حکم به اتحاد محمول با موضوع(
 بـه ، با این تفاوت که در قضیه موجبه؛ استی و اتحادیثبوت یک نسبت ،موجبه و سالبه

 بـه ، ولی در قـضیه سـالبه،شود االمر حکم می مطابقت این نسبت اتحادی با واقع و نفس
  .)پاورقی، ٢٠٣ـ٢٠٢ :تا ؛ طباطبایی، بی١/١٢۵: ١۴٠٣ابن سینا، (شود  عدم مطابقت آن حکم می

 چهار جزء دارد که در آن بـه ، موجبه١ۀهور فالسفه این است که هلیت مرکبنظر مش
 فاقـد نـسبت حکمیـه ،شود؛ ولی هلیت بـسیطه ثبوت یک شیء بر شیء دیگر حکم می

شود؛ نه ثبوت یک شیء بـر شـیء  چون در هلیت بسیطه به ثبوت شیء حکم می. است
نـسبت میـان یـک شـیء و نسبت حکمیه قائم به دو طرف است و وجود رابطه یا . دیگر

. ها قضیه سالبه هم فاقد حکـم اسـت از طرف دیگر بنا به عقیده آن. استمعن خودش بی
بنابراین بر اساس دیدگاه مشهور فالسفه، هلیت مرکبـه در قـضایای موجبـه، چهـار جـزء 

و هلیت بـسیطه . دلیل فقدان حکم، دارای سه جزء استه دارد؛ ولی در قضایای سالبه ب
دلیل فقدان نسبت حکمیه، سه جزء دارد؛ ولـی در قـضایای سـالبه ه وجبه بدر قضایای م

) موضـوع و محمـول(دلیل فقدان نسبت حکمیه و فقدان حکم، تنهـا دارای دو جـزء  هب
  .است

 ًاساسـارا مبنی بر اینکه در قـضایای سـالبه ه مشهور فالسفه ینظرطباطبایی این عالمه 
                                                                 

دیـوار  «، مثـلر از وجود موضوع باشدی غیزی چ،ه محمول در آنکاست  یا هیقض،  مرکبهتیهلمنظور از . ١
  .»دیوار موجود است«؛ ولی محمول در هلیت بسیطه، همان وجود موضوع است، مثل »استسفید 
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  وپـس از تـصور موضـوعقـوه مدرکـه  کهعنا م کند؛ بدین تأیید می ، وجود نداردحکمی
 ؛کنـد ی نسبت به اتحاد موضوع با محمـول صـادر نمـی حکم،هیمحمول و نسبت حکم

 فاقد حکم است، نه اینکـه دارای حکـم عـدمی باشـد؛ ،»علی شاعر نیست« قضیه ًمثال
لبـاس ان یـم قوه مدرکـه. چون سلب حکم، عدم جعل حکم است، نه جعل عدم حکم

 مـاتم سـیاه ِایـن لبـاس«کند کـه  نسبت ایجابی ساخته و حکم صادر می ،یاهیو سماتم 
 انجـام یکـارو تصور نـسبت میـان آن دو،  یاهی و سیدیسفپس از تصور  یول ،»است

 ماندن خالی ْدستآدمی همین ذهن با این حال، ؛ کند داده و به اتحاد آن دو حکم نمین
نکـردن خـود را حکـم بـه عـدم حکـم و  خود کـار پنداشـته یو کار انجام ندادن را برا

را » ستیـن«مفهوم است، حکم حاکی از وجود که » است« ِ و در مقابل مفهومشتهپندا
حکم و دارای  ، موجبه قضیهه سالبه را مانندیو قض) این سفیدی سیاهی نیست(سازد  یم

  .)٢۵١: ١٣۶٢ ،؛ همو٢٠۴ـ٢٠٠: تا ، بی طباطبایی:ک.ر( کند ینسبت فرض م
ن اسـت کـه یـدر اه عالمه طباطبایی با نظر مشهور فالسفه تنهـا تفاوت اساسی دیدگا

از نظر عالمـه طباطبـایی، . داند یرون میه بی قضیز از شمار اجزایه را نی نسبت حکموی
از این رو قضایای موجبـه اعـم از هلیـات . نسبت حکمیه در واقع از اجزای قضیه نیست

هـستند؛ امـا قـضایای سـالبه ) موضوع، محمول و حکم(بسیطه و مرکبه، دارای سه جزء 
وی بـرای اثبـات مـدعای . دارند) موضوع و محمول(دلیل فقدان حکم، تنها دو جزء  هب

 نـسبت حکمیـه اسـتمداد ِنفس در صدور حکم، از عالم خارج و تصور: گوید خود می
 آنگـاه کـه ً مـثال؛کنـد شده از نفس، از عالم خارج حکایت میجوید و حکم صادر می
نشیند، دو  کنیم که سپس برای قرائت تشهد می را در حال قیام مشاهده می نمازگزار ِزید

 زید و قیام را دریافته و با حکم به اتحاد قائم با زید، از قیام او در ابتدای ِمفهوم تصوری
شود  قضیه با این حکم، مرکب تام می. کنیم که یک فعل نفسانی است نماز حکایت می

 پس این حکم، تصوری نیست که از خـارج آمـده .که سکوت متکلم بر آن جایز است
باشد؛ بلکه نفس ما این حکم را با استمداد از تصورات حاصله از خارج، انشاء و صـادر 

.  از عـالم خـارج حکایـت دارد،کرده است و به همین جهت است که این فعل نفسانی
ا  امـ،درست است که صدور حکم از ناحیه نفس، متوقف بر تصور نسبت حکمیه است

حکم به اتحاد موضوع و محمول از آن جهت که یک . نسبت حکمیه جزء قضیه نیست
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٢٠٩  

.  نفسانی است، برای تحققش در ظرف ذهن، محتاج به تصور نسبت حکمیه اسـتفعل
 جـزء قـضیه نیـست؛ از ایـن رو ،حکم از این جهت که فعل نفسانی و انشاء نفس است

بلکـه . رود شمار نمیه م جزء قضیه ب یعنی نسبت حکمیه ه،آن) الیه محتاج(علیه  متوقف
جنبـه کاشـفیت دارد و حـاکی از خـارج  اسـت و یک امر ذهنـیحکم از آن جهت که 

 .ستیـه نیـازمنـد بـه نـسبت حکمین جهت نیو از اشود  است، جزء قضیه محسوب می
بـا کـه هلیـات بـسیطه  قضیه در قضیه بودن خود، محتاج به نسبت حکمیه نیست؛ چنان

هلیات بسیطه در عین قضیه بودنـشان، خـالی . ه ندارندینسبت حکم، ه هستندینکه قضیا
اعم از نسبت حکمیه به عنوان جزء قضیه و یا نـسبت حکمیـه (از هر نوع نسبت حکمیه 

ه از آن یدهـد کـه قـض ینشان مامر ن یو اهستند ) الیه حکم به عنوان فعل نفسانی محتاج
: ١٣۶٢ همـو،( ه نـداردیـحکم بـه نـسبت یازیـ تحقق خـود نی برا،ه استیجهت که قض

  .)١۴٨ ـ١۴۶: ١٣۶۴ ،؛ همو٢۵٢ـ٢۵١
این دقت نظر و ابتکار عالمه طباطبایی در مورد تعداد اجزای قضیه، قابـل تحـسین و 

ه مـشهور فالسـفه ینظربدیل است و حق به جانب اوست که ضمن صحه گذاشتن بر  بی
 نسبت حکمیه را هـم از ، وی وجود نداردی حکمًاساسامبنی بر اینکه در قضایای سالبه 

  .داند اجزای اصلی قضیه نمی

  گیری نتیجه. ٧
سـینا در قـرن   محمد بن اشرف سمرقندی از پیروان منطق دوبخشی ابـنالدین شمس

 یهـا ن مباحث و حوزهیتر  او در مهم. برخوردار استیت بارزیهفتم هجری، از شخص
امـا متأسـفانه در نظـر اسـت؛  رده و در علـم منطـق صـاحبکـ زمان خود مطالعـه یعلم

  .های منطقی او کمتر کار شده است اندیشه
 ،»کـاذبة  فـی هـذه الـساعیالمکّل ک« و مخبربه در جمله مخبرعنهتفکیک میان 

 ایـن  محقـق دوانـی هـمهکـاست اصلی سمرقندی در پاسخ به معمای دروغگو ّاه حل ر
  .حل را قابل قبول دانسته و از آن دفاع کرده است راه

 بـه ِ وصـفیه را بـه ضـرورتۀ سمرقندی قضیه مشروطه یـا ضـروری محمدالدین شمس
اعتبار وصف تعریف نموده و مصادیق گوناگون ضرورت وصفیه را با دقت نظر بیشتری 
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  . کرده استبررسی
المحمولی که موضوعش امر عدمی باشد، ة معدولۀ قضیه موجب،از دیدگاه سمرقندی

ای  چنـین قـضیه. الصدق نـدارد زم الِدر صورت خارجیه یا حقیقیه بودن، عکس مستوی
  .باشد  دارای عکس می،تنها در صورت ذهنیه بودن

تـرین آرای منطقـی سـمرقندی  انگاری تصدیق، از مهم بساطت تصدیق یا نفی مرکب
 نبوده و حکم ابهری هم به فتنی در مورد مرکب بودن تصدیق پذیرفخر رازینظر . است

  .بداهت آن ناموجه است
دانان دیگر، نسبت حکمیـه را از اجـزای اصـلی  همانند منطق سمرقندی الدین شمس

قضیه حملیه دانسته است؛ ولی این دیدگاه از نظر عالمـه طباطبـایی، بـا عنایـت بـه فعـل 
  . نیستفتنینفسانی بودن حکم پذیر

م، با ک بودن حْاز دیدگاه عالمه طباطبایی، حکم عبارت از فعل کاشف است و فعل
را مبنـی بـر ه مـشهور فالسـفه ینظروی . ن آن ناسازگار نیستبار ادراکی و معرفتی داشت

کنـد؛ امـا تفـاوت اساسـی  تأییـد مـی ، وجود نداردی حکمًاساسااینکه در قضایای سالبه 
ز یـه را نیـ نسبت حکموین است که یدر ادیدگاه عالمه طباطبایی با نظر مشهور فالسفه 

  .داند یرون میه بی قضیاز شمار اجزا
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  یشناس تابک
 ،قـاهره ،محمـد عبـده شـیخ قیـ، تعلمنطقعلم ال ی فةییرالبصائر النص ، عمرینالد ین ز،ین ساوسهالبن ا .١

  .ق ١٣١۶ ببوالق، ةیری االمی الکبرةالمطبع
 ،شیخ محمد عبده و مقدمه و تحقیق حسن المراغی، تهـران تعلیق، منطقعلم ال ی فةییرالبصائر النص، همو .٢

  . ش١٣٨٣، شمس تبریزی
 دانشگاه ،تهران، پژوه تقی دانشه کوشش محمد، ب)عه تبصره و دو رساله دیگر در منطقمجمو(تبصره ، همو .٣

  )الف. ( ش١٣٣٧تهران، 
تقی کوشـش محمـدبـه ، مجموعه تبـصره و دو رسـاله دیگـر در منطـق کتاب ، پیوسترساله در منطق، همو .۴

  )ب. ( ش١٣٣٧ دانشگاه تهران، ،تهران، پژوه دانش
 دفتـر ،، تهـرانی طوسـالدینری، شرح خواجه نصتنبیهاتالشارات و الااهللا، ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبد .۵

  . ق١۴٠٣، تابکنشر 
نـسخه خطـی، کتابخانـه مجلـس شـورای ، فکـارق االئدقـا  مفضل بن عمر بـن مفـضل،نیرالدی اث،یابهر .۶

  .تا ، بی٢٧۵٢اسالمی، مجموعه شماره 
ر نـسخه خطـی، کتابخانـه ملـک، شـماره ، تـصویبیان الحق و لسان الـصدقالدین محمود،  ارموی، سراج .٧

  )الف. (تا ، بی٢٨۴٣
  . ش١٣۵١بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ، تصحیح غالمحسین یوسفی، لطائف الحکمه، همو .٨
  )ب. (تا ، بی١۵٧٨٩شماره ، ، نسخه خطی، کتابخانه مجلس شورای اسالمیمطالع االنوار فی المنطق، همو .٩
، نسخه خطی، )شرح مطالع االنوار ارموی(تنویر المطالع  الرحمن،الدین محمود بن عبد شمساصفهانی،  . ١٠

  .تا ، بی٣٨٧٣کتابخانه مجلس شورای اسالمی، شماره 
دوفـصلنامه ، » آن در دیگـر موجهـاتتأثیرهای ضرورت وصفی و  گوناگونی«موسوی، سیدمهدی، پور . ١١

  . ش١٣٩۵پاییز و زمستان ، ۵، شماره معارف منطقی
، نـسخه خطـی، کتابخانـه حاشیه بر شرح مطالع االنـوار ارمـوی، علی بن محمدمیرسیدشریف جرجانی،  .١٢

  . ق١١٢٧، ١۴٧۴٩مجلس شورای اسالمی، شماره 
، تحقیـق خالـد الرویهـب، فکـارسـرار عـن غـوامض االکشف االآور،  محمد بن نامالدین  افضلَخونجی،  . ١٣

آلمـان، بـرلین تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و مؤسسه مطالعات اسـالمی دانـشگاه آزاد 
  . ش١٣٨٩

تصحیح احـد  ،»“ّکل کالمی کاذب”ّنهایة الکالم فی حل شبهة «، بن اسعد الدین محمد دوانی، جالل .١۴
  . ش١٣٧۵بهار ، قم، دار العلم مفید، ۵، شماره مفید نامهفصلنامه فرامرز قراملکی، 

 دار الکتـب ،تبیـرو، ق احمـد فریـد المزیـدییق، تحالصحائف االلهیه،  محمدالدین شمس، مرقندیس .١۵
  . م١٩٧١العربیه، 

، ت عارف حکمـة، الکتاب الرابع، نسخه خطی، المدینه، مکتبمجموعة کتبپیوست ، المعتقدات، همو .١۶
  . ق٧۴٣، ٢٠۶ المخطوطات المنوعات الکبری، شماره ةجامع المخطوطات االسالمیه، مکتب

مقدمـه و ، »)ات بـوعلی سـینا شرح کهن بـر اشـارهایی از برگ(ّالنهج االول ، بشارات االشارات«، همو .١٧
 بـه ،)مجموعه مقاالتی در معرفی آراء و احـوال و آثـار ابـن سـینا(سیناپژوهی  ابن :در، علی اوجبیتصحیح 

  . ش١٣٩٢، خانه کتاب، تهران ،کوشش فاطمه فنا
  .تا بی ،٣٨۵٩نسخه خطی، کتابخانه مجلس شورای اسالمی، شماره ، شرح القسطاس فی المنطق، همو .١٨



 

وزه
آم

 
می
سال

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٢١٢  

 ،رسـاله دکتـری، الـدین پهلـوان و شرح نجـمتصحیح مقدمه و ،  االفکار فی تحقیق االسرارقسطاس، همو .١٩
  . م٢٠١٠ دانشگاه آنکارا، ،آنکارا

 ه عالمـجوهر النـضیدال، پیوست کتاب لتصدیق ا التصور وةرسال، محمد بن ابراهیم، الدین شیرازیصدر .٢٠
  . ش١٣۶٣،  بیدار،حلی، قم

 ،مطهری، قممقدمه و پاورقی مرتضی ، ٣ـ١ج،  و روش رئالیسماصول فلسفهحسین، محمدسیدطباطبایی،  .٢١
  .تا ، بیدفتر انتشارات اسالمی

  . ش١٣۶۴، اسالمیدفتر انتشارات  ، نورانی، قم، با اشراف میرزا عبداهللالحکمه ةیبدا، همو .٢٢
  . ش١٣۶٢، اسالمیدفتر انتشارات  ، نورانی، قم، با اشراف میرزا عبداهللالحکمه ةنهای، همو .٢٣
، قم، شرح منطق التجرید  فیالنضید الجوهرمطهر اسدی،  بن یوسف بن الدین حسن ّالمه حلی، جمالع .٢۴

  . ش١٣۶٣بیدار، 
  . ش١٣۶۶،  مطبوعات دینیه، قم، مؤسساالعتقاد المراد فی شرح تجرید کشف، همو .٢۵
ن حزم  اب المنطقّالتقریب لحد، پیوست کتاب محک النظر فی المنطقمحمد بن محمد،  حامدی، ابوغزال .٢۶

  .ات ندلسی، تحقیق احمد فرید المزیدی، بیروت، دار الکتب العلمیه، بیالا
  . م١٩٢٧ العربیه، ة، مصر، المطبعمعیار العلم فی فن المنطق، همو .٢٧
کتابخانـه پـژوه، قـم،   دانـشیتقیق محمد، تحقالمنطقیات نصر محمد بن محمد بن طرخان،ابو ،یفاراب .٢٨

  . ش١٣۶٧مرعشی نجفی، آیةاهللا 
، تحقیق احمـد حجـازی الـسقا، تهـران، شرح عیون الحکمهلدین رازی، ابوعبداهللا محمد بن عمر، فخرا .٢٩

  . ش١٣٧٣ و النشر، ةالصادق للطباعة مؤسس
، تحقیـق کتاب المحصل و هو محصل افکـار المتقـدمین و المتـأخرین مـن الحکمـاء و المتکلمـین، همو .٣٠

  . ق١۴١١ دار التراث، ةتای، قاهره، مکتباحسین 
نـژاد، تهـران،  ، مقدمه و تصحیح و تعلیـق احـد فرامـرز قراملکـی و آدینـه اصـغریمنطق الملخص ،همو . ٣١

  . ش١٣٨١،  انتشارات امام صادق
 ٢ه شمارسال پنجم، ، پژوهی منطقدوفصلنامه ، »ی سمرقندالدین شمسمنطق ربط نزد « ،فالحی، اسداهللا .٣٢

  .ش ١٣٩٣ز و زمستان یی، پا)١٠پیاپی (
یر القواعد احمد بن محمد،  رازی، مالدین قطب . ٣٣ الـدین علـی  ة لـنجم فی شرح الرسالة الشمسیلمنطقیةتحر

  .تا دار احیاء الکتب العربیه، بیجا،  بیشریف جرجانی، ، حاشیه میرسیدقزوینیالکاتبی ال
، تحقیـق بـالل النجـار،  فـی القواعـد المنطقیـهة الشمـسیةالرسالعلی بن عمر، الدین  نجمکاتبی قزوینی،  .٣۴

  . ق١۴٣٢ االصلین، ةلمکتباجا،  بی
، تحریر  ٨۵۶نه مجلس شورای اسالمی، شماره ، نسخه خطی، کتابخاالمنصص فی شرح الملخص، همو .٣۵

  . ق١١٨١
الـدین جعفـر زاهـدی،  ، مقدمه و تصحیح و تعلیق زین»منطق العین یا عین القواعد در فن منطق«، همو .٣۶

  . ش١٣۵۵  زمستان،٢١، شماره مطالعات اسالمیفصلنامه 
  تهران، دانشگاه تهـران،،ی مدرس رضویح، تصحاالقتباس اساس،  بن محمد محمد،یطوسرالدین نصی .٣٧

  . ش١٣۶٧


