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چکیده
«قضیه حملیه» به لحاظ موضوع خود دارای تقسیماتی است.یکی از آنها تقسیم قضیه حملیه به اعتبار موضوع است .خروجی این تقسنیم
بندی ،در متون مختلف منطقی ،سه یا چهار یا پنج قسم است که به تقسنیمات مثلثنی و مربعنی و مخمسنی حملینه تعبینر دندا اسنت.
ارسطوئیان تا قرن هفتم با افزودن قضیه دخصیه بر طبقه بندی که از ارسطو به جای ماندا ،تقسیم مثلثی را ارائه کردا اند .منطق نگاران
مسلمان ،از قرن هفتم با افزودن قضیه طبیعیه ،تقسیم مربعی را طرح کردا اند .افزودن ای قضیه به مت اقسام سه گاننه سننتی ،تقسنیم
مربع را بوجود آورد که منطق نگاران بعدی تقریبا به همی تقسیم معروف مربعی پای بند ددند .آنها که تقسیم مربعی را پذیرفتند اقسنام
سه گانه قبلی را با همان نگرش و تعریف پذیرفتند و قسم جدیدی به آن اضافه کردند .اما کسی که به تقسیم مربعی ین قسنم اضنافه
نمودا و تقسیم مخمس را ارائه نمود عالمه حلی است .ای مقاله درصدد است تا به روش توصیفی و تحلیلی و ضنم تبینی دو دیندگاا
تحویل و عدم تحویل که سبب پیدایش تقسیم مثلثی و مربعی است به ای سئوال پاسخ دهد که معیار و نتایج تقسیمات مثلثنی و مربعنی
و مخمسی حملیه در آثار منطق نگاران مسلمان چیست؟

کلیدواژگان
قضیه حملیه ،تقسیم مثلثی و مربعی ،تقسیم مخمسی ،عالمه حلی

 استادیار گروه فلسفه و حکمت ،واحدقم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmohirandoost@gmail.com :
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بیان مسئله
بحث پیرامون تقسیمات قضایای حملیه به عنوان یک مسئله مهم تحقیق در دانش منطقق و فلسقفه
مطرح بوده است .و به عنوان یکی از مسائل مهم تحقیق واز پقووشش شقای پرچقاشش بشقمار مقی
رفت .از نظر ارسطو قضیه یا مهمله است ویا محصوره (ارسطو ،0891 ،ج  ،0ص .)038
بطور کلی ارسطوئیان تا قرن شفتم با افزودن قضیه شخصیه بر طبققه بنقدی ارسقطویی ،تقسقیم
بندی مثلثی را ارائه کرده اند :شخصیه ،مهمله و مسوره (کلیه و جزئیه).بنابر ایق مبنقا ،موضقو در
قضیه حملیه یاامر جزئی است (شخصیه) و یا کلی اسقت.در ایق صقورت اگقر فراگیقری و عقد
فراگیری حکم بر مصادیق موضو کلی معی باشد ،مسوره است و اال مهمله است  .منطق نگقارانی
چون ابو نصر محمد ب محمد فارابی (061-338ق) ،اب سقینا ،ابق حقز اندشسقی ،ابق سقهالن
ساوی ،غزاشی ،فخررازی ،شیخ اشراق و خواجه طوسی بر ای رای شستند
منطق نگاران مسلمان ،در قرن شفتم با افزودن قضیه طبیعیه ،طبقه بنقدی مربعقی را طقرح کقرده
اند .قضیه طبیعیه به اعتقاد آنها ،قضیه ای است که موضو در آن مفهو کلی است اما حکم بر افراد
آن جاری نیست .بلکه مفهو کلی بماشو شو موضو است .افزودن ای قضیه به مت اقسا سه گانه
سنتی ،تقسی م مربع را بوجود آورد که منظق نگاران مسلمان بعدی تقریبا به شمی تقسم مربقع پقای
بند و متعهد شدند.
آنها که تقسیم مربع را پذیرفتند اقسا سه گانه قبلی را با شمقان نگقرو و تعریقذ پذیرفتنقد و
قسم جدیدی به آن اضافه کردند .و اشبته معیار جدیدی برای مقسم شحاظ نمودند .تنها شخصی کقه
به تقسیم مربع یک قسم اضافه نموده و تقسیم مخمس را ارائقه کقرده اسقت عالمقه حلقی (متوشقد
649ق) است  .از نظر وی اقسا قضیه حملیه عبارتند از :شخصیه ،مهمله ،عامه ،طبیعیقه و مسقوره.
(حلی ،0363 ،ص )44مراد وی از عامه ،شمان طبیعیقه در اصقطالح متقداوا اسقت ومقصقودو از
طبیعیه ،حقیقیه می باشد
ای نوشتار به منظور تبیی تقسیمات مثلثی و مربعقی حملیقه در آثقار منطقق نگقاران مسقلمان،
نگاشته شده که در بخش نخست ،سابقه و پیشینه قضیه حملیه در آثار منطقی مطرح شده و سقسس
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دیدگاشهای مختلذ در خصوص تقسیمات مثلثی و مربعقی و مخمسقی توضقیا داده شقده اسقت.
وآنگاه دو دیدگاه تحویل و عد تحویل که سبب پیدایش تقسیم مثلثی و مربعی است مورد بررسی
قرار گرفته است
پیشینه ی قضیه حملیه
سابقه قضایای حملیه و تقسیم آن به ارسطو باز می گردد( .ارسقطو )038 ،0891 ،وی اگقر چقه در
رساشه بارمی ارمیناس(کتاب اشعبارة) از قضیه شخصیه سخ گفته است ،شک در طبقه بنقدی قضقیه
آن راحذف کرده است.شمی اقدا مورد بررسی و کاوو منطق نگاران شده است .در واقع از نظقر
ارسطو قضیه یا مهمل است ویا مسور (ارسطو ،0891 ،ج  ،0ص  .)038شارحان ارسقطو در تفسقیر
حذف قضیه شخصیه ازطبقه بندی ارسطوئی اختالف نظر دارند .اب رشد (484-401ق) ،به عنقوان
مثاا بدون مالحظه انتقادی شمی دیدگاه راتوضیا داده است( .اب رشقد  ،0419 ،ص  )02وشکق
ابوزکریایحیی ب عدی (364-091ه .ق) آن را براساس جایگاه تقسقیم قضقایا در کتقاب اشقیقاس و
عد اعتبار شخصیه در قیاس اقترانی تفسیر کرده است( .ارسطو ،شمان )
الز به ذکر است که در شر قضیه حملیه سقه رکق وجقود دارد :موضقو  ،محمقوا و نسقبت
حکمیه .شرگاه به تنهایی به موضو توجه شود تقسیمات دیگری از حملیه بدسقت مقی آیقد .زیقرا
قضیه به اعتبار موضو خود یا جزئی است و یا کلی .شرگاه نا شای اشخاص ،مکان ،زمان و ماننقد
آن در موضو قضیه قرار بگیرد قضیه جزئقی اسقت بقه طقور کلقی اینگونقه قضقایا را «شخصقیه»
مینامند .ودیگر نمیتواند بر غیر آن نا یا زمان یا مکان صدق کند .مثال وقتی گفته مقیشقود« :ابق
سینا فیلسوف است»  ،مصداق آن بیش از یک شخص نیست .در ای مثاا موضو  ،نا خقاص ابق
سینا است .شمچنی اگر گفته شود« :کعبه قبله گاه مسلمانان است» .مصداق آن بیش از یقک شقی
نیست .و یا “جنگ سی و سه روزه شبنان گا نخست برای نقابودی اسقرائیل بقود" در ایق قضقیه،
مکان خاص و جزئی و زمان خاص و جزئی موضو قضیه است .و شذا بر غیر از جنگ سقی وسقه
روزه و بر غیر جنگی که در سرزمی شبنان اتفاق افتاده است صدق نمیکند.
اما اگر موضو قضیه کلی باشد  ،در ای صورت سه حاشت متصور است و شر یک نقزد منطقق
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دانان نا خاصی دارند .یا طبیعیه است که حکم در قضیه به خود مفهو موضو کلی متوجه بوده و
حکم به افراد سرایت نمی کند .مثال وقتی گفته میشود «انسان نو است» در ای مورد خود انسقان
از آن جهت که یک مفهو کلی است مورد نظر میباشد و کاری به افراد ندارد .و یا «مهمله» اسقت
یعنی حکم در قضیه به موضو کلی ،از آن جهت که آیینه برای افراد است متوجه باشقد ،یعنقی در
حقیقت حکم به افراد باز میگردد .وقتی گفته میشود «انسقان زیانکقار اسقت» .مقراد افقراد انسقان
است ،نه مفهو آن .وشی از جهت اینکه در آن مشخص نیست که حکم مربوط به شمه افقراد تعلقق
گرفته است یا به برخی از آنها ،قضیه را «مهمله» مینامند؛ چون از ای جهت مهمل رشا شده است.
و یا «محصوره» است .یعنی حکم در قضیه به موضو کلی از آن جهت که کلی است متوجه باشد،
وشی با ای تفاوت که در آن بیان شده است که ای حکم مربوط به شمقه افقراد موضقو اسقت یقا
بعضی از افراد.
اب سینا در اشارات خود انوا ترکیب خبری را به سه نو منحصر سقاخته و قضقیه حملیقه را
اوشی صنذ ترکیب خبری می داندو آن را چنی تعریذ می کند:
«و أصناف اشترکیب اشخبری ثالثة :أوشها اشذی یسمى اشحملی و شو اشذی یحکقم فیقه بقمن معنقى
محموا على معنى أو شیس بمحموا علیه» (ابق سقینا ،0413 ،ص .)04و در کتقاب ناقات چنقی
میگوید:
«کل قضیة حملیة ،فان أجزا شا اشذاتیة ،عند اشذش ثالثقة :معنقى موضقو  ،و معنقى محمقوا ،و
معنى نسبة بینهما” (اب سینا ،0328 ،ص )06و سسس تقسقیماتی از حملیقه ذکقر مقی کنقد .درایق
تقسیمات خبری از قضایای طبیعیه نیست .اشبته در تاشیفات بقوعلی سقینا حملیقاتی چقون «االنسقان
نو ٌ” وجود دارد وشی او ای قضایا را در زمره مهمله دانسته و در کنار «االنسان ضاحکٌ» مقی آورد.
اب سینا در نهج سو اشارات ،فصل مستقلی با عنوان قضایای شخصیه و مهمله و محصوره گشوده
و نامی از طبیعیه به میان نیاورده و شمان اقسا سه گانه سنتی را ذکر مقی کنقد (ابق سقینا،0324 ،
ص )04شارحان آثار بوعلی شم چنی برداشتی را نشان داده اند .یعنی کسانی مثل خواجه طوسی و
فخر رازی شم به قضیه طبیعیه به عنوان یک قضیه مستقل نگاه نکرده و آن را مهمله مقی پنداشقتند.
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خواجه طوسی در شرح شمی نهج سو به پیروی از موشذ ،اقسا سه گانه سنتی را مطرح نموده و
در ادامه بطور صریا و روش آنچه را متاخری قضیه طبیعیه می داننقد ،مهملقه مقی پنقدارد و مقی
گوید موضو قضیه مهمله طبیعت شیئ م حیث شی است .به باور خواجه ،طبیعت شی نقه کلقی
است و نه جزئی و نه عا و نه خاص و نه کثیر و نه واحد .باید الحق و قرینقه ای بقه طبیعقت در
موضو قضیه اضافه شود تا به یکی از ای حاالت تخصیص یابد .اکنقون اگقر طبیعقت شقی مق
حیث شی موضو باشد ،در آن صورت «مهمله» خواشد بود(.طوسی ،0324 ،ج ،0ص)001
عمرب سهالن ساوی (متوفی 441ق) ،نیز قبل از خواجه طوسی بقه مهملقه بقودن ایق قضقایا
تصریا دارد .وی عنوان فصل سو از مقاشه سو کتاب منطق خقود را بقه اقسقا سقه گانقه حملیقه
اختصاص داده و قضایای طبیعیه را را بدون ذکر نامی از طبیعیه ،مهمله می پندارد( .سقاوی،0393 ،
ص)023
قطب اشدی رازی (متوفی  )266اگرچه در محاکمات خود بر شرح خواجه طوسی به پیقروی از
او طبیعیه را مهمله می پندارد و اقسا سه گانه سنتی را برای حملیات ذکر کرده و مقسم را طبیعت
شی میداند( .طوسی ،0324 ،ج ،0ص .)008اما در شرح مطقاشع بعقد از ذکقر آرای منطقیقی  ،بقر
دیدگاه مهمله پنداری طبیعیه نقد وارد کرده و جایگاه مستقلی برای قضیه طبیعیه قائل شده اسقت و
نهایتا تقسیم مربع را باای اقسا سه گانه سنتی می پذیرد و می گوید“ :و األوشى ان یربّع اشقسقمة و
یقاا موضو اشقضیّة ان کان جزئیا حقیقیّا فهى اشمخصوصة و ان کان کلیّا فاشحکم ان کقان علقى مقا
صدق علیه فهى اشمحصورة او اشمهملقة و اشاقا یکقون اشحکقم علقى نفقس طبیعقة اشکلقى» (اشقرازی،
ص )000یعنی تقسیم مربع از تقسیم مثلث شایسته تر است و طبیعیه قضیه ای است که حکقم بقر
نفس طبیعت کلی ،بدون درنظرگرفت مصداق  ،تعلق گرفته است.
بنابرای تا اواخر قرن ششم طبیعیقه از جایگقاه مسقتقل برخقوردار نبقود و بیشقتر در فهرسقت
قضایای مهمله پنداشته می شد .و کمتر در زمره قضایای شخصیه منظور می شد .و به نظر می رسد
که قضیه طبیعیه ،به منزشه یک مساشه منطقی از قرن شفتم شاری طرح شده و قبقل از آن ،قضقایایی
مانند «االنسان نو ٌ” و «اشحیوان جنسٌ» را غاشبا مهمله می پنداشتند.
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تا مدتها قبل از اب سینا ،قضایای حملیه از اقسا دوگانه برخورداربود .معیار ای تقسیم کمیقت
افراد موضو قضیه بود که آن را به دو قسم مهمله و محصوره تقسیم می کرد .بعدشا تقسیم مثلثقی
یعنی تقسیم حملیه به شخصیه و مهمله و محصوره مطرح شد .اب سینا در آثار خقود غاشبقا تقسقیم
مثلثی را مطرح نمود .و نیز قضایای طبیعیه را در فهرست مهمله نا می برد .به نظقر مقی رسقد کقه
اعتبار قضیه طبیعیه در زمان بوعلی مطرح بود اما تحویل تقسیم قضیه حملیقه از تقسقیم مثلقث بقه
تقسیم مربع(شخصیه و طبیعیه و مهمله و محصوره) در اواسط قرن شفتم اناا شقد .و از آن زمقان
به بعد ای اقسا چهارگانه تثبیت شد .تقسیم مربعی حملیه مورد تعهد و پای بنقدی اکثقر محقققی
معاصر نیز شست  .مثال حس زاده آملی می گوید:
«حملیّه ،به اعتبار موضو  ،به شخصیّه و طبیعیّه و محصوره و مهمله تقسیم مقىشقود :شقر گقاه
موضو قضیه جزئى حقیقى ،یعنى شخص معیّ  ،باشد ،آن را شخصیّه گویند .مثل ایق کقه گقویى:
«اب شیثم ریاضىدان است» .طبیعیّه آن که در موضو فقط نفس طبیعت ملحوظ اسقت نقه فقرد یقا
افراد .مثل ای که گویى« :انسان نو است ».و «حیوان جنس است» ،که نوعیت و جنسیّت بر نفقس
طبیعت صادق است نه بر فرد یا افراد .محصوره آن که موضو طبیعت است وشقى طبیعقت مقرآت
است و افراد آن ملحوظ است که حکم بر روى افراد طبیعت مقىرود و بقه اداتقى ،یعنقى کلمقاتى،
کمیّت افراد موضو بیان مىشود که تما افراد است یا بعض از آنهقا .آن ادات را سقور یقا حصقار
گویند که شر دو به معنى دیوارند ،به ای مناسبت که موضو را احاطه کرده و تعیی مقىنمایقد .در
ای شنگا آن قضیه را محصوره و مسوّره خوانند .و مهمله آن قضقیه اسقت کقه موضقو آن ماننقد
محصوره اس ت جز ای که سور ندارد یعنى بیقان کمیقت افقراد در آن اشمقاا شقده اسقت و تقر
گردیده است ،مثل ای که بگویى« :انسان در زیان است» و یا «انسان راه رونقده اسقت» کقه حکقم
براى تما افراد موضو یا بعض آن تعیی نشده است (.حس زاده ،0394 ،ص)481
دیدگاه تحویل و عدم تحویل طبیعیه
دیدگاه تحویل برای قضیه طبیعیه جایگاه مستقل قائل نیست و آن را به یکی از قضایای مهملقه یقا
شخصیه برمی گرداند .به دشیل آنکه به اشمیت و وجود ای قضیه پی نبرده بودند و یا آنکقه طبیعیقه
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را معتبر و مفید نمی دانستند و یا اینکه فرقی میان طبیعیه و مهمله قائل نبودند .از زمان اب سینا بقه
بعد عباراتی در کتب منطقی یافت می شود که بر تحویل طبیعیه بر مهمله دالشت دارد .اشبته نظر اب
سینا شم کامال با دیدگاه تحویل طبیعیه سازگار است .اما در برخی سخنان خود طبیعیه را به مهملقه
و در برخی عبارات طبیعیه را به شخصیه برمی گرداند  .وی در اشاره چهار از نهج سقو اشقارات
خود باب مستقلی تحت عنوان «إشارة إشى حکم اشمهمقل» گشقوده و در آن تصقریا مقی کنقد کقه
موضو قضیه مهمله طبیعت شی است .و طبیعت م حیث شی مستلز تعمیم نیست“ :إن اشمهمل
شیس یوجب اشتعمیم ألنه إنما یذکر فیه طبیعة” (اب سینا ،0324 ،ج ،0ص )001بقه بقاور ابق سقینا
طبیعت شی نه عا است و نه خاص و نه کلی و نه جزئی است امقا صقالحیت آن را دارد کقه در
موضو قضیه ،بصورت کلی یا جزئی و عا یا خقاص شحقاظ شقود .امقا در مهملقه طبیعقت شقی
بصورت ساده و م حیث شی و بدون شیچ قرینه و الحقی شحاظ شده است .و شذا نه کلی اسقت و
نه جزئی.
شمی عبارات سبب شده که شارح فاضل خواجه طوسی قضایایی چون مثل “اإلنسقان نقو ” و
“اإلنسان عا » را به صراحت ،مهمله بداند( .شمان)000 ،
اشبته برخی طرفداران نظریه تحویل ،قضیه طبیعیه را در فهرسقت شخصقیه درج مقی کردنقد ،و
برای ای کار از سخ اب سینا شاشد می گرفتند .مثال قطقب اشقدی شقیرازی(634-200ق) بقرای
طبیعیه جایگاه مستقل قائل نبود و در شرح حکمه االشراق سهرودی به پیروی از موشقذ سقخنی از
طبیعیه نمی گوید و در کتاب دره اشتاج خود طبیعیه را در زمره قضقایای شخصقیه مقی پنقدارد وی
مانند دیگر منطق نگاران پیشی فصل مستقلی تحت عنوان «در خصوص و حصر و اشمقاا قضقایا»
گشوده و از تقسیم مثلث سنتی دفا کرده است .و اشبته از تقسیم مربع شم باخبر و آگقاه اسقت امقا
آنرا مستحس نمی داند و می گوید“ :بس قسمت ثالثىّ اسقت ،و تربیقع جنانقک بعضقى گفتقهانقد
مستحس نیست ،جه مخلا است بحصر» (شقیرازی ،0368 ،ص )348عقالوه بقرای قطقب اشقدی
شیرازی در مورد نظر اب سینا شم چنی داوری می کند که او در اشارات و تنبیهقات معتققد اسقت
که طبیعیه شمان مهمله است و اما در کتاب شفا معتقد است که طبیعیه شمان شخصیه است (شمقو،
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 ) 341 ،0368و در ادامه در صدد تلفیق دو نظر اب سینا در اشارات و شفا برآمده و به نظر خودو
می رسد که می گوید طبیعیه شمان شخصیه است“ :تلفیق میان شقفا و اشقارات ،مقىتقوان کقرد از
جهت آنک اگر جه در شفا تصریا کرده است کقى :االنسقان نقو شخصقیّه اسقت ،نقه مهملقه ،در
اشارات تصریا نکرده است کى مهمله است نه شخصیّه” (شمان) .و در نهایت نظقر دقیقق خقود را
مبنی بر تحویل طبیعیه به شخصیه بیان می کند “ :امّقا اگقر مقراد از آن معقی کقردن طبیعقت باشقذ
بواسطه شحوق معنى عمو بآن الز نیاید ،جه او موضو شخصیّه باشذ بری تققدیر ،نقه مهملقه .و
ای از دقائق است( ».شمان)
بعد از اب سینا ،منطق نگارانی شمچون فخر رازی به دیدگاه تحویل متعهد شده و بطور صقریا
قضیه طبیعیه را در زمره «مهمله» دانسته است .وی در بحث قیقاس در شقرح اشقارات بقوعلی ،بقه
اشکاا معروفی که در قیاس شکل اوا مطرح شده اشاره مقی کنقد کقه اگقر بقه طریقق شقکل اوا
بگوییم« :االنسان حیوانٌ» و «اشحیوان جنسٌ» باید نتیاه بگیریم که «االنسان جنسٌ» که نتیاه کقاذب
است .سسس جوابهای متعددی از اب سینا و دیگران نقل مقی کنقد و در پایقان مقی گویقد“ :شیهنقا
جواب أظهر منه و شو أناا إذا قلنا :اإلنسان حیوان؛ فإن قلنا :اشحیقوان جقنس؛ کانقت اشکبقرى مهملقة
فکانت جزئیّة فال تنتج” (فخر رازی ،0394 ،ج ،0ص .) 092به نظر فخر رازی جقواب ظقاشرتر بقه
ای اشکاا مشهور می توان داد و آن اینکه بگوییم مقدمه کبروی یعنی «اشحیوان جنسٌ» قضیه مهمله
است و مهمله در حکم جزئی است و شذا قیاس منتج نیست .شمی دیقدگاه تحویقل طبیعیقه سقبب
شده که فردی مانند فخر رازی مانند دیگر منطقیی متقد به اقسا سه گانه حملیات متعهد باشد .و
نامی از طبیعیه نبرند.
نگاه شیخ اشراق را شم می توان با دیدگاه تحویل طبیعیه به مهمله سقازگار دانسقت .چراکقه در
منطق تلویحات جایی که در صدد تحلیل قضیه مهمله است از مثقاا طبیعیقه اسقتفاده کقرده و مقی
گوید در اشذ و ال (اا) گاشی به حقیقت ذشنی اشاره دارد مثل “االنسان نو ٌ” و دشیقل آن را چنقی
بیان می کند که (اا) در االنسان نو به حقیقت موجود در ذش اشاره دارد نه شموا ،ای است کقه
نمی توان بااا (اا) از واژه (کل) استفاده کرد (سهروردی ،0334 ،ص)00
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نا خواجه طوسی(620-489ق) نیز در جمله معتقدان به دیدگاه تحویل قابل ذکراسقت .وی در
شرح اشارات صریحتر از آثار دیگرو به تحویل طبیعیه به مهمله سخ گفته است .شیوه او چنقی
است که شرچه متاخری درباره طبیعیه می گفتند خواجه آنرا به مهمله نسبت داده است:
«انا نَعنی بکل ج فی «کل ج ب”  ،کل ما یقاا شه ج و یوصذ بج الماشو طبیعة ج نفسها کما فی
اشمهمالت و ذشک الن شفظ کل الیضاف اشیها شنا ” (طوسی ،0413 ،ج  ، 0ص )060
عبارت “الماشو طبیعة ج نفسها کما فقی اشمهمقالت” نشقانگر آن اسقت کقه مهملقه از دیقدگاه
خواجه ،قضیه ای است که موضو آن نفس طبیعت شی است نه کل افراد موضو ونه افرادی که
به عنوان موضو متصذ شستند .وی در مواضع دیگری از شرح اشارات ،بطقور صقریا و شقفاف
گفته است“ :أقوا :اشحکم فی اشمهملة على اشطبیعة اشماقردة» (طوسقی ،شمقان ،ج ،0ص )000ایق
تعریفی است که متاخری برای طبیعیه ذکر کرده اند .یعنی قضیه ای که موضقو آن طبیعقت شقیئ
م حیث شی است .ودر موضع دیگر از شمی کتاب ،تقسیم ثنائیقه خقویش را بقر محقور طبیعقت
شی پی ریزی کرده و مقسم شمه اقسا سه گانه حملیه را «طبیعت شی » مقی دانقد و مقی گویقد
طبیعت شی یام حیث شی موضو حملیه است یا نه  .حاشت اوا را مهمله نامیقده و حاشقت دو
را محصوره و شخصیه“ :فَال یَخلو تلک اشطَبائع إما أن یحکم عَلیها م حَیث شی أو یحکم علیها مع
الحق ...یحصل م األوا قضیةً مهملة» (شمو ،ص .)002و در ادامه شمقی عبقارات مثاشهقایی مثقل
“اإلنسان نو ” و “اإلنسان عا » را مهمله می نامد (شمان)
اشبته نتیاه شمی دیدگاه است که در کتاب اساس االقتباس خود شمان اقسقا سقه گانقه سقنتی
(شخصیه ،مهمله ،محصوره) را مطرح می کند و نشانی از طبیعیه در ای اثر منطقی یافت نمی شقود
(شمو .)24 ،0324 ،اشبته نمی توان ادعا کرد که خواجه طوسی از اعتبقار قضقیه طبیعیقه ،بقه عنقوان
قضیه ای مستقل در دیدگاه عد تحویل ،ناآگقاه بقوده اسقت .زیقرا وی بقه آرای اشخاصقی چقون
اثیراشدی ابهری (482-664ق) از متعهدان به دیدگاه عد تحویل ،کامال نظقر داشقته و گقاشی شقم
کشفیات او را مورد توجه قرارداده ،و فقط وی به نقد دیدگاه عد تحویل نسرداخته اسقت چنانچقه
نظرشان را شم مورد تایید قرار نداده و در تقسیم حملیات شمان اقسا سقه گانقه سقنتی را انتخقاب
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کرده است .تنها کسی که دیدگاه تحویل داشته و طبیعیه را مهمله می پندارد اما در تقسیم حملیات،
باای تقسیم مثلث ،از تقسیم مربع استفاده می کند ،عمرب سهالن است که می گوید:
“فاشقضایا اشحملیة شى شذه األربع مخصوصقة و مهملقة و محصقورة کلیقة و محصقورة جزئیقة”
(ساوی ،شمان )023 ،اقسا چهارگانه دیدگاه تحویلی او عبارتند از شخصقیه و مهملقه و محصقوره
کلیه و محصوره جزئیه .مشکل ای تقسیم آن است که قسمِ یک قسیم ،باقای قسقیم شحقاظ شقده
است .از منطق نگاران متقد که بگذریم ،حتی برخی از متاخری نیز بر نظریقه تحویقل طبیعیقه بقه
مهمله تاکید داشته و برای اثبات یکسانی مهمله و طبیعیه رساشه مستقل نگاشته انقد(.جلقوه،0324 ،
ص )000
اما سابقه نظریه عد تحویل به اوایل قرن شفقتم بقازمی گقردد .اَفْضَقلاشقدّی ِ خقونَای-646( ،
481ق) به دیدگاه تحویل انتقاد می کند و دیدگاه عد تحویل طبیعیه به مهملقه را نقاظر بقه کتقاب
شفای بوعلی و مثاا”االنسان نو ٌ” مطرح کرده و مهمله بودن آن را رد می کند .با توجقه بقه تقاریخ
نگارو کتاب «کشذ االسرار ع غوامض االفکار» می توان خونای را نخستی منطق نگقار منتققد
به دیدگاه تحویل معرفی کرد که برای طبیعیه جایگاه مستقل قائل است( .قراملکی ،0390 ،ص.)40
عده ای از معاصران خونای به پیروی از او برای طبیعیه جایگاه مسنقل قائل شده و به نظریه عقد
تحویل پای بند شدند .مثال اثیراشدی ابهری(664-482ق) در کتاب کشذ اشحقایق خود بر ای نظر
بود که قضایایی چون “االنسان نو ٌ” طبیعیه است .و یا نام اشدی کاتبی (602-624ق) کقه شقاگرد
و شارح اثر ابهری است بر شمی نظریه عد تحویل بود و در برخی آثارو قضیه طبیعیقه را معتبقر
دانسته و تقسیم مربع را ارائه می دشد .سعداشدی تفتازانی ( 284-200ق) در رساشه خقود «تهقذیب
اشمنطق واشکال » تقسیم مربع را بیان نموده (تفتازانی ،0800 ،ص )9و حاشیه نگار ای اثر مالعبداهلل
یزدی نیز بر شمی نظریه پای بند است .و نهایتا تقسیم مربع ،در میان اکثر متقاخران ماننقد میردامقاد
ومالصدرای شیرازی و حکیم سبزواری تثبیت شد.
مال عبداهلل در کتاب مشهور خود ،از متعهدان به نظریه عد تحویل است .و برای قضیه طبیعیقه
جایگاه مستقل قائل است و در تقسیم ثنائیه منطقی خود ،طبیعیه را قضیه ای می داند کقه حکقم در
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آن برنفس «حقیقت کلی» تعلق یافته است“ :أن یَکونَ اشحکم على نَفس حقیقة شذا اشکلی” و مراد از
“شذا اشکلی» شمان کلی است که در مرحله نخست تقسیم ثنائیه در مقابل جزئی حقیقی ذکقر شقده
است“ :اشموضو إما جزئی حقیقی کقوشنا« :شذا إنسان» أو کلی” بنابرای “شذا اشکلی” چیقزی اسقت
که دربرابر جزئی حقیقی است و آن مفهومی است که قابل صدق بر کثیری است .و ایق موضقو
اعم است از اینکه یک ماشیت و طبیعت کلی شی باشد (مثل االنسان ،اششقارو )..یقا یقک مفهقو
کلی (مثل االمکان ،االمتنا و .)...و نیز اعم است از آنکه یک کلی منطقی باشد یقا کلقی فلسقفی یقا
کلی طبیعی.
پس تا ای بخش از عبارت مرحو مالعبداهلل می توان نتیاه گرفت که در قضقیه طبیعیقه طبقق
دیدگاه عد تحویل ایشان ،حکم بر شر مفهو عا و کلی است که اگرچه دارای مصادیقی است اما
حیثیت مفهومی آن شحاظ شده نه حیثیت صدق آن .وشذا در مرحله دو تقسیم ثنائیه خود ،آنچقه را
مقابل موضو طبیعیه ذکر می کند ،افراد و اشخاص است“ :اشحُکم على نَفس حقیقة شقذا اشکلقی أو
عَلى أفراده”.
مالعبداهلل قضیه طبیعیه را یک قسم در مقابل قسم دیگقر ذکقر کقرده و قسقیم او را قضقیه ای
دانسته که حکم بر افراد موضو تعلق گرفته است .منطق نگاران گاشی قسیم طبیعیه را مانند ایشقان
معرفی کرده و گاشی شم قسیم او را قضیه ای دانسته که در آن کمیت افرادو معی است .مرحو
میرزا محمد على در حاشیه بر حاشیه مالعبداهلل شمی نکته مهقم را گوشقزد مقی کنقد« :انقه جعقل
اشطبیعیة قسما و مقابال شما حکم فیه على االفراد ال شما بی فیه کمیقة االفقراد” (یقزدی )020 ،قسقیم
طبیعیه از نگاه مالعبداهلل قضیه ای است که حکم بر افراد موضو حمل نشده است .سسس مرحقو
میرزا محمدعلی ،نظر نام اشدی کاتبی ( 602-624ق) را نقل می کند که او قسیم طبیعیه را قضقیه
ای می داند که در آن کمیت افرادو معی است“ :و ان شم یبی فیها کمیة االفراد فان شم یصقلا الن
یصدق کلیة و جزئیة سمیت طبیعیة و ان صلحت شذشک سمیت مهملة» یعنی موضقو یقا جزئقی و
شخصی است یا کلی و در حاشت دو یا کمیت افراد بیان شده یا نه .اگقر کمیقت افقراد بیقان شقده
محصوره است و اگر کمیت افراد در موضو قضیه بیان نشده باشد آنگاه یا موضقو بقه گونقه ای
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است که صالحیت ندارد که کلیت و جزئیت بر آن صدق کند و یا صالحیت دارد .اوشقی طبیعیقه و
دومی مهمله است .اینگونه تقسیم بندی که از نام اشدی کاتبی گزارو شده شائبه ای توشم را بقه
شمراه دارد که موضو طبیعیه شم بر افراد است وشی کمیت آن بیان نشده درحاشیکقه غقرک کقاتبی
شم چنی نیست.
مرحو مالعبداهلل در ادامه موضو طبیعیه را بیشتر توصیذ کرده و ویوگقی شقای آن را چنقی
بیان می کند“ :اشطبیعیة ال یبحث عنها فی اشعلو أصال فإن اشطبائع اشکلیة م حیث نفس مفهومها کما
شو موضو اشطبیعیة ال م حیث تحققها فی ضم األشخاص غیر موجقودة فقی اشخقارج» درایناقا
موضو قضیه طبیعیه را قدری خاصتر و محدودتر توصیذ می کنقد .موضقو در ایق عبقارت ،از
چند ویوگی برخوردار است:
 .0موضو طبیعیه از «طبایع کلیه» است .بنابرای شر مفهو ذشنی به معنقای (مقایُفهَم) را شقامل
نمی شود .از طرفی طبایع کلیه در خارج موجود باشفعل نیستند .و به ققوا ابق سقینا «شقیس
یمک أن تکون اشطبیعة توجد فی األعیان و تکون باشفعل کلیة” (اب سقینا ،0414 ،ص)021
وصذ کلیت برای طبیعت ثابت است تا زمانی که در ذشق تحققق دارد .بنقابرای موضقو
طبیعیه ،وصذ کلیت نیست بلکه موصوف است.
 .0موضو از حیثیت مفهومی وارد سازمان قضیه شده است .زیقرا طبقایع کلقی نیقز دو حیقث
دارند یکی حیثیت مفهومی و دیگری حیثیت مصداقی ،که در ایناا حیثیت مفقومی آن مقراد
است.
 .3موضو طبیعیه در خارج موجود نیسقت .زیقرا تحققق طبقایع کلیقه در ضقم اشقخاص در
موضو طبیعیه شحاظ نشده است.
مقسم طبیعیه
در تقسیم مربع یا مثلث ،برخی مقسم را قضیه حملیه با شمه ارکان آن (موضو و محموا و رابطه)
دانسته و برخی مقسم را فقط موضو قضیه می دانند .مرحو مالعبداهلل مقسم را قضیه حملیه مقی
دانققد .سققعداشدی تفتققازانی ،مقصققد اوا رسققاشه تهققذیب اشمنطققق ،را «تصققورات» و مقصققد دو را
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«تصدیقات» نامیده است ،و در ابتدای مقصد دو  ،قضایای حملیه را به شحاظ موضو تقسیم نموده
و مقسم طبیعیه را “موضو قضیه» می داند و می نویسد:
«و اشموضو إن کان مشخصا سمیت اشقضقیة شخصقیة و مخصوصقة و إن کقان نفقس اشحقیققة
فطبیعیة و إال فإن بی کمیة أفراده کال أو بعضا فمحصورة کلیة أو جزئیة و ما بقه اشبیقان سقور و إال
فمهملة( ”.تفتازانی ،0800 ،ص)9
نسبت به تقسیم مربع تفتازانی ،چند اصل مطرح است:
 اصل اول :مقسم ای تقسیم« ،موضو قضیه» است نه سایر ارکان آن. اصل دوم :ساختار تقسیم ،ثنائیه منطقی است که به روو تردید بقی نفقی و اثبقات اناقاشده (اشمظفر )002 ،به ای صورت که موضو قضقیه یقا شخصقی و جزئقی اسقت یقا نقه.
درحاشت اثبات« ،شخصیه» نا دارد و در حاشت نفی تقسیم ادامه یافته و می گوییم موضقو
یا نفس طبیعت کلی است یا نه ،در حاشت اثبات «طبیعیه» نا دارد و در حاشت نفقی تقسقیم
ادامه می یابد .و می گوییم موضو یا کمیت افرادو معی اسقت یقا نقه .در حاشقت اثبقات
«محصوره» نا دارد و در حاشت نفی «مهمله» خواشد بود.
 اصل سوم :معیار تقسیم ثنائیه نخست ،تشخص موضو قضیه اسقت .تشقخاص بقه معنقایشخص بودن جزئی است .یعنی شخصی خاص باشد که بقر کثیقری صقادق نباشقد .ماننقد
انسان بشرط شی یعنی ماشیتی که تما شرایط یک فرد خاص در آن اخذ شده باشقد .و در
ای حاشت ،چون تشخاص با کلیّت منافات دارد قسیم آن کلقی اسقت کقه تقسقیم از ناحیقه
قسیم آن ادامه یافته است.
 اصل چهارم :معیار تقسیم ثنائیه دو  ،کمیت افقراد اسقت .اگقر کمیقت معقی شقده باشقد،محصوره و در غیرای صورت مهمله است
مرحو مالعبداهلل یزدی در شرح ای عبارات برخی از اصوا چهارگانه فوق یعنی اصقل دو و
سو و چهار را قبوا دارد .اما اصل اوا را نمی پذیرد و می گوید مقسم ای تقسیم مربقع« ،قضقیه
حملیه» است:
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“شذا تقسیم شلقضیة اشحملیة باعتبار اشموضو و شهذا شوحظ فی تسمیة األقسقا حقاا اشموضقو
فیسمى ما شو موضوعه شخص شخصیة و على شذا اشقیاس» (شمان)49 ،
ایشان مقسم را “قضیه حملیه» می داند ،نه موضو آن .و از آناقا کقه یکقی از شقرایط منطققی
تقسیم آن است که جهت واحدی در مقسم مالحظه شود تا شمان جهت به عنوان معیقار و اسقاس
تقسیم منظور شود (اشمظفر )000 ،بنابرای «موضقو » شمقان جهقت واحقدی اسقت کقه در مقسقم
مالحظه شده است .به سخ دیگر «موضو » معیار و اساس تقسیم مربع است نه مقسم آن.
سسس مرحو مال عبداهلل ضم پذیرو اصل دو  ،ساختار تقسیم تفتازانی را یک تقسقیم ثنائیقه
منطقی دانسته و می گوید:
“محصل اشتقسیم :أن اشموضو إما جزئی حقیقی کقوشنا« :شذا إنسان» أو کلی ،و على اشثانی فإمقا
أن یکون اش حکم على نفس حقیقة شذا اشکلی أو على أفراده و على اشثانی فإما أن یبی کمیقة األفقراد
اشمحکو علیها بمن یبی أن اشحکم على کلها أو على بعضها أو ال یبقی ذشقک بقل یهمقل ،فقاألوشى
شخصیة و اشثانیة طبیعیة و اشثاشثة محصورة و اشرابعة مهملة” (شمان)
ای تقسیم به روو تردید بی نفی و اثبات بوده و دریچه نوسعه تقسیم از راه نفی است .و شقذا
اقسا حملیه نیز منحصر در چهار قسم است .موضو و احواا آن معیار ایق تقسقیم ثنقائی اسقت.
حاا نخست از موضو در مرحله نخست ای تقسیم شحاظ شده است و آن جزئی حقیققی اسقت.
در تعریذ جزئی حقیقی گفته اند“ :إنا اشازئی اشحقیقیّ ال یحمل على کلاه باشمواطقاة و إنقه ینقسقم
إشى علم شخص و علم جنس» ( .جبر ،0886 ، ،ص )032جزئی حقیقی بر کقل خقود قابقل حمقل
نیست .و بر دو قسم است عَلَم شخص مثل زید و عمرو ،و علم جنس .بقرای اینکقه اقسقا ثنائیقه
نقیض شم باشند تا شق ثاشثی فرک نشود ،ایشان معیار «جزئی حقیقی» را برای موضو ذکقر کقرد.
زیرا نفس تصور جزئی حقیقی مانع شرکت است و نفس تصور کلی مانع شرکت نیست .و ایق دو
نقیض شمند .و در مرحله دو ثنائیه معیار «سرایت حکم به افراد موضو » را بیان کرد که حکقم یقا
به افرادموضو  ،سرایت پذیر است یانه .و در مرحله سو معیار «کمیت افراد» را برای موضو ذکقر
نمود .یعنی در شر سه مرحله ،حاشی از احواا موضو را معیار جدیدی برای تقسیم درنظر گرفقت.
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و شذا مقسم در ای تقسیم مربع “قضیه حملیه» است .و «موضو » را با سه حاشت (جزئیت ،سرایت
پذیری ،کمیت) جهت واحدی تلقی می کند که در مقسم مالحظه شده است .یعنی «موضو » معیار
و اساس تقسیم مربع است نه مقسم آن.
قبل از تفتازانی ،قطب اشدی رازی (642-266ق) از بزرگان و دانشمندان اسال و مفاخر شقیعه
در علم منطق و کال و فلسفه در کتاب تحریر اشقواعد اشمنطقیه فی شرح اششمسیه؛ که شرح کتقاب
اششمسیه ،ناماشدی عمر ب علی کاتبی قزوینی (624ق)است .شمی تقسیم ثنائیه را مطرح و مقسم
را قضیه حملیه ذکر کرده و معیار تقسیم را موضو قضیه می داند(اشرازی.)043 ،0394 ،
ای تقسیم توسط بوعلی سینا به شمی روو ثنائیه و تردید بی نفی و اثبات ارائه شده است اما
اقسا آن بیش از سه قسم «شخصیه و مهمله و محصوره» نبوده است( .اب سینا ،0324 ،ج.)002 ،0
اشبته مقسم در تقسیم بوعلی ،موضو قضیه است .و آنطور که قطب رازی و دیگران گقزارو کقرده
اند ،متاخران بر ای تقسیم بوعلی ایراد گرفته که ای تقسیم حاصر بی شمه اقسا نیست زیرا قضیه
طبیعیه از اقسا حملیه ذکر نشده است .پاسخ قطب رازی چنی است:
“و اشاواب أنا اشکال فی اشقضیّة اشمعتبرة فی اشعلو  ،و اشطبیعیّات ال اعتبار شهقا فقی اشعلقو  ،ألنا
اشحکم فی اشقضایا على ما صدق علیه اشموضو  -و شی األفراد -و اشطبیعقة شیسقت منهقا( ”.اشقرازی،
شمان ،ص.)044
یعنی سخ اب سینا در ای تقسیم بندی قضایای معتبر در علو است و طبیعیه در علو معتبقر
نیست زیرا حکم در قضایا بر “ماصَدَق عَلیه اشمَوضو ” بار می شود و طبیعیه چنی نیست و مقسقم
اصال شامل حاا طبیعیه نمی شود.
اگر بخواشیم با نگاه مالعبداهلل یزدی ،پاسخ قطب رازی را بررسی کنیم به نظقر مقی رسقد ایق
پاسخ تا و کامل نباشد زیرا در تقسیم اب سینا قضایای «شخصیه» و «مهمله» شم ذکر شقده کقه بقه
نظر مالعبداهلل ،ای قضایا نیز در علو معتبر نیست و طبق ای تعلیل باید شخصیه و مهمله نیز ذکقر
نمی شد .به باور ایشان ،تنها قضیه محصوره معتبر است وبقس .کقه در بخقش اعتبارسقنای قضقیه
طبیعیه بیشتر به آن خواشیم پرداخت.
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بر پاسخ قطب رازی اشکاا دیگری وارد است و آن اینکقه حکقم در قضقایای طبیعیقه نیقز بقر
«ماصَدَق عَلیه اشمَوضو » است .شک مصداق یا فرد شر مفهومی به حسب شمان مفهو است .فرد و
مصداق طبیعت شی در ذش است.
اعتبارسنجي تقسیم مربعي

آنچه بی منطق نگاران در خصوص اعتبار تقسیم مربعی مشهور اسقت ایق نکتقه اسقت کقه فققط
قضایای محصوره در علو به معنای خاص معتبر است .مثال مرحو مالعبداهلل در کتاب حاشیه پس
از تبیی اقسا چهارگانه حملیات ،به سناش اعتبار شریک می پقردازد .و ابتقدا دریقک کقال فققط
قضایای محصوره را معتبر می داند« :اعلم :أن اشقضایا اشمعتبرة فی اشعلو شی اشمحصورات األربقع ال
غیر» (یزدی ،0400 ،ص )49
سسس در مقا تبیی علل بی اعتباری «مهمله» می گویقد“ :إذ کلمقا صقدق اشحکقم علقى أفقراد
اشموضو فی اشاملة صدق على بعض أفراده» (شمان) به باور مالعبداهلل ،مهمله و جزئیه متالزمند و
دشیل تالز ای است که در قضایای مهمله ،حکم بر افراد موضو «فی اشامله» حمل مقی شقود .و
در ای صورت حمل بر بعض افراد قطعی است .پس مهمله تحت قضایای جزئیه واققع مقی شقود.
قضایای شخصیه شم بی اعتبار است چون شناخت و آگاشی که از رشگذر شخصیه بدست می آیقد،
به دو دشیل بی اعتبار است:
اوال :جزئی است و آگاشی معتبر باید کلی باشد.
ثانیا :تغیر پذیر و بی ثبات است.بنابرای علم به شخصیه کمقاا نیسقت .وی در بقی اعتبقاری
قضایای طبیعیه شم دو دشیل ذکر می کند :اوال :طبیعیه به شیچ وجقه در علقو بکقار نمقی
رود .ثانیا :موضو طبیعیه در خقارج موجقود نیسقت و فققط حیثیقت مفهقومی دارد و در
ضم اشخاص تحقق ندارد بنقابرای شقناخت اطالعقاتی راجقع بقه چنقی موضقوعی و
دانست احواا و احکا آن برای انسان ،کماا نیست.
عی عبارت مالعبداهلل چنی است:
“و اشطبیعیة ال یبحث عنها فی اشعلو أصال فإن اشطبائع اشکلیة م حیث نفس مفهومهقا کمقا شقو
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موضو اشطبیعیة ال م حیث تحققها فی ضم األشخاص غیر موجودة فی اشخقارج فقال کمقاا فقی
معرفة أحواشها” (شمان)
بدی ترتیب از نگاه مالعبداهلل ،ازمیان اقسا مذکور در تقسیم مربقع ،تنهقا قضقایای محصقوره
معتبرند“ :فانحصر اشقضایا اشمعتبرة فی اشمحصورات األربع» (شمان) شیک به دشیل آنکه کمیت ذکقر
شده در موضو  ،گاه کلی است و شامل تما افراد میشود و گاه برخی را تحت پوشش مقیگیقرد،
قضیه محصوره به دو قسم کلی و جزئی تقسیم میشود .از سوی دیگر اگر در کنقار کمیقت قضقیه،
کیفیت آن نیز مورد توجه باشد قضیه به دو قسم ساشبه و موجبه تقسیم میشود و حاصل ضرب کم
و کیذ قضیه تحقق چهار نو قضیه معتبر در علم منطق است
مرحو میرزا محمدعلی در حاشیه خود بر حاشیه ،بر سخ مالعبقداهلل مبنقی بقر بقی اعتبقاری
قضایای طبیعیه نقدی وارد می کند و معتقداست که قضایای طبیعیه در علم منطق کامال معتبراسقت
و جز مسائل ای علم قراردارد .وبرخالف نظر مالعبداهلل که معتقد است شناخت اطالعاتی راجقع
به موضو طبیعیه ،و دانست احواا و احکا آن کماا نیست ،می گوید در مواضع مختلفی از علقم
منطق ،راجع به احواا و احکا موضو قضیه طبیعیه ،بحث شده است .مقثال در شقکل اوا قیقاس
گفته شده که طبیعیه در کبرای شکل اوا منتج نیست .و یا در بحث عکقس مسقتوی از احقواا آن
سخ گفته شده است .بنابرای طبیعیه در علم منطق بی اعتبار نیست.
سسس در دفا از ای اشکاا می گوید شاید مراد مالعبداهلل اعتبار ای قضقایا در علقم فلسقفه و
حکمت باشد و نه مطلق علم و دانش ( .شمان ،ص)026
نتیجه
براساس بررسی شده در ای پووشش نتایج زیر بدست آمد:
 ارسطوئیان تا قرن شفتم با افزودن قضیه شخصیه بر طبققه بنقدی ارسقطویی ،تقسقیم بنقدیمثلثی را ارائه کرده اند .اما منطق نگاران مسلمان ،در قرن شفتم با افزودن قضیه طبیعیه ،طبقه
بندی مربعی را طرح کرده اند .قضیه طبیعیه به اعتقاد آنها ،قضیه ای است که موضو در آن
مفهو کلی است اما حکم بر افراد آن جاری نیست.
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 اب سینا و شارحان آثارو ،به قضیه طبیعیه به عنوان یک قضیه مستقل نگاه نکقرده و غاشبقاآن را مهمله می پنداشتند .و اندکی شم آن را شخصیه تلقی کردند و ایق دو نگقاه تحقویلی
یعنی مهمله یا شخصیه پنداری شارحان شم متاثر از دوگانگی کال اب سقینا در اشقارات و
شفا می باشد.
 موضو قضیه طبیعیه «طبایع کلیه» است .و طبایع از حیثیقت مفهقومی وارد سقازمان قضقیهشده است و شذا در خارج تحقق ندارد .عالوه برای شر مفهو ذشنقی را شقامل نمقی شقود.
موضو ای قضیه  ،وصذ کلیت نیست بلکه موصوف است.
 برخی منطقیی مقسم طبیعیه را حملیه با شمه ارکان آن (موضقو و محمقوا و رابطقه) مقیدانند و برخی مقسم را فقط موضو قضیه دانسته و برخی شم مقسم را «طبیعت شی » مقی
دانند.
 در مورد اعتبار سنای تقسیم مربعی بی منطقیی اختالف است برخقی قضقایای طبیعیقه رافاقد اعتبار می دانند و اما غاشبا معتقدند که قضایای طبیعیه در علم منطق کامال معتبراسقت و
جز مسائل ای علم قراردارد .و در مواضع مختلفی از علم منطق ،راجع به احواا و احکقا
موضو قضیه طبیعیه ،بحث شده است.

تقسیمات مثلثي و مربعي و مخمسي حملیه در آثار منطق نگاران مسلمان 43  ...............................................................

منابع و مآخذ
 .0اب رشد ،تلخیص اشقیاس ،حققه وعلق علیه عبداشرحم بدوی ،کویت 0419 ،ق.
 .0اب سینا ،االشارات و اشتنبیهات مع اششرح شلمحقق نصیراشدی طوسی  ،دفتر نشقر کتقاب0413 ،
ه.ق.
 .3اب سینا ،اششفا ،قم ،مرعشی نافی ،تصحیا سعید زائد قنواتی .)0414 ،
 .4اب سینا ،حسی ب عبداهلل ،االشارات و اشتنبیهات ،مع اششرح شلمحقق اشطوسی ،قم ،نشر اشبالغه،
.0324
 .4ارسطو ،اشمنطق ،حققه و علق علیه عبداشرحم بدوی ،بیروت. 0891 ،
 .6انام مفاخر فرشنگی ،اثرآفرینان ،0391 ،ج.6
 .2بانوردی و شمکاران ،دائرةاشمعارف بقزر

اسقالمی ،چقا

اوا ،مرکقز دائرةاشمعقارف بقزر

اسالمی ،تهران.0392 ،
 .9تفتازانی ،سعداشدی  ،تهذیب اشمنطق واشکال  ،مصر ،مطبعه اشسعاده.0800 ،
 .8جبر ،فرید  ،موسوعه مصطلحات علم اشمنطق ،شبنان ،مکتبه ناشرون.0886 ،
 .01جلوه ،ابواشحس  ،اشمهملة شی اشطبیعیة ،تصقحیا و غالمحسقی رضقا زاده ،گلشق جلقوه ،بقه
اشتما غالمرضا گلی زواره ،قم.0324 ،
 .00حس زاده آملی ،حس  ،دروس معرفت نفس ،قم ، ،نشر اشذ ال میم.0394 ،
 .00حلی ،عالمه ،اشاوشر اشنضید فی شرح منطق اشتارید ،قم 0363 ،و.
 .03حلی ،عالمه ،اشقواعد اشالیة فی شرح رساشة اششمسیة ،تحقیقق فقارس جسقون تبریزیقان  ،ققم،
0400ه.
 .04اشرازی ،شرح مطاشع االنوار فى اشمنطق ،قم ،انتشارات کتبی نافی ،بی تا.
 .04اشرازی ،قطب اشدی  :اشلوامع االسرار فی شرح مطاشع االنوار ،انتشارات کتبی نافی ،قم ،بیتا.
 .06ساوی ،عمرب سهالن ،اشبصائر اشنصیریه ،نشر شمس تبریزی ،تهران.0393 ،

 ..............................................  46فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1311

 .02سهروردی ،شهاب اشدی  ،منطق اشتلویحات ،تحقیق علی اکبرفیاک ،تهران.0334 ،
 .09شیرازی ،قطب اشدی  ،درة اشتاج شعزة اشدباج ،تصحیا سید محمقد مشقکوة انتشقارات حکمقت،
تهران .0368 ،
 .08طوسی ،خواجه نصیر ،شرح االشارات ،نشراشبالغه ،قم.0324 ،
 .01طوسی ،خواجه نصیر ،شرح االشارات ،نشراشبالغه ،قم.0324 ،
 .00طوسی ،خواجه نصیراشدی  ،اساس االقتباس ،تصحیا سقید عبقداهلل انقوار ،نشقر مرکقز ،تهقران،
.0324
 .00فخر رازی ،شرح االشارات ،نشر انام آثار و مفاخر علمی.0394 ،
 .03قراملکی ،احد فرامرز ،از طبیعیه تا محموا درجه دو ،مقاالت و بررسیها ،و.0390 ،24
 .04یزدی ،مالعبداهلل ،اشحاشیه علی تهذیب اشمنطق ،قم ،موسسه اشنشراالسالمی.0400 ،

