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 اسالمی تاریخ قاعدۀ عکس در منطق دورۀ

 مهدی عظیمی
 فلسفه و کالم اسالمیگروه دانشیار، 

 دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه تهران
mahdiazimi@ut.ac.ir 

(22/06/9139، پذیرش: 01/60/9139)دریافت:    
 چکیده

وی اشتراک بر عکس مستنام یکی از قواعد منطق ارسطویی است که به« عکس»
رو ترسیم هندسۀ تاریخی هدف از مقالۀ پیششود. و عکس نقیض اطالق می

ای کوچک از جورچین بزرگ این دو قاعده است، تا از این رهگذر قطعه
دست آید. به همین سبب، مطالعۀ کنونی، با به« تاریخ منطق دورۀ اسالمی»

کرانمندسازی خود به تاریخ و جغرافیای جهان اسالم، خط سیر تحوّالت را 
گیرد؛ آن را در ابوالبرکات پی می سیناابندر فارابی و  از ارسطو، بالفاصله پس

دین الافضل، الدین کَشّیزین، فخرالدین رازی، الدین سهروردیشهاب، بغدادی
الدین نصیر، اثیرالدین ابهری، الدین ارمویسراج، الدین خونَجیافضل ،بامیانی
ن الدیقطب رد کند؛ ودنبال می الدین حلّیجمالالدین کاتبی، و ، نجمطوسی
منطق دورۀ اسالمی دچار ایستایی  ،الدیناز قطبپسبرد. به فرجام می رازی

رو نه تنها در مبحث عکس،  کند. از اینهای بعدی حتّی افت میشود و در قرنمی
دی دانان بعتوان نوآوری مهمی را از منطقبلکه در دیگر مباحث منطقی نیز نمی

 .چشم داشت

عکس، عکس مستوی، عکس نقیض، منطق  ،منطقتاریخ  ها:کلیدواژه
 .اسالمی
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 درآمد
پژوهی ایران، بلکه جهان، به نگارش در نیامدن یکی از خألهای مهمّ در عرصۀ منطق

وان تکه هرمی بزرگ را نمیچنانیک تاریخ جامع در زمینۀ منطق دورۀ اسالمی است. هم
، های خُردسنگچیدن قطعهافکند و برافراخت، مگر از رهگذر تراشیدن و بر هم پی

های توان به فرجام برد، مگر از راه نگارش مقالهدرستی نمیاین پژوهش کالن را هم به
کوچک در باب مسائل ریز این سنت منطقی. یکی از این مسائل قاعدۀ عکس است، 

 های آن بپردازد. خواهد با نگاهی تاریخی به بررسی دگردیسیکه مقالۀ حاضر می

معادلی است که در نهضت ترجمه برای مصدر یونانیِ  «انعکاس»یا  «عکس»واژۀ 
antistrephein درِ يا اسم مصantistropheترتیب، به معنای وارونه ساختن و ، به

؛ 40a25و  6a25سلطانی، ترجمۀ ادیب ،ارگانون : ارسطو،ـ سازی، وضع شد )نکوارونه
 جا(. قس: همو، ترجمۀ تذاری، همان

به علیه و محکومجا کردنِ محکوممنطق، به معنای جابه عکس، در اصطالح
جایی )موضوع و محمولِ قضیّۀ حملی، یا مقدّم و تالیِ قضیّۀ شرطی( است. اگر این جابه

عکس »، وگرنه «عکس نقیض»هر یک از دو طرف همراه باشد  یا عدول با نقض
عکس  رودکار میلق بهبه طور مط« عکس»که واژۀ شود. غالباً هنگامینامیده می« مستوی

، و قضیّۀ «اصل»شود ای که قاعدۀ عکس بر آن اِعمال میمستوی منظور است. قضیّه
 ، و گاه«عکس»آید، گاه همچون خود قاعده دست میجدیدی که از اِعمال این قاعده به

 شود.نامیده می« معکوس» ندرتبه

 تاریخ عکس مستوی
قای به همراه با بعلیه و محکومی محکومجایشود: جابهعکس مستوی چنین تعریف می

 صادق باشد، عکس هم صادق است؛ و اگر اصلْ  این، اگر اصلْ بر صدق و کیف. بنا
 سالِب باشد، عکس هم سالِب است. موجَب باشد، عکس هم موجَب است؛ و اگر اصلْ

ْل این، اگر اص بر امّا در این تعریف بقای کذب و کمّ و جهت شرط نشده است. بنا
اگر  تواند کلّی باشد یا جزئی. وی باشد، ضرورتی ندارد که عکس هم کلّی باشد: میکلّ

 تواند کاذب باشد یاکاذب باشد، ضرورتی ندارد که عکس هم کاذب باشد: می اصلْ
( و 1/196) اإلشاراتهایش مانند سینا در برخی از نوشتهصادق. با وجود این، ابن

اس، )المنطق، القی الشفاءرده و در برخی دیگر مانند را آو« بقای کذب»( قید 45) النجاة
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( آن را نیاورده است. به پیروی 57) منطق دانشنامۀ عالیی( و 3) عیون الحکمة(، 75
منطق (، فخرالدین رازی )223، البصائرسهالن ساوی )دانانی چون ابناز او، منطق

بقای »، قید (2/31، مجموعۀ مصنّفاتالدین سهروردی )(، و شهاب185، الملخص
گوید که ( می1/196) شرح اإلشاراتاند. نصیرالدین طوسی در را هم آورده« کذب

هر »شود. وانگهی عکسْ الزمِ اصل است، و از کذب ملزومْ کذب الزمْ نتیجه نمی
 ،«ها جاندارندبرخی از انسان»یعنی  ،کاذب است، ولی عکس آن« جانداری انسان است

زوده سهو افنویسان بهرا نسخه« بقای کذب»هد که قید دکاذب نیست. وی احتمال می
های خهمن برخی از نس»گوید که ؛ و میندها عاری از این قیدکه بیشترِ کتاب باشند، چرا

جا(. با این همه، بعضی از )همان« ام.[ را نیز خالی از آن دیدهاشاراتاین کتاب ]
و  : انواریـ صحیح بنشانند )نکاند تا وجود این قید را بر محملی معاصران کوشیده

 عالمی(.

: ـ کند )نکارسطو عکس مستوی را در مطلقات و موجّهات، جداگانه مطرح می
(. چکیدۀ دیدگاه او، برپایۀ تفسیر راس 17، 3، 2های ، فصل1، دفتر آنالوطیقای اوّل

(Ross, 297-298)ترتیب به»"« ، و »*«، «-» گانِها، نشان، به قرار زیر است. )در جدول 
 است.(« همانند باال»، و «دان ذکر نکرده استمنطق»، «عکس ندارد»به معنای 

 1جدول
 کم و کیف

 جهت
 سالب جزئی موجب جزئی سالب کلّی موجب کلی

 مطلق
موجب جزئی 

 مطلق
سالب کلّی 

 مطلق
موجب جزئی 

 مطلق
- 

 ضروری
موجب جزئی 

 ضروری
سالب کلّی 

 ضروری
موجب جزئی 

 ضروری
- 

ممکن 
 عام

وجب جزئی م
 ممکن عام

سالب کلّی 
 ممکن عام

موجب جزئی 
 - ممکن عام

ممکن 
 خاص

موجب جزئی 
 ممکن خاص

سالب جزئی 
 ممکن خاص

موجب جزئی 
 ممکن خاص

سالب جزئی 
 ممکن خاص
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بلکه  دهد،تنها موجّهات را بسط میتوان دید، نهکه در جدول پایین میسینا، چنانابن
؛ 212-1/196، اإلشارات: ـ پذیرد )نکهم نمیهای ارسطویی را ای از عکسپاره

 (.105-75القیاس،  ،المنطق ،الشفاء
 2جدول

 کم و کیف
 جهت

 سالب جزئی موجب جزئی سالب کلّی موجب کلی

ضروری 
 مطلق

موجب جزئی 
 مطلق عام

سالب کلی 
 ضروری

موجب جزئی 
 مطلق عام

- 

 - " - " مطلق عام
مطلق 
 خاص

" - " - 

 مطلق وقتی
موجب جزئی 

 مطلق وقتی
سالب کلّی مطلق 

 وقتی
موجب جزئی 

 مطلق وقتی
- 

مطلق 
 عرفی

موجب جزئی 
 مطلق عرفی

* 
موجب جزئی 

 مطلق عرفی
- 

عرفی 
 وجودی

موجب جزئی 
 عرفی وجودی

* 
موجب جزئی 
 عرفی وجودی

- 

 * عرفی عام
سالب کلّی عرفی 

 - * عام

موجب جزئی  ممکن عام
 ممکن عام

موجب جزئی  -
 ممکن عام

- 

ن ممک
 خاص

" - " - 

وسیلۀ ها را بهها را با عدول محمول به موجب، و جزئیالدین سهروردی سالبشهاب
« ضروریۀ بتّاته»افتراض به کلّی، و موجهات را از طریق گنجاندن جهت در محمول به 

کند؛ و بدین سان همۀ محصورات را به موجب کلّی ضروری بتّی دگرگون تبدیل می
وی همۀ قواعد  ،(. از همین رهگذر30-2/25، عۀ مصنّفاتمجمو: ـ سازد )نکمی

 ای به گزارۀ یادسازد. زیرا هر گزارهمنطقی، از جمله عکس مستوی، را بسیار ساده می
سادگی یک موجب جزئی ضروری بتّی است شود و عکس آن گزاره نیز بهشده تبدیل می
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و  ،اش، به موضوعکه در آن محمول اصل با همۀ متعلّقاتش، از جمله سلب و جهت
(. البتّه سهروردی سالب کلّی را، 32شود )همان، موضوع آن به محمول دگرگون می

کند بلکه فقط جهت آن را به ضروری دگرگون برای عکس، به موجب کلّی تبدیل نمی
 جا(.شود )همانسازد و معتقد است که سالب کلّی ضروری به خودش منعکس میمی

لکه آن را کند بکس، به موجب کلّی ضروری بتّی تبدیل نمیسالب جزئی را هم، برای ع
ازد و سیا با افتراض به سالب کلّی، یا با عدول محمول به موجب جزئی دگرگون می

  (.33-32کند )همان، سپس عکس می

دهد و از آن میان تنها سیزده گزاره را سینا را سامان میفخرالدین رازی موجّهات ابن
پیروی  دانان از گزینش ویاز او بیشتر منطقگزیند. پسیاس برمیبرای مباحث عکس و ق

کنند. رازی همچنین برای نخستین بار عکس مستویِ قضایای حقیقی و خارجی را می
(. جدول زیر نمایانگر 199-197، منطق الملخص: ـ کند )نکجداگانه بررسی می

 بارۀ عکس مستویِ قضایای حقیقی است. دیدگاه او در
 3جدول

 و کیف کم
 سالب جزئی موجب جزئی سالب کلّی موجب کلی جهت

ضروری 
 مطلق

موجب جزئی 
 ممکن عام

سالب کلی 
 ضروری

موجب جزئی 
 ممکن عام

- 

 " مشروط عام
سالب کلی 
 - " مشروط عام

مشروط 
 " خاص

سالب کلی 
 - " مشروط عام

 - " - " دائم
 - " - " عرفی عام

 - " - " عرفی خاص
 - " - " ضروری وقتی

ضروری 
 - " - " منتشر

وجودی 
 - " - " نادائم

وجودی 
 ناضروری

" - " - 
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 و کیف کم
 سالب جزئی موجب جزئی سالب کلّی موجب کلی جهت

 - " - " مطلق عام
 - " - " ممکن عام

 - " - " ممکن خاص

 عکس مستویِ قضایای خارجی است. در بارۀدهندۀ دیدگاه رازی جدول پایین نشان
 4جدول

 کم و کیف
 جهت

 سالب جزئی موجب جزئی سالب کلّی موجب کلی

وری ضر
 مطلق

موجب جزئی 
 مطلق عام

سالب کلی 
 ضروری

موجب جزئی 
 - مطلق عام

سالب کلی  " مشروط عام
 مشروط عام

" - 

مشروط 
 خاص

" " " - 

 - " سالب کلی دائم " دائم

 " عرفی عام
سالب کلی عرفی 

 - " عام

 - " " " عرفی خاص
 - " - " ضروری وقتی

ضروری 
 منتشر

" - " - 

وجودی 
 - " - " نادائم

وجودی 
 - " - " ناضروری

 - " - " مطلق عام

موجب جزئی  ممکن عام
 ممکن عام

موجب جزئی  -
 ممکن عام

- 

 - " - " ممکن خاص

 شود. کشّیالدین کَشّی، شاگرد رازی، دنبال نمیتفکیک یادشده از سوی زین
 چنین بر آن است که عکسِ سالب کلیِ مشروط خاص برای برخی از افراد موضوعْهم
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مشروط عام و برای بقیّه مشروط خاص است؛ نیز عکسِ سالب کلیِ عرفی خاص برای 
(. برخی از 48برگ بعضی از افراد موضوعْ عرفی عام و برای مابقی عرفی خاص است )

ساز کشف انعکاس سالب جزئیِ مشروط پژوهشگران معتقدند که این نوآوری زمینه
 ،«عکس مستوی...» : فالحی،ـ کخاص و عرفی خاص از سوی خونَجی بوده است )ن

145.) 

به بعد( بار دیگر تفکیک  129) کشف األسرارالدین خونَجی در افضل
ای را پیش های تازهآورد و دیدگاهحقیقی/خارجی را در عکس مستوی به میان می

ر بیانگ« ؟»نهد. جدول زیر نشانگر عکس قضایای حقیقی از نظر وی است )نماد می
 نیافتن به برهان است.(یل دستنظریِ او به دلبی

 5جدول
 کم و کیف

 سالب جزئی موجب جزئی سالب کلّی موجب کلی جهت

ضروری 
 مطلق

موجب جزئی 
 ضروری مطلق

موجب جزئی  سالب کلی دائم
 حینی

- 

 " مشروط عام
سالب کلی مشروط 

 - " عام

مشروط 
 " خاص

سالب کلی مشروط 
 عام

+ عدم دوام در 
 بعض افراد

موجب جزئی 
 ی غیردائمحین

 سالب جزئی
 مشروط خاص

موجب جزئی  سالب کلی دائم " دائم
 حینی

- 

سالب کلی عرفی  " عرفی عام
 عام

" - 

 " عرفی خاص
سالب کلی عرفی 
عام + عدم دوام 

 در بعض افراد

موجب جزئی 
 حینی غیردائم

 سالب جزئی
 عرفی خاص

 سالب جزئی دائم " ضروری وقتی
موجب جزئی 

 - مطلق عام

ضروری 
 منتشر

" " " - 
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 کم و کیف
 سالب جزئی موجب جزئی سالب کلّی موجب کلی جهت

وجودی 
 - " " " نادائم

وجودی 
 ناضروری

" " " - 

 - " " " مطلق عام
 - ؟ " ؟ ممکن عام

 - ؟ " ؟ ممکن خاص

عکس مستویِ قضایای خارجی را نشان  در بارۀجدول زیر چکیدۀ دیدگاه خونجی 
 دهد.می

 6جدول
 کم و کیف

 سالب جزئی موجب جزئی سالب کلّی موجب کلی جهت

ضروری 
 سالب کلی دائم موجب جزئی حینی طلقم

موجب جزئی 
 - حینی

سالب کلی مشروط  " مشروط عام
 عام

" - 

مشروط 
 خاص

موجب جزئی حینی 
 غیردائم

سالب کلی مشروط 
 عام

+ عدم دوام در 
 بعض افراد

 موجب جزئی
 حینی غیردائم

 سالب جزئی
 مشروط خاص

 سالب کلی دائم موجب جزئی حینی دائم
موجب جزئی 

 - حینی

سالب کلی عرفی  " عرفی عام
 عام

" - 

موجب جزئی حینی  عرفی خاص
 غیردائم

سالب کلی عرفی 
 عام

+ عدم دوام در 
 بعض افراد

 موجب جزئی
 حینی غیردائم

 سالب جزئی
 عرفی خاص

 ضروری وقتی
موجب جزئی 

 - مطلق عام
موجب جزئی 

 - مطلق عام
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 کم و کیف
 سالب جزئی موجب جزئی سالب کلّی موجب کلی جهت

ضروری 
 - " - " منتشر

وجودی 
 نادائم

" - " - 

 وجودی
 ناضروری

" - " - 

 - " - " مطلق عام
 - - - - ممکن عام

 - - - - ممکن خاص

عکس مستویِ قضایای حقیقی  (188-175) األنوار مطالعدر الدین ارموی سراج
های های او یکسره منطبق بر عکسکند، ولی جهات عکسو خارجی را از هم جدا نمی

 اند.خونجی األسرار کشفقضایای خارجی در 

که ، جز ایناألفکار منتهیچنین است اثیرالدین ابهری در تحریر نخستِ منطقِ هم
داند و سوالب جزئی را یکسره وی سالب کلّی ضروری را به خودش منعکس می

( از این هر دو 193و  183) األفکار تنزیلشمارد. با این حال، وی در ناپذیر میعکس
 معیارالتعدیلکند. نصیرالدین طوسی در می گردد و همان رأی خونجی را ابرازرأی برمی

( کشف انعکاس سالب جزئی در مشروط خاص و عرفی 156) تجرید( و منطق 193)
؛ زیرا برپایۀ استدهد. امّا داوری طوسی سزاوار تردید خاص را به ابهری نسبت می

ست، اآورد، این ابهری بوده که از خونَجی اثر پذیرفته وسه( میشواهدی که رویهب )سی
)تحریر دوم منطق(، األفکار  منتهینه برعکس. ابهری در آثار دیگرش، مانند 

های متفاوت و متغیّری از ، فهرستالحقعنوان، و األفکاردقائق، الحقائقکشف
هایی دارند. با ها و ناهمسانیدهد که با فهرست خونجی همسانیموجّهات به دست می

هایشان نیز تا اندازۀ زیادی اند عکسدو همسانجا که موجّهاتِ آن این حال، در آن
 اند.همسان

گوید، نصیرالدین طوسی نیز از تفکیک حقیقی/خارجی در عکس مستوی سخنی نمی
های خونجی در سوالب خارجی؛ جز اند با عکسجهتهای او در سوالب همولی عکس

-148، ریدتجداند )منطق پذیر میکه وی سالب کلّی ضروری را به خودش عکساین
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ها ها به ممکن عام، و همۀ فعلیها طوسی بر آن است که همۀ ممکن(. امّا در موجب156
شوند؛ و هر شرط و وصفی که در اصِل ها( به مطلق عام عکس می)هرچه غیر از ممکن

آید؛ و ضروری و دائم اگرچه وصفی نیستند، ها مأخوذ است در عکس هم میآن
این طوسی  بر (. بنا167، قتباساالساسأ؛ 148-141عکسشان وصفی است )همان، 

ب بر حس»های ممکن را یابد. البته او موجبها اندکی با خونجی اختالف میدر موجب
ها اگر داند، وگرنه خود معتقد است که آنپذیر میعکس« رأی جمهور اهل صناعت

، قتباساالساسأهمراه با سالب کلی دائم ناضروری صادق باشند منعکس نخواهند شد )
165.) 

تفکیک حقیقی/خارجی را در ( 359-345) الشمسیةالدین کاتبی نیز در نجم
ی هااند بر جهات عکسهای او منطبقکند، ولی جهات عکسعکس مستوی مطرح نمی

که عکس سالب کلّی مشروط عام و عرفی عام را خونجی در قضایای خارجی، جز این
لب جزئی مشروط خاص را سالب جزئی عرفی سالب کلی عرفی عام غیردائم و عکس سا

 کند.بارۀ عکس موجب کلی و جزئی ممکن عام و خاص توقف می داند، و درخاص می
  وی در این نقاط اختالف آشکارا متأثّر از استادش ابهری است.

کاتبی شرح دارند و در شروح شمسیّۀ الدین رازی هر دو بر الدین حلّی و قطبجمال
وی ارم مطالعالدین رازی در شرح خود بر افزایند. قطببر متن نمی ایخود نکتۀ تازه

 نیز تابع متن است.

های شود و در قرنالدین رازی منطق دورۀ اسالمی دچار ایستایی میاز قطبپس
رو نه تنها در مبحث عکس، بلکه در دیگر مباحث منطقی کند. از اینبعدی حتّی افت می

 دانان بعدی چشم داشت.از منطق توان نوآوری مهمی رانیز نمی

 تاریخ عکس نقیض
گردد. وی در این کتاب، عکس نقیض ارسطو بازمی جدلو اما عکس نقیض، تبارش به 

« انسان جاندار باشد»گوید که اگر نهد و میعنوان یکی از مواضع جدلی پیش میرا به
« بخش استلذت زیبایی»یا اگر  b(113(18« چه جاندار نیست انسان نیستآن»گاه آن
اند این عبارات بیانگر عکس نقیض حملی«. بخش نیست زیبا نیستچه لذتآن»گاه آن

ولی اگر گزارۀ اخیر راست نباشد، »اما جملۀ بعدی نشانگر عکس نقیض شرطی است: 
. عکس نقیض شرطی را ارسطو در b(113(24« ی نخستین نیز راست نیستآنگاه گزاره
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نتیجه  B، بودن Aاگر ضروری باشد که از بودن »کرده است:  تر بیانروشن تحلیل اوّل
ـ ؛ نیز نک13b53« )نتیجه شود A، ضروری خواهد بود که نبودن Bشود، آنگاه از نبودن 

 :3b57-36a57 .)گوید که ارسطو تنها گزارش فالحی نادرست است. او می بنا بر این
یات که آن را به حمل عکس نقیض شرطی را بیان کرده و فارابی نخستین کسی است

 (. 119-188، «های...منطق»؛ 100، «ناسازگاری...)»تعمیم داده است 

داند، یعنی موضعی که افزون بر می« موضع برهانی»فارابی عکس نقیض را یک 
 کند که اگر ایجابدارد. وی آن را چنین تعریف می نیزآوریِ جدلی، صحّت برهانی الزام

از سلب محمول خواهد گاه سلب موضوع پساشد، آناز ایجاب موضوع بمحمول پس
هرچه جاندار نیست »پس « هر انسانی جاندار است»که اگر بود، و بر عکس؛ مانند این

جنبد جسم چه میهر آن»پس « جنبدچه جسم نیست نمیهر[ آن»]و اگر « انسان نیست
 (.114، تلخیص کتاب الجدلرشد، ؛ قس: ابن1/248، المنطقیات« )است

از عکس مستویِ سینا، امّا، عکس نقیض را نه در شمار مواضع، بلکه پسبنا
چه مناقض محمول است که آناین»کند: آورد و آن را چنین تعریف میمطلقات می

، المنطق، الشفاء« )چه مناقض موضوع است محمول گردانیده شودموضوع، و آن
ه مقابلِ ب»شود، ینا روشن میسکه در تعریف دیگر ابن، چنان«مناقض(. »93القیاس، 

 و« اسب»(، که خود بر دو گونه است: بسیط مانند 497است )همان، « سلب و ایجاب
، ، المنطقالشفاء)همو، « زید اسب نیست»و « زید اسب است»، و مرکّب مانند «نااسب»

ها در عکس نقیْض سینا روشن نساخته است که مقابل(. ابن242-241المقوالت، 
ا مرکّب. اگر بسیط باشند، عقدین موجب معدول خواهند بود؛ و اگر مرکّب بسیط اند ی

 ند.دانان متأخر پیروانی دارباشند، سالب محصّل. خواهیم دید که هر دو تفسیر نزد منطق

برانگیزی برای عکس نقیض محصورات چهارگانه سینا دعاوی و براهین چالشابن
 «هرچه ب نیست ج نیست»دهد: تیجه مین« هر ج ب است»گوید که نهد. او میپیش می

 سینا بر اینها بسیط باشند برهان ابن(. اگر این مقابل93، المنطق، القیاس، الشفاء)
ها نادرست است، ولی اگر مرکّب باشند درست است. به هر مدعا بر پایۀ منطق محمول

 خیز شده است. لهأکه خواهیم گفت، برهان وی بعدها مسروی، چنان

از  برخی»شود: نتیجه می« هیچ انسانی سنگ نیست»گوید که از نین میچوی هم
جا محمول عکس، (. ظاهرًا در این94)همان، « چه سنگ نیست انسان استآن
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رو سالب کلی عکس برخالف تعریف، عین موضوع اصل است، نه مقابل آن؛ و از این
 خواه موضوع عکسْ  سینا بر این مدعا نیز،ش موجب جزئی شده است. برهان ابننقیض

سالب محصّل باشد یا موجب معدول، هم بر اساس منطق سنتی و هم بر اساس منطق 
 جدید، مخدوش است.

چه برخی از آن»دهد: نتیجه می« ها ب اندبرخی از ج»چنین بر آن است که وی هم
(؛ یعنی موجب جزئی 92، التحصیلجا؛ قس: بهمنیار، )همان« ب نیست ج نیست

اش سالب جزئی است. این برخالف دیدگاه رد و عکس نقیضعکس نقیض دا
ها مرکّب باشند نادرست، و اگر ها، اگر مقابلمتأخران، و در چارچوب منطق محمول

 ناپذیر است.بسیط باشند اثبات

ف با برهان خل« نه هر ج ب است»سینا از در اثبات عکس نقیض سالب جزئی، ابن
(. بر اساس 94، المنطق، القیاس، الشفاء« )ج نیستنه هر چه ب نیست »گیرد: نتیجه می

ارز است با و دومی هم« ها ب نیستندبرخی از ج»ارز است با قاعدۀ تناقض، اوّلی هم
و این یعنی عکس نقیض سالب جزئیْ موجب جزئی «. چه ب نیست ج استبرخی از آن»

ها منطق محمولاست. این دعوی برخالف دیدگاه متأخران است ولی برهان آن بر اساس 
ها را در همۀ مراحل برهانْ مرکّب بگیریم. با وجود درست است، به این شرط که مقابل

شمارد )همان، سینا در جایی دیگر، سالب جزئی را فاقد عکس نقیض میاین، ابن
 (. 332، البصائر؛ ساوی، 1/174، المعتبر؛ قس: بغدادی، 497

که این»کند: ه و آن را چنین تعریف میسینا از عکس نقیض شرطی هم غافل نبودابن
(. البته 385)همان، « جای مقدمْ نقیضِ تالی نهاده شودجای تالیْ نقیضِ مقدم، و بهبه

 ، و برعکس.«نقیض تالی»اند: ، نوشته«نقیض مقدم»جای جا سهواً بهناسخان در این

کند تعریف می« سلِب محمول از نقیض موضوع»بغدادی عکس نقیض را به 
(، که بر این اساس عقدالحملِ عکس نقیضْ سالب محصّل است؛ 1/122، المعتبر)

عکس »توان گفت که تعریف او بر پیدایش یعنی کیفیّت آن مخالف اصل است. می
 اثر داشته است.« نقیض مخالف

 هابعضی از انسان»نهد: سهروردی بر نمونۀ جالبی از عکس نقیض انگشت می
ها بعضی از معدوم»شود: سینا، میبر پایۀ سخن ابن اش،که عکس نقیض« موجودند

بعض ندارد، زیرا در اعدام تمایز « معدوم»کند که سهروردی اشکال می«. انسان است
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، موضوع در این عکس نقیض، معدوم مطلق نیست بلکه معدوم عینی بنا بر ایننیست. 
یۀ بسیطه است که (. امّا گزارۀ اصل یک هل44، التلویحاتو موجود ذهنی است )منطق 

. اگر 𝐻𝑥(𝑥∃)ها، وجود در آن محمول نیست بلکه سور است: بر اساس منطق محمول
توان قاعدۀ عکس نقیض را به شیوۀ سهروردی بر آن وجود محمول نباشد دیگر نمی

ری پذیحملکانتیِ  مسألۀمثال نقض سهروردی از این جهت جالب است که  اعمال کرد.
آیا وجود محمول »های جی. ای. مور در مقالۀ درخشان شکافیای از مو، و پارهوجود

 آورد.را فرا یاد می« است؟

سینا از عکس نقیضْ جامع نیست، زیرا شرطیات گوید که تعریف ابنفخر رازی می
 کند:گیرد. وی آن را چنین اصالح میرا در بر نمی

به ومابلِ محکبه، و مقرا محکوم -به تقابل سلب و ایجاب-علیه مقابلِ محکوم
 علیه گردانیدنرا محکوم -به تقابل سلب و ایجاب-

افزاید که عکس نقیض، برخالف عکس مستوی، ضرورتی ندارد که در کیفیّت و می
ای از عکس کند که در پاره(. وی تأکید می200، الملخص منطقموافق با اصل باشد )

 رومقابل آن؛ و از این سینا، محمولِ عکسْ عین موضوع اصل است، نههای ابننقیض

ست غیر از عکس نقیض، و یا اگر یا باید گفت که این ]گزاره[ الزم دیگری
که وی ]یعنی ای غیر از آنعکس نقیض است باید عکس نقیض را به گونه

 (. 203)همان،  سینا[ ذکر کرده است حدّ گفتابن

دهد حوالت می کبیرال المنطقرازی پس از همین عبارت بررسی کامل این موضوع را به 
عدی دانان بتوان گفت که سخن او منبع الهام منطقکم میجا(. با وجود این، دست)همان

 در پیشنهاد عکس نقیض مخالف بوده است. 

ینا عکس ساست. گفتیم که ابن« عکس نقیض مقید»های رازی یکی دیگر از نوآوری
، وگرنه نقیض این عکس داندمی« هرچه ب نیست ج نیست»را « هر ج ب است»نقیضِ 

خی هر ج ب است و بر»آید: باید صادق باشد که در این صورت چنین تناقضی پدید می
 الملخص(. فخر رازی، امّا، در منطق 93، المنطق، القیاس، الشفاء«  )ها ب نیستنداز ج
شمارد و هم این برهان را ناتمام. وی با ( هم آن دعوی را نادرست می200)ص
هر انسانی »گوید که آورد و میای را به میان میپادنمونه« جهت»مل کشیدن عاپیش

 هرچه خندان نیست بالفعل، انسان نیست»توان گفت که ولی نمی« خندان است بالفعل
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ض راستی تناقشده به اش در این است که تناقض ادّعاو امّا آن برهان هم رخنه«. بالفعل
با وجود اختالف کمّ و کیف، متناقض نیستند های مطلق عامّ حتّی نیست، چراکه گزاره

گوید که عکس نقیضِ توانند هر دو صادق باشند. رازی برای حلّ این مشکل میو می
هنگامی صادق خواهد بود که به موضوع آن قید دوام را بیفزاییم و « هر ج ب است»

کم ستهر ج دزیرا، برپایۀ گزارۀ اصل، «. هرچه ب نیست دائماً، ج نیست دائماً »بگوییم: 
ست که هرچه دائماً ب از آن در یک زمان موصوف است به ب؛ در این صورت بدیهی

مسلوب باشد ج نیست. تقیید موضوع به نقیض جهت اصل مستلزم اعتبار جهت در 
ر ب عقدالوضع است که در منطق موجّهات دورۀ اسالمی رایج نیست. در این منطق، بنا

و  شود؛ و این البتّه با کاربرد روزمرّهنظر گرفته می نظریۀ غالب، عقدالوضع بالفعل در
یری گروی است که عکس نقیض مقید پیها سازگارتر است. شاید از همیننیاز دانش

 نشده است.

شده برای  هشناخت تردان کماز فخر رازی، دو تعریف مهم از سوی دو منطق پس
( آن را چنین 48)برگ الحقائقحدائقالدین کشّی در شود. زینعکس نقیض پیشنهاد می

 کند: تعریف می

به به، و مقابل محکوممحکوم -به سلب و ایجاب -علیه که مقابل محکوماین
علیه گردانیده شود، همراه با بقای سلب و ایجاب به حال خود، و صدق محکوم

که در عکس مستوی گفته شد، چنان« بقای کذب»)قید  حال خودو کذب به 
 است.( نادرست و زائد

ده نامی« عکس نقیض قدما»یا « عکس نقیض موافق»این همان چیزی است که بعدها 
ف چنین، برخالبنامیم. کشّی، هم« عکس نقیض کشّی»شده ولی بهتر است که آن را 

وجب داند؛ و مسینا، عکس نقیض موجب کلی را نه موجب کلی، که موجب جزئی میابن
شمارد ناپذیر میر و در برخی دیگر عکسپذیها عکسجزئی را در برخی از حالت

 (.  50-48)همان، برگ

الدین بامیانی آید که افضل( برمی147خونجی ) کشف األسراراز تعلیقۀ کاتبی بر 
نقیض محمول را موضوع، و عین موضوع »عکس نقیض را چنین تعریف کرده است: 

ان چیزی است که این هم« ای مخالف با کیفیّت اصل.را محمول گردانیدن، به گونه
ه نام گرفته ولی بهتر است ک« عکس نقیض متأخران»یا « عکس نقیض مخالف»بعدها 
( 196) اراألفک تنزیلنام کنیم. همین تعریف را ابهری در « عکس نقیض بامیانی»آن را 
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 ائقالحقکشفآورد. وی در )بقای صدق( می« موافقت با اصل در صدق»با افزودن قید 
از نقد دیدگاه او نیز پس األفکار منتهیپردازد و در یدگاه کشّی می( به نقد د45-46)

عکس نقیض، نزد ما، عبارت »دهد: دست میبندی بهتری از تعریف بامیانی بهصورت
به  به گردانیدن،علیه را محکومعلیه، و عین محکومبه را محکوماست از مقابل محکوم

 «اش در صدق.همراه مخالفت آن با اصل در کیف و موافقت

گویا علت بازتعریف عکس نقیض از سوی بامیانی و پیروان او نقصانی بوده است 
ید که گوسینا میاند. ابندیدهسینا بر عکس نقیض موجب کلی میآنان در برهان ابن

؛ وگرنه نقیضِ «ل ما لیس ب لیس جک( »2شود: )می« کل ج ب( »1عکس نقیضِ )
آید: ؛ که از آن الزم می«بعض ما لیس ب لیس لیس ج( »3( صادق خواهد بود: )2)
توان بازنمود دیدگاه متأخران در ابهری، که سخن او را می«. بعض ما لیس ب ج( »4)

یجه و در نت« ج استـب نهـهر نه»گونه فهم کرده است: ( را این2این زمینه دانست، )
ه رو اشکال کرده کو از این« ج نیستندـها نهبـبرخی از نه»( را چنین دریافته است: 3)
دلیل سالب ( که به3شود؛ زیرا )( نتیجه نمی3از )« اندها جبـبرخی از نه»( یعنی 4)

دلیل موجب بودن تنها با وجود ( که به4بودن، با وجود و عدم موضوعْ صادق است، از )
 تنزیلآید )نک: صادق است، اعمّ است؛ و از صدق اعمّ صدق اخص الزم نمیموضوعْ 
(. وقتی عکس نقیض موافق در موجب کلی مخدوش گردد، در سوالب 196، األفکار

 تهیمنها بر این مبتنی است )نک: همو، شود، زیرا برهان آنکلی و جزئی هم مخدوش می
ن عکس نقیض کنیم، خواهیم داشت: ( را به شیوۀ متأخرا1(. اما اگر )133، األفکار

جا بدون در این«. اندها جب- برخی از نه( »3؛ وگرنه: )'«ب ج نیستـهیچ نه( »2)'
( است 4( که همان )3رو بدون پیش آمدن اشکال یادشده به )'( و از این3وساطت )

رای ب توانیم برهان را بدون اشکال پی بگیریم. و امّا وجود عکس نقیضایم و میرسیده
. شماردنیافتن به برهان، نامعلوم میسوالب کلی و جزئی را ابهری به دلیل دست

 (. 197-196، األفکار تنزیل)

سینا از عکس نقیض، و برهان او بر عکس نقیض موجب خونجی نیز تعریف ابن
وش عکس نقیض موجب کلی را مخد در بارۀکلّی، و نیز تعریف بامیانی و دیدگاه کشّی 

الخلو در یک تعریف  صورت مانعةو عکس نقیض موافق و مخالف را به شماردمی
 گنجاند:می
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از آن[ یا عین موضوع را محمول نقیض محمول را موضوع گردانیدن و ]پس
مول گردانیدن با گردانیدن با مخالفتِ در کیف، یا نقیض موضوع را مح

 موافقتِ در آن.

چه مناسب موضوع ن تعریف شامل آندر ای« محمول»و « موضوع»کند که وی تصریح می
-172و  148-147، األسرار کشفشود )و محمول است، یعنی مقدم و تالی، نیز می

شود و قضایا را از جهت موجب نظیر می(. او سپس وارد تفصیلی بی179-178و  176
محصل، موجب معدول، یا سالب محصل بودنِ عقدالوضع و عقدالحمل، از یک سو، 

قضیۀ نوع  36کند و به رجی بودنِ آن دو، از سوی دیگر، تقسیم میو حقیقی یا خا
(. او عکس نقیض را برای هر یک از این اقسام 149یابد )همان، متفاوت دست می

 کند.طور جدا بررسی میبه

کند ولی از الخلو خونجی را تکرار می ( همان تعریف مانعة189) مطالعارموی در 
س نقیض اعمال کرده است تنها به تفکیک قضایای هایی که او در عکمیان تفکیک

 کند.حقیقی و خارجی بسنده می

در  «مقابِل به سلب و ایجاب»کنند که منظور از دانان یادشده تصریح نمیمنطق
تعریف عکس نقیض، مقابلِ مفرد )بسیط( است یا مرکّب. نصیرالدین طوسی، امّا، 

 نویسد:آشکارا می

ا بتقابل ایجاب و سلب مفرد، چنانک میان عکس نقیض... مقابل محمول ر
 طالفاظ محصله و معدوله باشد، موضوع کنند و مقابل موضوع را محمول، بشر

 (.169، االقتباسأساس) بقاء کیفیّت و صدق بر حال خود

ن کند. وی اشکال ابهری بر برهابینیم، طوسی تعریف کشّی را احیا میکه میچنان
( دارای موضوعِ موجود است، زیرا 4( همانند )3هد که )دسینا را چنین پاسخ میابن

 عکس نقیض در بارۀبه ایجاب عدولی بر آن حمل شده است. او دیدگاه ابهری « بـنه»
(. طوسی بر آن است 197-196، المعیار تعدیل: ـ کند )نکسوالب جزئی را هم نقد می

در عکس نقیض  های یادشدۀ در عکس مستوی، عیناًها و سالباحکام موجب»که 
شان از آن حیث که منتفی ای است که موضوعشوند. و این در هر دو قضیهجا میجابه

(. یعنی سوالب کلی و جزئی به سالب جزئی، و 157، تجرید منطق« )است اخذ نشود.
شوند، اما موجب جزئی عکس نقیض ندارد موجب کلی به موجب کلی عکس نقیض می

 )مگر در خاصّتان(.
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(. 364 ،الشمسیةکند. )مّا، برخالف طوسی، از تعریف بامیانی پیروی میکاتبی، ا
لی اند، وتابع کاتبی الشمسیة خود بر الدین رازی در شروحالدین حلی و قطبجمال
سینا و عکس نقیض موافق ( به دفاع از ابن189) المطالعشرحالدین در قطب
مقابل »نصیر. وی، برخالف طوسی،  خیزد، البته با رهیافتی غیر از رهیافت خواجهبرمی

، نه شماردسینا از عکس نقیض را مقابل مرکّب میدر تعریف ابن« به سلب و ایجاب
ب سینا موجشود که عکس نقیض موجب نزد ابنرو بر آن می مقابل بسیط. و از همین

موجب  -اندکه امثال ابهری و خونجی پنداشتهچنان-سالبةالطرفین است، نه 
دفاعیۀ »: فالحی، ـ رفین. )گزارش و سنجشِ این دیدگاه را نکمعدولةالط

 «.( الدین...قطب

 نتیجه
تنها سینا نهابن. کندعکس مستوی را ارسطو در مطلقات و موجّهات، جداگانه مطرح می

. پذیردهای ارسطویی را هم نمیای از عکسدهد، بلکه پارهموجّهات را بسط می
، بتّاته تضرورتر او، نوآوری گسترده در ذیل در عکس مستوی سهروردی مشارکت

رازی برای نخستین بار عکس مستویِ قضایای حقیقی و خارجی را فخر  گنجد.می
گیرد کند، خونجی آن را پی می، که اگرچه کشّی آن را دنبال نمیکندجداگانه بررسی می

هری، طوسی، حلّی، های ارموی، ابنهد. تالشای در این زمینه پیش میهای تازهو دیدگاه
کشف گیرد. های خونجی صورت میو قطب رازی، عمدتاً در راستا و چارچوب نوآوری

آوردهای ترین دستاز مهم سالب جزئی در مشروط خاص و عرفی خاص پذیریعکس
اش داوری ،دهدرا به ابهری نسبت می دانان قرن هفتم است که، اگرچه طوسی آنمنطق

 است.دید سزاوار تر در این اِسناد

رو، کند و، از اینعکس نقیض را ارسطو در حملیات و شرطیات، هر دو، ذکر می
گوید ارسطو تنها عکس نقیض شرطی را بیان کرده و فارابی می که گزارش فالحی

عاوی و سینا دابن. نادرست است، نخستین کسی است که آن را به حملیات تعمیم داده
ه ، کنهدیض محصورات چهارگانه پیش میبرانگیزی برای عکس نقبراهین چالش

ای به گونه بغدادی عکس نقیض را .گزارش و سنجش آنها در متن ذکر شده است
 ه است.اثر داشت« عکس نقیض مخالف»توان گفت بر پیدایش میکند که تعریف می

امکان »لۀ کانتیِ أکه با مس نهدسهروردی بر نمونۀ جالبی از عکس نقیض انگشت می
آیا وجود »های جی. ای. مور در مقالۀ ای از مداقهخورد و پارهگره می «حمل وجود
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م سینا، قسآورد. فخر رازی، افزون بر نقد و نظر در کار ابنرا فرایاد می« محمول است
س کند. تفکیک عکرا طرّاحی می« عکس نقیض مقیّد»جدیدی از عکس نقیض، به نام 

: شودبندی میگردان فخر رازی صورتنقیض موافق از مخالف به دست دو تن از شا
قیض، سینا از عکس نخونجی تعریف ابناوّلی به دست کشّی، و دومی به دست بامیانی. 

 ر بارۀدو برهان او بر عکس نقیض موجب کلّی، و نیز تعریف بامیانی و دیدگاه کشّی 
شمارد و عکس نقیض موافق و مخالف را عکس نقیض موجب کلی را مخدوش می

و  ،کندطوسی تعریف کشّی را احیا می. گنجاندمانعةالخلو در یک تعریف می صورتبه
 کاتبی، امّا، برخالف طوسی، از تعریف. دهدسینا را پاسخ میاشکال ابهری بر برهان ابن

لی اند، وتابع کاتبی الشمسیة خود بر رازی در شروح کند. حلی و قطببامیانی پیروی می
ه با خیزد، البتسینا و عکس نقیض موافق برمیاع از ابنبه دف المطالعشرحقطب در 

 رهیافتی غیر از رهیافت خواجه نصیر.

دانان مسلمان در دهد که منطقمثابۀ یک موردپژوهیِ تاریخی، نشان میاین همه، به
ای که اند، به گونهبسط و تکمیل میراث ارسطویی چه مایه نقّادانه و خلّاقانه عمل کرده

ارسطو، آغاز کاوش آنان بوده، و اگر ارسطو گام نخست را برداشته فرجام پژوهش 
 اند. است، آنان راه را تا غایتِ تحقیق پیموده
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