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موجب به سالب گزاره های تبدیل (۱) است: استوار تبدیل گونه سه بر سهروردی منطق در قیاس نظریۀ یده: چ
ممتن و ن مم گزاره های تبدیل (۳) و افتراض، راه از کلّ به جزئ گزاره های تبدیل (۲) محمول، عدول طریق از

به نیز دوم ل ش ضرب چهار ضرب، ی به اول ل ش ضرب چهار تبدیل ها، این با بتّات. ضرورت پایۀ بر ضروری به
را اول ل ش اشراق تک ضرب درست م شوند. فروکاسته ضرب ی به هم سوم ل ش ضرب شش و ضرب، ی

اشراق تک ضرب درست و قاعده، ی با را دوم ل ش اشراق تک ضرب درست م داند، بدیه اگرچه سهروردی
در تقریباً سهروردی که دهم نشان م خواهم جستار این در م رساند. اثبات به ر دی قاعدۀ ی با را سوم ل ش
کامل را است درافکنده گذرا، و کوتاه األوسط، المختصر در ابن سینا که ایده ای وی ابن سیناست. وامدار این ها همۀ
(۱) تبدیل است. گرفته الهام ابن سینا منطق مختلف بخش های از نیز ایده این تکمیل مراحل همۀ در و کرده
ابن سینا منطق نوشته های همۀ در که است ارسطویی روش (۲) تبدیل کرده؛ وام األوسط المختصر همان از را

درست آن با سهروردی که قاعده ای این ها، بر افزون است. القیاس کتاب الشفاء: از ملهم (۳) تبدیل و رفته؛ به کار
اشراق تک ضرب درست آن با که قاعده ای و است؛ النجاة از برگرفته م کند ثابت را دوم ل ش اشراق تک ضرب

و ضیائ چون کسان خطای بدین سان، است. القیاس الشفاء:کتاب از مقتبس باز م رساند اثبات به را سوم ل ش
م شود. ار آش م دانند، ابن سینا قیاس نظریۀ از حاد واگرایی ی را سهروردی قیاس نظریۀ که والبریج،

بتّات. ضرورت افتراض، محمول، عدول قیاس، نظریۀ ابن سینا، منطق سهروردی، منطق کلیدواژه ها:

۱۷ ‐۱۶ ساعت ،۱۳۹۸ مهر ۲۹ دوشنبه
آراکلیان، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان ولیعصر، خیابان

ایران فلسفه ی و مت ح پژوهش مؤسسه ی


