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  سينا پذيری مشهورات نزد ابن صدق و كذب

   *مهناز اميرخانى

 **سيده مليحه پورصالح اميری

  چكيده

پـذيری  سـينا در خصـوص صـدق و كذب اين پژوهش در صدد يـافتن موضـع ابن

وجوی قسم خاصى از اين آرا، كـه قابليـت اتصـاف بـه  مشهورات است و به جست

سينا مبنى بـر ابتنـای احكـام  با توجه به اظهارات ابن. پردازد صدق و كذب دارد، مى

و مشهورات بر اساس حق و  جدل بر تسليم، و شهرت و نامعتبربودن مقدمات جدلى

پذيری مشهورات، اين  حقيقت و همچنين تصريحات ديگر او مبنى بر صدق و كذب

پـذيری آرای مشـهوره  شود كه موضع وی در قبال صـدق و كذب نتيجه حاصل مى

پـذيری در ميـان اقسـام مختلـف  رسـد صـدق و كذب بـه نظـر مى. البشرط است

 بـه نفسـانى فوق رات اسـت و عـالممشهورات، وصف متعلق به قسم اخالقى مشهو

 صدق مالك و معيار عنوان به شريعت و مشهوره اخالقى قضايای األمر نفس عنوان

صورت، اين آرا مانند ساير آرای مشـهوره،   در غير اين .شود مى محسوب قضايا اين

و هـدف از بعثـت او ) ص(ترتيب، خاتميت پيامبر  متغير و نسبى خواهند بود و بدين

و كـذب مشـهورات، بـر اسـاس   توجيـه صـدق. ترديد قرار خواهد گرفتنيز محل 

  .پذير است های پراگماتيسم و تالئم نيز امكان نظريه

پـذيری مشـهورات، قسـم اخالقـى  صـدق و كذب آرای مشـهوره، :ها كليدواژه

  .نفسانى، شريعت مشهورات، عالم فوق

                                                 
 )س(گروه فلسفه دانشگاه الزهرا استاديار *

 )نويسنده مسئول) (س(آموخته كارشناسى ارشد فلسفه و كالم اسالمى دانشگاه الزهرا دانش **
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  بيان مسئله

ادراكات حصولى انسان اسـت و از احكـام شناسى و ناظر به  صدق و كذب متعلق به حوزه معرفت

كـه مشـهورات  ؛ در حالى )185 ):النفس 2ج(ب  1404سينا،  ابن(شود  عقل نظری او محسوب مى

مرتبط با عقل عملى و دائرمدار احكام عقل عملى، يعنـى جميـل و قبـيح و خيـر و شـر، هسـتند 

پـذيری مشـهورات  صـدق و كذبسينا در آثار متعدد خود به  با همه اينها ابن). 185-184 :همان(

آرای منتشرشده ميان مردم و به تعبيری (قائل شده است و اين در حالى است كه وی آرای ذايعه 

و مشهورات را بر مبنای شـهرت و تسـليم، كـه ) 37: همان(را بر سبيل برهان ندانسته  )مشهوره

تعـارض يادشـده، پـژوهش نظر بـه ). 39: ن1404همو، (داند  مبتنى بر حقيقت نيستند، استوار مى

سـينا  پـذيری بـر مشـهورات از ديـدگاه ابن حاضر در صدد بررسى و چگونگى حمل صدق و كذب

  .است

با لحاظ برخى علل و عوامل زمانى و مكانى آرای مشهوره، مانند مصـلحت عامـه، اقتضـائات 

تـا،  همـو، بـى ؛39: ن1404؛ همـو، 183): النفس 2ج(ب، 1404همو، (خلقى انسان و سنن كهن 

 )96: 2005همـو،  ؛1/221: 1383؛ همـو، 33 و 59: 1950؛ همو، 102: 4829 نويس شماره دست

هـای آنهـا  تـرين ويژگى اين آرا در معرض تغيير و تحول هسـتند و از مهمتوان گفت  جرئت مى به

به همين دليل، نظريه مطابقت بر آنها صدق نخواهد كرد و به اين ترتيب ثبات . نسبيت خواهد بود

شـوند و در تمـامى آثـار  های اخالقى كلـى، كـه از اقسـام مشـهورات محسـوب مى دوام گزارهو 

های مشهورات استفاده شده است، محل ترديد قرار خواهـد  مشهورات از اين قسم به عنوان مثال

پذيری مشهورات، يا قسم خاصى از ايـن  اين مقاله درصدد تبيين واضحى از صدق و كذب. گرفت

  .های اخالقى مشهوره است ات گزارهآرا، و تضمين ثب

پذيری قضايا، آرای مشهوره را هم در بر  در واقع پرسش اين است كه آيا قوانين صدق و كذب

پذيری  سينا مبنى بر صدق و كذب به همين منظور، ابتدا گزارشى از تصريحات ابن. گيرد يا خير مى

آن با صدق و كـذب بررسـى شـده، پس از آن تعريف قضيه و ارتباط . شود آرای مشهوره داده مى

بـديهى . بودن همه مشهورات يا قسم خاصى از آنها محل بحث قـرار خواهـد گرفـت قضيه نهايتاً 

بودن آنهـا اسـت و بـر  شدن مشهورات به وصف صدق و كذب، قضيه است كه شرط اوليه متصف

وجو  د، جسـتكنـ األمر اين قضايا و نقشى كه شريعت در اين ميان ايفـا مى همين اساس، از نفس

  .خواهد شد
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 سينا تعريف آرای مشهوره از ديدگاه ابن 

در تعريف مشهورات ياد  »جنس«به عنوان » رأی«شود كه وی از  سينا استنباط مى از سخنان ابن

، اشـاراتو به تعبيـر وی در ) 63: 2007؛ همو، 118: 1400؛ همو، 37 :ب 1404سينا،  ابن(كند  مى

شمرد كه طـرف مقابـل  ای مى وی مشهور را قضيه. جنس اين آرا و رأی محموده از ظنيات است

شود و انسان بدون تأمل، و در همان ابتدای امر بـه ايـن سـنخ از  آن جز با دقت نظر حاصل نمى

 نويس تـا، شـماره دسـت ؛ همـو، بى43: الـف 1388؛ همو، 58: 1326همو، (گو است  مسائل پاسخ

4829: 100(.  

همـو، (دانـد  به اعمال و ظن راسـخ در اذهـان مى های اين آرا را تعلق سينا از جمله خاصه ابن

توان آرای مشهوره را از حيث شدت رسوخ در  به همين دليل مى). 58 :1326؛ همو، 37: ب 1404

 تسليم ميان همگان و شهرت اين آرا، يعنى اصلى اذهان و اذعان عمومى افراد به آنها و مشخصه

توان حكـم اسـتلزام  صورت مى مانند اوليات پنداشت؛ در اين  )96 :2005همو،  ؛4 :د 1404 مو،ه(

منظور از استلزام معنايى اين است كه افراد به محض شنيدن مقدم . معنايى را برای آنها صادر كرد

شوند؛ مثًال بـه محـض مواجهـه بـا  يا موضوع، به تالى مفهومى آن يا محمول گزاره رهنمون مى

 .شوند آن يعنى قبح، هدايت مى) يا محمول(وضوعى از آرای مشهوره مانند ظلم، به تالى مد نظر م

به همين دليل است كه اين آرا از وجوب تصديقى در باب جدل برخوردار هستند و فايـده حقيقـى 

 در بيان كلى، مشهورات مبنای رفتارها و. ها است كردن بر اساس آن آنها در تابعيت مردم در عمل

گيرند و سخن از آنهـا، سـخن از قواعـد و قـوانين هنجـاری و مبـين  ها قرار مى كردارهای انسان

و عموم مـردم، تحـت ) 6: 1393پورصالح، (های افعال و كردارهای آدمى است  ها و واكنش كنش

  .دهند تأثير الگوی آرای مشهوره زمان و مكان خود افعال را انجام مى

  سينا رات در آثار ابنپذيری مشهو گزارش صدق و كذب 

 وی در اين مـورد، آرای مشـهوره را. گويد بودن مشهورات سخن مى سينا در آثار خود از صادق ابن

بينـة «، »حق مطلـق«به سه قسم تقسيم كرده است و قسمى از آرای مشهوره محموده صادق را 

: 4829 نويس دسـتتـا، شـماره  ؛ همـو، بى34: ن1404همـو، (كند  معرفى مى» اولى«و » الصدق

يـاد » اولـى«و » الصـدق بديهى«؛ فخر رازی نيز، به تبـع او، از اينهـا بـه )26: 1980؛ همو، 102

 اين قسـم از آرای مشـهوره، بـه مشـهورات بـه). 269: 1384؛ همو، 236: 1400رازی، (كند  مى

ا نـزد تمـام البته با اين وصف كـه وضـوح برخـى از آر. معنای اعم و متداخل با اوليات اشاره دارد
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ها را از اسباب مشهورات محسوب كنيم، اين قسم بـه يكـى از  ها و مكان ها در تمامى زمان انسان

  .كند اقسام مشهورات اشاره مى

سينا، آرايى هستند كه اولى نيستند و وجه تصديق آنها  قسم ديگر مشهورات صادق از نظر ابن

: 3/4755 نويس تا، شـماره دسـت همو، بى؛ 34: ن1404؛ همو، 65: ه1404سينا،  ابن(برهان است 

: الف1405؛ همو، 21: 1313؛ همو، 149: ب1388؛ همو، 26: 1980؛ همو، 341: 1379؛ همو، 46

؛ همـو، 236: 1400؛ رازی، 1/220: 1383؛ همـو، 97: 2005؛ همو، 44-43: الف1388؛ همو، 13

  ).1/220: 1383؛ قطب رازی، 269: 1384

ه جمهور به علت شهرت و شدت نفوذ آنها در اذهـان، متوجـه قسم سوم، مشهوراتى هستند ك

شرط ظريفى كه در رأی مشهوره مفقود است نيستند و رأی را به صورت مطلق، صادق و مشهور 

سينا در اكثر آثار خود، اين قسم را در سلك مشهورات صادق در نظر گرفته اسـت؛  ابن. انگارند مى

 1404سـينا،  ابن(كند  اين قسم با عنوان قسم كاذب ياد مىاز  المنطق الموجزة فى ليكن در رساله 

-43: الـف 1388؛ همو، 13: الف 1405؛ همو، 46 :3/4755 نويس تا، شماره دست ؛ همو، بى65: ه

  ).102: 4829 نويس تا، شماره دست ؛ همو، بى44

آن از  المنطـق الموجزة فـى سينا در رساله  ابن. قسيم مشهورات صادق، مشهورات كاذب است

 »به صدق قابل رجوع نيست«از آن به عنوان قسمى كه  مختصر االوسطو در  »كاذب مطلق«به 

: 4829 نويس تـا، شـماره دسـت ؛ همـو، بى34: ن1404؛ همـو، 69: ه 1404سينا،  ابن(كند  ياد مى

؛ همـو، 26: 1980؛ همـو، 341: 1379؛ همـو، 46: 3/4755 نويس تا، شماره دسـت ؛ همو، بى102

؛ 97: 2005؛ همو، 44-43: الف1388؛ همو، 13: الف1405؛ همو، 21: 1313؛ همو، 149: ب1388

سـينا در خصـوص  ادعای ابن). 1/220: 1383؛ قطب رازی، 269: 1384؛ همو، 236: 1400رازی، 

  .گردد به قسم دوم آرای مشهوره صادق برمى پذيری اين آرا صدق و كذب

  پذيری موضع مشهورات در نسبت با صدق و كذب

 عقـل مـواد از كـه مشهورات، را بر )و كذب صدق ( نظری عقل احكام خود، آثار در بيشتر سينا ناب

لـذا شايسـته . كنـد گردند، بار مى شوند و بر مدار خير و شر و جميل و قبيح مى مى محسوب عملى

سـينا در طبيعيـات شـفا  ابن. پذيری پرداخته شود است به مشهورات و رابطه آنها با صدق و برهان

كند قسم اخير اعتبار  گانه آن تصريح مى گفتن در باب قوه عقل عملى و اعتبارات سه پس از سخن

شود، بر سبيل  كه منجر به تولد آرای ذايعه مشهوره مى) نسبت عقل عملى با خودش( عقل عملى
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كنـد قيـاس جـدلى در قبـال صـدق و  وی اذعـان مى). 2/37: ب1404سـينا،  ابن(برهان نيسـت 

شـوند؛ زيـرا مقـدمات جـدلى  تعهد ندارد و قضايای حاصل از آن، حق را موجب نمى پذيری برهان

بودن ايـن آرا  با وجود اينكـه وی بـه صـادق و كـاذب). 55: د 1404  همو،(نفسها حق نيستند  فى

كند و احكام مشـهورات را  نفسه مشهورات اعتبار نمى تصريح دارد، ولى اين احكام را از حاالت فى

تـوان نتيجـه گرفـت كـه  مى لـذا). 39: ن1404همـو، (سازد  و تسليم استوار مى بر مبنای شهرت

 و اسـت البشـرط عملـى عقـل سـوم اعتبار و صدق و كذب پذيری برهان باب در سينا ابن موضع

  .شوند نمى محسوب عملى عقل به منسوب آرای ذاتى احكام از پذيری كذب و صدق

امر مقوم نيست؛ در واقـع مفهـوم شـهرت و نكته ديگر اينكه نسبت مشهور به صادق، نسبت 

صدق، دو مفهوم مغاير از هم هستند كه از لحاظ مصداقى امكان تداخل آنها با يكديگر وجود دارد 

و ممكن است امر محمود صادقى در يك مصداق و امری شنيع و حـق در مصـداق ديگـر جمـع 

  ).116و  56: ه 1404همو، (شوند 

  و كذب تعريف قضيه و ارتباط آن با صدق

بودن يا نبودن مشهورات بـه منزلـه مقدمـه تفصـيلى بـرای حمـل صـدق و  بررسى در باب قضيه

شود و  پذيری بر آرای مشهوره خواهد بود؛ زيرا صدق و كذب وصف ذاتى قضيه محسوب مى كذب

بـدين منظـور الزم . بودن آنها است پذيری مشهورات در درجه اول مشروط به قضيه صدق و كذب

بودن ايـن آرا  ش تعريف قضيه و ارتباط آن با صدق و كـذب و سـپس اثبـات قضـيهاست به گزار

  .پرداخته شود

كنـد و  تعريف مى »حكم به نسبت دو معنا به ايجاب و سلب«سينا در شفا قول جازم را به  ابن

بودن هر قضيه، صدق و كذب آن را نيـز  گويد جازم كند و مى قبل از تعريف به خاصه آن اشاره مى

دهنده  گويد تعبير وی از معنـا نشـان وی در ادامه مى). 32 :ج1404سينا،  ابن(خواهد داشت در پى 

در واقع، وی قول جازم را به دو قسم حملى و . شمول قول جازم در قضايای حملى و شرطى است

رسد تعبير وی از موضـوع و محمـول بـه  به نظر مى. )82: 1370سينا،  ابن(كند  شرطى تقسيم مى

تـوان بـر ايـن اسـاس، زمينـه ورود آرای  كنـد و مى دامنه قضيه و اقسام آن را گسـترده مىمعنا، 

از سـخن وی . سينا سازگار دانست مشهوره محموده را به عرصه قضيه جايز شمرد و با تعريف ابن

توان نتيجه گرفت كه جزم گاهى در قضايا به طور مطلق و گاهى با امكان وقوع طرف  در شفا مى

  1.بودن مؤلفه جزم باشد دهنده تشكيكى تواند نشان ه است و اين مىمقابل همرا
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ای كـه صـدق و  قولى كه در آن نسبت بين دو چيز بـه گونـه«سينا در نجات از قضيه به  ابن

ترين ويژگـى قضـيه  كند و صدق و كذب را به عنوان اصلى ، تعبير مى»كذب به تبع آن الزم بيايد

سينا از قضيه به نسبت ميان دو  در اين اثر نيز، با تعبير ابن). 19 :1379سينا،  ابن(آورد  به شمار مى

های اخالقـى آرای مشـهوره ديـده  ها مانند گزاره ها و نسبت وضوح زمينه ورود انواع گزاره شىء به

  .رسد ترين تعريف قضيه به نظر مى ترين و بسيط اين تعريف عام. شود مى

آنچـه بـه گوينـده آن بتـوان «، تركيب خبری را بـه اشاراتسينا در آخرين اثر خود، يعنى  ابن

تعريف وی از ). 1/112: 1383سينا،  ابن(تعريف كرده است » صفت صادق يا كاذب را منتسب كرد

وی در تعريف خبر، . مبتنى بر سه مفهوم بنيادی قول، قائل و صادق و كاذب است اشاراتخبر در 

  .بيند صدق و كذب را با عينك مخاطب مى

های اصـلى محسـوب  توان گفت قضيه در منطق، يكـى از سـتون سينا مى با توجه به آثار ابن

كند؛ به اين ترتيب كه در آخرين اثر  سينا سير كمالى را طى مى شود و در تطور خود در آثار ابن مى

از ايـن . شـود شدن سخن قائل به صادق و كاذب، به بعد اخالقى آن توجـه مى سينا با منتسب ابن

های قضيه به عنوان يكى از اركـان اصـلى منطـق لحـاظ  ترين ويژگى ر، اخالق يكى از مهممنظ

هـای  بودن گوينده خبـر، از عـوارض و ويژگى شود و اين ويژگى اخالقى، يعنى صادق و كاذب مى

شـناختى  از صدق منطقى و معرفت اشاراتسينا در  در حقيقت، ابن. شود بيرونى قضيه محسوب مى

رسـد  بـه نظـر مى. گيـرد رسيده است و صدق مخبر محـل توجـه وی قـرار مىبه صدق اخالقى 

توان اين ويژگى ذاتى قضيه، يعنى صدق، را از خصائل اوليه ذات انسانى و هماهنگ با ساختار  مى

تطـابق يـا عـدم (زيرا انسان به محض شنيدن هر خبر، صـدق و كـذب آن را . وجودی او دانست

به اين ترتيب، دروغ به عنوان گناه كبيره و صدق . كند نبال مىد) تطابق آن با واقع هم سطح خبر

به عنوان مبنای فضايل اخالقى، با ساختار وجودی آدمى هماهنگ است و اگر شخصى بر اسـاس 

گويى رفتار نكند، برخالف ساختار وجودی خـود عمـل كـرده اسـت و در  فضيلت صداقت و راست

رساند؛ و دقيقًا به همين دليل است كه نظام پاداش  نهايت، هم به خود و هم به ديگران آسيب مى

توان گفت هدف منطقدان، كه وصول به اشرف صناعات،  در نهايت مى. و كيفر، اعمال خواهد شد

االمر و واقع هر  وجو از نفس های انسان، يعنى جست ترين خاصه يعنى برهان، است، با يكى از مهم

  .خورد ل اخالقى، يعنى صدق و صداقت، گره مىترين مبنای فضاي طور با اصلى چيز، و همين

صدق و كذب را از اعراض ذاتى خبر و تعريف خبر به آن  اشاراتشيخ طوسى هم در شرح بر 

طوسـى، (كنـد  داند و اين تعريف را به عنوان تعريـف رسـمى و اسـمى محسـوب مى را دوری مى
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و صـدق و كـذب الزم و  شـود خبـر سينا و شيخ طوسى روشن مى از عبارات ابن). 1/112: 1383

پذيری قضايا بـر آرای مشـهوره بايـد گفـت  در بيان انطباق شرط صدق و كذب. ملزوم همديگرند

بودن آرای مشهوره است كه اين مسئله  پذيری اين آرا منوط به قضيه نخستين شرط صدق و كذب

يـن آرا پـذيری ا های قضـيه و صـدق و كذب اكنون به بررسى ويژگى. در سطور پيشين اثبات شد

 عقـدين، به آنها بودن انحالل قابل اين قضايا، برای األمر نفس طبق نظريه مطابقت صدق، وجود

  .پردازيم مى نفى آنها از طريق تضاد و تناقض و بودن خارجيه يا حقيقيه

  االمر قضايای عام اخالقى نفس

بـه صـدق و  آرا بودن آرای مشهوره به معنای عام قضيه و امكان اتصاف ايـن پس از اثبات قضيه

االمر برای آرای مشهوره صادق، طبق نظريـه سـنتى صـدق  كذب، بايد تأكيد كرد كه تعيين نفس

سـازگاری انديشـه و : نظريه سنتى مطابقت صدق عبارت است از ؛)48 :ی1404همو، (تقدم دارد 

داشته  االمر و واقع مطابقت ای صادق است كه با نفس در اين نظريه، قضيه. مطابقت آن با واقعيت

: 1379خسـروپناه، (االمر خـود مخـالف باشـد  ای خواهد بود كه با نفس باشد و قضيه كاذب قضيه

كه اكثريـت آنهـا ماننـد مصـلحت عامـه،  مشهوره، ، اما با در نظر گرفتن علل و عوامل آرای)57

: )الـنفس 2ج(ب، 1404سينا ابن( انفعاالت نفسانى و سنن كهنخلقيات انسانى و اقتضائات خلقى، 

؛ 33 و 59: 1950؛ همـو، 102: 4829 نويس تـا، شـماره دسـت همو، بى ؛39: ن1404؛ همو، 183

بايد قسم خاصى از ايـن متغيرند،  مكان و زمان تأثير تحت )96: 2005همو،  ؛1/221: 1383همو، 

سينا  های ابن مثال. سينا، قابليت اتصاف به صفات صدق و كذب را داشته باشند آرا طبق ديدگاه ابن

كننده ذهن به تأمل در  از قسم اخالقى آرای مشهوره در تمامى آثار يادشده از مشهورات، رهنمون

رو  از ايـن. باب قسم خاصى از آرای مشهوره است كه قابليت اتصاف بـه صـدق و كـذب را دارنـد

نفـس انسـانى جـوهر واحـدی . آيـد بررسى در باب قضايای اخالقى و مبانى و غايت آن الزم مى

نفسانى و جنبه ديگر  ای ناظر به وجه فوق شود كه دارای دو جنبه وجودی است؛ جنبه محسوب مى

بر اساس اصل سنخيت ميان ارتباط نفس و مراتـب آن، بايـد در . ناظر به وجه تحت نفسانى است

ای وجود داشته باشد كه برقراركننده ارتباط با آن جنبه باشد؛  انسان به حسب هر جنبه از وجود قوه

دهنده آن وجه است، قوه عقل عملى است كـه  كه ناظر به وجه تحت نفسانى او و سامان ای جنبه

گـردد و  شود و جنبه ديگر كه به ارتباط انسان با وجه فوق نفسانى برمى بدن و سياست ناميده مى

 عـالم به نفس توجه از علوم ميان، اين در. شود منفعل از عالم باال است، قوه عقل نظری گفته مى



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا ماره فدھمسال : ژپو ماره ایپپی ،  ز( ۶۵اول،   )١٣٩۴پا

100 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

. شـوند مى سفلى متولـد وجه و نفسانى تحت عالم به نفس توجه از و اخالق نفسانى فوق و علوی

بدنى خواهد  قوای ساير گيری اخالق فضيله منوط به تسلط قوه عقل عملى بر شكل در اين ميان،

 از منفعـل مـادون قـوای و شود هيئات و امور طبيعى جانب از عملى عقل تأثيرپذيری مانع بود تا

 منوط به متأثرشدن عقل عملـى رذيله گيری اخالق ليكن شكل .شوند او بردار فرمان و عملى عقل

همو،  ؛332-331 :1379همو،  ؛41-2/38 :ب1404 سينا، ابن( و هيئات طبيعى است مادی امور از

 عــالم و اخــالق كــه شــود مى نتيجــه فــوق توضــيحات بــه توجــه بــا .)68-67؛ 63-64: 2007

 بـه و گرفتـه شـكل هـم بـا ارتبـاط در كه دهند مى تشكيل را هرمى عملى، عقل و نفسانى تحت

 و شـود مى متولـد سـفلى وجـه با نفس توجه از اخالق كه ترتيب اين به .رسند مى خويش مقصود

 بـه. خواهد شـد ميسر عملى قوه عقل طريق از نيز سفلى وجه و نفسانى تحت عالم با نفس ارتباط

 عقـل هـم طرفـى از .است اخالق تولد سفلى، وجه با نفس ارتباط وجوه از يكى تر، روشن عبارت

 اخـالق جمله از نفسانى تحت عالم و سفلى وجه با نفس ارتباطات وجوه تمام و نفس رابط عملى

توانند از حيث غايت و رسيدن به هدف واحـدی در يـك ارتبـاط  اين سه بخش هرم مى لذا .است

 و نظـری عقل تكميل يعنى عملى، عقل غايتطولى نسبت به هم قرار گيرند؛ به اين صورت كه 

 قرار پوشش تحت نيز و به تبع، آرا و قضايای اخالقى را غايت اخالق ،)همان( آن تطهير و تزكيه

واسطه ميان ( نظری عقل تكميل همگى در جهت رسيدن به هدف واحد، يعنى سرانجام و دهد مى

عقلـى تـالش  اولـى مبـادی بـه شـبهت و آدمى قصوای و غايت) نفسانى ارتباط نفس با عالم فوق

 قصـوای های اخالقى عام و همگانى وصـول بـه غايـت لذا غايت اخالق فضيله و گزاره. كنند مى

های كلى اخالقى را نيـز بايـد  االمر اين گزاره نفس. عقلى خواهد بود اولى مبادی به تشبه آدمى و

و حقايق كلـى، كـه نفـوس و االمر مبادی اولى عقلى  در راستای غايت نهايى عقل عملى و نفس

بنابراين، برای . وجو كرد نفسانى و علوی جست حقايقى مجرد و بدون ماده هستند، يعنى عالم فوق

های اخالقى، الزم است  بودن اين گزاره صدق نظريه مطابقت صدق بر آرای اخالقى عام و صادق

. ر هستند، تطابق داشته باشنداالم االمر و منشأ حقايق و كليات خود، كه در عالم نفس با نفس آنها

های اخالقى عام را از لحاظ وجه نظـری  توان اخالق فاضله و گزاره با توجه به اين توضيحات مى

نفسانى و از حيث مقام عمل و عملكرد به آنها  االمر و منشأ آنها منوط به عالم علوی و فوق و نفس

رت ديگر، حوزه عملى اخالق به عالم به عبا. در نسبت با وجه سفلى نفوس و ابدان در نظر گرفت

هـای اخالقـى دارای هيئـت  شود و به همـين دليـل اسـت كـه گزاره طبيعت و كثرت مربوط مى

  .دووجهى خواهند بود
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با اين تفسير، دور از ذهن نخواهد بود كه محمول حسن و قبحِ قسم اخالقـى آرای مشـهوره، 

همان صدق و كذب قضايای اخالقى در عالم نظر باشد كه به علت نزول از وجه اولى به حسن و 

دليل مطلب يادشده اين است كه جمهور مردم به علت انس با طبيعـت، . اند قبح تغيير هويت داده

؛ لذا برای تفهيم آنها )14: 1352همو، (نفسانى نيستند  دراك حقايق و معقوالت عالم فوققادر به ا

دادنشان به فضايل الزم خواهد بود اين حقايق به درك آنها نزديك شوند تا پذيرفته شوند  و سوق

  .و در جهت عمل به آن برآيند

  پذيری قضايای عام اخالقى مالك صدق و كذب

. پذيری قضايای اخالقى است كننده ذهن به مالك صدق و كذب رهنمون سينا از دين، تعريف ابن

های نفسـانى بشـر و  سازی نفس انسانى از امـور شـيطانى و خواسـته تصفيه و پاك«او دين را به 

در بيان فوق، تعريف غـايى از ). 303 :1400همو، (كند  تعريف مى» دوری از اعراض دنيای پست

داند كه انسان را از هـر آنچـه مايـه  هايى مى عت را حاوی روشسينا شري ابن. شود دين مطرح مى

كدورت نفس و افزايش نقص در ساختار وجودی او در ابعاد مختلف زندگى اعـم از تـدبير منـزل، 

او وصول به سعادت و تكميل جوهر انسانى را منوط . دارد شود باز مى تدبير مدن و تزكيه نفس مى

تزكيه بـه عمـل را از طـرق مختلفـى اعـم از كتـب اخالقـى، كند و  تزكيه به علم و عمل مى به

وقوف بر مرضيات شرع و حدود آن و امتثال از اوامر (های دينى  مواظبت از وظايف شرعى و سنت

الهى از طريق پيراستن نفس از رذايل و صفات قبيحه و عادات سيئه عقلـى و شـرعى و آراسـتن 

: 2007همو، (داند  ميسر مى) ضله عقل و شرعىنفس به اخالق حميده و عادات حسنه و ملكات فا

؛ بنابراين، از جانب دين، بايدها و نبايدهايى بر مبنای حسن و قـبح اعتبـار و در قالـب )196-197

نائـل ) سـعادت(ها به مطلوب حقيقـى خـود  شود تا انسان اوامر و نواهى الهى به انسان عرضه مى

  .شوند

الشـريعة و شـريعت در  مختلف، نقش مؤثری برای واضعسينا در آثار متعدد خود با عبارات  ابن

شود و احكام اقسام حكمت عملى و جعل قانون در هـر يـك از سـه  اقسام فلسفه عملى قائل مى

داند و معتقد اسـت  را از سوی خدا مى) تدبير منزل، تدبير مدن و تزكيه نفس(حوزه حكمت عملى 

انبه به منظور نيل به سعادت حقيقـى نخواهـد ج انسان دارای عقل سليم قادر به وضع قوانين همه

تواند از سوی منبع اليتناهى باشد كه به تمامى  ؛ زيرا جعل قوانين فقط مى)8: ب1405همو، (بود 

نيازها، امكانات، وجود حقيقى انسان و همه موجودات عالم اشراف داشته باشد و بر اساس قـدرت 
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به اين ترتيب وضع قـانون . انين عالم بپردازدمطلق، خيرخواهى مطلق و علم و عنايت به جعل قو

در روابط بين انسانى و روابط انسانى با موجودات عالم فقط از سوی قـادر و عـالم مطلـق ممكـن 

ها با يكديگر و با عالم و موجودات آن، متنـاظر بـا ترتـب عـالم و  بسا روابط انسان چه. خواهد بود

همـو،  ؛40-39 :1950همـو، ( ها باشـد بدان انسـانقوانين حاكم بر نظام عالم و موجودات آن و ا

انداز گسترده از عهده انسـان  ؛ لذا وضع قوانين با اين چشم)55: 3/4755 يسنو تا، شماره دست بى

ای مافوق موجودات ممكن، واضع و ضامن اجرای  آيد و بايد قدرت و اراده دارای عقل سليم برنمى

حكمى از قضايای اخالقى را صادق دانست كه متناظر با  بسا بتوان قوانين باشد و در اين راستا چه

كند كـه  سينا متناظر با بيان فوق از رياستى در عالم ياد مى ابن. ترتبات عالم و ساختار جهان باشد

اين رياست با توجه به الگوی . شود تابع رياست الهى است و رياست الهى مقتدای آن محسوب مى

از حيث فضيلت و متناظر با ترتـب عـالم و ابـدان انسـانى در  آن، بهترين رياسات ممكن در عالم

  ).55: 3/4755 نويس دست  تا، شماره همو، بى(اجزای آنها است 

سينا شهادت شرعى را طريق تحقق اقسام فلسفه عملى و تحقيق تفصيل و تقـدير اقسـام  ابن

وط به برهان نظری داند و صحت جميع اقسام فلسفه عملى را من فلسفه عملى را مبتنى بر آن مى

پـذيری اقسـام فلسـفه عملـى  وی در اين موضع از شفا بـه برهان). 14 :الف1404همو، (كند  مى

رو از ديدگاه او بعيد نخواهد بود كه احكام عقل نظری از جمله صدق بر  تصريح كرده است؛ از اين

ك صـحت وی مـال. قضايای تحت قوه عقل عملى، مانند قسم اخالقى آرای مشهوره، حمل شود

كنـد و شـريعت از ديـدگاه او نقـش  وجو مى احكام اقسام فلسفه عملى را در شريعت االهى جست

ها و مالك صـحت  ضامن اجرای عملى در ابعاد مختلف زندگى انسانى و بايدها و نبايدهای انسان

نه گا همچنين، از شريعت به عنوان مبدأ اقسام سـه. قوانين از طريق برهان نظری را بر عهده دارد

تصـريح ). 30: 1980همـو، (شـود  حكمت عملى و مبين حدود كماالت اين سه قسم نيز يـاد مى

دهنده نقش شريعت در وضع قـوانين  سينا از شريعت به عنوان مبدأ اقسام حكمت عملى، نشان ابن

بودن شريعت برای اقسام حكمت عملى، مؤيـد ايـن  امور مدنى، منزلى و حتى انفسى افراد و مبين

ها و ابعاد مختلف آنهـا دارد و از ايـن  ت كه شريعت، اشراف كامل نسبت به وجود انسانمطلب اس

سـينا،  از ديـدگاه ابن. كننده ابعاد مختلف زندگى انسان باشـد دهنده و روشن تواند تفصيل حيث مى

كننده و ضامن اجرای  بهترين فرد در راستای اجرای قوانين شريعت به عنوان مدبر مدينه و محقق

سينا كه در فصل نبوت و  فرامين واضع مطلق با توجه به جايگاه بحث از سياست در آثار ابن عملى

العارفين را دارد، آمده، پيـامبر جامعـه  ، كه عنوان مقامات اشاراتو در نمط نهم  شفاامامت الهيات 
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ای االمـر حقـايق كلـى و قضـاي به عنوان نفس(نفسانى  نبى به دليل توجه تام به عالم فوق. است

و اتصال با مبادی عقلى، آمادگى پذيرش الهام از سوی عقل فعال را خواهد داشت و بـه ) اخالقى

و به تبع نبى نفوسـى كـه خـود را بـا تزكيـه و ). 341، 1379همو، ( شود مقام قوه قدسى نائل مى

كنند با لحاظ ظرفيت خود قادر به ادراك حقايق كلـى  تهذيب آماده كسب فيض از عالم علوی مى

شوند؛ ليكن عموم مردم به جهت انس با عالم محسوسات و طبيعت، قادر بـه ادراك  و اخالقى مى

و به همين دليل است كه بايد امری بـه عنـوان واسـطه ) 14: 1352همو، (حقايق معقول نيستند 

در ايـن ميـان،  .نفسـانى لحـاظ شـود شناخت عموم مردم با كليات و حقايق اخالقى در عالم فوق

شريعت به عنوان نقشى كه در وصول به سعادت و تكميل جوهر انسانى دارد و مبـدأ و محقـق و 

شـود و بـه عنـوان  ود كماالت آنهـا اخـذ مىمفصل و مقدر احكام اقسام فلسفه عملى و مبين حد

نفسانى دارد، به عنوان حد وسـط ميـان حقـايق كلـى اخالقـى در  مالكى كه اشراف به عالم فوق

نفسانى، مبين و مسهل قضايای كلى  نفسانى و قضايای اخالقى كلى در عالم تحت االمر فوق نفس

ی لزومى و ضروری اخالقى مقام ای ميان قضايا يقينى معطوف به عمل و به عنوان مالك واسطه

بنابراين، شريعت برای صدق قسـم اخالقـى . شود نظر و قضايای كلى در مقام عمل محسوب مى

نفسـانى و  آرای مشهوره نقش مالك را خواهد داشت؛ زيرا شريعت به عنوان حد واسطه عالم فوق

های كلـى  ار تطابق گزارهد نفسانى اطالع دارد، عهده نفسانى، كه از حقايق و كليات عالم فوق تحت

  .نفسانى خواهد بود اخالقى آرای مشهوره با حقايق كلى آنها در عالم فوق

  بودن يا نبودن مشهورات مسوره

در . كنـد ای است كه موضوع آن مفهوم كلى است كه بر مصاديق داللـت مى قضيه مسوره، قضيه

وضـوع حكـم از حيـث حقيقت، حكم به مصاديق موضوع متعلق است و شمول حكم بـر افـراد م

 سـور داشـتن معنای به لزوماً  بودن در اين قضايا، مسوره. شود فراگيری و عدم فراگيری اطالق مى

 پـس. باشد موضوع افراد كميت كننده تواند مشخص نيز مى مقاليه و حاليه قراين و نيست ظاهری

بـر ). 327: 1373فرامرز قراملكى، ( است موضوع افراد به نسبت حكم شمول بودن مرهون مسوره

صـدق حسـن « و »كذب قبـيح اسـت«توان قسم اخالقى و عام مشهورات مانند  اين اساس، مى

تك مصاديق  را قضايای مسوره دانست؛ زيرا حكم حسن صدق هم بر مفهوم و هم بر تك »است

ها  ها و مكان های اخالقى، قضايايى هستند كه در تمامى زمان كند و اين گزاره موضوع داللت مى
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كـه حكـم حسـن و صدقشـان بـر همـه  اند و قضايای ثابتى هستند ون حكم كلى اخذ شدههمچ

  .كند ها داللت مى ها و مكان مصاديق موضوع در همه زمان

اين قسم از آرای مشهوره دارای ويژگى قضايای مسوره، يعنى نفى از طريق تضاد و تنـاقض، 

به نفى ضدی و در ساير آثار بـه نقـيض  المنطق  الموجزة فىسينا در دو بخش رساله  هستند و ابن

اشـاره كـرده اسـت ) استفاده از هر دو طريـق نقـيض مشـهورات در اوقـات مختلـف(مشهورات 

و  40: 3/4755 تا، نويس، بى تا، شماره دست ؛ همو، بى19 :ن1404؛ همو، 507: د 1404سينا،  ابن(

  ).47: الف1388مو، ؛ ه59: 1950؛ همو، 104: 4829 نويس تا، شماره دست ؛ همو، بى47

يـا  »دروغ قبيح اسـت«قسم اخالقى مشهورات، يعنى قضايای اخالقى كلى و همگانى، مانند 

دارای ديگر ويژگى قضايای مسوره، يعنى قابليـت انقسـام بـه دو قسـم  »امانتداری حسن است«

 بندی، ساختار منطقى قضيه از حيـث ارتبـاط عقـدين مالك اين تقسيم. حقيقى و خارجى، هستند

االمر قضايای  ؛ از آنجا كه نفس)33 :1391صدرالدين شيرازی، : فرامرز قراملكى، مقدمه، در(است 

گـردد،  برمى) عالم ثبـات و تجـرد از مـاده و بـه دور از كثـرات(نفسانى  اخالقى كلى به عالم فوق

ى را توان اين قضايای اخالقـى كلـ اقتران عقدين در اين قضايا، حقيقى و لزومى خواهد بود و مى

در تقسيم قضايای موجبه اخالقى مشهورات به سه قسم حقيقـى، . در جرگه علوم برهانى قرار داد

بندی قضـايا را عـالوه بـر ظـرف وجـود  توان مالك تقسـيم رسد مى خارجى و ذهنى، به نظر مى

) با در نظر گرفتن اقسام مختلف قضايا(، ظرف وجود غايت قضايا )همان(موضوع و محمول قضيه 

های اخالقى را از بعد عملى و تحقـق  ر نظر گرفت، با اين توضيح كه اگر غايت تحقق گزارهنيز د

آن در اجتماع در نظر بگيريم؛ در صورتى كه اين اجتماع، اجتمـاع مـاديون باشـد، غايـت تحقـق 

های اخالقى محصور در عالم طبيعت و انواع لذات طبيعى خواهد شد و بر اين اساس قضـيه  گزاره

های اخالقى  شود و اگر غايت تحقق گزاره اقسام قضايای خارجيه وجوديه محسوب مى اخالقى از

هـای اخالقـى  در عالم خارج را منوط به اجتماع غيرمادی و االهى قرار دهيم، هدف تحقـق گزاره

شود و هدف چنين اجتماعى، سعادت دنيـا و  های نفسانى نمى محصور در عالم جسمانى و خواسته

  .بر اين اساس، قضيه اخالقى از اقسام قضايای حقيقيه وجوديه خواهد بود. عقبى خواهد بود
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  پذيری مشهورات نظريات ديگر در باب صدق و كذب

  نظريه عملگرايى

پذير اسـت؛ بـه ايـن  پذيری مشهورات با نظريه پراگماتيستى صدق نيز توجيه بحث صدق و كذب

نها پى بگيـريم، يـا بـه عبـارت ديگـر بيان كه اگر بخواهيم بررسى مشهورات را از حيث كاربرد آ

گرايى بـه  شناسى آن بررسى كنيم، ناگزير خواهيم بود با عينـك عمـل مشهورات را از حيث روش

معنای يك مفهوم با رجوع به نتايج عملـى و تجربـى  بنا بر اصل پراگماتيكى،. اين حوزه بپردازيم

ی از صـدق، آرای مشـهوره بـه با چنـين تفسـير). 152: 1382هاك، (آيد  كاربرد آن به دست مى

: 1408فـارابى، (بنا به تعريف فارابى ) آرای مؤثره(عنوان يكى از عوامل مؤثر در برانگيختن مردم 

نقـش مهمـى در ) 2/37: ب1404 سـينا، ابن(و تعلقى كه اين آرا به مقام عمل دارد  )105و  1/19

اجتماعـات و اتحـاد جوامـع  كردن مردم جامعه در راستای رسيدن بـه اهـداف دادن و هدايت سوق

لذا پيامدها و نتـايجى كـه از مشـهورات جوامـع در ). 365-1/364: 1408فارابى، (خواهند داشت 

شود، توجيه صدق مشهورات بـر اسـاس نظريـه  جهت وصول به اهداف مد نظر جامعه حاصل مى

شـهوره در جوامـع توان از متعلق سودمندی آرای م در اين راستا مى. كند پراگماتيستى را اثبات مى

محورانه متعلـق ايـن سـودمندی  گرايانه و سعادت در جوامع االهى، نگاه غايت. االهى پرسش كرد

لذا سودمندی حقيقى محل توجه نهايى اين جوامع قرار خواهد گرفـت و رفـاه و آسـايش از . است

جـه قـرار بنابراين، سودمندی خارجى نيز محـل تو. شود محورانه محسوب مى لوازم ديدگاه سعادت

گيرد و اين دو نوع سودمندی مكمل هدف نهايى اين اجتماعات، يعنى سعادت، قـرار خواهنـد  مى

محورانه، متعلــق اصــلى ســودمندی در نظريــه  الزمــه و هــدف ثــانوی ديــدگاه ســعادت. گرفــت

در بيان كلى، بايد گفت اكثر اقسام و اسباب آرای مشـهوره بـه جهـت . گيرد پراگماتيستى قرار مى

االمر ثابتى ندارند تا نظريه مطابقت صدق بر آنها صـدق  ه زمان و مكان مختص خود نفستعلق ب

پذيری را بر آنهـا حمـل كـرد، از معنـای سـنتى صـدق  كند و اگر هم بتوان وصف صدق و كذب

ای كـه اكثـر يـا تمـام  ويژگى. منطقى عدول كرده، به معنای ديگری صادق يا كاذب خواهند بود

بر اين اساس، سنجش اين . سنجش آنها بر مبنای لوازم و پيامدهايشان استآرای مشهوره دارند، 

  .پذير خواهد بود آرا با عقل پسين و بر مبنای نظريه پراگماتيستى امكان
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  نظريه تالئم

يكى از شروط پذيرش آرای مشهوره و اقسام مختلف آن در ميان جوامع، هماهنگى آن با فرهنگ 

مشترك آرای مشهوره با فرهنگ افراد جوامع يا طبيعـت فطـری و آداب جوامع و پيداكردن نقاط 

بنابراين، رد پای نظريه تالئـم در همـه اقسـام مشـهورات بـا وجـود شـرط تناسـب و . آنها است

صـدق در نظريـه تالئـم . هماهنگى آرای مشهوره با فرهنگ و آداب و رسوم جوامـع وجـود دارد

بـا ايـن توصـيف، ). 141: 1382هاك، (اورها ای از ب عبارت است از روابط هماهنگ بين مجموعه

توان گفت تناسب مشهورات با فرهنگ و رسوم جوامـع بـه عنـوان شـرط و مـالك پـذيرش  مى

نظريـه تالئـم، . شـود كردن افراد در راستای آنهـا قلمـداد مى مشهورات ميان مردم جوامع و عمل

به عبارت ديگر، زمانى . يردگ پذيری صدق پراگماتيستى مشهورات نيز قرار مى مالك نظريه توجيه

پذيری صدق مشهورات از ديدگاه پراگماتيستى را صادق قلمداد كرد و اثرات  توان نظريه توجيه مى

آرای مشهوره را در اعمال مردم و در جهت اهداف اجتماعات تضمين كرد كـه آرای مشـهوره بـا 

 را ميـان ای نظريـه تالئـمتوان رد پ مى .جوامع و فرهنگ و آداب و سنت آنها تناسب داشته باشد

 الهى جوامع در نهايى غايت كه سعادت، و) مشهورات اقسام از يكى عنوان به( اخالقى های گزاره

 و اخالقى های گزاره و ها ارزش كردن رعايت با ها انسان كه توضيح اين با است، نيز مشاهده كرد؛

 اخالقى های گزاره و ها ارزش ميان رسند؛ در واقع، مى انسانى مطلوب نهايت به آنها به كردن عمل

هـای اخالقـى، بـه مطلـوب  كردن بـه گزاره ها با عمل رابطه عليت برقرار است و انسان سعادت و

 داشـته وجـود سـنخيت) معلـول و غايى علت(بنابراين، بايد ميان آنها . حقيقى خود خواهند رسيد

 نظريـه معلـول يـادآور و علـت ميان هماهنگى و سنخيت اين .باشد تا به هدف خير وصول يابند

و نقش آن برای رسيدن به سعادت است، گويا در رابطه علّى ميان علت غايى و معلول نيـز  تالئم

  .شود نظريه تالئم به عنوان مالك اخذ مى

  نظريه شرطى خالف واقع

رسد خلقيات و انفعاليات به عنوان يكى از عوامل مهـم مشـهورات بـه  در نگاه ابتدايى به نظر مى

اما با نگاه . ليل ويژگى تغييرپذيری و عدم ثبات، قابليت اتصاف به صفات صدق و كذب را ندارندد

توان گفت با وجود عدم توجيه آنها بر اساس نظريه مطابقـت صـدق خصوصـيتى كـه  تر مى دقيق

آرای مشهوره برخاسته از اين اسباب دارند، بررسى صدق و كذب آنها از حيث شخص انسانى و بر 

صدق در شرطى خالف واقع منوط به احراز شرط يـا . ظريه شرطى خالف واقع خواهد بوداساس ن
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شرايطى است كه بر اساس حصول يا عدم حصول آن شرايط، شرطى خالف واقع صادق يا كاذب 

، با اين بيان كه بـرای اتصـاف آرای مشـهوره برخاسـته از ايـن )40: 1381حسينى،  حاج( شود مى

ن شروطى اضافه كرد؛ مانند وضع آرای مشهوره برخاسته از اين اسـباب اسباب به صدق بايد به آ

از سوی اشخاص و كاربرد آنها با وجود دارابودن اشخاص از عقـل و طبـع سـليم، مـزاج و قـوای 

با وجود اين شرايط آرای مشـهوره برخاسـته از ايـن . روحى معتدل و دوربودن از انفعاالت زودگذر

نوعـان خـود، ديگـر  خواهند بود و رفتار فرد در نسبت با جامعـه، هماسباب به دور از تغييرپذيری 

همچنين، مالك صـدق ايـن قسـم، بـه . شود موجودات و حتى شخص خود متصف به صدق مى

  .هايى است گردد كه آن نيز مبتنى بر مالك يا مالك برمى اعتدال و حد اوسط در هر جامعه

  نتيجه 

سينا مبنـى  آرای مشهوره البشرط است و تصريح ابن پذيری سينا در قبال صدق و كذب موضع ابن

رسـد چنـين  بـه نظـر مى. پذيری مشهورات، متعلق به قسم اخالقى اين آرا است بر صدق و كذب

حل او در ممانعت از سقوط آرای اخالقـى در ورطـه  سينا و راه دهنده هوشياری ابن رويكردی نشان

پـذيری،  صـدق و كذب خالقى مشهورات بهنشدن قسم ا زيرا در صورت متصف .گرايى است نسبى

اين آرا مانند ساير اقسام مشهورات از تغييرپذيری بركنار نخواهند بود و در اين صـورت خاتميـت 

  .پيامبر و هدف از بعثت او نيز محل ترديد قرار خواهد گرفت

ا، سـين شناسـى ابن األمر، و نظريـه جهان شدن به نفس بنا بر نظريه سنتى صدق، مبنى بر قائل

 عقـل وصول به سعادت و تكميـل(مبنى بر تقسيم عالم به مادی و غيرمادی و غايت عقل عملى 

و با توجه به فلسفه وجودی و كمال عقل نظری، كه نـاظر بـه وجـه ) آن تطهير و تزكيه و نظری

االمر آرای اخالقـى مشـهوره، عـالم  شود كه مبدأ و نفس نفسانى است، اين نتيجه حاصل مى فوق

شـود و  محسـوب مى) غايـت(و آخـر ) مبـدأ(نفسانى به منزلـه اول  نفسانى است و عالم فوق فوق

شريعت به عنوان حد وسط قضايای كلى يقينى اخالقى و قضايای جزئى معطوف به عمل، مبـين 

و مسهل حقايق اخالقى، واضع قوانين كلى و مبدأ و مبين حدود كماالت اقسام حكمت عملـى و 

آرای اخالقى به عنوان مالك و معيار صدق آرای اخالقـى كلـى بـه حسـاب  ضامن اجرای عملى

های ديگر صـدق، از جملـه   پذيری مشهورات، قابليت بررسى از حيث نظريه صدق و كذب. آيد مى

 .شناسى و تالئم از حيث تناسب اين آرا با فرهنگ جوامع را دارند پراگماتيستى، از حيث روش
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  منابع

 ----- )1383.( الدين االشارات والتنبيهات با شرح نصيرالدين طوسي و شرح الشرح قطب 

 .نشر البالغه، چاپ اول: ، قمرازي
 ----- )1326 .(،دار العرب، چاپ دوم: قاهره تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات. 
 ----- )1400 .(انتشارات بيدار: قم سينا، رسائل ابن. 
 ----- )1953 .(دانشكده ادبيات : حلمي ضياء اولكن، استانبول: تمام، به اه2 سينا ابن رسائل

 .استانبول
 ----- )2007 .(دار بيبليون: پاريس فؤاد االهواني،: مقدمه و تحقيق ،رساله احوال نفس. 
 ----- )1313.(  سينا رسائل اخري البن )بينا: تهران، )هامش شرح الهداية االثيرية.  
 ----- )2005.( ،نقل در مبحث عن القوي النفسانية او  رسالة في ما تقرر عنده من الحكومة

ادورد كرنيليوس فنديك، : كتاب في النفس علي سنة االختصار، تقديم و ترجمه و تحقيق
  .دار بيبليون: بيروت

 ----- )1404 مكتبة آية اهللا المرعشي: سعيد زائد، قم: تحقيق ،)مدخل( الشفاء. )الف. 
 ----- )1404 مكتبة آية اهللا المرعشي: سعيد زائد، قم: ، تحقيق)طبيعيات( الشفاء. )ب. 
 ----- )1404 مكتبة آية اهللا المرعشي: سعيد زائد، قم: تحقيق ،)العباره( الشفاء). ج. 
 ----- )1404 مكتبة آية اهللا المرعشي: سعيد زائد، قم: ، تحقيق)قياس( الشفاء ).د. 
 ----- )1404مكتبة آية اهللا المرعشي: سعيد زائد، قم: تحقيق ،)جدل( الشفاء). ن. 
 ----- )1404 مكتبة آية اهللا المرعشي: سعيد زائد، قم: تحقيق ،)خطابه( الشفاء ).و. 
 ----- )1404 مكتبة آية اهللا المرعشي: سعيد زائد، قم: تحقيق ،)برهان( الشفاء). ه. 
 ----- )1404 مكتبة آية اهللا المرعشي: سعيد زائد، قم: تحقيق ،)الهيات( الشفاء). ي.  
 ----- )1980 .(دار القلم، چاپ : عبدالرحمن بدوي، بيروت: ، مقدمه و تحقيقالحكمة عيون

  .دوم
 ----- )1405 مكتبة آية اهللا المرعشي، چاپ دوم: ، قمالقصيدة المزدوجة في المنطق). الف. 
 ----- )1950 .(تحقيق و طوريقاكتاب المجموع او الحكمة العروضية في معاني كتاب ري ،

 .مكتبة النهضة المصرية: دكتر محمد سليم سالم، قاهره: شرح
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 ----- )4829نويس  خانه اياصوفيه استانبول، شماره دست ، كتابمختصر االوسط). تا بي.  
 ----- )1370 .(انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانالمسائل الغريبة العشرينية. 
 ----- )1352.( نا بي: بهمن كريمي، رشت: اهتمام، به نامه معراج.  
 ----- )1388 از دكتر  سينا المنطق الموجز، تصحيح و تحليل هشت رساله منطقي ابن). الف

نجفقلي حبيبي و احد فرامرز قراملكي،  :نامه دكتري، استادان راهنما زينب برخورداري، پايان
  .دانشگاه تهران، دانشكده الهيات

 ----- )نويس  خانه دانشگاه استانبول، شماره دست ، كتابمنطقالموجزة في ال ).تا بي
3/4755.  
 ----- )1405مكتبة آية اهللا المرعشي، چاپ دوم: ، قممنطق المشرقيين). ب.  
 ----- )1379 .(پژوه،  محمدتقي دانش: ، مقدمه و تصحيحالنجاة من الغرق في بحر الضالالت

 .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم: تهران
 ----- )1400 .(انتشارات بيدار: عبدالرحمن بدوي، قم: ، تصحيحالنجاة و عيون الحكمة.  
 ----- )1388جاويدان خرد: سيد حسين موسويان، نقل در: ، تصحيح»نكت المنطق«). ب ،

 .، دوره جديد2، ش6س
  نامه  پايان ،سينا ابن نامه تبيين مشهورات در منطق پايان). 1393(پورصالح اميري، سيده مليحه

 زينب برخورداري، دانشگاه الزهرا: مهناز اميرخاني، استاد مشاور: كارشناسي ارشد، استاد راهنما
 .، دانشكده الهيات)س(
 هاي شرطي و شروط صدق آنها در  بررسي و تحليل گزاره«). 1381(حسيني، مرتضي  حاج

 .1، ش13ج ،)علوم انساني( مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان: ، در»سينا منطق ابن
  22، شخردنامه صدرا: ، در»نظريه مطابقت«). 1379(خسروپناه، عبدالحسين.  
  دكتر : مقدمه و تصحيح شرح االشارات والتنبيهات، ).1384(رازي، فخرالدين محمد بن عمر

  .نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ اول: زاده، تهران نجف
 ----- )1400 .(مكتبة : ر احمد حجازي احمد السقا، قاهرهدكت: ، تحقيقالحكمة  شرح عيون

  .االنجلو المصرية دار التضامن، چاپ اول
  ضياء موحد،  :نامه دكتري، استاد راهنما پايانرساله تحليل قضايا، ). 1373(فرامرز قراملكي، احد

 .احمد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشكده الهيات: استاد مشاور
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  احد فرامرز : مقدمه التنقيح في المنطق،). 1391(صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم
نشر : اي، تهران سيد محمد خامنه: پور، با اشراف غالمرضا ياسي: قراملكي، تصحيح و تحقيق

 .بنياد حكمت اسالمي صدرا، چاپ دوم
  محمدتقي : و مقدمه، تحقيق المنطقيات ).1408(فارابي، ابي نصر محمد بن محمد بن طرخان

 .مكتبة آية اهللا المرعشي، چاپ اول: پژوه، قم دانش

  انتشارات كتاب : سيد محمدحسين حجتي، قم: ، ترجمهفلسفه منطق). 1382(هاك، سوزان
 .طه

  : نوشت پى

                                                 
قرار دارند و امكان طرف مقابل بـر آنهـا بـه هـيچ وجـه روا به اين معنا كه قضايای يقينى در مرتبه جزم مطلق . ١

تری قرار دارند و امكان وقوع طـرف مقابـل در آنهـا جـايز  نيست؛ اما آرای مشهوره محموده در مرتبه جزم نازل

  .است


