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گنجانیده شده است. در بخش تصحیح نگارنده افزون بر نسخه های استفاده شده در  تصحیح و تحلیل محتوايياين رساله در دو بخش 

را در مجموع با چهار نسخه كار تصحیح  ه زمان مؤلف است دسترسي پیدا كرد وچاپ طبعي به يک نسخه ديگر كه تاريخ آن نزديک ب

بود إعمال شد ضمن اينکه نسخه مجلس در آن  . بسیاری از نکاتي كه از ديد مصححین ترک در چاپ طبعي مغفول ماندهكردشروع 

مورد لحاظ قرار گرفت. در بخش تحلیل نیز ضمن بررسي و شرح مقاله قیاس به تطبیق آن با آراء ابن سینا )شفاء، اشارات، معرفي و 

از ارسطو پرداخته شد. ابوالبركات در بخش منطق با اينکه خود را تابع ارسطو مي المختصر و نجات( و همینطور با كتاب تحلیالت اولي 

داند ولي بررسي ها نشان مي دهد كه در خیلي از مواضع از ابن سینا نیز بصورت مستقیم تأثیر پذيرفته است. از جمله موارد و نکات 

را  «امکان ذهني»ابوالبركات در اين بخش بجای امکان عام، تعبیر بحث از مختلطات اشاره كرد. مي توان به المعتبر  قیاسقابل تأمل در 

به كار مي برد. همچنین در بخش قیاس های شرطي، نسبتي بین قیاس اقتراني و استثنائي برقرار مي كند و اشاره ای ظريف به اين 

گزاره ها پايه و شالوده منطق  دارد كه قیاس استثنائي از وجهي پايه و اساس قیاس حملي است چنانکه در منطق جديد، منطق

صل دلیل عقیم بودن آن را بیان ميمحموالت مي باشد. در مورد شکل چهارم از اشکال قیاس تابع ارسطو و ابن سینا بوده ولي بطور مف

 حرف تازه و بديعي ندارد و پیرو قدمای قوم است. كند. در ديگر موارد از جمله لواحق قیاس ابوالبركات 

 


