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 تطوّر تاریخي قضایاي ثالث
 

  ٢١یعباد، احمد *١یاحد فرامرز قراملکدکتر 
  تهران دانشگاه یدکتر یدانشجو٢استاد دانشگاه تهران،١

 )٢١/١١/١٣٨٨ : تاریخ پذیرش نهایيـ٧/٤/١٣٨٨ :تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
 محصور را به دو قسم ۀرازي، قضی از فخر یریخونجي و پیروان وي، با اثرپذ
به » ذهني« قسم سومي را تحت عنوان یابهر. اند حقیقي و خارجي تقسیم کرده

طوسي و پیروان وي با طرح دیدگاه  ۀجخوا. کند  اضافه ميگفته شیدو قسم پ
 طبقه تحلیل و تبیین تطوّر تاریخي. ندپرداز یمرقیب به ردّ دیدگاه خونجي 

در .  تحقیق حاضر استۀ مسئل و ذهني،یقي، خارجي حملي به حقۀبندي گزار 
له در این مسئشود که   روشن مي،بندي پرتو تحلیل و تبیین تاریخي این تقسیم

 تقسیم  نخستْبندي طبقه. اند واحد مطرح شده بندي تحت عنواني طبقه دو
 این پژوهش سهم. شود  تقسیم ثالثي نامیده ميبندي دومْ  و طبقه،ثنایي
 با عطف  دانش منطق،ۀوبخشي قرن هفتم را در بسط و توسعدنگاران  منطق
 .دهد  نشان مين، معیّیا ه به مسئلهتوجّ

 
  .نایسبندي قضیه، قضایاي ثالث، حقیقیه، خارجیه، ذهنیه، ابن  تقسیمها  واژهدکلی

 
 لهطرح مسئ ـ١

 مند و نظامی دانش منطق نیازمند مطالعاتۀشمندان مسلمان در توسعیشناخت سهم اند
 هاي منطقي اندیشهۀعگسترده است تا توصیفي مستند و تبییني مستدلّ از بسط و توس

که یکي از  لدلین یا به ،قرن هفتم هجري.  فرهنگ اسالمي به دست آیدۀران حوزمتفکّ
 هاي تاریخ منطق در میان اندیشمندان مسلمان است، بیش از سایرترین دورهدرخشان

 و ین دوره از بالندگی در ایپژوهمنطق. مند استنظام ۀعها محتاج بررسي و مطال دوره
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 به یابی دست با ارزش آنیآوردها که از جمله دست،دیبسط فراوان برخوردار گرد
 ١. دانش منطق استۀطین در حیات نویّنظر

  بهي مسوّر حملۀیّقضهاي ارزشمند مربوط به این دوره، تقسیم یکي از نوآوري
 حملي به شمار ۀقضیّي در تحلیل مفاد این تقسیم پیشرفت مهمّ. حقیقي و خارجي است

تمایز بین . اند فرهنگ و اندیشه اسالمي از خود نشان دادهۀدانان حوزآید که منطقمي
 ، به بلکه در فلسفه نیز نقش محوري دارد،تنها در منطق قضایاي حقیقي و خارجي نه

 ٢.کنندي برخي از مسائل فلسفي را بر مبناي آن اثبات مي که حتّیا گونه 
ک ی ۀمثاب  ن مسئله بهیشمندان مسلمان، ای ثالث نزد اندیایت قضایّه به اهمّبا توجّ

 قرار یق و واکاوی مورد تحقیطور مستقل در کتب درس ژرف در دانش منطق، به ینوآور
سان منطق بوده  و مدرّ،نگاران، شارحانه منطقرو، همواره مورد توجّنیاز ا. گرفته است

ا به انجام ین قضای در خصوص ایمند مستقلّر مطالعات نظامی اخیاهدر سال. است
، )١٣٦ـ١٣٢ ()١(منطق  در یاحد فرامرز قراملک: ل استیده است که به شرح ذیرس

 یایقضا« در یری امیمانی سلی، عسکر ثالثیایقضاراندوست در ین ایمحمد حس
، » ثالثیای و قضایس طوۀخواج« در ی ماهانینه سلمانی، سک»هیّه، البتیه، خارجیقیحق

 ،»هیقی حقۀی و قضی معدومات، وجود ذهنۀمسئل« در یان چالشتریمحمدعلي عباس
  دری، محمد کردهیه و خارجیقی حقیای قضایشناسمعرفت در ی افوسیمحمد مراد

 از یدی جدیبند صورت« در یه فالح و اسداللّ،هیه و ذهنیه و خارجیقی حقیایقضا
- روشیخی تارۀه بر مطالعیم تا با تکیا  نوشتار حاضر برآندر. »هیه و خارجیقی حقیایقضا

 .می ثالث بپردازیای در خصوص قضاینی نوید با مبانی مدل جدۀمند به ارائ
تقسیم (بندي مثلّث مشابه با آن  که با طبقه،بندي مثنّي تاریخي این طبقهۀقساب

ي دانان و حتّنطقخلط شده است، براي بسیاري از م)  و ذهني،ه به حقیقي، خارجيقضیّ
رو، با هدف از این. نظران در تاریخ علوم عقلي در فرهنگ اسالمي روشن نیستصاحب

بندي، هاي تاریخي این طبقهرفع ابهامات تاریخي موجود در باب تطوّر و فراز و نشیب
 در ی و خارجیقیه به حقیّم قضیتقس: پردازدیل میپژوهش حاضر به بررسي سؤاالت ذ
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 .، مقدمهالتنقیحو شیرازي، بخشي  دو
طوســي، :   وجــود ذهنــي را اثبــات کــرده اســت نکـــهطوســي کــه از قــضایاي حقیقیــه مــساله ماننــد خواجــ. ٢  

 .٤٠ـ٣٩ ،تجریداإلعتقاد
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 چگونه تطوّر یبندن طبقهی مطرح شد؟ ای و در چه بستر،یط چه کسانسّ، تویچه زمان
افته ی ی از آن ارائه شده است؟ و تا دانشمندان معاصر چه شکلییهاافت؟ چه قرائتی

ق و ی فهم دقی به سویاتوان روزنهی میا یخین نگرش تاریاست؟ در پرتو اخذ چن
 محتوا، یه داشت که بررسد توجّیا باامّ.  گشودی و خارجیقی حقیای روشن قضالیتحل
 ،یا مادّی است یا صورین قضایز ایا تمایکه آ نی، و اشناسانه، مالک صدقل معرفتیتحل

م که خود یسپاری میگری لذا آن را به مجال د.ستی پژوهش حاضر نۀاساساً مسأل
 . استیگریمند دق نظامیازمند تحقین

و .  تاریخي استۀعالت یادشده، مطالآورد این مقاله در جستجو از پاسخ به سؤاروي
-روشفرامرز قراملکي، :  نکـ( تاریخي شناخت سَلف در پرتو خَلف است ۀعمراد از مطال

 به ،از این رهگذر). ١٣٧، اصول و فنون پژوهش  همو،؛٢٦٧ـ٢٦٦، شناسي مطالعات دیني
ین دلیل، ابتدا به هم. پردازیمدانان مسلمان از سَلَف تا خَلَف مي منطقیر آراتحلیل تطوّ

  مسوّر بهۀقضیبندي گاه با تحلیل آن، تبیین طبقه به گزارش تاریخي پرداخته و آن
  آرا،بندي بدون طبقه،در گزارش تاریخي. دهیمحقیقي و خارجي را مورد بررسي قرار مي

 .بندیم تا بتوانیم سَلف را در پرتو خَلف بشناسیمها پاي صرفاً به ترتیب زماني آن
 

  ثالثیای قضاۀل طرح مسئی معرفتبستر ـ٢
 ۀناي محصورات چهارگانه، ابتدا قضیدر مقام بیان تحلیل مع) ق٤٢٨ـ ٣٧٠(الرئیس شیخ
به ب یي را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در تحلیل خود ضمن ردّ نظرات رق کلّبموج

 یِ کل موجبۀل مفاد گزاری در تحلی وانیب. پردازد کلي ميب موجۀیّ قضیتبیین اجزا
» ب«صف به  متّاست» ج«صف به این است که کلُّ واحد واحدي که متّ» هر ج ب است«

که افراد خارجي باشند یا  اعمّ است از این» ج«کلُّ واحد واحد از افراد و منظور از . است
و نیز وصف عنواني براي ذات . ذهني باشند و یا اختصاص به ذهن یا خارج نداشته باشند

 از این جهت تفاوتي نیست.  باشدتواند غیردائم باشد و هم مياند دائمتو موضوع، هم مي
، اإلشاراتسینا، ابن(شود   تشکیل ميي کلّب موجۀیک از این احوالْ قضیو در هر 

 عنوان ، به»کلُّ ب آ« نیز پس از تحلیل مفاد القیاس کتاب آغاز وي در). ١٦٠ـ١/١١٥
-شیخ. پردازد مطلقه ميۀوضیح مفاد قضی به ت،اي براي ورود به بحث موجّهاتمهمقدّ

رأي مختار شیخ در . کند مختلف را در این زمینه نقل و بررسي ميیهادیدگاه الرئیس
صف بدین معنا است که کلُّ واحد واحد از افرادي که متّ» کلُّ ب آ«ن باب این است که یا
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 ف عنواني برايبه ب شوند یا فرض شود که بالفعل ب هستند، اعمّ از این که ثبوت وص
ت و که به مدّ  بدون این،صف به آ نیز هستند، متّمصادیق موضوع دائم باشد یا غیردائم

 در بخش یبوعل). ٢/٢٩ اس،ی المنطق، الق،الشفاءسینا، ابن (صاف التفاتي شودزمان این اتّ
ل ی، به تحل»ی الحملی فة الموجبـةـیّالکل«ل عنوان ی ذ،زین) ٧٩ص( ةـیالهدامنطق کتاب 

 موضوع را یصاف کلّ واحد از افراد موضوع به وصف عنوان پرداخته و اتّیمفاد موجب کل
ون یع، ةالنجاچون ش همی خویر آثار منطقی در سایو. ر کرده استیبه نحو اعمّ تفس

ن یان ایت اختصار از بی رعای، برا خودیل منطقیر رسای و سا،األوسط مختصر، ةالحکمـ
  .ده استیمطالب امتناع ورز

 دانان را در اواخر قرن ششم نزد منطقی مستقلّۀلس مسئیالرئخیافت شین رهیا
با الهام از ) ق٦٠٦ـ٥٤١ (یراز و فخر) ق٥٨٧ـ٥٥٠(اشراق خ یش. مسلمان به وجود آورد

به اعتبار » کلّ ج ب«: ردندز کی دو اعتبار را متمای موجب کلّۀیقض از یل بوعلیتحل
-ن هفتم مورد چالش منطق در قرین نوآوریا. به اعتبار خارج» کلّ ج ب«قت و یحق

، ی چون خونجیبخشنگاران دوط منطق قرار گرفت و توسّیبخش ه و نیبخشنگاران دو
 ىفصلٌ فـ«ل عنوان یان آمد که در ذیا به می در قضاینی نویبندطبقه...  وی، ابهریارمو
تب به صورت  کی در برخیبندمین تقسیا.  قرار گرفتیمورد بررس» ق المحصوراتیتحق
 عبارت است ی مثنّیبندمیتقس. ان شده استیگر به صورت مثلّث بی دی و در برخیمثنّ

 ث عبارت است از مثلّیبندمی و تقس؛ی و خارجیقی مسوّر به حقی حملۀیم قضیاز تقس
 ل احکامیله در تحلن مسئیبعدها ا. ی، و ذهنی، خارجیقی موجب به حقۀیم قضیتقس
 ینی نائیرزایچون م علم اصول همی داد و مورد اقبال علمات خود را نشانی اهمیشرع

 ).١٩١ـ١/١٨٦، راتیالتقر اجود؛ همو، ١٨٨ـ١/١٧٠، األصول فوائد، ینینائ(قرار گرفت 
 

  توصیف تاریخيـ٣
 بار اصطالحنی نخستی، برای کلّ موجبۀینا از قضیسل ابنی از تحلاشراق با الهام خیش

 را که یا گزاره، استفاده نکرد»هیخارج« از اصطالح یه واگرچ. کار برد  را بهیقیحمل حق
 »هیخارج«دهد بعدها به یل قرار می مورد تحلیقیحسب حمل حق  بهۀی در مقابل قضیو

 ).٣٣، حاتیالتلومنطق ، یسهرورد(افت یشهرت 
 گاهي  کهرازي در مقام بحث از شرایط معتبر در جانب موضوع، معتقد است فخر
 و ،است» الف« چیزي است که در اعیان »الف ب استهر  «ۀر گزارد» هر الف«مراد از 

و در صورت دوم . است» الف«گاهي مراد از آن امري است که اگر وجود داشته باشد، 
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 فخر(چه در خارج حاصل نیست  است از آنچه در خارج موجود است و آنموضوع اعمّ
ي، حث از تحقّق موجب کلّ نیز در بالملخّصوي در ). ١/١٢٨، ةشرح عیون الحکمـرازي، 

 این نکته به تعبیر حقیقي و خارجي تصریح کرده و اذعان ۀضمن توضیح بیشتر دربار
   بهرود و گاهي کار مي هحسب حقیقت ب  بهگاهي» کلُّ ج«گوییم دارد که وقتي ميمي

 ).٢٣ـ٢٢، الملخّص منطقرازي،  فخر(حسب وجود خارجي 
وي از فخررازي، قائل به دو اعتبار حقیقي و با پیر) ق٦٦٤ـ٥٩٠(ابوالفضائل خونجي 

 و حسب وجود خارجي ز اعتبار بهوي تمای. ه شده استخارجي در جانب موضوع قضیّ
» کلُّ ج ب«در » کلُّ ج«کند که اعتبار  حسب حقیقت را به این صورت مطرح مي اعتبار به

 کند، در خارج بر آن صدق» ج«چه آنبه حسب وجود خارجي بدین معنا است که هر 
ه باید بر موجود خارجي صدق کنند و لذا هر دو طرف قضیّ. کند نیز بر آن صدق مي» ب«

کند که در خارج متحقّق شده و صدق مي» ج«اي تنها بر افرادي از حکم در چنین گزاره
حسب حقیقت این است که  به»  ج بکلُّ«در » کلُّ ج«ا مراد از امّ. یا متحقّق خواهند شد

» ب«اي است که اگر یافت شود، باشد، به گونه» ج«ود داشته باشد و هر چیزي اگر وج
 ).٩٧ـ٩٦، األسرار کشفخونجي، (است 

ـ ابهري ١ :در تحلیل خویش دوگام فراتر رفته است) ق٦٦٤ـ٥٩٧(اثیرالدین ابهري 
را ده و بر عبارت خونجي قیدي به عبارت خونجي اکتفا نکره  حقیقیّۀدر تحلیل قضی

اي مهم  ل افزودن این قید به قضایاي حقیقي از نظر ابهري به نکتهدلی. افزوده است
وقتي به اعتبار حقیقي لحاظ » کلُّ ج ب «ۀقضی که خونجي بر آن بود. گردد بازمي
اي گونه باشد، به» ج«چیزي اگر وجود داشته باشد و  ، به این معنا است که هرشود مي

کند نقصان ، سعي مي   جملهۀمرجابهري که ضمن ت. است» ب«است که چون یافت شود، 
هر چیزي که «: دهدگونه توضیح مي  خونجي را اینۀو خلل آن را نیز نشان دهد، جمل

هر «به این معنا که » بودن را نیز دارا است »ب«بودن را داشته باشد، حیثیت  »ج«حیثیت 
آن است ظاهراً مراد وي از چنین عبارتي . »است» ب«باشد، ملزوم » ج«چیزي که ملزوم 

 مالزمت با مصادیق آن برخوردار است ۀنوعي رابط از  حقیقيۀقضیکه عنوان موضوع در 
از .  وجود ندارد خارجيۀوضوع با مصادیق آن در قضیاي میان عنوان م که چنین رابطه

-المصداق نیز مي نقصان جمله در این است که این جمله شامل افراد ممتنع،نظر ابهري
ناحیوان است انسان هرچه انسان و «توان گفت  براساس آن ميبه عنوان مثال،. گردد
 هر امري اگر  کهتوان گفت مي،حیوان ممتنع استاجتماع انسان و نا زیرا اگرچه ،»است
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ابهري، (اي است که انسان است حیوان باشد، به گونه ناوجود داشته باشد و انسانِ
ـ نوآوري دیگر ابهري، تثلیث  ٢ ).١٦١ـ١٦٠ ،تنزیل األفکار؛ همو، ٢٥٦ـ٢٥٥، الحقائق کشف

حسب وجود خارجي  ي مسوّر به حملۀیّقضگونه که  ، هماناز نظر وي. ه استاقسام قضیّ
 ۀتفسیر وي از قضیّ. حسب وجود ذهني نیز استعمال کرد آن را بهتوان رود، مي کار مي به

هر  «حسب وجود ذهني این است که به» هر ج ب است« چنین است که مقصود از ذهني
 ).٢٥٦، الحقائق کشفابهري،(» است» ب« آن چیز در ذهن باشد» ج«چیزي که در ذهن 

ي  مبحث مستقلّبیان الحق و لسان الصدقدر ) ق٦٨٢ـ ٥٩٤(الدین ارموي  قاضي سراج
). ١١٣، الحق بیانارموي، (دهد  اختصاص ميرا به تمایز میان قضایاي حقیقي و خارجي

حسب حقیقت را در مورد  حسب وجود خارجي و به به یها ارموي برخالف خونجي لحاظ
 ۀ قضیّ،از نظر ارموي). »ج«کلُّ (کند و نه عقدالوضع و موضوع مطرح مي» کلُّ ج ب «ۀقضیّ

» ج«آنچه  بدین معنا که هر ،شودحسب وجود خارجي اعتبار مي گاه به» هر ج ب است«
حسب  به ا گاهامّ. کندنیز در خارج بر آن صدق مي» ب «در خارج بر آن صدق کند

باشد، » ج« به این معنا که هر چیزي اگر در خارج موجود باشد و ،شودحقیقت اعتبار مي
 همو، مطالع ؛١١٣، الحق بیانارموي، (است » ب«آن چیز چون در خارج یافت شود، 

 ). ١٣٠ ،األنوار
 له به مخالفت با دیدگاه خونجي     این مسئ در  ) ق٦٧٢ـ  ٥٩٨(الدین طوسي   خواجه نصیر 

ـ ل خواجه مبتني بر این است کـه اعتبـارات سـه           انتقاد اوّ . و پیروانش برخاسته است     ۀگان
وي با ارجاع به سـخن      . ي است  کلّ  موجب ۀقضیقضایا سه مذهب و سه دیدگاه در تفسیر         

 حملي مسوّر به طور     ۀقضیّبه مفاد   ) ٢/٢٩ (الشفاء منطق از   القیاس کتابالرئیس در   شیخ
ل حقیقـي   ی حملي محصور فقط تحل    ۀدارد که در تحلیل قضیّ    يان م یپردازد و ب  مطلق مي 

وي در نقد اعتبار    . مردود و باطل است   ) خارجي و ذهني  (ل دیگر   یصحیح است و دو تحل    
  موجـب  ۀکند که نباید عقدالوضع را در قضیّ       حسب وجود خارجي بیان مي       مسوّر به  ۀقضیّ
هـر  «یم؛ زیـرا معنـاي      خارج کن  منحصر به افراد بالفعل محقّق در        ) هر الف ب است    (يکلّ

مّـا اسـت و تنهـا        اعمّ از افراد محقّق خـارجي در وقـتٍ        » هر الف ب است    «ۀدر گزار » الف
طوسـي،  (باشـد  منحصر به افراد و مصادیقي که در زماني در خارج بالفعل هـستند، نمـي            

قیقي  ح ۀقضیّانتقاد دوم خواجه ناظر به تحلیل ابهري از مفاد           ).١٦٢ـ١٦١،  اریالمعلیتعد
چـه  هـر آن  «کنـد کـه      را چنین معنا مـي    » حسب حقیقت   هر الف ب است به    «ابهري  . است

 هـر : گفـت کند که ابهري باید مـي      خواجه انتقاد مي  . »است» ب«ملزوم   است» الف«ملزوم  
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مفهومي اعمّ از موصوف » ج« است؛ زیرا ملزوم» ب«است، موصوف  » الف«چه که موصوف    آن
ن است چیـزي ملـزوم ج باشـد ولـي ج بـر آن محمـول                  ممک ،به عبارت دیگر  . است» ج«
ت ملزوم معلول خود و هر معلـول        هر علّ ( ملزوم ج است      ج ۀت تامّ مثالً علّ . نباشد) مقول(

-خواجه سپس اظهـار مـي     . دتوان ج را بر آن حمل کر       ولي نمي  ،)الزم علت خویش است   
وهّم شده اسـت     دچار ت  صل متّ یدر حملي به شرط   ) سور(دارد که ابهري در تفسیر حصر       

، اریـ المع لیتعـد طوسي،  (صال معنا کرده است     و تعمیم اشخاص را به اشتباه به کلیّت اتّ        
 . ق استرسد این انتقاد خواجه به ابهري انتقادي وارد و دقیبه نظر مي). ١٦٣

 حسب خارج و     در این باب دو اعتبار موضوع به       )ق٦٧٥ـ٦١٧(قزویني  الدین کاتبي نجم
  سـپس از    و )٥١٦،  جـامع الـدقائق   ،  یکـاتب ( نسبت داده    ی به فخر راز   قت را یحسب حق    به

 ل،اوّ: داند را مستلزم دو امر مي      خارجي ۀقضیّوي صدق   . دیدگاه خونجي دفاع کرده است    
 دوم، حکم در این قـضیه     . ه باید بر یک موجود خارجي صدق کند       هرکدام از طرفین قضیّ   

محقّق فقط مصادیق   تعبیر ۀیعني دامن .دارند محدود است   بر مصادیقي که به نحوي وجود     
به » هر ج ب است   «  معتقد است که مراد از     قيحقی ۀیّقضوي در بیان مفاد     . خارجي است 

» ج«الوجود اگـر وجـود یابـد و         چه از افراد شخصي ممکن    که هر آن  نحو حقیقي، این است     
 ،؛ همـو  ٥١٥،  الـدقائق  جامعکاتبي،  (است  » ب«اي است که چون وجود یابد       باشد، به گونه  

بـر  » الوجودممکن« روشن است، کاتبي در آوردن قید        که  نچنا. )٢٩٤،  ةالشمسیّـ ةالرسالـ
 کـه اخـذ آن در        ذهني ۀیّ قض کاتبي در تحلیل   .افراد موضوع، از ابهري پیروي کرده است      

 در نـزد کـاتبي       ذهنـي  ۀیّقض. پردازدل به بحث مي    ابهري است، به طور مفصّ     اقسام از آنِ  
 ).٥١٧ـ٥١٦، الدقائق جامعکاتبي، ( است و از آن به انتقاد پرداخته است  ابهاممحلّ

خارجي  در این مسئله رأي خواجه را پسندیده و       ) ق٧١١ـ٦٣٤(قطب الدین شیرازي    
 را به    مسوّر  حملي ۀقضیه را دیدگاه باطل برخي از قدما دانسته است که حکم            دن قضیّ بو

  بـه   مـسوّر  ۀقضیبندي  تقسیمکه  تقد است   وي مع . کردندق خارجي محدود مي   افراد محقّ 
دانان اسـت کـه عمـر     هیچ اصلي ندارد، بلکه از خرافات برخي از منطق       خارجي و حقیقي  

انـد و تـا کتـب منطقـي را  از خـارجي و               خود و استعداد محصّالن را در آن ضایع کـرده         
 ).١/٧٧، التاج ةدرّشیرازي، ( پاك نکنند، علم منطق مقرّر نشود حقیقي

برخالف خواجه و پیروانش، به دفاع از حقیقي و خارجي ) ق٧١٠ـ٦٤٨(ري شهرزو
اند گاه موضوع فقط اي گمان کردهدارد که عدّه ذهني بیان ميۀیّپردازد و در مورد قض مي
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 دیگري اضافه ۀوي نکت. شود، امّا این سخنان جاي تأمّل دارد حسب ذهن اعتبار مي به
 ).١/١٢٠، ةلهیّـ اإلةرسائل الشجرشهرزوري، (کند  نمي

 طوسي، ۀدر این مسئله دقیقاً از استاد خویش، خواج) ق٧٢٦ـ٦٤٨(علّامه حلّي 
نحو خارجي دیدگاه سخیف در تحلیل  پیروي کرده و معتقد است که تحلیل قضیّه به

بنابراین، تنها دیدگاه صحیح . سینا ابطال شده است حملي است که توسّط ابنۀمفاد قضیّ
 حملي مسوّر است که بر مبناي آن موضوع ۀانگاري قضیّ وّر، حقیقیه مسۀدر تفسیر قضیّ

؛ همو، ٤٠،المراد کشفحلّي، (گردد  افراد، اعمّ از محقّق و مقدّر، ميۀقضیّه شامل هم
 ).٢٥٥ـ٢٥٤، ةالقواعد الجلیّـ؛ همو، ٧٠،مراصد التدقیق؛ همو، ٦٥، ةاألسرار الخفیّـ

ـ   تحریر ا در  ) ق٧٦٧ـ٦٨٩(الدین رازي     قطب  ، حقیقـي و   )٩٧ــ ٩٤( ةلقواعـد المنطقیّـ
ضمن ) ١٣٤ـ١٢٧(المطالع   شرحاما در   . برد  خارجي را تحلیل کرده و نامي از ذهني نمي        

) ذهنـي (شرح دیدگاه ارموي در باب حقیقي و خارجي، دیدگاه ابهري در باب قسم سوم               
 ذهني همان   ۀیّانتقاد وي در باب قض    . دهدرا تقریر کرده و سپس آن را مورد نقد قرار مي          

 ).٥١٧ـ٥١٥، الدقائق جامعکاتبي، (انتقاد کاتبي است که بیان آن گذشت 
حقیقي، خارجي، و (بندي مثلّث  ، تقسیمالمنطقتهذیبدر ) ق٧٩٤ـ٧٢٢(تفتازاني 

، المنطقتهذیبتفتازاني، (پردازد  ذهني به دفاع ميۀکند و از قضیّرا بیان مي) ذهني
نیز به بحث در باب حقیقي، خارجي، و ) ق١٠١٥ف(زدي به تبع وي ملّاعبداللّه ی). ٥٨

 ).٥٨، المنطق علي تهذیبةالحاشیـ(ذهني پرداخته است 
 ةتحریر القواعد المنطقیّـ خود بر ۀدر حاشی) ق٨١٦ـ٧٤٠(میر سیّد شریف جرجاني 

پردازد و از آن ، ضمن بیان تحلیل حقیقي و خارجي، به تحلیل ذهني نیز مي)٩٦ص(
 حملي به حقیقي، خارجي، و ذهني ۀدارد که تقسیم قضیّوي اظهار مي. کنددفاع مي

 .است) حقیقي و خارجي( قضیّه ۀ و برتر از تقسیم دوگاناوليٰ
 محصور، ۀدر مقام تحلیل عقدالوضع و عقدالحمل در قضیّ) ق٨٣٠ـ٧٧٠(الترکه ابن

دهد و حسب حقیقت را به متأخران نسبت مي حسب وجود خارجي و به اعتبار موضوع به
. انددارد که آن را برخي از متأخران مطرح کرده ذهني نیز بیان ميۀیّدر مقام تحلیل قض

داند که دهد و آن را حاصل شبهات مشوّشي مي ی ذهني را مورد نقد قرار مۀیّگاه قضآن
و عدم تأمّل در دیدگاه آنان در باب ) اوائل(دانان متقدّم   تحریف اصول منطقۀدر نتیج

 ).٤٢ـ٤١،  المنطقىالمناهج فـالترکه،  ابن(ایاي محصور به وجود آمده است تحلیل قض
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. حقیقي و خارجي نزد اندیشمندان شیراز نیز موضع بحث و تحقیق واقع شده است
تفتازاني، ضمن تهذیب المنطق  خود بر ۀدر حاشی) ق٩٠٨ـ٨٣١(الدین دواني  ملّا جالل

 حقیقي، ۀگانبندي مثلّث، اقسام سه تقسیمدانان پیش از خود در بابتقریر دیدگاه منطق
 ۀ خود بر حاشیۀوي در حاشی). ١١٤ـ١٠٩(دهد خارجي، و ذهني را مورد تحلیل قرار مي

قسم حقیقي، خارجي، و ذهني را مطرح و از   نیز سهةتحریر القواعد المنطقیّـجرجاني بر 
ازي دشتکي الدین منصور شیر غیاث). ٣٨٢ـ٣٨١(دفاع کرده است ) ذهني(قسم سوم 

بندي قضیّه به حقیقي، خارجي، و ذهني را به متأخّران نسبت ، تقسیم)ق٩٤٩ـ٨٧٠(
 حقیقي بیش از دو ۀکند که مفاد قضیّوي تأکید مي. داندیدهد و آن را محلّ تأمّل ممي

 موجب کلّي قرابت دارد ۀالرئیس از قضیّبه تحلیل شیخ) خارجي و ذهني(قسم دیگر 
- که ارجوزهالسلّم المنورق، در )ق٩٥٥ـ ٩٢٠ ح(اخضري ). ٨٤، فانمعیار العردشتکي، (

اند، همانند ایساغوجي، یادي از  اي در منطق است و آن را شرح ایساغوجي ابهري دانسته
 .کندحقیقي و خارجي نمي

، قضایاي )٢١ص(التنقیح در ) ق١٠٥٠ـ٩٧٩( اصفهان، ملّاصدراي شیرازي ۀدر دور
. ن باب شبیه به جمالت تفتازاني استیهاي وي در اارتعب. ثالث را مطرح کرده است

 حقیقي ۀتقسیم قضیّ) در نسبت با قرن هفتم(هاي مهمّ در این مسئله یکي از پیشرفت
 از آن بهره جسته است یربتّي است که خود ملّاصدرا در حلّ مسائل فلسفیبه بتّي و غ

ح یجا تصرچیود ملّاصدرا در هالبتّه خ). ٢/٣١٣ ،٣٤٥ـ١/٣١٢،ةیالحکمة المتعالشیرازي، (
ن مطلب را به مجال ی ایبررس. اند یقی حقۀ از گزاری قسمیربتّی غیاینکرده است که قضا

محمدبن جابر انصاري در همین دوره در کتاب منطقي خود، . میسپار ی میگرید
 .آورد هیچ نامي از حقیقي، خارجي، و ذهني به میان نمي،)٣٢ـ٣١(السالطین  ةتحفـ

 منطقي ۀقرن یازدهم و دوازدهم هجري، محمدرضا حسیني اعرج در ارجوزدر دو 
، )٩٤ـ٨٨ ( أقسام القضایاى فـةٌرسالـدر ) ق١١قرن (یالنی، ملّا شمسا گ)٣٣٧ص (خود 

ص  (ة شرح اإلشراقات الصدریّـی فـةالمنطقیّـ ةالکفایـدر ) ق١٢قرن (ینیعسکر الحس
بندي مثلّث طبقه) ١٧٠ـ١٦٥ (نالبرهادر ) ق١٢٠٥ د( کلنبوي ۀزاد و شیخ) ٥٤

در مقابل، فاضل . انداند و از آن به دفاع پرداختهرا پذیرفته) حقیقي، خارجي، و ذهني(
) ق١٢قرن( و محمد بن یوسف تهراني ةحکمت خاقانیّـصاحب ) ق١١٣٥ـ١٠٦٢ (یهند

 .اند، از بیان حقیقي و خارجي امتناع ورزیدهنقد األصول و تلخیص الفصولصاحب 
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بندي تقسیم) ١/٢٣٨( ة المنتظمـیاللئالـنیز در ) ق١٢٨٩ـ١٢١٢(هادي سبزواري ملّا
 مسوّر را بر اساس ظرف وجود موضوع بر سه قسم حملي ۀمثلّث را پذیرفته است و قضیّ

 ثالث را یایز قضای مالک تماغرر الفرائدامّا در . حقیقي، خارجي، و ذهني: دانسته است
، عروض ی خارجۀیدر قض.  نه ظرف وجود موضوع کرده است ویه معرّفیّمحمول قض

 محمول از یعنیمحمول بر موضوع و اتّصاف موضوع به محمول هر دو در خارج است، 
، عروض محمول بر موضوع و اتّصاف موضوع به ی ذهنۀیدر قض.  استیمعقوالت اول

 ۀیو در قض.  استی منطقی محمول از معقوالت ثانیعنیمحمول هر دو در ذهن است، 
، عروض محمول بر موضوع در ذهن است امّا اتّصاف موضوع به محمول در خارج یقیحق

 ).٦٨ـ ٦٧، غرر الفرائد، یسبزوار( است ی فلسفی محمول از معقوالت ثانیعنیاست، 
 ة القواعدالمنطقیّـى بتشکیکاتٍ فـة المحیطـةالرسالـدر ) ق١٣قرن(جیالني ملّاعبدهللا

، محمدرضا مظفر )٥١ص (أشکال المیزاني در ، محمدنصیر فرصت شیراز)٣٧٩ـ٣٧٨(
 رهبرخرد در )ق١٤٠٦ف(و محمود شهابي ) ١٣١ـ١٣٠( المنطقدر ) م١٩٦٤ـ١٩٠٤(
میرزا . اند حقیقي، خارجي، و ذهني را مورد توجّه قرار دادهۀگان، قضایاي سه)١٦١ص (

، )٢٥٤ص( ة شرح المنظومـى علـةٌ رشیقـةٌتعلیقـدر ) ق١٣٧٢ـ١٣٠٦(مهدي آشتیاني 
 ذهني در علوم حقیقي ۀ ذهني، چنین اظهار داشته است که قضیۀضمن تحلیل قضی

هاي  حقیقي در علوم و دانشۀست و اساساً از میان قضایاي ثالث تنها قضییمعتبر ن
 حقیقي به این نام ۀحقیقي از اعتبار علمي برخوردار است و از این جهت است که گزار

 هجده انتقاد بر ةنقد اآلراء المنطقیّـ در )ق١٣٨٢ف(اء الغط علي کاشف. خوانده شده است
از . )٣٩٥ـ٢/٣٨٦(بندي قضیّه به حقیقي، خارجي، و ذهني نقل و تحلیل کرده است طبقه
بندي مثنّي  طبقه)١٣٦ـ١/١٣٢، )١(منطق ( معاصران، احد فرامرز قراملکي ۀجمل

 . را پذیرفته و به دفاع از آن پرداخته است) حقیقي و خارجي(
 

  تبیین تاریخيـ٤
دانان د که منطقیدانان ارائه شد، روشن گرد که از مواضع منطقیخیبر اساس گزارش تار

، و ی، ارموی، خونجی چون فخر رازیبرخ. اند نداشتهیکسانیافت ین مسئله رهیدر ا
، ی، جرجانی، تفتازانیگر چون ابهری دیبرخ. اند شدهی مثنّیبند قائل به طبقهیکاتب

-، قطبی مانند خواج طوسیاعدّه. اندرفتهی مثلّث را پذیبند طبقهی و سبزوار،یکلنبو
گانه به م و اعتبارات دوگانه و سهی با اصل تقسی، و دشتکی، عالمه حلّیرازین شیالد
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، یهند، فاضلی، محمد بن جابر انصاریگر چون اخضری دیو برخ. اندمخالفت برخاسته
طور  در ادامه، به. انددهین مسئله امتناع ورزیز طرح ا ایکلّ  بهیوسف تهرانیو محمد بن 
 .میپردازیها مافتین رهیک از این هر ییجداگانه به تب

 
 )حقیقي و خارجي(بندي مثنّي  طبقهـ١ـ٤

) بندي دوگانهطبقه ( چون ارموي و کاتبي در باب حقیقي و خارجياز تحلیل کساني
ي و طورکلّ ه به قضیّ،بنديکه در این تقسیم این  اولۀنکت. اده کردتوان استفدو نکته را مي

 ۀقضی ست، بلکه آنچه مورد تقسیم واقع شدهیطور مطلق مقسم ن  به حمليۀقضیي حتّ
له را در مبحث مربوط به ن مسئدانان ایو به همین دلیل، منطق.  استحملي مسوّر

ف وجود موضوع بندي ظرکه مالک این تقسیم  این دومۀنکت. اند طرح کرده مسوّرقضایاي
اساساً، سخن در .  دیگري نهفته استۀ، بلکه مالک تمایز حقیقي و خارجي در نکتنیست

). فاقاتّ(این است که تقارن عقدالوضع و عقدالحمل به صورت تالزم است یا تقارن صرف 
نحو لزومي است یا به نحو عطفي؟ در  ه بهیعني آیا تألیف عقدالوضع و عقدالحمل در قضیّ

نحو لزومي تقارن  به» شکل بودن«و » ث بودنمثلّ«دو وصف » ثي شکل است مثلّهر «ۀقضّی
کوشا «و » انسان بودن«ف تقارن دو وص» هر انساني کوشا است«که در  دارند، درحالي

توان بر اساس  را مي حقیقي و خارجيۀپس تمایز دو قضیّ. فاقي استنحو اتّ به» بودن
اي که هگونه تعریف کرد که هر قضیّ نالحمل، ایچگونگي تقارن و تألیف عقدالوضع و عقد

 ، است حقیقيۀدر آن وصف عنواني موضوع و عقدالحمل تقارن لزومي داشته باشد قضیّ
 .  است خارجيۀنحو لزومي نباشد قضیّ ا اگر این تقارن بهامّ

در منطق . دات خمس جستجو کریّد در مبحث کلّی را بای مثنّیبندمی تقسیمبنا
ها به ق آنیدان از طر هستند که منطقییها روزنهۀمثاب  خمس بهاتیّ کلّ،ییارسطو

فا ی اییا را در منطق ارسطویات خمس نقش محموالت قضایّ کلّ،در واقع. نگردیمسائل م
اگر . ا مفارقیا الزم است یز ی نی و عرض؛یا عرضی است یا ذاتیمحمول گزاره . کنندیم

.  استیقیضوع باشد، آن گزاره حق ذات مو الزمیا عرضی موضوع ی ذاتهیّمحمول قض
را محمول ی است، زینحو لزوم  بهیقی حقۀیدالوضع و عقدالحمل در قضاساساً، تقارن عق

 از یکاک محمول از موضوع ناشت انفیّن عدم قابلیست و ایانفکاک از موضوع ن در آن قابل
ه نسبت یّمول قضا اگر محامّ.  موضوع استیبودنِ محمول برا الزم یا عرضی بودن یذات

دالوضع و عقدالحمل در تقارن عق.  استی، آن گزاره خارج مفارق باشدی عرضبه موضوع
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ن یرا محمول در آن قابل انفکاک از موضوع است و ای ز است،یفاقنحو اتّ  بهی خارجۀیقض
 در ن،یافزون بر ا.  موضوع استیبودنِ محمول برا مفارق ی از عرضیت انفکاک ناشیابلق

 یشتری از نمود بی خارجۀیا، قضیام قضاان اقسیناظر به مصداق است، از م که یمنطق
م به جهان خارج ی مستقۀ مراجعین منطقی چنی اصلیرا اساس و مبنایبرخوردار است؛ ز

 است ینی پسۀ صرف و مطالعۀل مشاهد که محصویا است و گزارهینی پسۀو مطالع
 رهنمون یقی حقۀیت ما را به قضسی که ناظر به مصداق نیا منطقامّ.  استی خارجۀیقض
 یل ذهنیه و تحلی معتبر است که محصول تجزیا تنها گزارهین منطقیدر چن. شودیم

 .شودیافت می یقی حقۀی منحصراً در قضیژگین ویاو .  صرفۀاست و نه مشاهد
 
 )، خارجي، و ذهنيحقیقي(بندي مثلّث  طبقهـ٢ـ٤

 محصور به حقیقي و ۀقضیبندي  تقسیمرازي موهم این باور است که مالک بیان فخر
بندي رهنمون  را به تثلیث طبقهایهامي که ابهري.  است ظرف وجود موضوعخارجي

قسم دیگري افزود و آن را ) حقیقي و خارجي(بندي دوگانه ابهري به طبقه. کرده است
 یندبش از طبقهیگانه ب سهیبندن، طبقهیژه نزد متأخریو از آن پس و به.  نامیدذهني

دانان ان شد، منطقی بیخیف تاری در بخش توصچهه به آنبا توجّ. دوگانه مقبول واقع شد
ن هر دو ییطور مجزّا به تب ر بهیدر ز. اند مثلّث ارائه کردهیندبر مختلف از طبقهیدو تقر

 .میپردازیر میتقر
ه دهد کن نشان ميویژه متأخرا ني چون ابهري و به تحلیل سخن کسا:ر نخستیتقر

 بندي مستقلّتوان طبقه را ميه به سه قسم حقیقي و خارجي و ذهنيتقسیم قضیّ
-بندي با تقسیمدیگري فرض کرد که هم از جهت مقسم و هم از جهت مالک تقسیم

  در موجب است، حمليۀقضیّ ، مقسمْبنديدر این طبقه.  متفاوت استبندي مثنّٰي
در . مقسم بود)  از سالب و موجباعمّ(ر  حملي مسوّۀضیّ قبندي ثنایي،که در طبقه حالي

از حیث ظرف ) سوّر و م از شخصي، طبیعي،اعمّ ( موجب حمليۀقضیّبندي ثالثي تقسیم
 مسوّر ۀیّقضبندي دوگانه، که در طبقه حالي درگیرد، مورد تقسیم قرار ميوجود موضوع
دي بن تقسیمسرّ. شد تقسیم ميقسم تعلّق عقدالوضع و عقدالحمل بر دو ۀاز حیث نحو

بندي ا سرّ تقسیم امّ، به وجود موضوع در مقام صدق است موجبۀقضیّ نیازمندي مثلّث
 . به عقدیني مسوّر حملۀقضیّت انحالل ثنایي عبارت است از قابلیّ
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 از یبندمیر مالک تقسیید در تغی مثلّث را بایبندن اساس، عامل ظهور طبقهیبر ا
 موضوع یکه براه به آنبا توجّ. وضوع جستجو کردن به ظرف وجود می ارتباط عقدۀنحو

 منجر به یبندمی تقس ظرف وجود موضوع به عنوان مالک،ر استگزاره سه ظرف متصوّ
د که ینمایت میز حائز اهمین نکته نیه به اکه توجّضمن آن. شودی میبند میث تقسیتثل

رو نی از ا،)١/٣٢١، ةـیّرقالمشالمباحث: نکـ (ست ی نی وجود ذهنۀیّ قائل به نظریراز فخر
ه ا با توجّ امّ.گر امتناع ورزدی در کنار دو قسم دی از اخذ اعتبار ذهنی است که ویعیطب
گر یر کنار د دی ذهنۀیّقض با اخذ اند،رفتهی را پذی وجود ذهنۀیّن نظرکه متأخرانیبه ا

 .انددهیازی دست یبند ث طبقهیاقسام به تثل
- منطقۀ، بلکه براي همالدین رازيبراي کاتبي و قطب نه تنها  ذهنيۀیّتحلیل قض

ن به برخي از سخنان ناسازگار متأخران و معاصراه توجّ. دانان موضع اشکال و ابهام است
دانان تصویر صحیحي از دهد که منطقخوبي نشان مي  ذهني بهۀقضیّدر تحلیل صدق 

 را  ذهنيۀقضیّگردد که ابهري رمي این ابهام به این بۀبه اعتقاد ما، ریش. ه ندارنداین قضیّ
رازي و خونجي بیان  اي که فخرقسم خارجي و حقیقيبه عنوان قسمي در عرض دو 

اخذ ذهني در کنار .  قسیم آن دو نیست ذهنيۀقضیّکه  حاليکنند، آورده است؛ درمي
بندي موجب شده است که اقسام متداخل حقیقي و خارجي به عنوان قسم سوم تقسیم

 است هم مورد )ممکن یا ممتنع(اي که موضوع آن معدوم هه عنوان مثال، قضیّب. بشوند
گونه   و همان.یرد و هم مورد تحلیل بر حسب ذهنيگ  قرار ميتحلیل بر حسب حقیقي
نما کسیکال و متناقضو پاراد ذهنيۀقضیّ در چنین مواردي، ،که کاتبي بیان داشت

 . خواهد بود
 ارائه ی سبزواریبار ملّاهادنی نخستی مثلّث را برایبندر از طبقهین تقری ا:ر دومیتقر

 مثلّث نه ظرف وجود موضوع بلکه نوع یبندمی مالک تقس،رین تقری ایبر مبنا. دکر
 معقول اوّل است، ی خارجۀی، محمول قضیم سبزواریاز نظر حک. ه استیّمحمول قض
 یثانعقول  میقی حقۀی، و محمول قض استی منطقیثان  معقولی ذهنۀیمحمول قض

ار ی بسی مثلّث ذکر دو نکته اساسیبندر از طبقهین تقرین اییدر مقام تب.  استیفلسف
ر را نشانه ین تقریر نخست است، ایه تقر که متوجّیدالً، اشکاالت متعدّاوّ :گشا استراه
کند ی وارد میر سبزواری را به تقرگری د دو انتقاد مستقلّید مطهریه شهالبتّ. رودینم
شان در وُسع نوشتار حاضر یل انتقادات ایتحل  و،ینقل، بررس). ٣٩٩ـ٩/٣٩٨، یمطهر(
 که از یعی طبۀر، گزارین تقریاً، در اینثا .شودی سپرده میگریگنجد و به مجال دینم
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موضع چالش و مناقشه دانان همواره نزد منطق) ی هفتم هجرۀسد(ش آن یدایآغاز پ
م یر حکی مثلّث با تقریبند طبقه. ل استین و تحلیی قابل تبینروش بوده است، به

 یاساساً سرّ پافشار. یعی طبۀی از قضییزدا ابهامی برا استی محملۀمثاب  بهیسبزوار
ز یه به سنخ محمول و تما توجّیعی طبۀیّ قرن هفتم بر اعتبار قضیبخش ودانان دمنطق

 از سنخ یعی طبۀمحمول در گزار.  بوده استا در محمولیر اقسام قضای سا ازیعیبط
). ٥٦ـ٣٧، »ه تا محمول درجه دویّعیاز طب«، یفرامرز قراملک( است ی منطقیمعقول ثان
 از نوع یعی طبۀی مثلّث، قضیبندمیاب تقس در بی سبزوارمیان حکیه به بلذا با توجّ

 . استیذهن
 
  دیدگاه رقیبـ٣ـ٤

. قرار دارد ین طوسیرالدیاند خواجه نصه شدهیّن نظری که قائل به ایدر رأس کسان
 .کرد متفاوت از خود نشان داده استی ثالث سه رویای در مواجهه با قضای طوسۀخواج
 یا، اشارهاساس اإلقتباس خود در دانش منطق، مانند یفیک از آثار تألیچ ی در هیاوالً، و
  را بهیقی حقۀیّ خود، قضی از آثار فلسفیاً، در برخیثان.  ثالث نداشته استیایبه قضا
  هم در اثباتیطوس.  اخذ کرده استی فلسفیی اثبات مدّعای برای منطقیمأخذعنوان 

، المحصّلصیتلخهمو، ( و هم در اثبات عقل مفارق )٤٠،داإلعتقادیتجر، یطوس( یوجود ذهن
درکتاب  یثالثاً، و. ا بهره جسته استی در قضایقی به نام حقی از اعتبار قسم)٤٨١ـ٤٧٩
 یبند میتقس ش از خود،ی پینگاران دوبخش منطقیآرا است بر ی که نقداریالمعلیتعد
 ).١٦٥ ـ١٦٠،اریالمعلیتعدهمو،(جدّ موردنقد قرارداده است   ثالث را بهیایقضا

ي مسوّر،  حملۀقضیّانگاري  ن است که حقیقيیکرد مذکور ای سه رویماحصل بررس
روانش در یو پ در برابر دیدگاه خونجي یدگاه مختار طوسی، دث که مسوّر استیاز آن ح

. نامیماست که ما آن را دیدگاه رقیب مي) مثنّي و مثلّث( حملي ۀقضیّبندي  طبقه
 ضمن ارجاع به ،ی و دشتک،الدین شیرازيتبع وي عالمةحلّي، قطب  و بهطوسي ۀجخوا
 حصور مۀقضیّالرئیس، اعتبار خارجي و ذهني را دو مذهب ناصواب در تحلیل مفاد شیخ

، المراد کشف حلّي،؛ ١/٧٧، التاجةدرّشیرازي، ؛ ١٦٥ـ١٦٠، المعیار تعدیلطوسي، ( انددانسته
؛ ٢٥٥ـ٢٥٤، ةالقواعد الجلیّـ؛ همو، ٧٠، مراصد التدقیق؛ همو،٦٥، ةاالسرار الخفیّـ؛ همو، ٤٠

 این  مسوّرۀقضیّانگاري سینا در ردّ دیدگاه خارجي ان ابن بی.)٨٤، ارالعرفانیمع، یدشتک
هر یک از افراد «گونه که  حسب وجود خارجي بدین  مسوّر بهۀیّقضاست که وي اعتبار 
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» ب«، همان است که در خارج )اعمّ از حال، ماضي و مستقبل(موجود در خارج » ج«
 ؛ همو،٢/٢٩  المنطق،،الشفاءسینا،  ابن(داند  را دیدگاهي سخیف و مختلّ مي» است

 ).١٦٦ـ١/١٦٥، اإلشارات
 ي مسوّر حملۀالرئیس از گزارحلیلي که شیخطوسي و پیروانش معتقدند ت ۀجخوا

 ،حسب وجود خارجي اعتبار کرد د بهرا نبای) ١/١٦٠ ،اإلشاراتسینا،  ابن(است  ارائه کرده
 خارجي را ۀقضیّ حقیقي منطبق است و مفاد ۀقضیّبلکه تحلیل بوعلي تنها بر مفاد 

 خارج است  مسوّرۀقضیل  شموۀاز دایر  خارجيۀقضی اساساً مفاد ،از نظر آنان. تابدبرنمي
طوسي، (شود  خارجي نميۀالرئیس مشتمل بر گزار بنا بر تحلیل شیخسوّر مقضيّو 

 االسرار؛ همو، ٤٠،المراد کشفحلّي، ؛ ١/٧٧، التاجةدرّشیرازي، ؛ ١٦٥ـ١٦٠ ،المعیارتعدیل
 .)٢٥٥ـ٢٥٤، ةالقواعد الجلیّـ؛ همو،  ٧٠،مراصد التدقیق؛ همو، ٦٥، ةالخفیّـ
 

 لیل انتقادي تحـ٥
 به نحو خارجي و ذهني نوعي  مسوّرۀقضیّاین باورند که تحلیل  خواجه و پیروانش بر

 اعتبار خارجي ،مبناي این دیدگاه بر. آیدشمار مي  به مسوّرۀقضیّانحراف در تحلیل مفاد 
 دو محصور ۀقضیّانگاري انگاري و ذهنيي مردود دانسته شده و خارجيکلّ طور  بهو ذهني
 ۀقضیانگاري ا حقیقي امّ،شده ي تلقّي مسوّر حملۀقضیّ کامالً نادرست از مفاد تفسیر

 ،رو نای از. ده استی گردفيدیدگاه منطبق با واقع معرّث که مسوّر است، یمسوّر، از آن ح
سینا، حقیقي است  ، بنابر تحلیل ابنث که مسوّر استی مسوّر، از آن حۀقضیّنظر آنان  از

 . دل کرحسب وجود ذهني تحلی ا بهحسب وجود خارجي ی د مسوّر را بهو نبای
ه همواره یّ قضیه بما هیّد که قضیآیم الزم میری را بپذیطوس ۀ خواجیاگر ما مبنا

 صادق یقینحو حق  که بهی صادقیای، قضان صورتیدر ا. ل شودی تحلیقیبه نحو حق
 وجود یاراتعب. ستین نییتب قابلها  آنیانگارهیرا قضی زه دانست،یّد قضیستند را نباین

به . نامدیه میّها را قض و عرف آناند ستند، صادقی صادق نیقیدارد که اگرچه به نحو حق
،  صادق استینحو خارج به» ف خود را انجام دادی تکلییجوهر دانش«عنوان مثال، عبارت 

 نی چنینگاراهیّم، قضیری را بپذیطوس ۀ خواجیحال اگر مبنا.  نهیقیاما به نحو حق
 .ا خارج خواهند شدی قضاۀن نخواهد بود و لذا از جرگییند، قابل تبا ی که خارجییهاگزاره

دیدگاه  مذهب متخالف و سه  و ذهني سه،که آیا حقیقي، خارجينیگر ای دۀنکت
کاربرد مختلف از  قسم و سه  هستند و یا سهي مسوّر حملۀقضیّگوناگون در تحلیل مفاد 

وي از اقسام و کاربردهاي  واقع خونجي و پیروان ؟ در»ب استهر الف  «ر مسوّۀیّمفاد قض
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حقیقي، . طور مطلق اند و نه معناي این قضیه بهسخن گفته» الف ب است هر«مختلف 
 از .ستندین» هر الف ب است«ل مفاد مذهب گوناگون در تحلی  و ذهني سه،خارجي

لرئیس و اصحاب خونجي ا طور مطلق اختالفي میان شیخ ه به در تحلیل این قضیّ،رو نای
هر «قسم گوناگون از   و ذهني سه، زیرا از نظر پیروان خونجي حقیقي، خارجي.ستنی

هر الف ب « خارجي قسمي از ۀقضیّاز نظر خونجي و پیروانش . هستند» الف ب است
ها  که مراد آن نه این،باشد که موضوع در آن به موجودات خارجي محدود استمي» است

طورکلي منحصر به موضوع  به» هر الف ب است« باشد که مفاد این  خارجيۀقضیّاز 
 .محقّق در خارج است
را بر اساس تحلیل » هر الف ب است «ۀقضیّکه پیروان خونجي مفاد  نحاصل سخن ای

 ۀقضیّها  آن. دانند که موضوع آن به حسب خارج باشد یا نهبوعلي البشرط از این مي
قسم، حقیقي،  سه ه تحلیل مفاد آن پرداخته است برالرئیس بي را که شیخ مسوّرحملي

 . هستند مسوّرۀقضیّنوع کاربرد از  قسم، سه  که این سهدانند، و ذهني مي،خارجي
- حقیقي بر تحلیل شیخۀقضیّوي بر این باورند که تنها  طوسي و پیروان ۀجاما خوا
همي و انحراف ف منطبق است و خارجي و ذهني نوعي کجي مسوّر حملۀقضیّالرئیس از 

تحلیل بوعلي از که ها معتقدند  آن. آیدشمار مي  به مسوّرۀقضیّالرئیس از در تحلیل شیخ
البشرط از این نیست که موضوع در آن به حسب خارج لحاظ شود یا » هر الف ب است«

شود و خارجي و سینا تنها حقیقي را شامل مي ط ابنشده توسّ خیر، بلکه تحلیل ارائه
الرئیس جاي هستند که در عرض تحلیل شیخ» هر الف ب است«سیر از ذهني دو تف

دیدگاه  مذهب متخالف و سه  و ذهني سه،به این معنا که حقیقي، خارجي. دارند
الرئیس تنها و رأي مختارِ شیخ. باشندمي» هر الف ب است«متفاوت در تحلیل مفاد 

 ۀجکه خوا نضمن ای. ستحقیقي است و دیدگاه خارجي از نظر بوعلي مردود و باطل ا
 به ردّ و ابطال ذهني که اخذ آن در اقسام از آنِ ابهري است ، عالوه بر خارجي،طوسي
ازمند پژوهش شناختي نی دگاه به لحاظ معرفتتحلیل و بررسي این دی. پردازدنیز مي

 .گنجد مند دیگري است که در وُسع تحقیق حاضر نمي نظام
 
 نتیجه

 این دیدگاه را ي کلّ موجبۀقضیّالهام از تحلیل بوعلي از مفاد رازي با  اشراق و فخرخ یش
: توان به دو اعتبار لحاظ کرد را به لحاظ موضوع مي مسوّر حمليۀ که گزاردندمطرح کر

  حمليۀیّقض با اخذ این مبنا، ،خونجي. به حسب حقیقت و به حسب وجود خارجي
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 »ذهني« قسم سومي را با عنوان ابهري. دکرتقسیم یقي و خارجي مسوّر را به دو قسم حق
 مبحث، تمایز حقیقي و ارموي ضمن استقالل بخشیدن به این. بندي افزودبه تقسیم
 طوسي با طرح ۀ، خواجدر مقابل.  را به ارتباط عقدالوضع و عقدالحمل ارجاع دادخارجي

، در اساساً.  حملي، به ردّ دیدگاه خونجي و پیروانش پرداختۀقضیّانگاري  یدیدگاه حقیق
جا  از این. تواند قسیم حقیقي و خارجي باشد نميه ذهنيیّ قضبندي خونجي،تقسیم

له صورت گرفته  در این مسئبندي مستقلّشود که در طول تاریخ دو تقسیمروشن مي
 و ، که خونجي بر آن بود حملي مسوّر به حقیقي و خارجيۀقضیّیکي تقسیم . است

 که ابهري آن را مطرح یقي، خارجي، و ذهني موجب به حق حمليۀقضیّدیگري تقسیم 
 به ن به دفاع از آن پرداخته و، متأخراکه محل ابهام و تأمّل بود م با آنین تقسی ا.ساخت

 . یازیدند  آن دستۀتکمیل و توسع
 

 فهرست منابع
األول في  ، الجزءى السبزوارة علي شرح منظومـةٌ رشیقـةٌتعلیقـمهدي،  آشتیاني، میرزا. ١

 .قهـ ١٤٠٤، قم، یـ اإلعالم اإلسالمة مکتبالمنطق،
قات ی و تعلین طوسیرالدیبا شرح نص، اإلشارات و التنبیهات، ن بن عبداللّهیحسسینا،  ابن. ٢

 .١٣٨٣نشرالبالغة، قم،  ،ین رازیالد قطب
 یه المرعشاللّة آیـة، به کوشش طه حسین باشا، مکتبـالقیاس ، المنطق،الشفاء ــــــــ ،. ٣

 .قهـ ١٤٠٥ قم، ،یـالنجف
ارات پژوه، انتش دانشیح محمدتقی، به تصح بحر الضالالتى من الغرق فـةالنجا ــــــــ ،. ٤

 .١٣٧٩دانشگاه تهران، تهران، 
 احمدالسقا، ی، به کوشش احمد حجازةالحکمـونیشرح ع: ، درةالحکمـونیع ــــــــ ،. ٥

 .قهـ ١٤٠٠، مصر، ةـیّ األنجلو المصرةمکتبـ
  .٤٨٢٩شماره  کتابخانه ایاصوفیا، استانبول، ،ی خطۀر نسخی، تصواألوسط مختصر ــــ ،ــــ. ٦
، ة، القاهرة القاهرة، جامعـ دارالعلومةح محمد عبده، مکتبـی، به تصحةـیالهدا ــــــــ ،. ٧

١٩٧٤. 
، به کوشش ابراهیم  المنطقیـالمناهج فالدین علي بن محمد خجندي،  ، صائنةالترکـابن. ٨

 .١٣٧٦  مطالعات اسالمي دانشگاه تهران، تهران،ۀمؤسسباجي، دی
، به کوشش مهدي محقق و توشي منطق و مباحث الفاظ: ، دراألفکارتنزیلابهري، اثیرالدین، . ٩

 .١٣٥٣، ، تهران دانشگاه تهران انتشاراتهیکو ایزوتسو،
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، ةالکتب المصریـ ي دار خطّۀ، تصویر نسخالدقائق  تحریریـالحقائق ف کشف ــــــــ ،. ١٠
 .تا، بي١٣٤٥ ف ، میکروفیلم دانشگاه تهران، ش١٦٢ش
  کارشناسيۀنام، به تصحیح اسماعیل زروني، پایانالمنورق السلّماخضري، عبدالرحمن، . ١١

 .١٣٨٠ات دانشگاه تهران،  الهیّۀراهنمایي غالمرضا اعواني، دانشکدارشد، به 
 ۀنام، به کوشش غالمرضا ذکیاني، پایانالصدق نالحق و لسا بیانالدین،  ارموي، سراج. ١٢

 . ١٣٧٤ الهیات دانشگاه تهران، ۀه نوراني، دانشکداشد، به راهنمایي عبداللّکارشناسي
 .تا ، انتشارات کتبي نجفي، قم، بيالمطالع شرح: ، درألنوار امطالع ــــــــ ،. ١٣
 فرامرز قراملکي، میراث مکتوب، ، به تصحیح احدالسالطینةتحفـانصاري، محمد بن جابر، . ١٤

 .١٣٨٦تهران، 
 ی نجفقلییارشد، به راهنمای کارشناسۀنامانی، پا ثالثیایقضان، یراندوست، محمدحسیا. ١٤

 .١٣٧٠ دانشگاه تهران، یعارف اسالمات و می الهۀ، دانشکدیبیحب
 النشر ةسـ، مؤسالمنطق علي تهذیب ةالحاشیـ: ، درالمنطقتهذیبتفتازاني، سعدالدین، . ١٥

 .قهـ ١٤١٢، قم، ىاإلسالمـ
، به تصحیح محسن الفصول األصول و تلخیص نقدتهراني، محمد بن یوسف بن حسین، . ١٦

 الهیات دانشگاه ۀي، دانشکدارشد، به راهنمایي احد فرامرز قراملک کارشناسيۀنامجاهد، پایان
 .١٣٧٦تهران، 

، ة، دار احیاء الکتب العربیـةالمنطقیّـ واعد علي تحریر القةحاشیـسید شریف،  جرجاني، میر. ١٧
 .تاانتشارات زاهدي، قم، بي

منطق و : ، درة القواعد المنطقیّـى بتشکیکاتٍ فـة المحیطـةالرسالـجیالني، شیخ عبدهللا، . ١٨
  دانشگاه تهران، انتشارات، به تصحیح مهدي محقق و توشي هیکو ایزوتسو،مباحث الفاظ

 .١٣٥٣ تهران،
، به تصحیح منطق و مباحث الفاظ: ، در المنطقـ فةاألرجوزي اعرج، محمدرضا، حسین. ١٩

 .١٣٥٣، ، تهراندانشگاه تهرانانتشارات مهدي محقق و توشي هیکو ایزوتسو، 
 ۀ، دفتر تبلیغات اسالمي حوزة العلوم العقلیّـیـ فةالخفیّـ األسرارحلّي، حسن بن مطهر، . ٢٠

 .١٣٧٩ قم، ۀعلمی
، به کوشش فارس حسون تبریزیان، ةالشمسیّـ ة شرح الرسالـیـ فةالجلیّـ القواعد ــــــــ ،. ٢١

 .قهـ ١٤١٢، قم، یـ النشر اإلسالمةمؤسسـ
 آملي، زاده ، به تصحیح حسن حسناإلعتقاد  شرح تجریدیـالمراد ف کشف ــــــــ ،. ٢٢

 .قهـ ١٤٢٥، قم، یـ النشر اإلسالمةمؤسسـ
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٨٧

 ۀنامفرد، پایان ، به تصحیح محمد غفوريالتحقیق قیق و مقاصدالتد مراصد ــــــــ ،. ٢٣
 .١٣٨٢ الهیات دانشگاه تهران، ۀه نوراني، دانشکدارشد، به راهنمایي عبداللّکارشناسي

، به کوشش ١، جاألفکار األسرار عن غوامض کشفآور،   بن نامالدین محمد خونجي، افضل. ٢٤
 ۀارشد، به راهنمایي نجفقلي حبیبي، دانشکدسي کارشناۀنامحسن ابراهیمي نائیني، پایان

 .١٣٧٣دانشگاه تهران،  یالهیات و معارف اسالم
 ۀنام فر، پایان ، به کوشش وجیهه حسینيالعرفان معیارالدین منصور،  دشتکي شیرازي، غیاث. ٢٥

 .١٣٧٤ ارشد، به راهنمایي مقصود محمدي، دانشگاه آزاد کرج،کارشناسي
، به کوشش محمد وحیدیان اردکان، المنطق  علي تهذیبةالحاشیـن، الدی دواني، جالل. ٢٦

 ی الهیات و معارف اسالمۀراني، دانشکده نوارشد، به راهنمایي عبداللّ کارشناسيۀنامپایان
 .١٣٨١ دانشگاه تهران،

 ۀ ضمیم،ةالمنطقیّـ القواعد الشریف الجرجاني علي تحریر ة علي حاشیـةالحاشیـ ــــــــ ،. ٢٧
 .تا بیروت، بيالشروق،  شمسة، شرکـةالشمسیّـ وحشر
کوشش احمد حجازي احمدالسقا، ، به ةالحکمـ شرح عیونرازي، فخرالدین بن خطیب، . ٢٨

 .قهـ ١٤٠٠ األنجلو المصریه، مصر، مکتبّ
نژاد،  تصحیح احد فرامرز قراملکي و آدینه اصغري، مقدمه و الملخّص منطق ــــــــ ،. ٢٩

 .١٣٨١، تهران، )ع(ادقص دانشگاه امام
 . ١٩٦٦ بطهران، طهران، ی األسدةمکتبـ، ةـیّ المشرقالمباحث ــــــــ ،. ٣٠
، انتشارات کتبي )األنوار شرح مطالعىاألسرار فـلوامع( المطالع شرحالدین،  رازي، قطب. ٣١

 .تا بينجفي، قم، 
 .تا، انتشارات زاهدي، قم، بيةعربیـ، دار احیاء الکتب الةالمنطقیّـ تحریر القواعد ــــــــ ،. ٣٢
 و شرحها، به ةاللئالي المنتظمـ ي بـ، قسم المنطق المسمّةالمنظوم شرحاهادي، سبزواري، ملّ .٣٣

 .١٣٦٩زادة آملي، نشر ناب، تهران،  تصحیح حسن حسن
ان، ، به اهتمام مهدي محقق و توشي هیکو ایزوتسو، دانشگاه تهرالفرائد شرح غرر ــــــــ ،. ٣٤

١٣٦٩. 
 .١٣٧٥، ٣  صادقیندا، » ثالثیای و قضای طوسۀخواج«نه، ی، سکی ماهانیسلمان. ٣٥
 .١٣٧٣، ٨ معرفت ،»ةـیّه، البتیه، خارجیقی حقیایقضا«، ی، عسکریری امیمانیسل. ٣٦
ارات دانشگاه اض، انتشیّاکبر ف یح علی، به تصححاتیالتلومنطق ، نیالد، شهابیسهرورد. ٣٧

 . ١٣٣٤ تهران، تهران،
 .١٣٦١، قسمت منطقیات، خیام، تهران، رهبر خردشهابي، محمود، . ٣٨
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ه ، بةالربانیّـ  علوم الحقائقیـ فةاإللهیّـ ةرسائل الشجرالدین محمد،  شهرزوري، شمس. ٣٩
 .١٣٨٣ ایران، تهران، ۀ حکمت و فلسفۀکوشش نجفقلي حبیبي، مؤسس

 ة الکردي، مطبعـه زکيّاللّ ، به تصحیح فرجالبرهان کلنبوي، اسمعیل بن مصطفي، ۀزاد شیخ. ٤٠
 .١٣٤٧، مصر، ةالسعاد

 احد فرامرز قراملکي، بنیاد حکمت ۀ، مقدمالتنقیحشیرازي، صدرالدین محمد بن ابراهیم، . ٤١
 .١٣٧٨صدرا، 

، یـ، دار احیاء التراث العربة األربعـة األسفار العقلیّـى فـة المتعالیـةالحکمـ ــــــــ ،. ٤٢
 .١٩٨١بیروت، 

 .١٣٦٩، حکمت، تهران، ة، به کوشش سید محمد مشکوالتاج ةدرّ، الدین شیرازي، قطب. ٤٣
 زاده ، به تصحیح حسن حسنالمرادکشف: ، دراإلعتقاد تجریدالدین، طوسي، خواجه نصیر. ٤٤

 .قهـ ١٤٢٥، قم، یـ النشر اإلسالمةآملي، مؤسسـ
، به تصحیح منطق و مباحث الفاظ: ، درفکاراأل  نقد تنزیلیـالمعیار ف تعدیل ــــــــ ،. ٤٥

 .١٣٥٣، ، تهران دانشگاه تهران انتشارتمهدي محقق و توشي هیکو ایزوتسو،
 .٢ ←ت شرح اإلشارا ــــــــ ، .٤٦
ارات دانشگاه تهران، تهران، ، انتشیح مدرس رضوی، به تصحاإلقتباساساس  ــــــــ ، .٤٧

١٣٦١. 
، مقاالت و »هیقی حقۀی و قضی معدومات، وجود ذهنۀمسأل«، ی، محمدعلیان چالشتریعباس. ٤٨

 .٢٤٣ـ٢٢٣، صص١٣٨٠ ،)٧٠دفتر  (٣٤ا، هیبررس
 شرح اإلشراقات یـ فةالمنطقیّـ ةالکفایـعسکر الحسیني، علي عسکر بن ابي القاسم، . ٤٩

ي، رانه نوارشد، به راهنمایي عبداللّ کارشناسيۀنامفر، پایان ، به تصحیح شهناز شایانةالصدریّـ
 .١٣٨٢ دانشگاه تهران، ی الهیات و معارف اسالمۀدانشکد

، میراث ةخاقانیّـ حکمتالدین حسن اصفهاني،  الدین محمد بن تاج هندي، بهاءفاضل .٥٠
 .١٣٧٧مکتوب، تهران، 

 .١٣٨٥ علمیة قم، ۀمدیریت حوز، اصول و فنون پژوهشفرامرز قراملکي، احد، . ٥١
، ٢٤ پژوهش ۀ آین،»بخشي نگاري دولتنبیهات؛ سرآغاز منطقاإلشارات و ا« ــــــــ ، .٥٢

١٣٧٣. 
 الهیات و ۀ، به راهنمایي ضیاء موحد، دانشکد دکتريۀنام، پایانتحلیل قضایا ــــــــ ، .٥٣

 .١٣٧٣ دانشگاه تهران، یمعارف اسالم
 .١٣٨٥، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، مشهد، شناسي مطالعات دینيروش ــــــــ ، .٥٤
 .١٣٨١نور، تهران،  ، دانشگاه پیام)١( منطق ــــــــ ، .٥٥
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٨٩

 .١٣٨٢، ٧٤ها، ی، مقاالت و بررس»ه تا محمول درجه دویعیاز طب« ــــــــ ، .٥٦
 .١٣٢٢،یـ، مطبع ناصري، بمبئالمیزان اشکالفرصت حسیني شیرازي، محمد نصر، . ٥٧
، ١١ معرفت ۀنیآ، »هی و خارجهیقی حقیای از قضایدی جدیبندصورت«، اسدهللا، یاحفلّ .٥٨

١٣٨٧. 
 ۀي، مجموع خطّۀ، تصویر نسخالحقائق  کشفیـالدقائق ف جامع، الدین کاتبي قزویني، نجم .٥٩

 . تا ، بيش١٣٤٥ ۀمارمیکروفیلم دانشگاه تهران، ش
 .تا ، بیروت، بيالشروق  شمسة، شرکـةشروح الشمسیّـ: ، درةالشمسیّـ ةالرسالـهمو،  .٦٠
 .ق  هـ١٤١١ النعمان، بیروت، ة، مؤسسـةیالمنطقق  نقد اآلراءاء، علي، الغط کاشف .٦١
 .١٣٨١مؤلف، قم، : ، ناشرهیه و ذهنیه و خارجیقی حقیایقضا، محمد، یکرد .٦٢
- کارشناسيۀنام، تصحیح علیرضا مباشر، پایان اقسام القضایایـ فةٌرسالـاشمساء، گیالني، ملّ .٦٣
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