
 
 سمرقندی الدین شمس نزد خارجیه و حقیقیه از مرکب قیاس

 
 1اسدهللا فالحی

 (30/7/1401تاریخ پذیرش مقاله:  -16/3/1401 )تاریخ دریافت مقاله:

 
 چکیده

های ترین نوآوریحملی به خارجی، حقیقی و ذهنی یکی از مهم ۀتقسیم گزار
دانان مسلمان است و در تاریخ منطق در جهان اسالم، در دو بحث عکس مستوی منطق

گانه به تفصیل بررسی شده است، اما در ی سههاو عکس نقیض، احکام این گزاره
ها توجه دهد، این گزارههای ما نشان میمبحث قیاس اقترانی حملی، تا آنجا که یافته

الدین سمرقندی که طوف نکرده است مگر شمسدان مسلمانی را به خود معهیچ منطق
اختالط برای نخستین و واپسین بار  شرح القسطاسو  قسطاس األفکاردر دو کتاب 

های چهارگانه قیاس را بررسی کرده است. خارجی، حقیقی و ذهنی در شکل
دهد ها پیشنهاد میرسد نتایجی که سمرقندی برای این قیاسسوگمندانه، به نظر می

از دقت کافی برخوردار نیستند و شاید همین نکته و یا دشواری بیش از حد بحث 
های مرکب از اقبالی به قیاس دانان بعدی هیچ کدامسبب شده است که منطق
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 . مقدمه1

ای های تازهتحلیل شرح القسطاسو  قسطاس األفکارالدین سمرقندی در دو کتاب شمس
ا برقرار کرده است هایی میان آنهاز قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه داده و نسبت

های رایج که پیامدهای مهمی در روابط استنتاجی میان آنها دارد. او پس از بیان تعریف
 گوید:وجود خارجی موضوع و محمول این قضایا چنین می ۀاز این سه نوع قضیه، دربار

و إلّا فإن اشترط إمکان  الطرفین علی الموضوع في الخارج فهو األوّل، رط صدقُإن اشتُ
و القضیّة باالعتبار األوّل سمّیت  و إلّا فهو الثالث. قهما علیه في الخارج فهو الثاني،صد
في  االفکارقسطاس سمرقندی، ) «.ذهنیة»، و بالثالث «حقیقیة»، و باالعتبار الثاني «خارجیة»

 (.253، المنطق
یه از حقیقیه و حقیق« اخص مطلق»خارجیه  ۀها قضیبنا به تحلیل سمرقندی، در موجبه

 ها بر عکس:از ذهنیه است و در سالبه« اخص مطلق»
و بالعکس إذا کانت سالبة ألنّ  و األوّل أخصّ من الثاني و هو من الثالث إذا کانت موجبة.

 (.254، في المنطق االفکارقسطاس سمرقندی، ) نقیضَ األعمِّ أخصُّ من نقیض األخصّ.
هذا إذا کانت القضیّة ...  الذهني. االعتبار الخارجي أخصّ من الحقیقي، و الحقیقي من

أمّا إذا کانت سالبة، فیکون األمر بعکس ذلك، أي یکون الذهني أخصّ من الحقیقي،  موجبة.
و الحقیقي من الخارجي؛ ألنّ السالبة نقیض الموجبة و قد عرفت فیما تقدّم أنّ نقیض األعمّ 

 ب(.59، برگ شرح القسطاسسمرقندی، ) أخصّ من نقیض األخصّ.
های منحصر به فرد سمرقندی در بحث اختالط خواهیم به دیدگاهر این مقاله مید
 های حملی بپردازیم.های خارجیه، حقیقیه و ذهنیه در قیاسقضیه

 

 تحقیق ۀ. پیشین2

تقسیم این دو قضیه  ۀبه پیشین« قضایای حقیقیه و خارجیه نزد ارسطو» ۀنگارنده در مقال
بندی هرچند به صراحت در آثار اده است که این تقسیمنزد ارسطو اشاره کرده و نشان د
های آن در مبحث موجهات و اختالطات منطق او قابل ارسطو موجود نیست، اما ریشه

 . («قضایای حقیقیه و خارجیه نزد ارسطو»)فالحی،  ردیابی است
و به تجزیه و تحلیل « قضایای حقیقیه و خارجیه نزد خونجی» ۀچنین در مقالنگارنده هم

بندی دعاوی خونجی و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده است که روابطي که صورت
خونجي میان انواع قضایاي حقیقیه و خارجیه بیان کرده است در بیشتر موارد با تحلیل 
عقدهاي حقیقي به صورت بسیط و در مواردي با تحلیل آنها به شرطي مادي و در مواردي 

شرطي ربطي مطابقت دارد. او همچنین، در مواردي به تعهد وجودي  دیگر با تحلیل آنها به
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ایم که نهد. از این همه، نتیجه گرفتهکند و در مواردي آن را واميدر موجبه کلیه استناد مي
هاي گوناگون را با هم خونجي در همه موارد بر یك تحلیل ثابت استوار نبوده و تحلیل

 .«(قیه و خارجیه نزد خونجیقضایای حقی»درآمیخته است )فالحی، 
الدین قضایای حقیقیه و خارجیه نزد شمس» ۀاز سوی دیگر، نگارنده در مقال

به تجزیه و تحلیل مدعیات سمرقندی و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان  «سمرقندی
هایی که برای قضایای های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی با مثالداده است که نسبت

کنند و از این رو، از دقت کافی برخوردار آورد مطابقت نمییقیه و ذهنیه میخارجیه، حق
 .(«قضایای حقیقیه و خارجیه نزد شمس الدین سمرقندی)فالحی،  نیستند

این اصطالح را کاویده و تحوالت  ۀتاریخچ «ذهنیه ۀقضی» ۀچنین در مقالنگارنده هم
 .(«هذهنی ۀقضی»)فالحی،  گزارش کرده است را مفهومی آن

 
 . اختالط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه3

قیاس »در پایان بحث  شرح القسطاسو  قسطاس االفکارسمرقندی در هر دو کتاب 
ای دارد که به مبحث مهم اختالط قضایای خارجیه، حقیقیه و تتمّه« اقترانی حملی

های تههای سمرقندی است و در نوشپردازد. این بحث از نوآوریذهنیه در قیاس می
و  قسطاس االفکارتوان گرفت. خود سمرقندی در هر دوی پیشین هیچ سراغی از آن نمی

 دهد:به نوآورانه بودن این مبحث توجه می شرح القسطاس
ك في حلّ المغالطات و نیعو هذا باب حسن ما مسّته األفکار من قبلي فافهمه فإنّه ی

 (.461، في المنطق االفکارقسطاس سمرقندی، ) الشبهات.
شرح سمرقندی، ) و هذا باب حسن ما ذکره المنطقیون و هو یفید في حلّ المغالطات.

 ب(.141، برگ القسطاس
قسم حاصل از ضرب سه حالت صغری در  9گانه را سمرقندی اختالط قضایای سه

شمارد و حکم اختالط هر اعتبار صغری با همان اعتبار کبری سه حالت کبری برمی
داند که یا هر دو حقیقیه یا هر دو ذهنیه( را دقیقا مشابه آن می )یعنی هر دو خارجیه،
 پیش از آن گفته است:

و . من ضرب الثالثة في نفسها ،إذا کانت االعتبارات ثالثةً، کان الخلط بینها علی تسعة أقسام
حکم ثالثة منها و هي خلط کلّ اعتبار مع نفسه قد عرفت ممّا مرّ من االختالطات، ألنّ ما 

فبقیت ستّة أقسام و هي خلط کلّ  من أحکام االختالطات عامّ لخلط کلّ اعتبار مع نفسه.مرّ 
 (.456-455، في المنطق االفکارقسطاس سمرقندی، ) اعتبار مع ما یخالفه.
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خارجیه ۀ شود که قیاس اقترانی حملی از دو خارجیه نتیجاز این عبارت چنین برداشت می
زم حقیقیه است و دو ذهنیه مستلزم ذهنیه. )این از که دو حقیقیه مستلدهد، چنانمی

وضعیت مقدمات و نتیجه بر حسب قضایای سه گانه؛ اما بر حسب جهت، باید به مختلطات 
ضروریه  ۀدهند و دو ضروریه نتیجمطلقه می ۀموجهات مراجعه کرد؛ مثال دو مطلقه نتیج

 سازیم.(ها محدود میطلقهدهند تا آخر. ما در اینجا، برای سادگی، خودمان را به ممی
قسم  9قسم از  6دیگر که سمرقندی برای اختالط خارجیه، حقیقیه و ذهنیه با یك

 کند:کلی )ضابط( ارائه می ۀشود یك قاعدرا شامل می
 :و الضابط في اعتبار النتیجة في هذه الستّة أنّ النتیجة

 ؛ ین في ذلك القیاسها کأخصّ االعتبارین المختلطکون اعتبارُیکانت موجبةً إن  1
 و إن کانت سالبة یکون اعتبارُها کاعتبار المقدّمة السالبة في ذلك القیاس.  2

في فصل اعتبار القضایا أنّ الموجبة الخارجیة أخصّ من الموجبة الحقیقیة،  تو قد عرف
ل فصّنو الموجبة الحقیقیة من الموجبة الذهنیة؛ و بالعکس إن کانت هذه الثالثة سالبة. و ل

 ب(.139، برگ شرح القسطاسسمرقندی، ) ذلك في األشکال.
وجود دارد از ذکر  قسطاس األفکارهای کتاب نوشتهبه دلیل اختالف نسخی که در دست

محدود کردیم  شرح القسطاسعبارات مربوطه از این کتاب صرف نظر کرده و خود را به 
 456صحیح فالحی و ت 385-381تصحیح پهلوان صص  قسطاس االفکار)رجوع کنید به 

 (.1پانوشت 
های ایجابی )یعنی آنها که هر دو شود که در مورد قیاساز بیان ضابط آشکار می

شان موجبه است(، نتیجه در اعتبار خارجیه، حقیقیه و ذهنیه بودن تابع اخصّ مقدمه
به « اخص» ۀبا صاد است و نه با سین، و مقدم« اخص» ۀمقدمتین است. توجه کنید که واژ

های تر و اخس. در مورد قیاسضعیف ۀتر و اشرف است نه به معنای مقدمقوی ۀای مقدممعن
 سالبه است. ۀشان سالبه است(، نتیجه تابع مقدمسلبی )یعنی آنها که یکی از دو مقدمه

 
 های عقیم . ضرب4

شود که دهد آشکار میو چه در شرح آن می قسطاساز تفصیلی که سمرقندی چه در 
اند. سمرقندی گانه منتج نیستند بلکه برخی عقیمهای قضایای سهاختالط ۀهم
موجبه دارند(  ۀهایی که نتیجهای ایجابی )یعنی ضربهای عقیم را تنها برای ضربضرب
 داند:های سلبی را منتج میکند و ضرببیان می
در شکل اول اگر صغری و کبری هر دو موجبه باشند و اعتبار کبری اخص از . 1
اشد )یعنی اخص در خارجیه، حقیقیه و ذهنیه بودن(، آنگاه این دو مقدمه عقیم صغری ب
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 دهند. هستند و نتیجه نمی

 ها سلبی و بنابراین منتج هستند. ضرب ۀدر شکل دوم، هم. 2

در شکل سوم، سه ضرب ایجابی داریم که با عکس مستوی به شکل اول . 3
 رند. رو، احکام شکل اول را داگردند و از اینبرمی

های ایجابی به در شکل چهارم، دو ضرب ایجابی و سه ضرب سلبی داریم که ضرب. 4
 گردند و بنابراین احکام آن دو شکل را دارند.های سلبی به شکل دوم برمیشکل اول و ضرب

پردازد و ناگزیر های سوم و چهارم نمیسمرقندی به تفکیك عقیم و منتج شکل
حسب عقیم و منتج بودن را باید برجابی آنها های ایعقیم و منتج بودن ضرب

 گردند.های ایجابی به آنها برمیهایی از شکل اول دانست که این ضرباختالط
های عقیم را تنها برای شکل اول بیان کرده است، این از آنجا که سمرقندی ضرب

 شماریم.های عقیم را در اینجا برمیضرب
 

 های عقیم شکل اولضرب. 4-1

اول که صغری باید موجبه باشد اگر کبری هم موجبه باشد سمرقندی سه در شکل 
 داند:اختالط را عقیم می

کلّ عنقاء »نتج شیئاً لِصدق قولنا: تخارجیة ال موجبة و إذا کانت الصغری حقیقیة و الکبری 
« کلّ عنقاء ال عنقاء»خارجیاً مع کذب قولنا: « کلّ حیوان ال عنقاء»حقیقیاً و « حیوان
 ... عتبارات الثالثة.باال

کلّ خالء »و إن کانت الصغری ذهنیة و الکبری موجبة حقیقیة فال تنتج لِصدق قولنا: 
 ... «.کلّ خالء مادّي»حقیقیاً، مع کذب قولنا: « کلّ بعد مادّي»ذهنیاً و « بعد

کبری فإن کانت الخارجیة موجبة ال تنتج شیئاً  صغری و الخارجیةُ إذا کانت الذهنیةُأمّا 
کلّ خالء »خارجیاً، مع کذب قولنا: « کلّ بعد مادّي»ذهنیاً و « کلّ خالء بعد»لِصدق قولنا: 

 ب(.140-آ140، برگ شرح القسطاسسمرقندی، ) باالعتبارات الثالثة.« مادّي
 بنابراین، سه  اختالط زیر از دیدگاه سمرقندی عقیم هستند:

 جهنتی کبری صغری  های ایجابی و عقیم از شکل اول:ضرب

 عقیم خارجیه حقیقیه 1 

 عقیم خارجیه  ذهنیه 2 

 عقیم حقیقیه ذهنیه 3 
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های باال های زیر را برای عقیم بودن ضربآید، سمرقندی مثالکه از متن برمیچنان
 در شکل اول مطرح کرده است. 

 
 مثال اختالط نخست:

 هر سیمرغ حیوان است حقیقیه
 هر حیوان غیرسیمرغ است خارجیه

_____________________ 
 پس هر سیمرغ غیرسیمرغ است 

 

الوجود است و بنابراین، قضیه به صورت در این مثال، موضوع صغری معدوم اما ممکن
اش در خارج وجود دارد به صورت حقیقیه صادق است و کبری به دلیل اینکه موضوع

 است.بینیم که نتیجه در هر سه اعتبار کاذب خارجیه صادق است؛ اما می
 

 های دوم و سوم:مثال اختالط
 هر خأل بعد است ذهنیه

 هر بعد مادی است خارجیه/ حقیقیه
______________________ 

 پس هر خأل مادی است 
 

در این مثال نیز، موضوع صغری ممتنع الوجود است و بنابراین، صغری فقط به صورت 
اش در خارج وجود دارد هم موضوع تواند صادق باشد. کبری اما به دلیل اینکهذهنیه می

به صورت حقیقیه و هم به صورت خارجیه صادق است. با وجود این، نتیجه به باور 
 سمرقندی در هر سه اعتبار کاذب است.

 
 گانههای مختلط از قضایای سه. تفصیل قیاس5

رسیم. های منتج از دیدگاه سمرقندی میهای عقیم به ضرببا کنار گذاشتن ضرب
ترتیب های منتج و عقیم را به صورت آمیخته و بدون نظم و این ضرب ۀدی همسمرقن

های سمرقندی بخشی، دیدگاهرو، مناسب است برای انسجامکند. از اینشایسته طرح می
 تر ارائه کنیم.را با چینشی تازه و ترتیبی بسامان
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 شکل اول. 5-1

هنیه را به تفصیل بیان های خارجیه، حقیقیه و ذسمرقندی در شکل اول، اختالط
 کنیم:آن را بیان می ۀهای زیر چکیدکند که ما در جدولمی

 نتیجه کیفیت کبری کبری -صغری  اختالط

 خارجیه و حقیقیه
 حقیقیه -خارجیه 

 خارجیه موجبه
 حقیقیه سالبه

 خارجیه -حقیقیه 
 عقیم موجبه
 خارجیه سالبه

 
 هنتیج کیفیت کبری کبری -صغری  اختالط

 خارجیه و ذهنیه
 ذهنیه -خارجیه 

 خارجیه موجبه
 ذهنیه سالبه

 خارجیه -ذهنیه 
 عقیم موجبه
 خارجیه سالبه

 
 نتیجه کیفیت کبری کبری -صغری  اختالط

 حقیقیه و ذهنیه
 ذهنیه -حقیقیه 

 حقیقیه موجبه
 ذهنیه سالبه

 حقیقیه -ذهنیه 
 عقیم موجبه
 حقیقیه سالبه

 

 ها را به صورت جداگانه مورد بررسی و اثبات قرار داده است.هر یك از اختالطسمرقندی 
 

 شکل دوم. 5-2

ها را منتج دانسته اختالط ۀهای سلبی داریم، سمرقندی همدر شکل دوم که فقط ضرب
های سلبی در شکل اول معرفی کرده است. و وضعیت انتاج را به صورتی شبیه ضرب

 است: ها چنیناین اختالط ۀچکید
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 نتیجه کبری صغری اختالط

 خارجیه و حقیقیه

 حقیقیه حقیقیه ۀسالب خارجیه ۀموجب
 خارجیه خارجیه ۀسالب حقیقیه ۀموجب
 حقیقیه خارجیه ۀموجب حقیقیه ۀسالب
 خارجیه حقیقیه ۀموجب خارجیه ۀسالب

 نتیجه کبری صغری اختالط

 خارجیه و ذهنیه

 ذهنیه ذهنیه ۀسالب خارجیه ۀموجب
 خارجیه خارجیه ۀسالب ذهنیه ۀموجب
 ذهنیه خارجیه ۀموجب ذهنیه ۀسالب
 خارجیه ذهنیه ۀموجب خارجیه ۀسالب

 
 نتیجه کبری صغری اختالط

 حقیقیه و ذهنیه

 ذهنیه ذهنیه ۀسالب حقیقیه ۀموجب
 حقیقیه حقیقیه ۀسالب ذهنیه ۀموجب
 ذهنیه حقیقیه ۀموجب ذهنیه ۀسالب
 حقیقیه ذهنیه ۀوجبم حقیقیه ۀسالب

 
توان سه جدول باال را در جدول زیر خالصه کرد. توجه کنیم که به جای صغری و می

 «. سالبه ۀمقدم»و « موجبه ۀمقدم»ایم کبری نوشته
 

 نتیجه سالبه ۀمقدم موجبه ۀمقدم اختالط

 خارجیه و حقیقیه
 حقیقیه حقیقیه خارجیه
 خارجیه خارجیه حقیقیه

    

 هنیهخارجیه و ذ
 ذهنیه ذهنیه خارجیه
 خارجیه خارجیه ذهنیه

    

 حقیقیه و ذهنیه
 ذهنیه ذهنیه حقیقیه
 حقیقیه حقیقیه ذهنیه
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صورت جداگانه مورد بررسی و اثبات قرار ها را بهاینجا نیز سمرقندی هر یك از اختالط
 داده است.

 

 شکل سوم. 5-3

تنها به این  در شکل سوم کند وگزار میهای سوم و چهارم را به اجمال برسمرقندی شکل
گردد و نیز برای ضرب دهد که شکل سوم با عکس صغری به شکل اول برمینکته اشارت می

اختالطات شکل سوم گفته  ۀآورد. تمام آنچه سمرقندی درباراول از شکل سوم یك مثال می
 این است:

تبار النتیجة کما ذکرنا. و أمّا الشکل الثالث فبعکس الصغری یرتدّ إلی الشکل األوّل و یلزم اع
االعتبارین و اعتبار النتیجة السالبة  موجبة کاعتبار أخصّ الیعني: یکونُ اعتبار النتیجة 
بعض »حقیقیاً ینتج « کلّ ب آ»خارجیاً و « کلّ ب ج». مثالً إذا صدق کاعتبار المقدمّة السالبة

 و ینتج مع الکبری منخارجیاً « بعض ج ب»خارجیاً ألنّ الصغری تنعکس إلی قولنا: « ج آ
، شرح القسطاسسمرقندی، ) خارجیاً کما مرّ. و علی هذا القیاس.« بعض ج آ»األوّل  الشکل
 آ(.141برگ 

ضرب سوم از شکل سوم )صغری رسد سمرقندی فراموش کرده است که نظر میبه
گردد )چون دو جزئیه( با عکس صغری به شکل اول برنمی ۀکلیه و کبری موجب ۀموجب

ضرب آخر از  چنین،. همجزئیه منتج نیستند( بلکه در اینجا باید کبری را عکس کرد
های دیگری مانند خلف گردد و به برهانشکل سوم با روش انعکاس به شکل اول برنمی

 .ردیا افتراض نیاز دا
 

 شکل چهارم. 5-4

شکل چهارم پنج ضرب منتج دارد که دو ضرب نخست آن ایجابی هستند و سه ضرب 
 لبی.بعدی س

گردند و دو ضرب ایجابِی شکل چهارم با جابجایی دو مقدمه به شکل اول برمی
های اول و سوم است جز اینکه باید های ایجابی شکلبنابراین، احکام آنها مانند ضرب

 صغری و کبری را در آنها جابجا کرد.
وّل و یظهر ما ذکرنا و أمّا الشکل الرابع فالضروب المنتجة لإلیجاب منه ترتدّ بالتبدیل إلی األ

حقیقیاً ینتج بعض ج آ « کلّ آ ب»خارجیاً و « کلّ ج ب»من اعتبار النتیجة کما إذا صدق 
خارجیاً ینتج « کلّ ب ج»حقیقیاً و « کلّ آ ب»خارجیاً ألنّا نبدّل الصغری بالکبری فنقول: 

شرح مرقندی، س) خارجیاً.« بعض ج آ»خارجیاً کما بیّنّا. و ینعکس إلی قولنا: « کلّ آ ج»
 ب(.141-آ141، برگ القسطاس
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 های شکل دوم را دارد:های سلبی نیز به نظر سمرقندی همان حکم ضربضرب
 

و الضروب المنتجة للسلب منه ترتدّ إلی الثاني بعکس الصغری و تنتج ما ذکرنا کما إذا 
یاً إذ خارج« ال شيء من ج آ»حقیقیاً ینتج « کلّ آ ب»خارجیاً و « ال شيء من ب ج»صدق 

ال »حقیقیاً و ینتج « کلّ آ ب»خارجیاً و « ال شيء من ج ب»بعکس الصغری یصیر هکذا: 
 ب(.141، برگ شرح القسطاسسمرقندی، ) خارجیّاً و هو المطلوب.« شيء من ج آ

 

 های مربوط به شکل دوم را برای آنها نیز به کار برد.توان جدولرو میاز این
الطات شکل چهارم گفته در دو عبارت باال آمده اخت ۀتمام آنچه سمرقندی دربار

به تفصیل  شرح القسطاسو نه در  قسطاس االفکاراست. از آنجا که سمرقندی نه در 
توان با اطمینان به تفصیل این پردازد، نمیهای سوم و چهارم نمیهای شکلاختالط
های این دو شکل طرو، از بیان تفصیلی اختالها از دیدگاه او اشاره کرد. از ایناختالط
 خوانیم.گذریم و خواننده را برای یافتن دقیق آنها به چالش فرامیدرمی
 
 های عقیم سلبینخست: ضرب ۀهای سمرقندی؛ دستگیری. ایرادهایی در نتیجه6
های گیریتوان ایرادهایی به نتیجهرسد که از دیدگاه منطقی صرف، مینظر میبه

 ۀایرادها را نداریم و چه بسا خوانند ۀی نشان دادن همسمرقندی گرفت. در اینجا ادعا
ای بر ایرادهای این مقاله بیفزاید و یا حتی ایرادهای ما مند خود بتواند ایرادهای تازههوش

 را پاسخ بگوید.
 

 های سلبی در شکل اولایراد اول: عقیم بودن برخی ضرب. 6-1
های سلبی برخی از این ضرب های سلبی را منتج دانسته است اماضرب ۀسمرقندی هم
 ها عقیم هستند. برای نمونه، اختالط زیر از شکل اول را در نظر بگیرید:در برخی اختالط

 
 برخی حیوان سیمرغ است حقیقیه
 هیچ سیمرغ جسم نیست خارجیه

_____________________________________________ 
 ذهنیه حقیقیه/ پس برخی حیوان جسم نیست خارجیه/
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به  شود. صدق صغریشناخته می Ferioرب چهارم از شکل اول است که به نام این ض
برخی سیمرغ »اش: صورت حقیقیه واضح است؛ صدق کبری به این دلیل است که نقیض

به صورت خارجیه به دلیل انتفای موضوع در خارج کاذب است. کذب نتیجه « جسم است
دهد که ضرب چهارم از نقض نشان میدر هر سه اعتبار هم کامال آشکار است. این مثال 

شکل اول با صغرای حقیقیه و کبرای خارجیه عقیم است در حالی که سمرقندی آن را 
 منتج شمرده است.

 
 های سلبی در شکل دومایراد دوم: عقیم بودن برخی ضرب. 6-2

 اکنون، دو اختالط زیر از شکل دوم را در نظر بگیرید:
 

 برخی حیوان سیمرغ است حقیقیه
 یچ جسم سیمرغ نیست خارجیهه

_________________________________ 
 ذهنیه حقیقیه/ پس برخی حیوان جسم نیست خارجیه/

 
 برخی حیوان غیر سیمرغ نیست حقیقیه
 هر جسم غیر سیمرغ است خارجیه

_________________________________ 
 ذهنیه ه/حقیقی پس برخی حیوان جسم نیست خارجیه/

 
 Barocoو  Festinoهای های سوم و چهارم از شکل دوم هستند که به ناماینها ضرب
شوند. ضرب سوم همان ضرب چهارم شکل اول است که کبرای آن عکس شده شناخته می

اند. شده« نقض محمول»های آن است؛ ضرب چهارم هم همان ضرب سوم است که مقدمه
این دو ضرب نیز مانند ضرب چهارم از شکل اول است.  ۀتوضیح صدق مقدمات و کذب نتیج
های سوم و چهارم از شکل دوم با صغرای دهند که ضرباین دو مثال نقض نشان می

 حقیقیه و کبرای خارجیه نیز عقیم هستند در حالی که سمرقندی آنها را منتج شمرده است.
 برهان نیز آورده است: Festinoسمرقندی برای ضرب  اتفاقاً

خارجیاً تکون النتیجة « ال شيء من آ ب»الکبری حقیقیاً و « بعض ج ب»ذا کانت الصغری و إ
خارجیاً فنجعله کبری لعکس الصغری « کلّ ج آ»و إلّا لَصَدَقَ  .خارجیاً« بعض ج لیس آ»
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 هکذا: 
 حقیقیاً « بعض ب ج»
 خارجیاً « کلّ ج آ»و 

 :األوّل الشکل لینتج من
 خارجیاً « بعض ب آ»

 خارجیاً؛ هذا خلف.« ال شيء من آ ب»خارجیاً؛ و قد کان الکبری « بعض آ ب»ی و ینعکس إل
خارجیه از یك ضرب  -شگفت اینکه در اثبات این ضرب، سمرقندی اختالط حقیقیه

ایجابیِ شکل اول را به کار برده است که قبال آن را نامعتبر اعالم کرده بود )رجوع کنید 
دهد که منشأ اشتباه نوشتار(. این نشان میدر این « های عقیمضرب»به بخش سوم 

 استفاده از یك ضرب عقیم شکل اول برای اثبات یك ضرب از شکل دوم است.
 

 های سلبی شکل سومایراد سوم عقیم بودن برخی ضرب. 6-3
 های زیر در سه ضرب از شکل سوم را در نظر بگیرید:اکنون، اختالط

 
 هر سیمرغ حیوان است حقیقیه

 سم نیست خارجیههیچ سیمرغ ج
___________________________________________ 
 پس برخی حیوان جسم نیست خارجیه/حقیقیه/ذهنیه

 
 هر سیمرغ حیوان است حقیقیه

 برخی سیمرغ جسم نیست خارجیه
_________________________________ 

 ذهنیه حقیقیه/ پس برخی حیوان جسم نیست خارجیه/
 

 برخی سیمرغ حیوان است حقیقیه
 هیچ سیمرغ جسم نیست خارجیه

_________________________________ 
 ذهنیه حقیقیه/ پس برخی حیوان جسم نیست خارجیه/

 
، Felaptonهای های دوم، پنجم و ششم از شکل سوم هستند که به ناماینها ضرب

Bocardo  وFerison صغرای هر سه مثال به صورت حقیقیه صادق شوند. می شناخته
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الوجود و حیوان است. کبرای هر سه مثال نیز به صورت است چون سیمرغ ممکن
هر سیمرغ جسم »خارجیه صادق است چون نقیض آنها به صورت خارجیه کاذب است: 

اما آشکار است که نتیجه به هر سه اعتبار کاذب «. برخی سیمرغ جسم است»و « است
 به هر سه اعتبار صادق است.« هر حیوان جسم است»قیض آن است چون ن

نیز عقیم است و مثال نقض « حقیقیه - خارجیه»در اختالط ، Bocardoضرب پنجم، 
 توان آورد:زیر را برای آن می

 
 سیمرغ است خارجیهغیر هر حیوان 
 سیمرغ نیست حقیقیهحیوان غیر برخی 

________________________________________ 
 ذهنیه حقیقیه/ سیمرغ نیست خارجیه/غیر سیمرغ غیر س برخی پ
 

این اختالط به دلیل وحدت اصغر و اکبر مصداقی از شکل دوم نیز هست. برای 
 توانستیم مثال زیر را جایگزین کنیم:جلوگیری از تداخل اشکال، می

 
 سیمرغ است خارجیهغیر هر حیوان 
 نیست حقیقیه «سفید سیمرغ»حیوان غیر برخی 

____________________________________________________________ 
 ذهنیه حقیقیه/ نیست خارجیه/ «سفید سیمرغ»غیر سیمرغ غیر پس برخی 

 
در این صورت، کذب نتیجه به دلیل کذب معادل ایجابی آن به هر سه اعتبار است: 

 ۀموجود است قاعد« غیر سیمرغ»از آنجا که «. برخی غیر سیمرغ سیمرغ سفید است»
 ۀسالبه معادل جمل ۀسالبه است و از این رو، جمل ۀقابل اعمال بر جمل «نقض محمول»

 یاد شده است. ۀموجب
 

 های سلبی شکل چهارمایراد چهارم: عقیم بودن برخی ضرب. 6-4
 اکنون، دو اختالط زیر از شکل چهارم را در نظر بگیرید:
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 هر سیمرغ حیوان است حقیقیه
 هیچ جسم سیمرغ نیست خارجیه

_________________________________ 
 ذهنیه حقیقیه/ پس برخی حیوان جسم نیست خارجیه/

 
 برخی سیمرغ حیوان است حقیقیه
 هیچ جسم سیمرغ نیست خارجیه

_________________________________ 
 ذهنیه حقیقیه/ پس برخی حیوان جسم نیست خارجیه/

 
الوجود و حیوان کنحقیقیه صادق است چون سیمرغ مم صورتصغرای هر دو مثال به

است. کبرای هر دو مثال نیز به صورت خارجیه صادق است چون نقیض آن به صورت 
اما آشکار است که نتیجه به هر سه «. برخی جسم سیمرغ است»خارجیه کاذب است: 

 به هر سه اعتبار صادق است.« هر حیوان جسم است»اعتبار کاذب است چون نقیض آن 
 های ایجابیلف و عقیم بودن ضربایراد پنجم: برهان خ. 6-5

 خوانند:می Barbaraبرگردیم به سراغ ضرب اول از شکل اول که آن را 
 

 هر الف ب است حقیقیه
 هر ب ج است خارجیه

___________________________ 
 ذهنیه حقیقیه/ پس هر الف ج است خارجیه/

 
گانه از آن به دست نتایج سه از دیدگاه سمرقندی این اختالط عقیم است و هیچ یك از

 های زیر از شکل سوم است:آید. اما این اختالط بنا به برهان خلف معادل اختالطنمی
 

 هر الف ب است حقیقیه
 ذهنیه حقیقیه/ نه هر الف ج است خارجیه/

__________________________ 
 پس نه هر ب ج است خارجیه
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( هستند که یکی از آنها در ایراد Bocardoسوم ) ها در ضرب پنجم از شکلاین اختالط
به کمك برهان خلف،  Bocardoو  Barbaraسوم مطرح شد. معادل بودن دو ضرب 
های اخیر در با اختالط Barbaraخارجیه در -مستلزم معادل بودن اختالط حقیقیه

Bocardo  است و این یعنی یا هر دو منتج هستند یا هر دو عقیم. اما سمرقندی
داند و بنابراین، باید های سلبی را از جمله در شکل سوم معتبر میهای ضربتالطاخ

های ضرب اختالط ضرب ایجابی یاد شده از شکل اول را نیز معتبر بداند )یا اختالط
خارجیه  ۀچنین توجه کنید که نتیجسلبی یاد شده از شکل سوم را نامعتبر بشمارد(. هم

ها، آید زیرا در سالبههای اخیر به دست میاختالط ای است که ازترین نتیجهضعیف
 .خارجیه اعم از حقیقیه و ذهنیه است

یعنی نیز وارد است ) مشابه این اعتراض به دو مورد عقیم دیگر از شکل اول
پذیرفته عقیم بودنشان را که سمرقندی  حقیقیه-خارجیه و ذهنیه - های ذهنیهاختالط

 برای نمونه، اختالط زیر را در نظر بگیرید: شتار((.م این نوچهاربود )ر.ک. به بخش 
 

 ذهنیههر الف ب است 
 هیهر ب ج است خارج

___________________________ 
 ذهنیه حقیقیه/ پس هر الف ج است خارجیه/

 
گانه از آن به دست از دیدگاه سمرقندی این اختالط نیز عقیم است و هیچ یك از نتایج سه

 های زیر از شکل سوم است:این اختالط بنا به برهان خلف معادل اختالطآید. اما نمی
 

 ذهنیههر الف ب است 
 ذهنیه حقیقیه/ نه هر الف ج است خارجیه/

__________________________________ 
 پس نه هر ب ج است خارجیه

 
ب ( هستند. معادل بودن دو ضرBocardoها نیز در ضرب پنجم از شکل سوم )این اختالط

Barbara  وBocardo خارجیه در -به کمك برهان خلف، مستلزم معادل بودن اختالط ذهنیه
Barbara های اخیر در با اختالطBocardo  است و این یعنی یا هر دو منتج هستند یا هر دو
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های ای است که از اختالطترین نتیجهخارجیه ضعیف ۀعقیم. در اینجا نیز توجه کنید که نتیج
 ها، خارجیه اعم از حقیقیه و ذهنیه است.آید زیرا در سالبهت میاخیر به دس
 چنین به اختالط زیر بنگرید:هم
 

 ذهنیههر الف ب است 
 هر ب ج است حقیقیه

__________________________ 
 پس هر الف ج است خارجیه/حقیقیه/ذهنیه

 
گانه از آن به دست ج سهیك از نتایاز دیدگاه سمرقندی این اختالط عقیم است و هیچ

 های زیر از شکل سوم است:آید. اما این اختالط بنا به برهان خلف معادل اختالطنمی
 

 ذهنیههر الف ب است 
 نه هر الف ج است خارجیه/حقیقیه/ذهنیه
_________________________ 

 پس نه هر ب ج است حقیقیه 
 

( هستند و مشابه ایرادهای Bocardo) ها نیز در ضرب پنجم از شکل سوماین اختالط
باال بر این اختالط هم وارد است. در اینجا البته توجه کنید که بنا به مبانی سمرقندی، 

آید و بنابراین، در اختالط به دست نمی« خارجیه -ذهنیه»حقیقیه از اختالط  ۀنتیج
ست آورد؛ اما خارجیه به د ۀتوان نتیجاز ضرب اول از شکل اول نمی« حقیقیه -ذهنیه»

 های حقیقیه و ذهنیه به دست آیند.شود که نتیجهاین مانع از آن نمی
 

 های عقیم ایجابینخست: ضرب ۀهای سمرقندی؛ دستگیری. ایرادهایی در نتیجه7

عقیم بودن »با « اخص مطلق بودن خارجیه از حقیقیه»ایراد ششم: تعارض . 7-1

 «های ایجابیبرخی ضرب

خارجیه اخص از حقیقیه و مستلزم آن است.  ۀمعتقد است که قضی به عالوه، سمرقندی
که سمرقندی آن را عقیم  Barbaraخارجیه از ضرب  -بنابراین، در اختالط حقیقیه

 ۀحقیقی ۀدوم که خارجیه است مستلزم حقیقیه است و بنابراین دو مقدم ۀداند، مقدممی
 دارد: حقیقیه ۀزیر را خواهیم داشت که از نظر سمرقندی نتیج



  381  سمرقندی الدین شمس نزد خارجیه و حقیقیه از مرکب قیاس

 
 هر الف ب است حقیقیه
 هر ب ج است حقیقیه

_________________ 
 پس هر الف ج است حقیقیه

 
که سمرقندی آن را عقیم  Barbaraخارجیه از ضرب  -بنابراین، اختالط حقیقیه

داند بنا به نظر سمرقندی )مبنی بر اخص بودن خارجیه از حقیقیه( دست کم باید می
شود که این سه رو، نباید عقیم باشد. از اینجا نتیجه میاز این حقیقیه بدهد و ۀنتیج

. منتج 2. عقیم شمردن اختالط حقیقیه و خارجیه 1دیدگاه با هم متعارض هستند: 
 . اخص شمردن خارجیه از حقیقیه.3دانستن اختالط دو حقیقیه و 

 
های قضبا مثال ن« اخص مطلق بودن خارجیه از حقیقیه»ایراد هفتم: تعارض . 7-2

 سمرقندی

های اتفاقا مثالی که سمرقندی برای عقیم بودن اختالط حقیقیه و خارجیه در ضرب
اخص بودن خارجیه »دهد که برخالف نظر او، کند نشان میایجابی شکل اول مطرح می

باطل است. مثال نقض سمرقندی برای اختالط یاد شده دارای این کبرای « از حقیقیه
اخص بودن خارجیه از  به ؛ و بنا«ن غیرسیمرغ است خارجیهواهر حی»خارجیه است: 

 ؛«هر حیوان غیرسیمرغ است حقیقیه»حقیقیه باید به صورت حقیقیه هم صادق باشد: 
های بینیم که این قضیه به صورت حقیقیه کاذب است زیرا بسیاری از حیوانولی می

 معدوم اما ممکن الوجود سیمرغ هستند. 
 
با « اخص مطلق بودن خارجیه و حقیقیه از ذهنیه» ایراد هشتم: تعارض. 7-3

 «های ایجابیعقیم بودن برخی ضرب»

ذهنیه نیز به -ذهنیه و حقیقیه-های خارجیهدر مورد مثال نقض سمرقندی برای اختالط
رسد که ایراد مشابهی وارد است زیرا کبرای حقیقیه و خارجیه مستلزم ذهنیه نظر می

 است و بنابراین داریم:
 



 1401دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال فلسفه و کالم اسالمی   382

 أل بعد است ذهنیههر خ
 هر بعد مادی است ذهنیه

__________________ 
 پس هر خأل مادی است ذهنیه

 
که سمرقندی آنها  Barbaraذهنیه از ضرب  -ذهنیه و حقیقیه-های خارجیهبنابراین، اختالط
 ذهنیه بدهند: ۀداند بنا به نظرات سمرقندی دست کم باید نتیجرا عقیم می
 

 یههر الف ب است ذهن
 هر ب ج است خارجیه/ حقیقیه
___________________ 
 پس هر الف ج است ذهنیه

 
شود که این سه دیدگاه با هم متعارض رو، نباید عقیم باشند. از اینجا نتیجه میو از این
 ذهنیه  -ذهنیه و حقیقیه-های خارجیه. عقیم شمردن اختالط1هستند: 

 . اخص شمردن خارجیه و حقیقیه از ذهنیه.3 . منتج دانستن اختالط دو ذهنیه و2
 
 ایراد نهم: مناقشه در مثال. 7-4

های توان بر مثال نقض سمرقندی برای اختالطای است که میایراد دیگر مناقشه
 حقیقیه وارد کرد: -خارجیه و ذهنیه -ذهنیه
 

 هر خأل بعد است ذهنیه
 هر بعد مادی است خارجیه/ حقیقیه

_____________________ 
 پس هر خأل مادی است 

 
رسد که نتیجه به صورت ذهنیه صادق خالف نظر سمرقندی، به نظر میدر اینجا، بر

است زیرا خأل بودن مستلزم بعد بودن است و بعد بودن نیز مستلزم مادی بودن است چه 
محقق در خارج باشد چه مقدر و مفروض در فرض ذهنی. سمرقندی هیچ توضیحی 
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 ه چرا نتیجه به هر سه اعتبار کاذب است:دهد کنمی
، برگ شرح القسطاسسمرقندی، ) .ةباالعتبارات الثالث« کلّ خالء مادّي»مع کذب قولنا: 

 ب(.140
کند بدون اینکه دلیلی برای آن بیاورد. این مؤیدی است سمرقندی این مطلب را ادعا می
سوی سمرقندی نادرست  ذهنیه از ۀهای مربوط به قضیبر اینکه عقیم شمردن اختالط

 است.
 
 های ایجابی شکل سومایراد دهم: عقیم بودن برخی ضرب. 7-5

 اکنون به ضرب و اختالط زیر از شکل سوم توجه کنید:
 

 هر حیوان غیر سیمرغ است خارجیه
 برخی حیوان سیمرغ است حقیقیه

___________________________________ 
 جیه/حقیقیه/ذهنیهپس برخی غیر سیمرغ سیمرغ است خار

 
کاذب در ۀ است با مقدمات صادق و نتیج Disamisاین ضرب چهارم از شکل سوم به نام 

های آید. بنا به نظر سمرقندی، ضربهر سه اعتبار و به همین دلیل عقیم به شمار می
گردند. اما این ضرب با عکس صغری شکل سوم با عکس صغری به شکل اول برمی

رسیم به جزئیه که عقیم است. اگر هم کبری را عکس کنیم میشود به دو تبدیل می
 در شکل اول.« خارجیه-حقیقیه»اختالط عقیم 

 
 های ایجابی شکل چهارمایراد یازدهم: عقیم بودن برخی ضرب. 7-6

 اکنون ضرب و اختالط زیر از شکل چهارم را در نظر بگیرید:
 

 هر حیوان غیر سیمرغ است خارجیه
 است حقیقیهبرخی سیمرغ حیوان 

___________________________________ 
 پس برخی غیر سیمرغ سیمرغ است خارجیه/حقیقیه/ذهنیه
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کاذب در  ۀاست با مقدمات صادق و نتیج Dimarisاین ضرب دوم از شکل چهارم به نام 
های آید. بنا به نظر سمرقندی، ضربهر سه اعتبار و به همین دلیل عقیم به شمار می

گردند. اما این ضرب با جابجایی دو ارم با جابجایی دو مقدمه به شکل اول برمیشکل چه
 در شکل اول.« خارجیه-حقیقیه»شود به اختالط عقیم مقدمه تبدیل می

 
های عقیم و ایجابی ایراد دوازدهم: استدالل آوردن برای برخی ضرب. 7-7

 شکل چهارم

 ر بیفکنید:اینك به ضرب اول و اختالط زیر از شکل چهارم نظ
 

 هر حیوان غیر سیمرغ است خارجیه
 هر سیمرغ حیوان است حقیقیه

___________________________ 
 پس برخی غیر سیمرغ سیمرغ است خارجیه

 
در اختالط اول این همان مثال نقضی است که سمرقندی برای ضرب اول از شکل 

و نتیجه عکس شده است آورده است با این تغییر که مقدمات جابجا « خارجیه -حقیقیه»
را به دست داده است. با « حقیقیه - خارجیه»و ضرب اول از شکل چهارم در اختالط 

 وجود این، سمرقندی برای این اختالط عقیم استدالل آورده است:
و أمّا الشکل الرابع فالضروب المنتجة لإلیجاب منه ترتدّ بالتبدیل إلی األوّل و یظهر ما ذکرنا 

 «بعض ج آ»ینتج  حقیقیاً« کلّ آ ب»و  خارجیاً« جب کلّ »یجة کما إذا صدق من اعتبار النت
ینتج  خارجیاً« کلّ ب ج»و  حقیقیاً« کلّ آ ب»خارجیاً ألنّا نبدّل الصغری بالکبری فنقول: 

شرح سمرقندی، ) خارجیاً.« بعض ج آ»خارجیاً کما بیّنّا. و ینعکس إلی قولنا: « کلّ آ ج»
 ب(.141-آ141، برگ القسطاس

به ضرب عقیم متناظر در شکل اول شگفت اینکه سمرقندی برای اثبات این ضرب 
 تمسك کرده است.

 
 های نامعتبردوم: ضرب ۀهای سمرقندی: دستگیری. ایرادهایی در نتیجه8

« ضرب عقیم»شویم. های نامعتبر تمایز قائل میهای عقیم و ضربدر اینجا، میان ضرب
جزئیه یا دو  ۀدهد )مانند دو مقدمای به دست نمینتیجه« چهی»دو مقدمه است که 
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به عنوان « سوم ۀیك گزار»دو مقدمه است به همراه « ضرب نامعتبر»سالبه(؛ اما  ۀمقدم
های شکل دوم به همراه آن دو مقدمه نیست )مانند ضرب ۀنتیجه که در واقع نتیج

های شکل چهارم ، یا ضربکلیه ۀهای شکل سوم به همراه نتیجموجبه، یا ضرب ۀنتیج
های عقیم شامل دو گزاره هستند و کلیه(. بنابراین، ضرب ۀموجب ۀبه همراه نتیج

 های نامعتبر شامل سه گزاره.ضرب
عقیم نیستند زیرا ممکن است دو مقدمه منتج باشند اما یك  های نامعتبر لزوماً ضرب
موجبه را  ۀهیچ قضی های منتج شکل دوم کهخاص را نتیجه ندهند مانند ضرب ۀقضی

دهند یا کلیه را نتیجه نمی ۀهای منتج شکل سوم که هیچ قضیدهند یا ضربنتیجه نمی
 دهند.کلیه را نتیجه نمی ۀهای منتج شکل چهارم که هیچ موجبضرب

کنیم که مربوط هستند به های سمرقندی وارد میدر ادامه ایرادهایی به استنتاج
ها را مستلزم نتایجی دانسته است که مرقندی برخی اختالطهای منتج اما نامعتبر. سضرب

ها هرچند عقیم نیستند و نتایج آیند. این اختالطها به دست نمیواقعا آن نتایج از آن مقدمه
 دهند.دهند اما نتایج قوی و مورد ادعای سمرقندی را به دست نمیتری به دست میضعیف
 
 ر شکل اولهای نامعتبر دایراد سیزدهم: ضرب. 8-1

 را منتج و معتبر دانسته است:اول سمرقندی سه  اختالط زیر از شکل 
 
 نتیجه کبری -صغری   های سلبی و نامعتبر از شکل اولضرب

 حقیقیه حقیقیه -خارجیه  1 
 ذهنیه ذهنیه -خارجیه  2 
 ذهنیه ذهنیه -حقیقیه  3 

 
ر شده نامعتبر هستند. به های ذکاین سه اختالط هرچند عقیم نیستند اما با نتیجه

ای مانند دهند اما نتیجهای مانند صغرای خود میعبارت دیگر، این سه اختالط نتیجه
دهند. های باال را نشان میهای زیر نامعتبر بودن اختالطدهند. مثالکبرای خود نمی
 مثال اختالط اول:
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 هر حیوان غیرسیمرغ است خارجیه 
 قیههیچ غیرسیمرغ سیمرغ نیست حقی

________________________ 
 پس هیچ حیوان سیمرغ نیست حقیقیه

 

اش در خارج در این مثال، صغری به صورت خارجیه صادق است به دلیل اینکه موضوع
سیمرغ هستند؛ اما موضوع و محمول د و مصادیق خارجی موضوع همگی غیر وجود دار

اعتبار از جمله به صورت حقیقیه  کبری متناقض هستند و بنابراین، کبری در هر سه
بینیم که نتیجه هرچند به صورت خارجیه صادق اما به صورت صادق است؛ اما می

است. )این ضرب « نامعتبر»حقیقیه  ۀرو، این ضرب با نتیجحقیقیه کاذب است و از همین
دهد، برای آن قابل اثبات که سمرقندی نشان میخارجیه، چنان ۀعقیم نیست چون نتیج

 ست(.ا
 های دوم و سوم:مثال اختالط

 
 هر بعد غیرخأل است خارجیه/حقیقیه 

 هیچ غیرخأل خأل نیست ذهنیه
______________________ 
 پس هیچ بعد خأل نیست ذهنیه

 

اش در خارج وجود دارد و محمول از لوازم در این مثال نیز، صغری به دلیل اینکه موضوع
ه و هم به صورت خارجیه صادق است و کبری هم به موضوع است هم به صورت حقیقی

هر سه اعتبار از جمله به صورت ذهنیه صادق است. با وجود این، نتیجه به صورت ذهنیه 
به باور سمرقندی به صورت ذهنیه « بعضی بعد خأل است»کاذب است چون نقیض آن: 

 صادق است.
 

 های نامعتبر در شکل دومایراد چهاردهم: ضرب. 8-2

داند. سالبه می ۀهای سلبی را تابع مقدماختالط در ضرب ۀاعتبار نتیج دیسمرقن
 های زیر منتج و معتبر هستند:بنابراین، از دید سمرقندی، اختالط
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 نتیجه کبرای سالبه –صغرای موجبه   

 حقیقیه حقیقیه -خارجیه  4 
 ذهنیه ذهنیه -خارجیه  5 
 ذهنیه ذهنیه -حقیقیه  6 

 

 نتیجه کبرای موجبه – صغرای سالبه  

 حقیقیه خارجیه -حقیقیه  7 
 ذهنیه خارجیه -ذهنیه  8 
 ذهنیه حقیقیه -ذهنیه  9 

 

 ششاختالط هرچند عقیم نیستند اما نامعتبر هستند. به عبارت دیگر، این  ششاین 
 ۀسالب ۀمقدمای مانند دهند اما نتیجهخود می ۀموجب ۀمقدمای مانند اختالط نتیجه

و حقیقیه  ۀسالب ۀمقدمهای نقض زیر برای ابطال انتاج حقیقیه از دهند. مثالیخود نم
 :ذهنیه هستند ۀسالب ۀمقدمابطال انتاج ذهنیه از 

 

 شکل دوم 
 ضرب اول 

Cesare 

 هر حیوان غیرسیمرغ است خارجیه 
 هیچ سیمرغ غیرسیمرغ نیست حقیقیه

________________________________ 
 غ نیست حقیقیهپس هیچ حیوان سیمر

 شکل دوم 
 ضرب اول 

Cesare 

 هر بعد غیرخأل است خارجیه/حقیقیه 
 هیچ خأل غیرخأل نیست ذهنیه

______________________________ 
 پس هیچ بعد خأل نیست ذهنیه

  

 شکل دوم 
 ضرب دوم 

Camestres 

 هیچ سیمرغ غیر سیمرغ نیست حقیقیه 
 هر حیوان غیر سیمرغ است خارجیه

____________________________________ 
 پس هیچ سیمرغ حیوان نیست حقیقیه
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 شکل دوم 
 ضرب دوم 

Camestres 

 هیچ بعد خأل نیست خارجیه/حقیقیه 
 هر خأل خأل است ذهنیه

______________________________ 
 پس هیچ بعد خأل نیست ذهنیه

 
سلبی شکل اول هستند که های های نامعتبر در ضربها همان اختالطاین اختالط

 ۀشان عکس شده است و بنابراین، توضیح صدق مقدمات آنها و کذب نتیجسالبه ۀمقدم
 ها است که قبال در شکل اول گذشت.آنها همان

 
 های نامعتبر در شکل چهارمایراد پانزدهم: ضرب. 8-3

 را منتج و معتبر دانسته است: چهارمسمرقندی سه  اختالط زیر از شکل 
 
 نتیجه کبری -صغری   های سلبی و نامعتبر از شکل چهارم:ضرب

 حقیقیه حقیقیه -خارجیه  10 
 ذهنیه ذهنیه -خارجیه  11 
 ذهنیه ذهنیه -حقیقیه  12 

 
این سه اختالط هرچند عقیم نیستند اما نامعتبر هستند. به عبارت دیگر، این سه 

دهند. ای مانند کبرای خود نمیهدهند اما نتیجای مانند صغرای خود میاختالط نتیجه
خارجیه و ابطال انتاج  ۀهای نقض زیر برای ابطال انتاج حقیقیه از صغرای موجبمثال

 :دهمحقیقیه هستند. مثال نقض اختالط  ۀذهنیه از صغرای موجب
 

 ست خارجیه نی سیمرغ جسمهیچ 
 ست حقیقیهحیوان جسم اهر 

_________________________ 
 سیمرغ حیوان نیست حقیقیههیچ پس 
 سیمرغ حیوان نیست حقیقیهبرخی پس 
 
 :یازدهم و دوازدهمهای نقض اختالط هایمثالاما 
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 ست خارجیه/حقیقیه نیبعد خأل  یچه

 ذهنیههر بعد بعد است 
______________________ 

 نیست ذهنیه بعد خألپس هیچ 
 نیست ذهنیه بعد خأل برخیپس 

 و
 ست خارجیه/حقیقیه ینهیچ خأل بعد 

 ست ذهنیهاخأل خأل هر 
_____________________________ 
 پس هیچ بعد خأل نیست ذهنیه

 بعد خأل نیست ذهنیهبرخی پس 
 

 گیرینتیجه

های های مختلط برخی ضربنشان دادیم که سمرقندی از میان قواعد استنتاج در قیاس
چنین دیدیم که مثال شمرده است. همهای نامعتبر را معتبر عقیم را منتج و برخی ضرب

 ۀهای ایجابی از شکل اول نشانگر آن است که رابطهای او بر عقیم بودن برخی ضربنقض
که او میان خارجیه، حقیقیه و ذهنیه بیان کرده است نادرست « عموم و خصوص مطلق»

ض هستند و ادعا شده در تعار ۀها با این رابطتر بگوییم آن مثال نقضاست، یا اگر دقیق
 توانند با هم صادق باشند و باید دست کم یکی را به سود دیگری کنار گذاشت.نمی

دان همواره و در اینجا، باید تاکید کنیم که یافتن خطاهای منطقی در آثار یك منطق
دان نیست. اتفاقا در مورد سمرقندی، به نظر لزوما به معنای ضعف ذهنی آن منطق

و زیرک بوده است که متفطن اهمیت اختالط قضایای  مندرسد او چنان هوشمی
یك از پیشینیان او نیاغازیده بودند که هیچهای حملی شده است، کاریگانه در قیاسسه

این بحث  ۀاندازدشواری بی ۀاینها نشان ۀو هیچ یك از پسینیان او نیز ادامه ندادند. هم
های آن دست و پنجه نرم دشواری شوند و باهای آن میاست و تنها کسانی وارد سنگالخ

 مند باشند.کافی بهره ۀذاتی و فضیلت شجاعت به انداز ۀکنند که از قریحمی
در پایان، گفتنی است که بیان دیدگاه درست در مورد اختالط قضایای حقیقیه نیازمند 

 ای نزدیك به آنها بپردازد.های مستقلی است که نگارنده امیدوار است در آیندهپژوهش



 1401دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال فلسفه و کالم اسالمی   390

 منابع
نجحم الحدین  ۀترجمحو  تقدیم، تصححیح، في تحقیق األسرار االفکارقسطاس الدین، سمرقندی، شمس. 1

 .1393استانبول، ترکیه یازما اثرلر کورمو باشکانلیقی، ، پهلوان
، اسحد  فالححیو تحقیحق  تقحدیم، تصححیح، في المنطحق االفکارقسطاس الدین، سمرقندی، شمس. 2

 .1399، ایران ۀحکمت و فلسف تهران: مؤسسه پژوهشی
 .2558ش. ایاصوفیا  ۀخانکتاب ۀنسخ، شرح القسطاس في المنطقالدین، سمرقندی، شمس. 3
 .52-21، صص 35 ،1389، اندیشه دینی، «قضیه ذهنیه» فالحی، اسد ،. 4
 صحص ،2ش  38سحال  ،1389، فلسحفه، «قضایای حقیقیه و خارجیه نحزد خحونَجی» فالحی، اسد ،. 5

105-136. 
، 2، ش. 12، س. 1400 پژوهی، ، منطحق«قضایای حقیقیحه و خارجیحه نحزد ارسحطو»فالحی، اسد ، . 6

215-234. 
 .، س1401، پژوهیمنطق، «قضایای حقیقیه و خارجیه نزد شمس الدین سمرقندی»فالحی، اسد ، . 7

 .166-143، 1، ش. 13


