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Conditional syllogism of common conjunctive 
in the incomplete part from the perspective of 

ūsīṬKashshī, Abharī and  
*Davod Heidari  

 
In the view of Muslim logicians, the role of the middle term in syllogism is 
very fundamental. The middle term in each conjunctive syllogism puts the 
other two terms together and creates a new knowledge not specified in the 
introduction. One of the main pillars of the conditional conjunctive 
syllogism division is the division based on the common component (part) 
between the premises of syllogism. Premises in conditional conjunctive 
syllogism, including the component's syllogism of two conjunctives, are 
either common in the complete part or in the incomplete. And the 
incomplete component is either a concept or a proposition. Each of the 
minor and major of syllogisms, the middle term of which is part of their 
antecedent and consequent, has one participant and one non-participant 
side. The result of the composition of the participant sides that make the 
categorical syllogism is part of the result of the conditional syllogism. 
Muslim logicians have deduced this conditional conjunctive syllogism in 
two different ways. The first method is related to Zayn al-Din al-Kashshī, in 
which the result of the syllogism is a conditional conjunctive, the 
consequent of which is also conjunctive. But the second method is that of 
khonji, in which the result of the syllogism is a conditional conjunctive, 
which is conjunctive to both consequent and antecedent. In this article, the 
method of Kashshī is investigated. This method has been explained and 
developed by later logicians such as Abharī, Ṭūsī, Kātibī, Shahrazūrī and 
Ḥillī, syllogism based on the position of the participant side has four types 

                                                      
*  Assistant Professor. Department of Islamic Philosophy & Kalam.  Razavi 

University of Islamic Sciences.   E-mail: dheidari4@gmail.com 

mailto:javidankherad@irip.ac.ir
tel:+982167238208


 0811 پايیز و زمستان، 83شماره جاويدان خرد،  051
 

in the premises of syllogism. The participant side in the first category is in 
the minor and major consequent, in the second category is in the minor and 
major antecedent, and in the third category is in the minor consequent and 
major antecedent, and in the fourth category, the participant part is in the 
antecedent of both premises. The condition for validity of compound 
syllogism (polysyllogism) is consisting of common premises in incomplete 
component, from the point of view of Kashshī, is that firstly the premises 
are affirmative, secondly it is at least one of the premises should be universal 
premise, and thirdly either the composition of the two participant sides 
should be effective, or the composition of a minor consequent with the 
result of the composition of the two participant sides to the, major premise 
or will result its implicated result. Kashshī bases the first type and returns 
the second and third types to the first type by using conversion rule. The 
following syllogism is an example for the first category: 
1. If a is b then c is d 
2. If s is p then d is e 
∴ If a is b then [if s is p then c is e] 
But in the fourth category, the common boundary is in the minor and the 
major antecedent. As: 
1. If some d are c, then a is b. 
2. If no d is not e, then s is p 
This category cannot be returned to the first category with conversion 
because both premises become particular (partial) and the condition of the 
syllogism validity disappears. Kashshī's initiative to infer this kind is to use 
a hypothetical premise. The role of the hypothetical premise is to establish 
the necessary connection between minor and major [terms] and the 
inference is possible. According to Kashshī's initiative, the result of the 
syllogism is: 
∴ Sometimes if a is b then [if no c is not e then s is p] 
According to the first premise, sometimes if we accept the proposition "if a 
is b", the proposition "some d are, c" will be true. Now, if we assume that the 
proposition "No c is not e" is true, we will conclude: "Sometimes if a is b then 
[if no c is not e then no d is not e]" we can deduce the syllogism by combining 
this proposition with the second premise. Now, as can be seen in the 
example, according to Kashshī's method, the result of the syllogism is a 
conjunctive proposition in which the non-participant (non-common) side is 
the one of the conjunctives, and its consequent is the conjunctive condition, 
one part of which is the non-participant (non-common) side of the other 
preposition and the other part is the preposition whose terms are non-
common components of the participant sides. In the first three categories, 
the result of the combination of the participant sides involved in the 
consequent is the result of the consequent and in the fourth category, the 
antecedent of the consequent is the result of the conditional syllogism. 
Among these, the explanations of Abharī and Ṭūsī are quite distinct, critical 
and complementary. Abharī has made several comments in his work. In the 
first writing of Muntahā al-afkār, by accepting the validity of syllogism, in 
addition to the conclusive moods (logical multiplication) of Kashshī, he adds 
another moods. But in the second writing of Muntahā al-Afkār, Kashf al-
ḥaqāʾiq and Khulāṣat al-afkār return from this point of view and reject the 
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validity of syllogism, and finally accept the validity of syllogism with 
disjunctive conclusions in Khulāṣat al-afkār and Kashf al-ḥaqāʾiq . But Ṭūsī, 
unlike Kashshī, considers the first category as the basis of all four categories. 
He uses the contraposition rule to refer the fourth category to the first 
category. By examining the differences of opinions about types, conditions 
of validity, conclusive moods (logical multiplication) and the reason of this 
type of syllogism, it is obtained that firstly, the validity of this syllogism is 
based on a syllogism whose middle term is a complete component (part) and 
secondly the presence of categorical syllogism components in the illation 
(inferential, deduction) system of hypothetical syllogism have made it 
difficult to clearly understand the structure of hypothetical syllogisms. 
Thirdly, it seems that by combining (synthesis) the comments of Abharī and 
Ṭūsī, one can achieve a single system (mechanism) of conditional syllogisms 
with incomplete middle term. This inferential system (mechanism) has a 
basis discursive (argumentative) form, and that is the basic or deductive 
discursive (argumentative) form, which is the participant of minor 
consequent in both premises, or the deductive, which is the participant in 
the minor consequent and the major antecedent. If we show the non-
participant (non-common) sides of minor and major with "P" and "Q" and 
the sides of their participation with "M1" and "M2", the inferential form of 
the first base is: 
1. If P then M1 
2. If Q then M2 
3. If M1 and M2 then M  
∴ If P then if Q then M 
And the inferential form of the second base is: 
1. If P then M1 
2. If M2 then Q 
3. If M1 and M then M2  
∴ If P then if M then Q 
Using the rules of conversion and contraposition rules, all non-base 
syllogisms are returned to the base syllogism. 
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 973 -941، صفحات 9811، پاییز و زمستان 83شماره مجله علمی جاویدان خرد، 

 شرطی اقترانی مشترک در جزء غیرتام قیاس
 کشی، ابهری و خواجه نصیر از نگاه

*داود حیدری

 چکیده
  جزء آن مقدمات در وسط حد که شرطی اقترانی قیاس از مسلمان دانانمنطق
ست،  تام غیر  مربوط اول روش. اندکرده گیری نتیجه متفاوت روش دو به ا
شی  الدين زين به ست  ک صله  شرطی  آن در قیاس نتیجه که ا صله  مت   التالیمت

ست  ست  خونجی آن از دوم روش اما. ا  شرطی  ، آن در قیاس نتیجه که ا
 شده یبررس کشی الدين زين روش مقاله اين در. است الطرفینمتصله متصله
ست  سی،  و ابهری مانند بعدی دانان منطق سوی  از روش اين. ا  کاتبی، طو

 میان اين در. اسههت شههده داده بسههط و شههر  حلی عالمه و شهههرزوری
ضیحات  سی  و ابهری تو ست  کننده تکمیل و نقادانه متمايز، کامال طو  با .ا

  نتاجا دلیل و منتج ضروب  انتاج، شرايط  اقسام،  باره در آراء اختالف بررسی 
س  بر مبتنی قیاس اين اعتبار اوالً که آيدمی بدست  قیاس نوع اين ست  یقیا  ا
  در حملی قیاس هایمؤلفه حضور  ثانیاً و است  تام جزء آن وسط  حد که که

ستگاه  ستنتاجی  د شن  فهم شرطی،  هایقیاس ا سه  ساختار  دقیق و رو   ایقیا
  در تهنهف استنتاجی  دستگاه  آشکارسازی   بمنظور. است  کرده دشوار  را شرطی 

  مشارک  طرف که قیاسی : است  شده  شناسايی   پايه قیاس نوع دو روش، اين
ست  مقدمه دو هر تالی سی  و ا شارک  طرف که قیا   مقدم و صغری  تالی م
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ستفاده  با غیرپايه های قیاس. است  کبری   قیضن عکس و مستوی  عکس از ا
 شوندمی برگردانده پايه قیاس به

  زءج مشترک،  جزء اقترانی، شرطی  قیاس متصله،  شرطی  قضیه : هاواژه کلید
 .غیرتام جزء ، تام

 مقدمه
يکی از محورهای اصلی تقسیم قیاس شرطی اقترانی، تقسیم بر اساس نوع جزء مشترک        
شرطی از جمله قیاس مؤلف از دو     ست. مقدمات در قیاس اقترانی  بین مقدمات قیاس ا

سینا،      شترکند و يا در جزء غیر تام. )ابن  صله يا در جزء تام م ؛ همو، 851: 1، ج 0115مت
( مراد از جزء تام، جزء اصههلی مقدمات شههرطی يعنی مقدم و تالی و مراد از   38: 0831

 بنا                                                                             جزء غیر تام جزء  جزء  اصلی مقدمات شرطی يعنی بخشی از مقدم و يا تالی است. )    
 (  013: 0811 ینا،س

م تام را همان حک یرالمختصر االوسط صراحتا حکم دو متصله با جزء غ     ینا درابن س 
صله و  سته  حملیه مت سینا،    دان ست )ابن  شی و  (. اما زين053و  013 : 0811 ا الدين ک

 اند.دانان پس از وی به تفصیل به اين قسم پرداختهمنطق
ست و يا      ضیه ا شرطی، خود يا ق مفهوم. در حالت اول جزء غیرتام در قیاس اقترانی 

که امر مشههترک بین دو مقدمه قیاس، يق قضههیه اسههت، مقدم و يا تالی نیز بايد قضههیه   
شههرطی باشههند. در حالت دوم که امر مشههترک يق مفهوم اسههت، مقدم ويا تالی قضههیه   

 شرطی که دارای جزء مشترک است، بايد قضیه حملی باشد.
ه ، سبخشی از مقدم يا تالی استه در هر دو مقدمحد وسط که  اقترانی هایدر قیاس

 جزء و يا طرف اصلی وجود دارد:
 . طرف غیرمشارک صغری؛ يعنی جزئی از صغری که با کبری اشتراک ندارد؛0
 . طرف غیرمشارک کبری؛ يعنی جزئی از کبری که با صغری اشتراک ندارد؛1

ازی، اند. )قطب ر. طرف مشارک؛ يعنی جزئی از صغری و کبری که دارای اشتراک   8
 (113: 8، ج0818

 برای مثال در قیاس  
 .«س». اگر آ ب است آنگاه 0
 «.ش»است آنگاه  . اگر ب ه1
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اند به ترتیب نشاندهنده طرف غیرمشارک صغری و کبری  که نماد قضیه« ش»و  «س»
 اند.طرف مشارک «است ب ه»و « ب است آ»است و مقدم هر دو مقدمه يعنی 

شارک مقدمات قیاس، گ  سیم از  اه منتجدو طرف م اند و گاه غیر منتج. اهمیت اين تق
آن روست که منطق دانان در مقام اخذ نتیجه از قیاس و بیان ضروب منتج بر اين تقسیم     

 تکیه کرده و نتايج هر يق از اين دو دسته را به دو روش متفاوت استخراج کرده اند.

 یو درون یرونیب هاییببر حسب ترک یاقترانقیاس اقسام 
ستیم: ترکیب بیرونی و ترکیب درونی.    در  شرطی با دو ترکیب روبرو ه اينگونه از قیاس 

ترکیب بیرونی عبارت است از ترکیب مقدمات شرطی و ترکیب درونی عبارت است از     
ضیه حملی    شارک که ق سیم   ترکیب طرفهای م اند. قیاس با توجه به اين دو ترکیب دو تق

 پذيرد:را می
ساس ترکیب بیرونی طر  صله قرار دارد.     بر ا ضیه مت شارک يا در مقدم و يا تالی ق ف م

 از: بنابر اين چهار قسم قابل تصور است
 قسم اول:  طرف مشارک در هر دو مقدمه، تالی است؛  

   ؛قسم دوم: طرف مشارک در مقدم صغری و تالی کبری است
 قسم سوم: طرف مشارک در تالی صغری و مقدم کبری است؛

 در هر دو مقدمه، مقدم است.قسم چهارم: طرف مشارک 
ساس ترکیب درونی، تألیف  شکال        بر ا شرطی به يکی از ا شارک  قیاس                                                دو طرف م

ضههرب دارند. پس در  01گیرد و هر يق از اشههکال چهارگانه نیز چهارگانه صههورت می
 ضرب آن منتج است.   01ضرب احتمال دارد که  11ترکیب درونی نیز 

 یجه قیاسنتی صورتبنددو روش در 
اند.  دانان در استخراج نتیجه قیاس و داليل اثبات آن به دو روش متفاوت عمل کردهنطقم

مطابق هر دو روش نتیجه قیاس شرطی متصله مرکبی است که تالی آن نیز شرطی متصله  
اسههت. در روش اول مقدم نتیجه، قضههیه حملی اسههت. اما در روش دوم مقدم نتیجه نیز  

ست )خونجی،       صله ا ( برای  113-113: 8، ج0818؛ قطب رازی، 851: 0831شرطی مت
سور       صار  ست )از اين پس برای اخت مثال در قیاس زير نتیجه مطابق هر دو روش آمده ا

 شود(: قیاسهای کلی حذف می
 .«س»است آنگاه  برخی آ ب. اگر 0

 «.ش»ت آنگاه اس برخی ب ه. اگر 1
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 روش اول() «ش»است آنگاه  هر آ هاگر آنگاه  «س»اگر  یگاه ∴
اسهههت   هر آ هاگر گاهی [ آنگاه ]«س»اسههت آنگاه   هر آ هاگر گاهی اگر ] یگاه ∴
 )روش دوم( «[ش»آنگاه 

سپس منطق     شی مطر  کرده و  ستین بار ک دانان بعدی بويژه خواجه روش اول را نخ
اند. اما                                    حل ی آن را بسههط داده و تکمیل کردهنصههیر، ابهری، کاتبی، شهههرزوری و عالمه 

ند. )خونجی،  روش دوم را خونجی و سهههپس ارموی آورده طب   850-811: 0831ا ؛ ق
د داريم با بررسههی روش اول، اختالف  ( در اين مقاله قصهه113-113: 8، ج0818رازی، 

                                      ً                                                    آراء را شههناسههايی و ارزيابی کرده و نهايتا  با تمايز قیاسهههای پايه از غیرپايه و چگونگی   
های پايه دستگاه استنتاجی نهفته در اين روش را آشکار     ارجاع قیاسهای غیرپايه به قیاس 

 سازيم. 

 تقریر زین الدین کشی
شم کتاب خ        ش صل  شی در ف صله     زين الدين ک سی قیاس مرکب از دو مت ويش، به برر

پردازد و روش خود را با شمارش ضروب منتج قیاس مشتمل بر حد وسطی که جزء      می
 الف(  13 –ب  11تا: بی ی،کشدهد )غیرتام است، توضیح می

 شرایط عام انتاج، ضروب منتج و نتیجه قیاس
س    شترک در جزء غیر تام، دارای  ست.     انتاج قیاس مرکب از مقدمات م شرط عمومی ا ه 

:  0815الف؛ ابهری،  001 -ب  011ج: -تابیالف؛ همو،  33 -ب  31الف: -تابی کاتبی،)
:  0183؛ همو، 050-015: 0831      حل ی، ؛ 135-130: 0، ج 0838شهههرزوری، ؛ 051-010
 ( اين سه شرط عبارتند از:131
ب  ايجا ايجاب مقدمات؛ زيرا نتیجه گیری از تألیف طرفهای مشهههارک متوقف بر -0

مقدمات اسههت. البته اگر قاعده نقض تالی را که ابن سههینا در بحا لوازم شههرطیات  کر  
ضیه        شرط آنکه تالی ق سالبه نیز منتج خواهد بود ب ست بپذيريم، قیاس با مقدمات  کرده ا

ست. )خونجی،           شده ا شرط  شد که در موجبه  سالبه نقیض آن چیزی با :  0831                                                                        شرطی  
 ب( 33الف: -تابیکاتبی، و  813
کلی بودن يکی از مقدمات؛ اگر هر دو مقدمه جزئی باشههند ممکن اسههت همزمان  -1

 صادق نباشند. يعنی در زمان صدق يکی ديگری صادق نباشد.  
 بنابر دو شرط مذکور قیاس سه ضرب منتج دارد: 

 اند؛اول( هر دو مقدمه موجبه کلی
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 دوم( صغری موجبه جزئی و کبری موجبه کلی است؛
 وجبه کلی و کبری موجبه جزئی است.سوم( صغری م

 ه قیاس مشتمل بر يکی از اين دو امر باشد8
دو طرف مشارک نتیجه بخش باشد )اين شرط در سه قسم اول جاری         الف( تألیف

 است(
دو طرف مشارک، مقدم کبری و يا   تالی صغری با نتیجه حاصل از تألیف   ب( تألیف

 چهارم جاری است( ملزوم آن را نتیجه دهد. )اين شرط در قسم
زيرا  . یست ن انتاج يطشرا  طبق بر و بالفعل یجهنت، از تألیف حاصل  یجهمقصود از نت 

  استبالقوه انتاج  یجهتن مقصود بلکهفرض بر آن است که دو طرف مشارک منتج نیستند 
اصغر و اکبر   و کنار هم گذاشتن  در ترکیب درونی حد وسط   حذف از ای کهیجهنت يعنی

شکال اربعه در مقدمت  يطشرا  از)فارغ  صل  ینانتاج ا ،  0818)قطب رازی،  .شود می( حا
 (113: 8ج

رف  ای است که مقدم آن ط بنابر روش کشی نتیجه قیاس در تمام اقسام قضیه متصله    
ها است و تالی آن خود شرطی متصله است که يق جزء آن     غیر مشارک يکی از متصله  

ای اسههت که حدود آن را  طرف غیرمشههارک مقدمه ديگر اسههت و جزء ديگر آن قضههیه
  یکش يدگاهاز د یدرون تألیف یجةنتدهند. اجزاء غیر مشترک طرفهای مشارک تشکیل می

ر اما در قسههم چهام د گیردیقرار م یرونیب تألیف                  تالی  تالی  نتیجة در سههه قسههم اول در
 گیرد.یقرار م یرونیب تألیفنتیجة    ی تال      مقدم 

 توضیح اقسام چهار گانه قیاس بر اساس ترکیب بیرونی

سپس   کند و، چهار شکل  کر میکشی ابتدا برای هر قسمی با توجه به ترکیب درونی آن
ساس ترکیب درونی و قالب کلی نتائج آنها می     ضروب بر ا شمارش    پردازد. مقدماتبه 

شمارد همگی کلی      شی برمی  شارحان در مقام تکمیل روش وی،  ضروبی که ک اند. اما 
ضروب منتج را از حیا کم و          ساس آن  شخص کرده و بر ا سم را م شرائط انتاج هر ق

 کنند.لوم میکیف مقدمات مع

 قسم اول: اشتراک در تالی هر دو مقدمه
 در اين قسم حد مشترک در تالی صغری و کبری قرار دارد. مانند:

 است. بآنگاه آ « س». اگر 0
 است. ه بآنگاه « ش». اگر 1
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 است.   آ هنگاه آ« ش»آنگاه اگر « س»اگر  ∴
صله    ضیه مت صغری و تا   نتیجه قیاس ق ست که مقدم آن، مقدم  صله ای ا ای  لی آن مت

ها  دو طرف مشهههارک يعنی تالی اسهههت که مقدم آن مقدم کبری و تالی آن نتیجه تألیف
 الف( 11 -ب  15تا: بی است. )کشی،

 اند:شارحان برای انتاج اين قسم سه شرط بیان کرده
 ؛  تامقدمه ايجاب 0
 ه کلیت يکی از مقدمات؛  1
 دو طرف مشارک.تألیف ه انتاج 8

ههه هر دو مقدمه موجبه کلی  0نخست قیاس سه ضرب منتج دارد: بر اساس دو شرط 
هههه کبری موجبه جزئی است. نتیجه در ضرب    8هههه صغری موجبه جزئی است   1است.  

نخسهههت کلی اسهههت و نیز قیاس دو نتیجه دارد. نتیجه ديگر با جابجائی مقدم نتیجه و       
 آيد:                     مقدم  تالی آن بدست می

 است.  آ ه هرنگاه آ« س»آنگاه اگر « ش»اگر  ∴
شند نتیجه نیز جزئی خواهد بود و       شرطی، جزئی با صغری و يا کبرای قیاس  و اگر 

الف؛   001ب: -تامقدم نتیجه در اين دو ضههرب مقدم متصههله جزئی اسههت. )کاتبی، بی 
ضروب قیاس         (133: 0183         ؛ حل ی ، 138-131: 0شهرزوری، ج  سوم،  شرط  ساس  بر ا

سم بعدی به تعداد      سم و دو ق ست. برای اثبات     شرطی در اين ق ضروب قیاس حملی ا
انتاج قیاس، شهههرط سهههوم را که نقش محوری در اسهههتنتاج دارد و در حقیقت مقدمه          

 کنیم:شود، در قالب قضیه شرطی بیان میمحذوف استدالل محسوب می
 است )شرط انتاج( آ هآنگاه  است و ب هاست  آ باگر . 8

مقدم قضیه دوم را نیز صادق طبیعی است که در فرض صدق مقدم قضیه اول اگر 
 فرض کنیم آنگاه هر دو تالی صادق خواهد بود:

 است و ب هاست  آ بر  آنگاه «ش» اگر آنگاه «س» اگر .1
قیاسی شرطی است که حد وسط جزء تام و ی اينتیجه آن از   1و  8رديف  تألیف

 اين قرار است:
 است. آ ه آنگاه «ش» اگر آنگاه «س» اگر .5

 شود:قسم به چند نکته اشاره می در باره اين
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اول( کشی اين قسم را پايه و مبنای دو قسم بعدی دانسته است از اينرو آنها را از 
 -ب  15تا: بی ی،کشگرداند. )طريق عکس مستوی يکی از مقدمات به اين قسم بازمی

 الف(  13
دوم( در اين قسم ترکیب دو طرف مشارک يکی از ضروب اشکال قیاس حملی را 

آورد. نتیجه اين قیاس که آن را ترکیب درونی دانستیم، بخشی از نتیجه ترکیب بوجود می
بیرونی است. نوع ضرب و شکل اين ترکیب نقشی در ساختار قیاس شرطی ندارد. آنچه 

 مهم است انتاج ترکیب بیرونی است. 
ی، درون کشی شکل و ضرب قیاس شرطی را بر اساس شکل و ضرب تألیف سوم(

درونی  ای است که صغرای تألیفاست از اينرو صغرای قیاس شرطی قضیهتعیین کرده 
ر آن درونی د ای است که کبرای تألیفدر آن قرار دارد و کبرای قیاس شرطی نیز قضیه

تناسبی با ساختار استنتاج در دستگاه  رسد اين دسته بندی،قرار دارد. اما به نظر می
شرطیات نداشته باشد. شايسته آن است که مفاهیم ضروب و اشکال بر اساس مقتضیات 

 شد.دستگاه استنتاجی شرطیات تعريف می

 قسم دوم: اشتراک مقدم صغری و تالی کبری
 در اين قسم حد مشترک در مقدم صغری و تالی کبری قرار دارد. مانند:

  «س»است آنگاه  آ ب. اگر 0

 است ب هآنگاه « ش». اگر 1

 .است آ هآنگاه « ش»آنگاه اگر  «س»اگر  گاهی ∴
 اند:شارحان برای انتاج اين قسم سه شرط بیان کرده

 ؛ تامقدمه ايجاب 0
 ه کلیت کبری؛ 1
 دو طرف مشارک.تألیف ه انتاج 8

ه هر دو  0قیاس از حیا ترکیب بیرونی برخالف قسم اول تنها دو ضرب منتج دارد: 
ه صغری موجبه جزئی است. با عکس مستوی صغرای قیاس   1مقدمه موجبه کلی است. 

سم اول برمی       سم به ق ضروب اين ق شد.   شرطی،  گردد. به همین دلیل کبری بايد کلی با
.  شوند و غیرمنتج و مقدم جزئی میاگر کبری جزئی باشد با عکس مستوی صغری هر د   

کاتبی، بی  .  131-138: 0الف. شههههرزوری، ج 001ب: -تا الف. همو، بی 33الف:  -تا )
 الف( 11تا: بی ی،کش( نتیجه قیاس نیز همواره متصله جزئی است. )133: 0183       حل ی ، 
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 قسم سوم: اشتراک تالی صغری و مقدم کبری

 دم کبری قرار دارد. مانند:در اين قسم حد مشترک در تالی صغری و مق
 است  آ بآنگاه  «س». اگر 1

 «ش» آنگاه است ب ه. اگر 0

  است آ هآنگاه « ش»آنگاه اگر  «س»اگر گاهی  ∴
 شرایط انتاج این قسم عبارت است از:

 ؛  تامقدمه ايجاب 0
 ه کلیت صغری؛  1
 دو طرف مشارکتألیف ه انتاج 8

ههه هر 0قیاس از حیا ترکیب بیرونی برخالف قسم اول تنها دو ضرب نتیجه دارد : 
ه کبری موجبه جزئی است. با عکس مستوی کبرای قیاس   1دو مقدمه موجبه کلی است. 

گردد. به همین دلیل صغری بايد کلی باشد.    شرطی، ضروب اين قسم به قسم اول برمی     
الف؛   001ب: -تاالف؛ همو، بی 33الف:  -اتنتیجه نیز همواره جزئی اسهههت. )کاتبی، بی

 (131: 0183         ؛ حل ی ، 131: 0شهرزوری، ج

 اشتراک در مقدم هر دو مقدمهقسم چهارم: 
 در اين قسم حد مشترک در مقدم  صغری و کبری قرار دارد. مانند:

 .«س»آنگاه  است آ ب. اگر هر 1
 .«ش» آنگاه است ب ه. اگر هر 0

توان بر قسم اول مبتنی ساخت زيرا با اعمال عکس مستوی، هر دو    را نمی قسم اين 
ضروب     بود. نخواهد محقق انتاج شرط  و شده  مقدمه جزيی شی برای معرفی  ابتکار ک

منتج اين قسم بکارگیری مقدمه فرضی است. نقش مقدمه فرضی آن است که پیوند الزم      
وجه  شود. شرايط انتاج اين قسم با ت   می بین اصغر و اکبر را برقرار کرده و استنتاج ممکن  

 به آنچه گفته شد عبارت است از:
 ؛ تامقدمـ ایجاب 1
 ـ کلیت کبری؛ 0
 دو طرف مشارک، منتج مقدم کبری باشد. مقدم صغری با نتیجه تألیفتألیف ـ 3

شههرط سههوم به جايگاه مقدمه فرضههی اشههاره دارد. بر طبق اين شههرط ترکیب مقدم   
ضیه    شترک هر دو مقدم ای که صغری با ق شود، مقدم   ساخته می  0از ترکیب حدود غیرم

 کبری يا ملزوم آن را نتیجه دهد. برای درک نقش مقدمه فرضی به اين قیاس توجه کنید:
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 آنگاه برخی آ ب است «س». اگر 1
 «ش»آنگاه  نیست ب ه . اگر برخی0

ستدالل نمی  ستلزم   «س»توان نتیجه گرفت که در اين ا ست مگر آنکه تالی « ش»م   ا
شود که به همراه تالی صغری،    صغری مستلزم مقدم کبری باشد و اين هنگامی میسر می    

ضیه   ست  هیچ آ ه»ق شد. زيرا تألیف   « نی صادق با سی      نیز  صغری قیا ضیه با تالی    اين ق
ضیه      می ست. بنابر اين ق ست  هیچ آ ه»سازد که نتیجه آن مقدم کبری ا یب  رککه از ت« نی

شود   حدود غیرمشترک هر دو مقدم ساخته شده و همان مقدمه فرضی است، موجب می     
تسری يابد. در شکل زير نقش مقدمه فرضی در پیوند بین     «س»به « ش»نسبت لزوم از  

 دو مقدمه قیاس نشان داده شده است:  
 

 
 

ای است که حدود آن همان اجزاء غیر مشترک طرفهای مشارک     مقدمه فرضی قضیه  
ه  نتیج»، «نسههب ثمانیه»دانان با نام                        ً          باشههد. از اين قضههیه معموال  منطق می« ه»و « آ»يعنی 
صغر   »يا « تألیف سبت اکبر به ا شارک را )  کنند زيرا اگر تألیفياد می« ن چه طرف های م

  محسههوب اکبر آن تألیف« ه»اصههغر و « آ»منتج باشههد و چه غیرمنتج( در نظر بگیريم 
سبت   نتیجه تألیف شود که بايد در می ضوع « ه»و « آ»قرار گیرند. برای ن يا   به لحاظ مو

محمول بودن هر يق و کم و کیف نسههبت، هشههت حالت متصههور اسههت که در اقسههام  
های هشهههتگانه با عنوان  مختلف قیاس با توجه به شهههرايط انتاج از يکی از اين نسهههبت

ستفاده می « نتیجه تألیف» ش شود. ) ا   33الف:  - تابی کاتبی،ب؛  15 -الف  15تا: بی ی،ک
:  0183       حل ی ، ؛ 011-015: 0831      حل ی، ؛ 135: 0، ج 0838شهههرزوری، ب؛  33 -الف 
131-138  ) 

یجه   نت»دانان آن را  بطور کلی بايد گفت مقدمه دوم قیاس حملی يعنی همان که منطق        
یب آن با کای فرض شهود که تر نامند، بايد به گونهمی« نسهبت اکبر به اصهغر  »يا « تألیف
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شارک مقدمه ديگر را         سطه طرف م سطه و يا بی وا شارک يکی از مقدمات، با وا طرف م
 نتیجه دهد.

                                           ً                           اين روش بطور طبیعی در موردی جاری است که اوال  طرف مشارک در يق مقدمه،    
                                               ً                                    تالی و در مقدمه ديگر مقدم واقع شده باشد و ثانیا  طرف مشارک که در تالی واقع است      

سم دوم و        به همراه مقدمه  شد که در مقدم قرار دارد. ق شارکی با ستلزم طرف م فرضی م
سم اول و چهارم با عکس يکی از مقدمات به آن دو     سوم از اين ويژگی برخوردارند. ق

 سازد.گردند. اما کشی روش خود را تنها در قسم چهارم جاری میقسم برمی
شناخت بهتر چگونگی دستیابی به نتیجه، به توضیح ضروب      شک  برای  ال چهارگانه  ا

 پردازيم.قسم چهارم می

 ضروب شکل اول 
سازند بر         شکل اول را ب شارک  ضروب منتج در حالتی که ترکیب طرفهای م تعداد 

ن )يعنی هما اساس روش کشی چهار ضرب است. ترکیب مقدم صغری و نتیجه تألیف      
ر  مثال اگمقدمه فرضی( برای بدست آوردن مقدم کبری، از نوع شکل سوم است. برای       

 دو جزء مشارک صغری و کبری از اين قرار باشد:
 [ هر آ ب است )مقدم صغری(0]
 است )مقدم کبری( ه[ برخی ب 1]

 دهند )هرچند قیاس غیرمنتج است(،این دو که شکل اول را تشکیل می نتیجه فرضی تألیف
 عبارت است از:

 است [ برخی آ ه8]
نام  « نتیجه تألیف»[ که 8دم صغری با قضیه ][ يعنی مق0    ً                     طبعا  قیاس متشکل از قضیه ]

[ يعنی مقدم کبری است. بنابر اين مقدم  1سازد و نتیجه آن قضیه ]دارد، شکل سوم را می
صههغری که صههغرای قیاس اسههت بايد موجبه )اعم از کلی و جزئی( و مقدم کبری که    

که در  تألیف نتیجه قیاس اسههت بايد جزئی )اعم از موجبه و سههالبه( باشههد. و اما نتیجه
شد           شته با صغری دا شکیل قیاس را با مقدم  شرايط ت ست، بايد  نتیجه قیاس قرار گرفته ا

شهرزوری،   شکل    013-011: 0831      حل ی، ؛ 131-135: 0، ج 0838) ضرب منتج  ( چهار 
 اول در جدول زير آمده است:  

 

0 0 
  «س». اگر هر آ ب است، 0
 « ش»است،  . اگر برخی ب ه1

 «س». اگر برخی آ ب است، 0
 « ش»است،  . اگر برخی ب ه1
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 «ش»است،  ، اگر هر آ ه«س»گاهی اگر  ∴ «ش»است،  اگر برخی آ ه، «س» اگرگاهی ∴
8 1 

  «س». اگر هر آ ب است، 0
 « ش»نیست،  . اگر برخی ب ه1

 «ش»نیست، ،اگر برخی آ ه«س»گاهی اگر  ∴

 «س». اگر برخی آ ب است، 0
 « ش»نیست،  . اگر برخی ب ه1

 «ش»نیست،  ، اگر هیچ آ ه«س»گاهی اگر  ∴
 

دهد. دو ضرب  کشی در حدائق الحقايق ضروب منتج را به شش ضرب افزايش می     
 اند. )کشههی،                                          اند با اين تفاوت که مقدم  تالی  نتیجه، کلیديگر همان ضههرب اول و سههوم 

 الف( 15تا: بی

 ضروب شکل دوم
ترکیب طرفهای مشههارک شههکل دوم را بسههازند چهار  تعداد ضههروب منتج در حالتی که 

ست. زيرا ترکیب مقدم صغری و نتیجه تألیف     )يعنی همان مقدمه فرضی( برای    ضرب ا
بدسههت آوردن مقدم کبری، از نوع شههکل سههوم اسههت. برای مثال اگر دو جزء مشههارک  

 صغری و کبری از اين قرار باشد:
 [ هر آ ب است )مقدم صغری(0]
 است )مقدم کبری(ب  ه[ برخی 1]

دهند )هرچند قیاس غیرمنتج است(،   اين دو که شکل دوم را تشکیل می   نتیجه تألیف
 عبارت است از:

 است [ هر آ ه8]
[ يعنی مقدم صههغری شههکل سههوم را 0[ با قضههیه ]8    ً                         طبعا  قیاس متشههکل از قضههیه ]

یجه  کبری که نت[ يعنی مقدم کبری را نتیجه دهد. بنابر اين مقدم 1سازد که بايد قضیه ]می
شهکل سهوم قیاس اسهت بايد جزئی باشهد. مقدم صهغری نیز از حیا کیف مانند مقدم       
کبری اسههت. و همچنین اگر مقدم کبرم موجبه جزئی باشههد الزم اسههت مقدم صههغرم   

دو طرف مشارک همواره بايد موجبه    موجبه )اعم از کلی و جزئی( باشد. و نتیجه تألیف 
سوم قرا      شکل  صغرای  شد زيرا  شد نتیجه تألیف  ر میبا صغرم جزئی با   گیرد. اگر مقدم 

تواند کلی و يا جزئی باشههد. )شهههرزوری،  می کلی اسههت و اگر کلی باشههد نتیجه تألیف
 ( چهار ضرب منتج شکل دوم عبارتند از:013: 0831      حل ی، ؛ 133-131:  0، ج 0838

 

0 1 
  «س». اگر هیچ آ ب نیست، 0
 «ش»، ب نیست . اگر برخی ه1

 «س». اگر برخی آ ب نیست، 0
 «ش»، ب نیست . اگر برخی ه1
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 «ش»است،  ، اگر هر آ ه«س»گاهی اگر  ∴ «ش»است،  ، اگر برخی آ ه«س»گاهی اگر  ∴
8 1 

 «س». اگر هر آ ب است، 0
 «ش»ب است،  . اگر برخی ه1

است،  ، اگر برخی آ ه«س»گاهی اگر   ∴
 «ش»

 «س». اگر برخی آ ب است، 0
 «ش»ب است،  برخی ه. اگر 1

است،  ، اگر هر آ ه«س» گاهی اگر ∴
 «ش»

 

است با   8و  0کند که همان ضرب  کشی برای شکل دوم نیز دو ضرب ديگر  کر می   
 الف(   15تا: اند. )کشی، بی                                  اين تفاوت که مقدم  تالی  نتیجه کلی

 ضروب شکل سوم
ش  سازند ش  سوم را می تعداد ضروب منتج در حالتی که ترکیب طرفهای مشارک شکل    

کل اول  به صورت ش   ضرب است. تألیف قیاس مشتمل بر مقدم صغرم با نتیجه تألیف     
 برای مثال اگر دو جزء مشارک صغری و کبری از اين قرار باشد: است،

 [ هر ب آ است )مقدم صغری(0]
 است )مقدم کبری( ه[ هر ب 1]

 دهند، عبارت است از:اين دو که شکل سوم را تشکیل می  نتیجه فرضی تألیف
 است [ هر آ ه8]

[ شکل اول می سازد   8[ يعنی مقدم صغری با قضیه ]  0    ً                       طبعا  قیاس متشکل از قضیه ]  
[ يعنی مقدم کبری را نتیجه دهد. بنابر اين الزم اسههت مقدم صههغرم،   1که بايد قضههیه ]

ق  فاز حیا کم کلی و از حیا کیف موا موجبه )کلی و يا جزئی( باشههد و نتیجه تألیف
صورات          شد مقدم کبرم يکی از مح صغرم اگر موجبه کلی با شد. مقدم  مقدم کبرم با

جزئی باشههد مقدم کبرم يا موجبه جزئی و يا   اربعه اسههت و اگر مقدم صههغرم موجبه 
(  013-013: 0831      حل ی، ؛ 133-133:  0، ج 0838سههالبه جزئی اسههت. )شهههرزوری،  
  ضروب منتج شکل سوم عبارتند از:

 

0 1 
 «س». اگر هر ب آ است، 0
 «ش»است،   ب ه . اگر هر1

 «ش»است،  ، اگر هر آ ه«س»گاهی اگر ∴

 «س». اگر هر ب آ است، 0
 «ش»نیست،   . اگر هیچ ب ه1

نیست،  ، اگر هیچ آ ه«س»گاهی اگر  ∴
 «ش»

8 1 
 «س». اگر برخی ب آ است، 0 «س»ب آ است،  . اگر برخی0
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 «ش»است،   . اگر برخی ب ه1

 «ش»است،  هر آ ه، اگر «س»گاهی اگر  ∴
 «ش»نیست،   . اگر برخی ب ه1

 ک»نیست،  ، اگر هیچ آ ه«س»گاهی اگر  ∴
5 1 

 «س». اگر هر ب آ است، 0
 «ش»است،   . اگر برخی ب ه1

 «ش»است،  ، اگر هر آ ه«س»گاهی اگر  ∴

 «س». اگر هر ب آ است، 0
 «ش»نیست،   . اگر برخی ب ه1

نیست،  ، اگر هیچ آ ه«س»گاهی اگر  ∴
 «ش»

 

شی، بی         ست. )ک شش را نیاورده ا ضرب  ضرب پنج و  شی  شايد بتوان   15تا: ک ب( 
 ند.  ااينگونه توجیه کرد که اين دو ضرب با تکیه بر ضرب سه و چهار قابل اثبات

 ضروب شکل چهارم
شش          سازند  شکل چهارم را ب شارک  ضروب منتج در حالتی که ترکیب طرفهای م تعداد 
صغرم يا           شد، مقدم  سالبه کلی با ست. پس اگر  ست. مقدم کبرم موجبه کلی نی ضرب ا

ه  آورند و اگر مقدم کبرم سالب موجبه کلی و يا سالبه کلی است که دو ضرب را پديد می   
سا      صغرم موجبه کلی و يا  شد مقدم  ضرب ديگر     جزئی با ست و اين نیز دو  لبه کلی ا

آورد و اگر مقدم کبرم موجبه جزئی باشههد، مقدم صههغرم يا موجبه کلی و يا   پديد می
:  0، ج 0838سههازد. )شهههرزوری، موجبه جزئی اسههت و اين نیز دو ضههرب ديگر را می

 (050-013-013: 0831      حل ی، ؛ 131-133و  135
  

0 1 
 «س»، استب آ هر . اگر 0
 «ش»ب است،  برخی  ه. اگر 1

 «ش»است،  ، اگر هر آ ه«س»گاهی اگر  ∴

 «س»ب آ است،  . اگر برخی0
 «ش»ب است،  . اگر برخی  ه1

 «ش»است،  ، اگر هر آ ه«س»گاهی اگر  ∴
8 1 

 «س» ،. اگر هیچ ب آ نیست0
 «ش»، ب نیست . اگر هیچ  ه1

 «ش»آ است،  ه ، اگر هر«س»گاهی اگر  ∴

 «س» ،ب آ نیست. اگر هیچ 0
 «ش»، ب نیست . اگر برخی  ه1

 «ش»آ است، اگر برخی ه «س»گاهی اگر  ∴
5 1 

 «س». اگر هر ب آ است،  0
 «ش»ب نیست،  . اگر هیچ  ه1

آ نیست،  ، اگر هیچ ه«س»گاهی اگر  ∴
 «ش»

 «س». اگر هر ب آ است، 0
 «ش»ب نیست،  . اگر برخی  ه1

آ   ، اگر برخی ه«س»گاهی اگر  ∴
 «ش»نیست،
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  آورد. مقدمشکل اول را پديد می  در دو ضرب نخست مقدم صغری با نتیجه تألیف    
  کبری عکس نتیجه قیاس اسههت. اما چهار ضههرب بعدی مقدم صههغری با نتیجه تألیف  

 آوردشکل دوم را پديد می
 0کشی در نتیجه ضرب چهارم سور مقدم تالی کلی  کر شده است. اما به ضربهای        

 ب( 15تا: کند. )کشی، بیاشاره نمی  1و  8و 
صغری با نتیجه تألیف  ضروب مقدم کبری و در برخی ديگر   ترکیب مقدم  در برخی 

 دهد.الزم مقدم کبری را نتیجه می

 تقریر اثیر الدین ابهری  
االفکار با   ابهری در آثار خود آراء متعددی ارايه کرده اسهههت. وی در تحرير اول منتهی    

هری،  افزايد. )ابعالوه بر ضروب تقرير کشی، ضروب ديگری را می   پذيرش انتاج قیاس 
شف ( اما در تحرير دوم منتهی051-010: 0815 صة االفکار از    االفکار، ک الحقائق و خال

ست. )ابهری،      سته ا :  0113؛ همو، 155: 0815اين نظر برگشته و انتاج قیاس را منتفی دان
صة 051-053 شف ( و باالخره در خال صله   االفکار و ک الدقائق انتاج قیاس را با نتائج منف
 (  011-053: 0113و همو،  885-888: 0811پذيرد )ابهری، می

 تکمیل روش کشی با افزودن ضروب منتج
سام چهارگانه  شروط   االفکار یاول منته يرتحردر  ابهری پس از  کر اق ، انتاج قیاس را م

کند. وی ضهههروب منتج هر   میبه ايجاب هر دو مقدمه و کلیت الاقل يکی از مقدمات          
سط در مقدمات          شکال چهارگانه که از چگونگی قرار گرفتن حد و ضمن ا سم را در  ق

کند. ابهری در اقسههام دوم، سههوم و چهارم دو دسههته ضههروب  اند، بررسههی میپديد آمده
ی  اند ابهرکند دسته اول همان ضروبی است که کشی و شارحان وی  کر کردهمعرفی می

و  کندبا اين دسته آغاز کرده و از آنها به عنوان ضروب متقدم ياد می شمارش ضروب را
 افزايد.سپس ضروب مورد نظر خود را می

 قسم اول: اشتراک در تالی هر دو مقدمه
از نظر ابهری تعداد ضروب منتج در هر چهار شکل اين قسم همانند قیاس حملی است      

ند، نتیجه دومی نیز معرفی    کلیبا اين تفاوت که برای ضهههروبی که هر دو مقدمه آن         ا
 آيد. مانند:کند که از جابجائی مقدم ها در نتیجه قیاس بدست میمی

 (است آ بآنگاه هر « س»اگر همواره . 0
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 است ب هآنگاه هر « ش»اگر همواره . 1
 است. آ ه هر آنگاه «ش» اگر آنگاه «س» اگر ∴
 است. آ ه هر آنگاه «س» اگر آنگاه «ش» اگر ∴

اگر هر يق از مقدمات جزئی باشههد نتیجه جزئی اسههت و مقدم آن نیز مقدم نتیجه   
 گیرد.   قرار می

 قسم دوم: اشتراک مقدم صغری و تالی کبری
ابهری ضهههروب اين قسهههم را در صهههورت کلی بودن هر دو مقدمه به دو برابر افزايش  

ضروب با            می ست اين  شی  کر کرده ا ست که ک ضروبی ا ضروب همان  صف   دهد ن
سم اول باز می     ست که نتیجه      عکس مستوی صغری به ق ضروبی ا گردند و نصف ديگر 

   دم                 تالی کبری با مقدر آنها با استفاده از مقدمه فرضی بدست آمده است. در اين ضروب      
و اگر هر دو مقدمه قیاس کلی باشد، نتیجه دومی                                  تالی نتیجه مستلزم مقدم صغری است.    

(.  055: 0815آيد. )ابهری، در نتیجه قیاس بدسهههت مینیز دارد که از جابجائی مقدم ها 
 مانند:

 «.س». اگر هیچ آ ب نیست آنگاه 0
 است. آنگاه هر ب ه« ش». اگر 1
 «س»نیست آنگاه  آنگاه اگر هیچ آ ه« ش» اگر ∴
 «س»آنگاه « ش»نیست آنگاه اگر  هیچ آ ه اگر ∴

سم به ترتیب    شکال چهارگانه اين ق ضرب     01و  01، 3، 3 ابهری برای هر يق از ا
ست. وی در پايان            ضروب ابتکاری او شکل  ضروب در هر  صف  معرفی می کند که ن

ضروب متقدم يعنی        می ضروب منتج، همان  شد  صغری جزئی با سم اگر  گويد در اين ق
همان ضروب رائج است و چنانچه کبری جزئی باشد ضروب منتج، همان ضروب اخیر       

 (051-058: 0815، يعنی ضروب ابتکاری او است. )ابهری

 قسم سوم: اشتراک تالی صغری و مقدم کبری

ضههرب    3ابهری برای هر يق از اشههکال اين قسههم در صههورت کلی بودن مقدمات،    
سیم می     می سته تق ست که با عکس        شمارد که به دو د ضروبی ا سته اول همان  شود: د

سم اول بازمی    ستوی کبری به ق ست که نتیجه در آنها با      م ضروبی ا سته دوم  گردند و د
ض         ست. در اين  ست آمده ا ضی بد ستفاده از مقدمه فر صغری با مقدم تالی   روب ا                        تالی 
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ست.     ستلزم مقدم کبری ا شد، نتیجه دومی نیز                                نتیجه م و اگر هر دو مقدمه قیاس کلی با
 ( مانند:051: 0815آيد. )ابهری، دارد که از جابجائی مقدم ها در نتیجه قیاس بدست می

 ، هر آ ب است.«س». اگر 0
 «.ش»است،  . اگر برخی ب ه1
 «ش»است،  ه ، اگر برخی آ«س» اگر ∴
 «ش»، «س»است، اگر  برخی آ ه اگر ∴

سم    شکال چهارگانه اين ق ضرب معرفی می کند که برخی   3ابهری برای هر يق از ا
 (053-051: 0815از ضروب هر شکل، ابتکاری اوست. )ابهری، 

 اشتراک در مقدم هر دو مقدمهقسم چهارم: 
دمه به دو برابر افزايش  ابهری ضهههروب اين قسهههم را در صهههورت کلی بودن هر دو مق

ضروب           می شد. در اين  شی  کر  ست که در تقرير ک ضروب همان ا ست  دهد: نیمه نخ
ست. و اما در       ستلزم مقدم کبری ا صغری با مقدم تالی نتیجه م ی که  ضروب                                                                 تالی عکس 

                                                       تالی عکس کبری با مقدم تالی نتیجه مسهتلزم مقدم صهغری اسهت.     خود معرفی می کند 
       مانند:  (    053  :     0815        )ابهری، 
 «س». اگر هیچ آ ب نیست آنگاه 0
 «ش»است آنگاه  . اگر هر ب ه1
 «س»نیست آنگاه  آنگاه  اگر هیچ آ ه« ش» گاهی اگر ∴

ضههرب  01و  01، 3، 3ابهری برای هر يق از اشههکال چهارگانه اين قسههم به ترتیب 
ست. وی در پايان            ضروب ابتکاری او شکل  ضروب در هر  صف  معرفی می کند که ن

گويد اگر صههغری جزئی باشههد ضههروب منتج همان ضههروبی اسههت که کشههی و     می
اند و چنانچه کبری جزئی باشد ضروب منتج همان ضروبی است که      ديگرشارحان گفته 

 (010-053: 0815وی ارائه کرده است( )ابهری، 

 استخراج نتیجه منفصله از قیاس در کشف الحقائق و خالصه االفکار
-051)ص  الدقائق کشههف ( و885-888)ص  االفکار الصههةخ تقرير ديگر ابهری در

یاس  منفصههله از ق ايجاسههتخراج نت(، 101االفکار )در تعديل المعیار )ص  تنزيل ( و011
شرطی، منتج بودن تألیف        شرط انتاج قیاس  سم اول،  ست. بنابر اين تقرير، در ق تالیها   ا

صله مانعه     ضیه منف ست و نتیجه نیز ق ست که  ا سه جزئی ا صغ  الخلو  ری،  از نقیض مقدم 
 تالیها ترکیب شده است. مانند: نقیض مقدم کبری و نتیجه تألیف
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  هر ج د استاست آنگاه  آ ب. اگر 0
 است هر د طآنگاه ز است  ه. اگر 1
 ز نیست يا هر ج ط است. يا آ ب نیست يا ه ∴

 گرداند:برمیوی در مقام استدالل ابتدا هر دو قضیه را به منفصله مانعه الخلو 
 0تالزم     هر ج د است ياست نی آ ب يا. 8
 1تالزم    است هر د ط ز نیست يا يا ه. 1

گويد اگر هر يق از مقدم ها کا ب باشند نتیجه قیاس صادق است اما اگر    سپس می 
صورت       صادق خواهند بود. پس در اين شند طبعا  تالیها  صادق با ست »                     ً                                            هر دو    «هر ج ط ا

 حالت نیز مطلوب حاصل می شود.صادق است و دراين 
 نقیض مقدمها ودر قسم  شرط انتاج قیاس شرطی، در قسم چهارم، منتج بودن تألیف   

تالی صههغری و  نقیض مقدم کبری و در قسههم سههوم، منتج بودن  دوم، منتج بودن تألیف
صله مانعه       تألیف ست. بنابر اين نتیجه قیاس منف صغری و عین تالی کبری ا نقیض مقدم 
نقیض مقدمها و در قسههم  ی اسههت که در قسههم چهارم از دو تالی و نتیجه تألیفالخلو

صغری و عین تالی کبری و نتیجه تألیف  صغری و ن  دوم، از نقیض مقدم  قیض  بین تالی 
  مقدم کبری، و در قسم سوم از دو عین تالی صغری و نقیض مقدم کبری و نتیجه تألیف   

 شده است. بین نقیض مقدم صغری و تالی کبری ترکیب
در آرای متأخرتر ابهری، دالئل اعتبار عکس مسههتوی قضههايای شههرطی و نیز انتاج    

رسههد جايگزين سههاختن نتائج  اند. به نظر میقیاس شههرطی با نقدهای اسههاسههی مواجه 
 منفصله بجای متصله راهی برای رهايی از آن نقدها است.

 تقریر خواجه نصیر  
داند اما برای ارجاع  اس را پايه بودن میکشهی خواجه نصهیر همانند کشهی قسهم اول قی    

ستوی از عکس نقیض نیز بهره می     سام عالوه بر عکس م ف گیرد از اينرو بر خالساير اق
 گرداندکشی قسم چهارم را نیز به قسم اول برمی

ی، و شرط یمرکب از حمل یشرط توضیح خواجه در باره انتاج قسم اول آن است که در قیاس
 مانند:

 استهر آ ب . 0
 است  هر ب هآنگاه  «ش»اگر . 1
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دق حملی و تالی شرطی است. ص    ای است تالی آن تألیف نتیجه قیاس قضیه متصله   
حملی مقید به قیدی نیست اما صدق تالی شرطی مقید به صدق مقدم است پس ترکیب       

 شود:حملی و تالی شرطی، مقید به تحقق مقدم قضیه شرطی می
 است؛ هر آ هآنگاه  «ش»اگر 

صدق ترکیب        شد  شرطی با ضیه  ست »حال اگر هر دو مقدمه قیاس، ق و « هر آ ب ا
، متوقف بر دو قید خواهد بود بر خالف قیاس پیشین که صدق ترکیب    «است  هر ب ه»

 آنها دارای يق قید بود. بنابر اين استنتاج از قیاس:
 هر آ ب استآنگاه  «س». اگر 0
 است آنگاه هر ب ه« ش»اگر . 1

اس  در اين قی« هر آ ب است »همانند قیاس قبلی است با اين تفاوت که صدق قضیه    
 است بنابر اين در ترکیب تالیها بايد اين قید نیز لحاظ شود: «س»نیز مقید به وضع 

 است هر آ ه آنگاه «ش»اگر آنگاه  «س»اگر 
ی اسههت با اين تفاوت که قید  و شههرط یمرکب از حمل اين نتیجه همان نتیجه قیاس

سی،         ست. )طو شده ا ضافه  ضیح خواجه را   805-801: 0831جديدی به آن ا ( اين تو
له با حکم دو متص                                                      ً         توان بسط سخن ابن سینا در المختصر االوسط دانست که صراحتا         می

 است. دانسته یهو حمل متصله تام را همان حکم یرجزء غ
ارجاع به قسههم اول از عکس نقیض نیز  کند که برای خواجه در تجريد تصههريح می

ه بدون توجه به اجزاء درونی  می توان استفاده کرد. زيرا صورت  قیاس شرطی قسم اول 
 ه از اين قرار است:

  «0م»آنگاه « س». اگر 0

 «1م» آنگاه« ش». اگر 1

 « م»آنگاه « ش»آنگاه اگر « س»اگر  ∴
دو  دو و منتج بودن تألیفشههرط انتاج اين قسههم ايجاب مقدمات، کلیت يکی از آن 

است. در قسم دوم، سوم و چهارم که يکی از طرفهای      «1م»و  «0م» طرف مشارک يعنی 
شارک قیاس و يا هر دو مقدم واقع  شارک را   م اند بايد با جابجايی مقدم و تالی، طرف م

جايی وجود دارد:        جاب عده منطقی برای  قا عکس  و  یعکس مسهههتوتالی قرار داد. دو 
 شود.  اعده اول عین مقدم و در عکس نقیض، نقیض مقدم به تالی منتقل مییض. در قنق

طرف مشههارک مقدم و يا نقیض آن با طرف   در قسههم دوم وسههوم قیاس بايد تألیف
ارک  ای که طرف مش                                                         مشارک تالی منتج باشد تا با عکس مستوی و يا عکس نقیض  مقدمه
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چهارم با عکس نقیض هر دو مقدم اسههت قیاس را به قسههم اول برگرداند. و در قسههم   
 گرددمقدمه، قیاس به قسم اول بازمی

های دو طرف  طوسههی شههرط انتاج قسههم چهارم را تنها اين دانسههته اسههت که نقیض
مشههارک منتج باشههند تا بتوان از طريق عکس نقیض قیاس را به قسههم اول برگرداند. اما  

ت با عکس مستوی يق  اگر معیار درستی قیاس ارجاع به قسم اول است، در برخی حاال
شههود. بنابر اين بهتر اسههت شههرط   مقدمه و عکس نقیض مقدمه ديگر اين امر محقق می

 های قسم دوم، سوم و چهارم اينگونه بیان شود: انتاج قیاس
 ها موجبه باشند. مقدمه0
طرف مشارک يکی از مقدمات يا نقیض آن با طرف مشارک مقدمه ديگر و يا  . تألیف1

 باشند.نقیض آن منتج 
ای که نقیض طرف مشارک آن با طرف مشارک ديگر و يا نقیض آن منتج است، . مقدمه8

 شود. کلی باشد زيرا اگر جزئی باشد عکس نقیض نمی
سم اول که تألیف   صیر در باره قیاس ق دو طرف مشارک آن منتج نیست اما     خواجه ن

)طوسی،   ه است.نقیض يق طرف با عین و يا نقیض طرف ديگر منتج است سخنی نگفت  
0113 :11) 

 استدالل بر انتاج ضروب  
 اعتبار قیاس شرطی متصله مرکب از مقدمات مشترک در جزء غیرتام متوقف است بر:

 ه قیاس حملی
 ه قیاس شرطی متصله مرکب از مقدمات مشترک در جزء تام.

الف  15تا: بی ی،کشه قواعد عکس مستوی، عکس نقیض و مالزمات قضايای شرطی )
، 0838شهرزوری، ب؛  33 –الف  33الف: -تابی کاتبی،: ؛ 0815الف؛ ابهری،  13 –
 (. 138: 0183      حل ی، ؛ 050-011: 0831      حل ی، ؛ 131-131: 0ج 

 دانان بدان استناد کرده اند. ازاین قرارند:برخی از مالزمات شرطی که منطق
ادق است.  نیز ص                                                             ه هرگاه قضیه متصله موجبه با تالی  کلی صادق باشد با تالی جزئی0

 زيرا جزئی الزم کلی است و الزم الزم چیزی، الزم آن چیز است:
  است آ بآنگاه هر « ق»اگر . 0

 استآ ب  یآنگاه برخ« ق»اگر  ∴
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ه هرگاه قضیه متصله کلی موجبه )اعم از کلی و جزئی( با مقدم جزئی صادق باشد   1
اسههت و در قضههیه موجبه،   با مقدم کلی نیز صههادق خواهد بود. زيرا کلی ملزوم جزئی 
 جزئی نیز ملزوم تالی است، پس کلی ملزوم تالی است. مانند:

 «ق»است آنگاه  . اگر برخی آ ب0

 «ق»اگر هر آ ب است آنگاه  ∴
صادق          8 شد با مقدم جزئی نیز  صادق با صله جزئی با مقدم کلی  ضیه مت . هر گاه ق

 خواهد بود. 
 «ق»است آنگاه  آ باگر هر  یگاه. 0

 «ق»است آنگاه آ ب  یاگر برخ یگاه ∴
نیز به نحو  عام چیزی باشههد سههتلزم به نحو جزئی م     خاص  اگر موجبة در قضههايای 

 مستلزم چیزی نباشد خاص نیز مستلزم آن نیست. عام جزئی مستلزم آن است. زيرا اگر 
ای که مقدم آن از ترکیب عطفی دو جزء تشههکیل شههده باشههد معادل   . هر متصههله1

صله  ست که مت صله    ای ا شرطی مت ست که   مقدم آن يکی از اجزاء مقدم و تالی آن  ای ا
 مقدم آن جزء ديگر مقدم و تالی آن تالی آن متصله است

   «ل»آنگاه « ک»و  «ق»اگر ∴
   «ل»آنگاه « ک»آنگاه اگر  «ق»اگر ∴

 شودشناخته می 1قاعده صدورامروزه اين مالزمه 
اشد با جابجا کردن مقدمها، متالزم   ای، شرطی متصله ب  . هر گاه تالی شرطی متصله  5

 آيد:آن بدست می
 «ل»آنگاه « ک»آنگاه اگر « ق»اگر  ∴
 «ل»آنگاه « ق»آنگاه اگر « ک»اگر  ∴

 شودشناخته می 8قاعده جایگشتاين دو قضیه متالزمند و امروزه با نام 
 . بطورکلی اگر بپذيريم که: 1

 «ک» آنگاه« ق» اگر
 گفت:توان بر طبق قواعد لزوم می

 .(است« ق» لوازم« ک» لوازم« )ک الزم» آنگاه« ق» اگر
 .( است« ک» ملزومات« ق» ملزومات« )ک» آنگاه« ق ملزوم»  اگر
 .( است« ک الزم»  ملزومات« ق» ملزومات« )ک الزم»  آنگاه« ق ملزوم»  اگر

 شويم:حال با  کر دو مثال با شیوه استدالل آن آشنا می



 038 نصیر خواجه و ابهری کشی، نگاه غیرتام از جزء در مشترک اقترانی شرطی قیاس
 

   

 :  9مثال 
  آنگاه هیچ آ ب نیست «س». اگر 0
  «ش»آنگاه  نیست ب ه . اگر برخی1
  «ش»آ است آنگاه  آنگاه اگر هر ه «س» اگر ∴
 قضیه صادق )متشکل از مقدمه فرضی(  آ است آنگاه هر هآ است . اگر هر ه8
آ  آ است، آنگاه هیچ آ ب نیست و هر ه ، اگر هر ه«س». اگر 1

 است
 (8و0الزم ترکیب )

 (1شکل اول )   ب نیست.  آ است آنگاه هیچ ه آنگاه اگر هر ه «س». اگر 5
 ب نیست.  آ است آنگاه برخی ه آنگاه اگر هر ه «س». اگر 1

  
 (5تداخل )

 (1و1شرطی )قیاس     «ش»آ است آنگاه  آنگاه اگر هر ه «س» . اگر3
در ضمن استدالل است. )ابهری،  از نکات جالب این استدالل استفاده از قضیه همواره صادق

1391 :301-300) 

 :  2مثال 
دانان از مقدمه فرضی استدالل را می توان در قالب دلیل شرطی     با توجه به استفاده منطق 

 بیان کرد:
 

 یستآ ب ن یچآنگاه ه« س» . اگر9
 «ش»آنگاه  یستن ب ه یاگر برخ. 2
 «ش» آنگاه است آ ه هر اگر آنگاه «س» اگر ∴

 فرض . س8 
 است آ ه هر. 1 

 یستآ ب ن یچه. 5
 ب نیست ه یچه. 1
 نیست ب ه برخی. 3
 . ک3

 فرض
 (0و8وضع مقدم )
 (1و5شکل اول )

 (1الزم )
 (1و3وضع مقدم )

 (3-1دلیل شرطی ) «ش» آنگاه است آ ه هر اگر. 1 
 (1-8دلیل شرطی ) «ش» آنگاه است آ ه هر اگر آنگاه «س» اگر. 01
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 بازسازی دستگاه استنتاجی قیاس متصله مشترک در جزء غیرتام
ست     ستنتاجی، د ستگاه ا سه امر   بطور طبیعی در هر د سنتی الاقل    کم بر مبنای منطق 

 وجود دارد 
 هايی مبنای اثبات قیاس های ديگرند )که آنها را قیاس پايه نامیده ايم(ه قیاس0
ا آيد )که آنها رهای قبلی بدست می هايی که اعتبارشان با ارجاع به قیاسه قیاس1

 قیاس غیرپايه نامیده ايم(
مانند شود )های دسته دوم به دسته اول برگردانده میه قواعدی که بوسیله آنها قیاس8

 عکس مستوی، عکس نقیض و پاره ای از مالزمات شرطی(
د  اندانان در انتاج اقسههام چهارگانه پیمودهروشههی که کشههی و برخی ديگر از منطق 

يکپارچه و منسههجم نیسههت. زيرا شههناخت روشههن و متمايزی از آن سههه امر در اختیار   
صغری و          نمی سط در مقدم  سمی که حد و ستیابی به نتیجه در ق شان برای د گذارد. اي

ضی بهره می     کبری قرار دارد و تألیف ست، از مقدمه فر شارک منتج نی یرند.  گدو طرف م
دانند در حالی  ف بر انتاج دو طرف مشههارک میاما در سههه قسههم ديگر اسههتنتاج را متوق

تر است زيرا در قسم سوم اگر مقدمات     استفاده از مقدمه فرضی برای شکل سوم طبیعی    
شند نتیجه کلی است ولی قسم چهارم ابتدا از طريق عکس صغری به قسم سوم           کلی با

ضی بر روی آن اعمال می     تبديل می سپس مقدمه فر ه  هموارشود از اينرو نتیجه  شود و 
 جزئی است.  

شکال چهارگانه تألیف     سام چهارگانه قیاس و ا سد اق شارک    به نظر می ر دو طرف م
ستند و لذا می      شرطی نی ستنتاج از قیاس  سؤال را مطر معیار متمايزی برای ا    توان اين 

کرد که اگر در قسم چهارم دو طرف مشارک منتج باشند، آيا قیاس شرطی نتیجه ندارد؟      
سم   شرطی نتیجه ندارد؟ برای       و اگر در ق شند آيا قیاس  شارک منتج نبا اول دو طرف م

                                                                   ها و طبقه بندی منسههجم آنها ابتدا بايد قیاس های بی ن و پايه را از  شههناخت دقیق قیاس
سپس قواعد برگرداندن قیاس    های غیرپايه به قیاس های پايه را  ساير قیاس ها متمايز و 

مق قواعد منطقی به قیاس های پايه برگرداند           معلوم کرد. هر قیاسهههی را که بتوان با ک   
 منتج خواهند بود.

یاس، می    کار ابهری را در افزايش ضهههروب منتج ق یل     ابت گامی در جهت تکم توان 
دستگاه استنتاجی برای قیاس شرطی دانست. او با افزودن ضروب در قسم دوم، سوم و         

شان می  شند قی   چهارم ن شارک حتی اگر منتج نبا شرطی می دهد که دو طرف م د  تواناس 
منتج باشد. خواجه نصیر نیز با پايه قرار دادن قسم اول و افزودن عکس نقیض به قواعد     
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مند بودن دسههتگاه قیاس شههرطی   های در جهت نظامهای غیر پايه به قیاسارجاع قیاس
 حرکت کرده است.

صیر می    تلفیقاز  شی، ابهری و خواجه ن ستگاه واحدی از قیاس آراء ک های  توان به د
شههرطی دارای حد وسههط غیرتام دسههت يافت. اين دسههتگاه اسههتنتاجی از يق صههورت  
سم             ست و يا ق سم اول ا ستداللی پايه يا ق صورت ا ست و آن  ستداللی پايه برخوردار ا ا

 سوم.
 

 ومصورت استنتاجی پایه د صورت استنتاجی پایه اول
  «1م»آنگاه  «س». اگر 1

 «0م» آنگاه« ش». اگر 0
 )شرط انتاج(  «م» آنگاه «0م»و  «1م». اگر 3

  «م»آنگاه « ش»آنگاه اگر  «س»اگر  ∴

  «1م»آنگاه  «س». اگر 1

 «ش» آنگاه «0م». اگر 0
 )شرط انتاج(  «0م» آنگاه «م»و  «1م» . اگر3

 «ش»آنگاه  «م»آنگاه اگر  «س»اگر  ∴
 

انتاج هر دو قسهههم موجبه بودن هر دو مقدمه و کلی بودن يکی از مقدمات        شهههرط 
دو طرف مشارک بايد منتج باشد و اگر قسم  است. اگر قسم اول را پايه قرار دهیم تألیف

دو طرف مشهههارک )ق مقدمه     دوم را پايه قرار دهیم بايد تالی صهههغری با نتیجه تألیف        
 کبری را نتیجه دهد.فرضی(، ه با واسطه يا بی واسطه ه مقدم 

هر ضربی از اقسام چهارگانه قیاس شرطی متصله که در جزءغیر تام مشترکند، اگر با    
کمق عکس مسههتوی و يا عکس نقیض به يکی از اين دو ضههرب تبديل شههوند منتج    

 خواهند بود.
متصله التالی است که مقدم آن مقدم صغری است با      نتیجه در هر دو صورت متصله  

ستنتاجی        اين تفاوت که  صورت ا ستنتاجی اول مقدم تالی نتیجه و در  صورت ا اکبر در 
 دوم تالی تالی نتیجه است و نتیجه هر يق نیز از ديگری قابل استنتاج است.

نکته جالب آن است که اين دو قالب استنتاجی قابل تبديل به يکديگرند. برای تبديل  
 دو صورت استنتاجی به يکديگر:  

های اسههتدالل بوسههیله عکس نقیض بجای يکديگر قرار      ً                  اوال  مقدمه دوم صههورت 
 گیرند  می

 ای زير:     ً                               ثانیا  با توجه به تعاول دو صورت گزاره
p  (q  r) ⊣⊢ p  (¬r  ¬q) 

 شوند.  صورت استنتاجی مقدمه سوم در دو ضرب پايه جايگزين يکديگر می
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ل تبدیل استنتاجی پایه اوتوان به صورت به همین ترتیب صورت استنتاجی پایه دوم را نیز می
 کرد.

سط  حد وکه  یشرط  یاسقدو صورت استداللی پايه گر چه نسبت به ساير ضروب      
ست، پايه محسوب می   تام یرجزء غدر آن  سی      ا سته به اعتبار قیا شوند اما اعتبار آنها واب

  دانان دالئلاست که حد اوسط آن جزء تام است. اگر مانند ابهری و برخی ديگر از منطق
ست،        ا سط آن جزء غیرتام ا سهايی که حد او سام قیا ين قیاس را مخدوش بدانیم تمام اق

 افتند.  از اعتبار می

 نتیجه گیری
قیاس مرکب از دو متصله را که اشتراک در جزء    در المختصر االوسط حکم   ابن سینا   -0

  ینتنخس ی. در واقع کشی برگردانده استو شرط یحملقیاس مرکب از ه غیر تام دارند ب
استدالل نهفته در سخن  نیز  یرخواجه نصرا تفصیل داده و  سخن ابن سینا است که یکس
دانانی که از اين نوع قیاس بحا کرده و نتیجه متصله  منطق را شر  کرده است.   یناس  ابن

ته  ته          گرف فاوت در پیش گرف بات آن دو روش مت یاس و داليل اث یان نتیجه ق ند در ب ند.   ا ا
لدي   به زين ا بازمی  روش اول  به خونجی  گردد. در هر دو روش ن کشهههی و روش دوم 

  هلرا متصههه یجهنت یخونجنتیجه قیاس قضهههیه شهههرطی مرکب اسهههت با اين تفاوت که 
 .ی اخذ کرده استالتالهمتصل لهمتصآن را  یکشو  ینالطرفهمتصل
شارک            -1 ست که ترکیب م سوم آن ا سم اول، دوم و  شرط انتاج ق شی،  در تقرير ک

شار    ست که ترکیب         صغری با م سم چهارم آن ا شرط انتاج ق شد. اما  ک کبری منتج با
 مشارک صغری با مقدمه فرضی، منتج مشارک کبری باشد  

دانان نکات ارزشمندی در باره روابط بین قضايای شرطی، شیوه ه از کلمات منطق8
تالش ام آيد. با تمرود، بدست میاثبات قیاس و قواعدی که در اثبات انتاج قیاس بکار می

رطی های شاند، دستگاه استنتاجی ارايه شده برای قیاسو دقت نظری که آنان بخرج داده
مشتمل بر جزء غیرتام، به دالئلی از جمله بکارگیری مفاهیم و مضامین منطق حملی 
يکدست نبوده و از دقت الزم برخوردار نیست و نیازمند باز سازی و تکمیل است. ابهری 

 ش کرده اند اين نواقص را برطرف سازند.و خواجه تا حدودی تال
                            ً                                        ه ابهری در تکمیل روش کشی اوال  قیاسی را که حد وسط در تالی مقدمات قرار 1

داند و شرايط انتاج و ضروب قسم دوم و سوم  را بر اساس آن  کر دارد، قیاس پايه می
اند. ابهری یرضافزايد که مبتنی بر مقدمه ف           ً                            کند و ثانیا  برای قسم دوم، سوم ضرائبی میمی

 دهد. در اين تقرير قیاسدر برخی آثار خود نتیجه قیاس را منفصله مانعه الخلو قرار می



 033 نصیر خواجه و ابهری کشی، نگاه غیرتام از جزء در مشترک اقترانی شرطی قیاس
 

   

 شود. از اينرو عدم اعتبار قیاس شرطی متصله و عکسمتصله به قیاس منفصله تبديل می
 زند. مستوی بدان آسیبی نمی

قدمات قرار دارد، به ه خواجه نیز همانند ديگران، قیاسی را که حد وسط در تالی م5
کند و شرايط انتاج و ضروب ساير اقسام را بر اساس آن  کر عنوان قیاس پايه معرفی می

کند. تمايز تقرير خواجه آن است که با استفاده از عکس نقیض، ضروب قسم چهارم می
 گرداند.را به قسم اول برمی

یاس در دستگاه استنتاجی قتوان رسید که دان به اين نتیجه میه از تلفیق آراء منطق1
توان يق قیاس را اصلی و پايه قرار داد و شرطی که حد وسط در آن غیرتام است، می

ساير قیاس ها را به آن برگرداند. آن قیاس پايه يا قسم اول است و يا قسم سوم. در اين 
 ،دستگاه استنتاجی برای اثبات ضروب، از قواعدی مانند: قیاس شرطی مشتمل بر جزء تام

 شود.عکس مستوی، عکس نقیض، نقض تالی و لوازم شرطیات استفاده می
 

 هانوشتپی

توان ساخت. زيرا يا موضوع و محمول قضیه به ترتیب هشت قضیه می« ه»و « آ». از دو حد معین مانند: 0
واند تاست و يا بالعکس و در هر يق از اين دو حالت، قضیه يکی از محصورات چهارگانه می« ه»و « آ»
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