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Abstract 
In this paper, we show that the extant manuscripts of Shams al-Dīn 
Samarqandī’s logical books Qisṭās al-afkār and Sharḥ al-Qisṭās exhibit a 
double version of exposition of mixed syllogisms which are composed of khārijī, 
ḥaqīqī and mental readings of quantified categorical propositions. This duble 
version presents different or even conflicting judgements on those mixed 
syllogisms. Because of the chronological precedence of one group of the 
manuscripts over the other, we call these two expositions "first version" and 
"second version," respectively. In addition, the manuscripts of both versions 
are divided into two groups. In one group, at the beginning of the section of 
propositions, when introducing the division of propositions into khārijī, ḥaqīqī 
and mental, a phrase is added to the manuscripts, which is only consistent with 
the contents of the second version. Since in the logical tradition in the Islamic 
world we have found the issue of mixed syllogisms composed of the three 
propositions only in these two works of Samarqandī, the importance of these 
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two versions and of the added phrase is doubled and it must be examined 
whether the added phrase and the second version are from Samarqandī himself 
or from another scholar. In the present article, we will introduce the 
differences between the two versions and try to explain their relationship. In 
the end, we will critically edit the texts of these two versions in full. 
 
Keywords: Shams al-Dīn Samarqandī, khārijī, ḥaqīqī, mental, propositions, 
implication 
 
Extended Abstract 
 
Shams al-Dīn Muḥammad ibn Ashraf al-Ḥusaynī Samarqandī (d. 
722/1322) has two important logical books: Qisṭās al-afkār and its self-
commentary Sharḥ al-Qisṭās. Editions of the former have been published 
recently by Necmettin Pehlivan in 2014 and by the present author in 2020. 
When editing it, the present author noticed that the manuscripts of Qisṭās al-
afkār can be divided into two groups which have different expositions of 
mixed syllogisms of the khārijī, ḥaqīqī and mental propositions. These two 
expositions do present conflicting judgements on the mixed syllogisms. In 
comparing these two versions of Qisṭās al-afkār with manuscripts 
of Sharḥ al-Qisṭās which were in our access then, we thought that 
Samarqandī had changed his ideas on the subject before authoring Sharḥ al-
Qisṭās, and so we chose to insert the version verified in the commentary into 
the version of Qisṭās al-afkār. Now, by studying other manuscripts of the 
commentary, we notice that its manuscripts themselves also have the very two 
versions which were presented in the extant manuscripts of Qisṭās al-afkār. 
This shows that the change in Samarqandī’s views, if any, has occurred after 
authoring his commentary. Because of the chronological precedence of one 
group of the manuscripts of Sharḥ al-Qisṭās over the other group, we call 
these two manuscripts respectively "first version" and "second version". 

In the first version, Samarqandī distinguishes between affirmative and 
negative syllogisms: 

1. If a mixed syllogism of khārijī, ḥaqīqī and mental propositions is 
affirmative (i.e. if both premises are affirmative) then the reading of 
the conclusion (i. e. its being khārijī, ḥaqīqī or mental) follows the 
reading of the stronger premise. (Actually, in Samarqandī’s view in 
Qisṭās al-afkār, a khārijī reading of an affirmative proposition is 
stronger than its ḥaqīqī reading, which in turn is stronger than its 
mental reading).  

2. If the mixed syllogism of khārijī, ḥaqīqī and mental propositions is 
negative (i.e. if one of its premises is negative) then the reading of the 
conclusion follows the reading of the negative premise.  

In the second version, however, Samarqandī takes the reading of the 
conclusion of a mixed syllogism (whether it is affirmative or negative) to 
follow the reading of the stronger premise. So, he does not distinguish now 
between affirmative and negative syllogisms in his second version. 

Also, there is another difference between the two versions. In the first 
version, as we said above, he takes the affirmative khārijī, ḥaqīqī and mental 
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propositions being sorted from the strongest to the weakest, and in 
the negative ones in the converse direction, from the weakest to the strongest. 
But in the second version, he restricts this verdict to I- and E-propositions, 
(i.e. affirmative particulars and negative universals). As to A- and O-
propositions, (i.e. affirmative universals and negative particulars), he holds no 
implicational relation between the khārijī, ḥaqīqī and mental propositions. 

Actually, in most of the manuscripts of the second version, the difference 
discussed in the last paragraph is expressed explicitly at the beginnings of a 
section discussing the three readings of propositions, but we find two 
manuscripts of the second version that lack this explicit expression. So we can 
divide the manuscripts of Sharḥ al-Qisṭās into four groups:  

 
1. those containing the first version and lacking the explicit expression 

discussed above (23 manuscripts),  
2. those containing the second version but lacking the explicit expression (2 

manuscripts),  
3. those containing both the first version and the explicit expression (3 

manuscripts),  
4. those containing both the second version and the explicit expression (3 

manuscripts).  
 

Chronologically, the first group is the oldest and the third is the latest 
copied manuscripts which are in the present author’s access now. 

Unfortunately, we do not have access to all the extant manuscripts 
of Sharḥ al-Qisṭās to see how much per cent of them belong to each of the 
four groups described above and how they are distributed from the viewpoint 
of the date of being copied. If we accessed them we could study their relations 
better and with much more exact. At the end of this paper, we will critically 
edit in full the texts of these two versions, with the hope that in the future more 
evidence will be found as to whether or not the second version can be really 
attributed to Samarqandī himself and if yes why he changed his ideas on the 
subject. 
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 36-5، صفحات 1401، بهار و تابستان 41خرد، شماره مجله علمی جاویدان

  خارجیه و حقیقیه از اختالط قضایای دو تحریر
 سمرقندی الدین شمسنزد 

 * اسداهلل فالحی
 چکیده

و  قسطاس األفکارهای های خطی کتابدهیم که نسخهدر اين مقاله نشان می
های در مبحث قیاس، هر دو از شمس الدين سمرقندی، شرح القسطاس

، دو تقرير يا دو ط قضايای خارجیه، حقیقیه و ذهنیهدر بحث اختالحملی، 
ی ياد هااختالط احکام منطقیِ . اين دو تقريردهندتحرير متفاوت را نشان می

اند. به دلیل تقدم زمانی و نتايج آنها را به دو روش متعارض ارائه کرده شده
های خطی بر دستة ديگر، اين دو تحرير تاريخ کتابت يک دسته از آن نسخه

های نسخه افزون بر اين، نامیم.می« تحرير دوم»و « تحرير اول»را به ترتیب 
شوند که در يک دسته، در به دو دسته تقسیم میخود تحرير هر دو خطی 

يک  ،هنگام معرفی قضايای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ،اوايل بخش تصديقات
افزوده شده که صرفا با محتوای تحرير دوم هماهنگ ها به اين نسخهعبارت 
. از آنجا که مبحث اختالط ايمیدهنام« بحسب الحصر»و ما آن را عبارت  است

قضايای ثالث را در تاريخ منطق در جهان اسالم تنها در اين دو اثر از 
دوچندان « بحسب الحصر»ايم اهمیت اين دو تحرير و عبارت سمرقندی يافته

از « بحسب الحصر»شود و بايد بررسی کرد که آيا تحرير دوم و عبارت می
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کنون ما در اين زمینه تاآنجا که اطالعات  سمرقندی است يا از ديگران. از

پردازيم و تالش های اين دو تحرير میبسیار اندک است، به معرفی تفاوت
های آنها را بیان کنیم به امید اينکه در آينده شواهد کنیم ربط و نسبتمی

بیشتری در خصوص انتساب يا عدم انتساب تحرير دوم به سمرقندی يافت 
 آوريم.تصحیح شدة اين دو تحرير را به طور کامل می شود. در پايان، متن

 .الدين سمرقندیه، حقیقیه، ذهنیه، اخص، اعم، شمس: خارجیهاواژهکلید

 مقدمه. 1
دانان مسلمان است که ريشة آن را های منطقتقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه از نوآوری

دانان ( ولی منطق1400توان جستجو کرد )برای تفصیل آن بنگريد به فالحی در ارسطو می
الدين شمساند. در اين میان، مسلمان در رشد و توسعة آن بیشترين سهم را داشته

ق.( 683)تألیف:  قسطاس األفکارخود منطقی  کتاب ترينهمدر مق.( 722)د. سمرقندی 
تحلیل »در بخش  ،ق.(692)تألیف:  شرح القسطاس نیز در شرح خودنوشت او بر آن، و

)برای تفصیل نسبت میان قضايای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه را بیان کرده است « محصورات
برای نخستین بار ، «حملیهای قیاس»تر، در بخش و سپس( 1401آن بنگريد به فالحی 

دهد برای آخرين بار( های ما نشان میدر تاريخ منطق در جهان اسالم )و تا آنجا که يافته
فالحی بنگريد به ) کندمی را طرح و به تفصیل بررسیگانه اختالط اين قضايای سه

در هر دو  شرح القسطاساز کتاب در دسترس ما های نويسسفانه دست. متأب(1401
دستة عمده  چهاردارند و از اين منظر به  یبدلی بسیار مهمنسخه هایاختالف مبحث

و متن تصحیح شدة  پردازيمبه آنها می های دوم و سوم مقالهبخشکه در  شوندتقسیم می
 آوريم.دو تحرير را در بخش چهارم به صورت جداگانه می

 های خارجیه، حقیقیه و ذهنیهنسبت میان قضیه
« اخص مطلق»را خارجیه موجبة قضیة  فی تحقیق األسرار اس األفکارقسطسمرقندی در 

ها و در سالبهگرفته ذهنیه موجبة از « اخص مطلق»را حقیقیه موجبة حقیقیه و موجبة از 
نیز  شرح القسطاسهای نويسدستدر بیشتر  ها حکم کرده است.اين رابطه عکس هب

نیز وجود دارد که  شرح القسطاسهای اندکی از ها بیان شده است اما نسخههمین نسبت
دانسته های کلیه های جزئیه و سالبهمخصوص موجبهرا « عموم و خصوص مطلق»نسبت 

ها انکار کرده است. بر پاية اين نسخههای جزئیه های کلیه و سالبهموجبه آن را برایو 
های موجبه در موردهای میان خارجیه، حقیقیه و ذهنیه نسبتکه توان نتیجه گرفت می

 «.عموم و خصوص مطلق»است نه « عموم و خصوص من وجه»های جزئیه کلیه و سالبه
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نسخة خطی در دسترس ماست که همگی نسبت میان قضايای  8 قسطاس األفکاراز 
 31 شرح القسطاسکنند که در پاراگراف پیشین شرح داديم. اما از ثالث را چنان بیان می

در دسترس داريم که در بحث نسبت میان قضايای ثالث به دو دسته تقسیم خطی  نسخة
 26دست کم است  االفکارقسطاس های مطابق نسخهشان محتوایکه دستة اول  شوند:می

 5است  قسطاس االفکارهای مخالف نسخهشان محتوایکه و دستة دوم  هستندنسخه 
در آنها آمده و  قسطاس االفکارکه يک عبارت بسیار مهم و مخالف با محتوای  اندنسخه

افزوده  نیست. اين عبارتِ شرح القسطاسهای نويسذکری از آن در دستة اول از دست
 نامیم.می« الحصر بحسب»عبارت  های دستة دوم آمدهدر نسخهرا به دلیل توضیحی که 

و نیز تقدم زمانی  های در دسترس از دستة اولبا توجه به تعداد بسیار باالی نسخه
پس از « بحسب الحصر»رسد که عبارت ، به نظر ما چنین میهانسخه تاريخ کتابت آن

)توسط خود به آن افزوده شده است  شرح القسطاسگستردة نگارش اولیه و انتشار 
از آن خود سمرقندی بوده يا از « بحسب الحصر»سمرقندی يا فردی ديگر(. اينکه عبارت 

که اين ايم هگرفتفرض  چنین چنان پوشیده است و ما عجالتا  سوی ديگران برای ما هم
 ستناد آن به ديگران بیابیم.تری بر اادلة محکم مگر آنکهعبارت از خود سمرقندی است 

 ما اين بحث را در بخش دوم مقاله پی خواهیم گرفت.

 های خارجیه، حقیقیه و ذهنیههای حملی و اختالط قضیهقیاس
سمرقندی برای نخستین بار اختالط ، «های حملیقیاس»در مبحث از سوی ديگر، 

ترين آن را يکی از مهم توانمیکه  های خارجیه، حقیقیه و ذهنیه را طرح کرده استقضیه
قسطاس های نويسدر اين مبحث دست متاسفانه. های منطقی او به شمار آوردنوآوری
های و اين فهم انديشهشوند های مهمی دارند و به دو دسته تقسیم میاختالف األفکار

 سازد. نوآورانة سمرقندی را در اين بحث دشوار می
سرمنشأ افزودن رسد کسی که به نظر میها، با تأمل بیشتر در محتوای اين اختالف

صالح را بوده  شرح القسطاسهای نويسبه دستة دوم از دست« بحسب الحصر»عبارت 
 گانه در مبحث قیاسهای سهر اين ديده است که تغییراتی را نیز در بحث اختالط قضیهد
اختیار داريم  در قسطاس األفکارای که از از هشت نسخهاعمال کند.  قسطاس األفکاراز 

است و محتوای « بحسب الحصر»نسخه در مبحث اختالطات مخالف عبارت  5محتوای 
 نسخه با آن عبارت مطابقت دارد. 3

نیز راه يافته است و ما در بخش سوم مقاله به اين  شرح القسطاسها به اين اختالف
در  قسطاسشرح الای که از نسخه 31، از مبحث اختالطاتدر  .موارد خواهیم پرداخت
نسخه  5 و محتوای «بحسب الحصر»عبارت مخالف  هنسخ 26دسترس داريم محتوای 
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بحسب »شود يا فاقد عبارت آن هستند. هر دو گروه خود به دو دسته تقسیم می طابقم

 چهاربه  شرح القسطاسهای در دسترس ما از . بنابراين، نسخهيا واجد آن هستند« الحصر
 شوند:دستة زير تقسیم می

 نسخه( 23) مخالف با آن عبارت مبحث مختلطاتشامل و « بحسب الحصر»فاقد عبارت  .1
 نسخه( 3) مطابق با آن عبارت مبحث مختلطاتشامل و « بحسب الحصر»فاقد عبارت  .2
 نسخه( 2) مخالف با آن عبارت مبحث مختلطاتشامل و « بحسب الحصر»واجد عبارت  .3
 نسخه( 3) مطابق با آن عبارت مختلطاتمبحث شامل و « بحسب الحصر»واجد عبارت  .4

 هایهنسخاز  اخیردستة دو به « بحسب الحصر»عبارت  سرمنشأ افزودنرسد به نظر می
 دررا مربوط به مبحث مختلطات ، يا فرد ديگری به پیروی از او، تغییرات شرح القسطاس
نیز اعمال کرده است و از اين رو،  ،قسطاس االفکاراصلی، يعنی کتاب  ازمبحث قیاس 

روبرو هستیم  قسطاس االفکارهايی از نويسبا دست مبحث مختلطاتدر چنان که ديديم، 
که اين تغییرات در آنها اعمال شده است، هرچند در بحث معرفی قضايای حقیقیه و 

افزوده نشده  قسطاس االفکارهای نويسبه اين دست« بحسب الحصر»خارجیه عبارت 
افزوده و  شرح القسطاسدهد فردی که آن عبارت را به نشان می است. اين احتماال وده ب

حسب ب»اموش کرده است که مشابه عبارت آن تغییرات را در بحث قیاس اعمال کرده فر
غیر از آن فردی است که آن تغییرات را  بیفزايد و يا شايدقسطاس االفکار را به « الحصر

اعمال کرده است. در هر صورت، چنان که گفتیم، فکار قسطاس االدر بحث قیاس از 
گیريم که فردی که در مبحث قیاس در متن و شرح فرض را بر آن می اينجا هم عجالتا 

را در بحث « بحسب الحصر»دست برده و تغییراتی را اعمال کرده همان است که عبارت 
  معرفی قضايای حقیقیه و خارجیه افزوده است.

گانه و در مبحث قضايای سه« بحسب الحصر»به عبارت  در بخش دومدر اين مقاله، 
تصحیح متن پردازيم و در پايان به دو تحرير بحث اختالط اين قضايا می در بخش سوم

 آوريم.را می شرح القسطاس ازاين دو تحرير شدة 

 های سمرقندی در مورد خارجیه، حقیقیه و ذهنیه . تحلیل2
شرح های و دستة بزرگی از نسخه قسطاس األفکار هایهبه گواهی همة نسخ سمرقندی
اخص » را از حقیقیه و حقیقیه« اخص مطلق»را ها قضیة خارجیه ، در موجبهالقسطاس

 :ها بر عکسو در سالبه است دانسته از ذهنیه« مطلق
ذا اكنت موجبة. ذا اكنت سالبة لأّن  و الأّول أأخّص من الثاين و هو من الثالث ا  و ابلعكس ا 

 (.254، ص قسطاس الأفاکر) نقیَض الأّعِّ أأخصُّ من نقیض الأخّص.

ذا اكنت القضّیة ...  الاعتبار اخلاريج أأخّص من احلقیقي، و احلقیقي من اذلهين. هذا ا 

ذا اكنت سالبة، فیكون الأمر بعكس ذكل، أأي یكون اذلهين أأخّص من  موجبة. أأّما ا 



  13 سمرقندی الدين شمسنزد  خارجیه و حقیقیه قضايای اختالط از تحريردو 

 

 
 

نقیض املوجبة و قد عرفت فامی تقّدم أأّن نقیض  احلقیقي، و احلقیقي من اخلاريج؛ لأّن السالبة

 2558ش. اياصوفیا خانة نسخة کتاب ،رشح القسطاس) الأّع أأخّص من نقیض الأخّص.

 (.ب9برگ 

نسخة زير مطالب را به  26که در دسترس ما است  شرح القسطاسهايی از در میان نسخه
ها را بر حسب تاريخ کتابت اند که در جدول زير اين نسخهآورده عبارت اخیر دو صورت

 ايم:مرتب کرده
 آدرس عبارت اخیر تاریخ کتابت شماره کتابخانه 
 آ50-آ49برگ  ق.693 1035ش.  برلین  .1
 آ126-آ125برگ  ق.693 3399ش.  طوپقاپی  .2
 آ51-آ50برگ  ق.698 2214ش.  مانیسا   .3
 72-70ص  ق.704 1798ش.  شهید علی پاشا   .4
 آ34-ب33برگ  ق.705 (عربی) 11ش.  دانشگاه يیل    .5
 101-100ص  ق.711 511ش.  نجیب پاشا  .6
 آ57-آ56برگ  ق.714 342ش.  عموجه زاده  .7
 آ53-آ52برگ  ق.717 8195ش.  يوسف آغا   .8
 آ82-ب81برگ  ق.718 1674ش.  عاطف افندی   .9
 آ57-آ56برگ  ق.721 622ش.  اسکوريال   .10
 ب56-ب55برگ  ق.722 277ش.  داماد   .11
 آ49-آ48برگ  ق.722 781ش.  ينی جامع   .12
 ب95برگ  ق.737 2666ش.  لی الله  .13
 آ221-آ220برگ  ق.749 1169ش.  فیض اهلل افندی  .14
 آ60-آ59برگ  ق.757 2558ش.  اياصوفیا  .15
 آ65-ب63برگ  ق.780 2450ش.  چوروم   .16
 آ45-آ44برگ  ق.780 1892ش.  فیض اهلل افندی  .17
 ر 42-چ 41ص  ق.786 3173ش.  چستربیتی  .18
 آ76-آ75برگ  ق.873 3397ش.  طوپقاپی   .19
 ب75-ب74برگ  بدون تاريخ 10650ش.  آستان قدس  .20
 ب81-آ80برگ   بدون تاريخ 1415ش.  جار اهلل   .21
 آ71-ب69برگ  بدون تاريخ 721ش.  حاجی سلیم آغا   .22
 ب58-ب57برگ  بدون تاريخ 3360ش.  فاتح   .23
 آ78-آ77برگ  بدون تاريخ 3375ش.  فاتح   .24
  آ26برگ  بدون تاريخ 441ش.  مجلس شورای اسالمی  .25
  118-116صفحه  بدون تاريخ 3859ش.  مجلس شورای اسالمی  .26

اند )سمرقندی نسخة اول در زمان حیات مصنف کتابت شده 12شود، چنان که ديده می
 ق. است(. 722درگذشتة 
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 «بحسب الحصر»عبارت 
نسخة بیست و ششم و نیز در حاشیة ) نسخة ديگر که به آنها دسترسی داريم پنجاما در 

، يک عبارت افزودة بسیار مهم هست که (1415ش. جار اهلل ياد شده در باال، يعنی 
 :کندهای ديگری میان قضايای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه بیان مینسبت

قیقیة أأخّص من اذلهنیة[ حبسب نفس هذا ]= كون اخلارجیة أأخّص من احلقیقیة و احل 
 الاعتبارات. 

أأخّص من املوجبة  –لکّیة اكنت أأو جزئیة  –و أأّما حبسب احلرص فاملوجبة اخلارجیة 
 اذلهنیة. « اجلزئیة»احلقیقیة و کذا املوجبة احلقیقیة من املوجبة « اجلزئیة»

خارجیًا مع کذب « لّک حیوان ال عنقاء»و لیست اللکّیة أأخّص من اللکّیة لصدق 
[ و  احلقیقیة لکّیةً   . مع کذب اذلهنیة لکّیةً  حقیقیةً « لّک بعد ماّدي»]صدقِّ

احلقیقیة و السالبة  السالبة اللکّیةاذلهنیة أأخّص من  السالبة اللکّیةو حینئٍذ تکون 
ش. لی اللهخانة نسخة کتاب ،رشح القسطاس) اللکّیة احلقیقیة من السالبة اللکّیة اخلارجیة.

 ب(.36برگ  2668ش. لی اللهخانة کتابب، 47برگ  2667
« بحسب الحصر»است عبارت  آمده اين چهار بند را به دلیل قیدی که در آغاز بند دوم

 پردازد. می« محصوره»های نامیم چه آنکه به کلیت و جزئیت گزارهمی
آن را  نیست و ما قسطاس االفکارهای در هیچ يک از نسخهو مشابه آن اين عبارت 
 ايم:نسخة زير مشاهده کرده ششو تنها در  شرح القسطاسهای در میان نسخه

 «بحسب الحصر»عبارت  تاریخ کتابت شماره کتابخانه 
 ب36برگ  ق.730 2668ش.  الله لی  .1
 ب47برگ  ق.777 2667ش.  الله لی  .2
 آ56برگ   ق.819 1110ش.  آستان قدس   .3
 آ55برگ   ق.824 903ش.  راغب پاشا   .4
 آ70برگ   بدون تاريخ 397ش.  محمود پاشا  .5
 ب81برگ  بدون تاريخ 1415ش.  جار اهلل )حاشیه(  .6

های متأخرتر از تاريخ کتابت نسخهنسبتا  ها شود، تاريخ کتابت اين نسخهچنان که ديده می
 هايی که تاريخ کتابت دارند(.سخهدستة نخست است )البته در میان ن

افزودة خود سمرقندی و حاصل يک تغییر « بحسب الحصر»عبارت دانیم که آيا ما نمی
های ديگران. است يا از افزوده شرح القسطاسپس از نگارش  های اونظر در انديشه

دانیم ، نمیشرح القسطاسهای موجود از چنین، به دلیل عدم دسترسی به همة نسخههم
 که چه درصدی از آنها اين افزوده را دارند. 
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بودن خارجیه « اخص مطلق»دهد که نشان می« بحسب الحصر»در هر صورت، عبارت 
 . های جزئیهموجبهاز حقیقیه و حقیقیه از ذهنیه اختصاص دارد به 

 ؛چیست؟ سمرقندی در اين خصوص ساکت است اين نسبت های کلیهموجبهاما در 
اخص من »ی آن را و محمد بن يوسف سنوس ، تفتازانیقطب الدين رازیعالمة حلی، اما 
تصحیح جعفری  شرح المطالع؛ قطب رازی، 256، ص القواعد الجلیةحلی، ) دانندمی« وجه

شرح المختصر فی سنوسی، ؛ 224، ص شرح الرسالة الشمسیة تفتازانی، ؛266ولنی ص 
اين يعنی در  .(108ی ص ق. حاشیه1321و چاپ  46ق. ص 1290چاپ ، فن المنطق

یه مستلزم حقیقیه است و نه حقیقیه مستلزم خارجیه، بلکه هر های کلیه، نه خارجموجبه
کنند. موجبة کلیه دو در برخی مواد )يعنی در برخی موضوعات و محموالت( صدق می

به اعتبار خارجیه صادق و به اعتبار حقیقیه کاذب است و در « غیرسیمرغ-حیوان»در مادة 
عتبار حقیقیه صادق است و در مادة به اعتبار خارجیه کاذب و به ا« حیوان-سیمرغ»مادة 

« هر حیوان غیر سیمرغ است»به هر دو اعتبار صادق است )يعنی جملة « حیوان-انسان»
« هر سیمرغ حیوان است»به اعتبار خارجیه صادق و به اعتبار حقیقیه کاذب است و جملة 
« ن استهر انسان حیوا»به اعتبار خارجیه کاذب و به اعتبار حقیقیه صادق است و جملة 

 به هر دو اعتبار صادق است.(
های جزئیه برقرار است به سادگی نتیجه میان موجبه« اخص مطلق»از اينکه رابطة 

های جزئیه هستند نیز برقرار که نقیض موجبه های کلیهسالبهشود که همین رابطه میان می
 است اما به صورت معکوس. 

و  بنا به رأی قطب رازی، «تالزم»بنا به رأی عالمة حلی اما  های جزئیهسالبهدر مورد 
 برقرار است« من وجهعموم و خصوص »و بنا به رأی سنوسی « تباين جزئی» تفتازانی

زيرا سالبة  تر استسنوسی دقیق رأیدرست است، اما  رأی اخیرهر دو . (هامأخذ همان)
و به اعتبار حقیقیه صادق به اعتبار خارجیه کاذب « غیرسیمرغ-حیوان»جزئیه در مادة 
به اعتبار خارجیه صادق و به اعتبار حقیقیه کاذب است « حیوان-سیمرغ»است و در مادة 

 به هر دو اعتبار صادق است.« حیوان-جسم»و در مادة 
اين نتیجه را سخن باال از با استفاده از قاعدة تداخل،  «بحسب الحصر»اکنون، عبارت 

ارجیه )چه کلیه و چه جزئیه( اخص مطلق از موجبة های خموجبه که دهدبه دست می
های حقیقیه )چه کلیه و چه جزئیه( اخص مطلق از موجبة جزئیة حقیقیه هستند و موجبه
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ها مستلزم جزئیة ذهنیه هستند. دلیل اين ادعا اين است که بنا به قاعدة تداخل، کلیه

موجبة کلیة خارجیه به عنوان  ها هستند و بنابراين، اخص از آنها هستند. بنابراين،جزئیه
مثال اخص مطلق از موجبة جزئیة خارجیه است و موجبة جزئیة خارجیه اخص مطلق از 
موجبة جزئیة حقیقیه است؛ بنابراين، موجبة کلیة خارجیه اخص مطلق از موجبة جزئیة 

 حقیقیه است.

 مثال سیمرغ برای قضیة حقیقیه
( حیوان)کلّ عنقاء « هر سیمرغ حیوان است»در اينجا مناسب است يادآور شويم که مثال 

ايم نیافته تفتازانی شرح مقاصدبه جز  از سمرقندی يا پس دانان پیشرا در آثار منطق
، قطب الدين برای نخستین بار و پس از او( 347ص  1، ج. شرح المقاصد)تفتازانی، 

 و آن را)کلّ عنقاء طائر( « هر سیمرغ پرنده است» :ذکر کرده استمثال ديگری را  رازی
 به کار برده استارموی  االنوار مطالعو کاتبی  ةشمسیرسالة هر دو شرح خود بر در 
و پس  (365و  266تصحیح جعفری ولنی ص  شرح المطالعو  253ص  شرح شمسیه)

ر فی فن شرح المختصدر آثار بعدی تکرار شده است )سنوسی، بوده که از قطب، مثال او 
سه رسائل ؛ مالصدرا، 108ی ص حاشیهق. 1321و چاپ  46ق. ص 1290چاپ ، المنطق
حاشیة علی،  ؛ میرزا محمد18، ص شرح فصوص الحکم؛ استرآبادی، 223، ص فلسفی

کشاف ؛ تهانوی، 278، ص اهلل الیزدی علی تهذيب المنطق للتفتازانی مال عبد علی حاشیة
ی آنها تحت تاثیر دهد که همه( و اين نشان می689ص  ،1، جاصطالحات الفنون و العلوم

  .اند و نه سمرقندیقطب بوده

 آیا سیمرغ یا عنقاء حقیقتی دارد؟
کلّ عنقاء » و« حیوانکلّ عنقاء »دو گزارة به ترتیب سمرقندی و قطب رازی ديديم که 

ه اين مثال دهد کاند و اين نشان میرا به عنوان قضیة حقیقیة صادق معرفی کرده« طائر
اينکه شود و آن اما در اينجا ايرادی وارد می .مناسبی برای قضیة حقیقیة صادق است

به معنای « حقیقت»زيرا تواند موضوع قضیة حقیقیه واقع شود حقیقتی ندارد و نمی« عنقاء»
تواند حقیقت داشته است و از اين رو، عنقاء به دلیل موجود نبودن نمی« ماهیت موجوده»

وجود حد و ماهیت برای حتی رسد عباراتی از فارابی وجود دارد که به نظر می باشد.
 شمارد:مردود مینیز را « عنقاء»

«. القول الشارح»یل يسّمى و القول اذلي يُلّخص به معىن ما سبیهل من الأسامء هذه السب 
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اّل أأن يسّمیه مسّم حّدًا ابشرتاك الامس. و عىل هذا جير  و لیس أأمر  يهو حّدًا هل، اللّهم ا 
و عىل هذه اجلهة يقال ىف «. ال هناية»و « اخلالء»املطلوابت اليت يدّل علیها امس مفرد مثل 

 (.331ج. ص  املنطقیات للفارايب)«. عنقاء مغرب»أأّن هل حّدًا ]و[ كذكل « عزنأأيّل»

 و« کلّ عنقاء حیوان»هايی مانند چنین عباراتی نتیجه گرفت که گزارهتوان از اينکه آيا می
د از نظر نگارنده محل ند به صورت حقیقیة صادق به کار رونتواننمی« کلّ عنقاء طائر»

به نظر  در آثار سمرقندی و قطب رازی بر خالف آن است. هاترديد است و کاربرد آن
توان نتیجه گرفت که ايشان در آثار اين بزرگان می« ءعنقا»رسد که از کاربرد مثال می
گیرند. به نظر نگارندة نمی« ماهیت موجوده»را به معنای « حقیقیه»در اصطالح « حقیقت»

است و از اين « مجاز»در اين اصطالح در برابر « حقیقت»رسد که اين سطور چنین می
ين است که آنچه حقیقتا قضیه ا« قضیة خارجیه»در برابر « قضیة حقیقیه»رو، مقصود از 

است از ديدگاه قدمای ما همان قضیة حقیقیه بوده است و نه قضیة خارجیه که مجازا  
منفصلة »در برابر « منفصلة حقیقیه»قضیه است. به همین صورت، به نظر نگارنده، اصطالح 

بودن اشاره به حقیقی بودن انفصال در اولی و مجازی « منفصلة مانع جمع»و « مانع خلو
در اين « حقیقت»آن در مانع خلو و مانع جمع از ديدگاه قدما است. بنابراين، واژة 

 نیست و اساسا ايراد ياد شده وارد نخواهد بود.« ماهیت موجوده»ها به معنای اصطالح

 قیاس اقترانی مختلط از خارجیه، حقیقیه و ذهنیه  .3
قیاس »در پايان بحث  القسطاسشرح و  قسطاس االفکارسمرقندی در هر دو کتاب 

به مبحث مهم اختالط قضايای خارجیه، حقیقیه در آن که  آوردمیای تتمّه« اقترانی حملی
های های سمرقندی است و در نوشتهپردازد. اين بحث از نوآوریو ذهنیه در قیاس می

 قسطاس االفکارتوان گرفت. خود سمرقندی در هر دوی پیشین هیچ سراغی از آن نمی
 دهد:بودن اين مبحث توجه می نوبه  شرح القسطاسو 

نّه ي  ته الأفاکر من قبيل فافهمه فا  ك يف حّل املغالطات و نی ع و هذا ابب حسن ما مس ّ
فاکر) الش هبات.  (.461، ص قسطاس الأ

، رشح القسطاس) و هذا ابب حسن ما ذكره املنطقیون و هو يفید يف حّل املغالطات.

 (.ب141برگ  2558ش. اياصوفیا خانة نسخة کتاب

قسم حاصل از ضرب سه حالت صغری در سه  9گانه را سمرقندی اختالط قضايای سه
شمارد و حکم اختالط هر اعتبار صغری با همان اعتبار کبری )يعنی هر حالت کبری برمی

داند که پیش از آن دو خارجیه، يا هر دو حقیقیه يا هر دو ذهنیه( را دقیقا مشابه آن می
 گذشت:
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. من رضب الثالثة يف نفسها ،ذا اكنت الاعتبارات ثالثًة، اكن اخللط بیهنا عىل تسعة أأقساما  

و حمك ثالثة مهنا و يه خلط لّک اعتبار مع نفسه قد عرفت مّما مّر من الاختالطات، لأّن 
فبقیت س تّة أأقسام و يه  ما مّر من أأحاکم الاختالطات عاّم خللط لّک اعتبار مع نفسه.

فاکر) بار مع ما خیالفه.خلط لّک اعت   (.456-455، ص قسطاس الأ

شود که قیاس اقترانی حملی از دو خارجیه نتیجة خارجیه ز اين عبارت چنین برداشت میا
دهد، چنان که دو حقیقیه مستلزم حقیقیه است و دو ذهنیه مستلزم ذهنیه. )اين از می

جهت، بايد به  وضعیت مقدمات و نتیجه بر حسب قضايای سه گانه؛ اما بر حسب
دهند و دو ضروريه نتیجة مختلطات موجهات مراجعه کرد؛ مثال دو مطلقه نتیجة مطلقه می

ها محدود دهند تا آخر. ما در اينجا، برای سادگی، خودمان را به مطلقهضروريه می
 سازيم.(می

 گانههای سهدو تحریر از نتیجة اختالط قضیه
قسم را شامل  9قسم از  6ديگر که و ذهنیه با يک سمرقندی برای اختالط خارجیه، حقیقیه

قسطاس های خطی کند که متاسفانه در نسخهشود يک قاعدة کلی )ضابط( ارائه میمی
شرح های خطی همتفاوت و ناسازگار است و اين تفاوت و ناسازگاری در نسخ االفکار

یری در نظرات رسد که احتماال تغیشود. به نظر ما چنین میهم مشاهده می القسطاس
است قاعدة کلی ، تحرير نخستِ اين دو بیانسمرقندی رخ داده است و يکی از اين دو 

 و ديگری تحرير دوم. 

 دو تحریر در قسطاس االفکار
 چنین است: قسطاس االفکار در دسترس ما ازهای نسخهبیشتر سمرقندی در  قاعدة کلی

 حتریر خنست:
 :الس تّة أأّن النتیجةو الضابط يف اعتبار النتیجة يف هذه 

ن 1]  ؛ ها كأخّص الاعتبارین اخملتلطنی يف ذكل القیاسكون اعتبارُ یاكنت موجبًة [ ا 
ن اكنت سالبة یكون اعتباُرها اكعتبار املقّدمة السالبة يف ذكل القیاس.2] قسطاس ) [ و ا 

فاکر  (.361، تصحیح هپلوان، ص الأ

 های زير است: اين تحرير مطابق نسخه
 «ضابط»آدرس بیان  تاریخ کتابت شامره کتابخانه
 آ142برگ  ق.688 2565ش.  اياصوفیا
 ب43برگ  ق.692 3399ش.  طوپقاپی
 46تصوير  ق.708 2213ش.  مانیسا

 ب87برگ  ق.a322 711ش.  استانبول 
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 ب39برگ  بدون تاريخ 1674ش.  عاطف افندی

ق. نگاشته 722نخست در زمان زندگی سمرقندی و پیش از درگذشت او در  نسخةچهار 
ق. نگاشته شده است و 683در  قسطاس االفکارکه  يادآوری کنیماند. )مناسب است شده

 ق.(.692در  شرح القسطاس
، قاعدة کلی به صورت ديگری تقرير شده قسطاس االفکارهای اما در برخی نسخه

 است:

 حتریر دوم:
كون ی –موجبًة اكنت أأو سالبًة  – يف اعتبار النتیجة يف هذه الس تّة أأّن النتیجة و الضابط

فاکر) .ها كأخّص الاعتبارین اخملتلطنی يف ذكل القیاس حاةل اال جياباعتبارُ  ، قسطاس الأ
 (.456تصحیح فالیح، ص 

 های زير است:اين تحرير مطابق نسخه
 «ضابط»آدرس بیان  تاریخ کتابت شماره کتابخانه

 آ122-ب121برگ  ق.758 1673ش.  عاطف افندی
 ب185برگ  بدون تاریخ 10650ش.  آستان قدس

 282صفحه  بدون تاریخ 3859ش.  مجلس شورای اسالمی
به صورت زير ياد شده دو تحرير در واقع ، 1673نويس عاطف افندی ش. در دست

 ترکیب و روی برخی عبارات آن خط کشیده شده است:
ها كون اعتبارُ یموجبًة اكنت أأو سالبًة  اعتبار النتیجة يف هذه الس تّة أأّن النتیجةو الضابط يف 

ن اكنت سالبة یكون اعتباُرها . حاةل اال جيابكأخّص الاعتبارین اخملتلطنی يف ذكل القیاس  و ا 
 اكعتبار املقّدمة السالبة يف ذكل القیاس.

آن کشیده شده سیاه است  است و خطی که روی 121در پايان برگ  حاةل اال جيابعبارت 
است و خطی که روی آن کشیده شده سرخ است.  122و عبارت بعد از آن در آغاز برگ 

به رنگ « بخّطه کذا»شده، جملة کشیدهو باالی دومین عبارت خط 122در ابتدای برگ 
 است(.« خط سمرقندی»سیاه نوشته شده است )که بنا به قرينة زير احتماال مقصود 

عبارت زير آمده است که مؤيد تغییر نظر  121ین نسخه در پايان برگ در حاشیة هم
 است: شرح القسطاسسمرقندی پس از نگارش 

ُت  یل أ خره اكن خبطّ املصنّف عىل هذا الوجه اذلي غَّیر لیه. « املكتوب أأّوالً »هذا الضابط ا  ا 
 فلیعتربه الناظر. ه.« ما كتبُت أأّوالً »ـلكن تقریر رشحه موافق ل

همان است که احتماال   «ما كتبُت أأّوالً »و  «املكتوب أأّوالً »رسد که مقصود از به نظر می
رسد روی آن خط سرخ کشیده شده و بر تحرير نخست داللت دارد. از اين رو، به نظر می
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ُت »که عبارت  لیه« املكتوب أأّوالً »هذا الوجه اذلي غَّیر کند. در هر بر تحرير دوم داللت می« ا 
ن »عبارت اين نسخه فاقد جملة شرطی صورت،  از تحرير نخست است و « اكنت موجبةً ا 

تاريخ  شود. از آنجا کههمین مسئله سبب ترديدهايی در صحت ترکیب دو تحرير می
ق. است، کم و 722سال پس از درگذشت سمرقندی در  36ق. و 758کتابت اين نسخه 

دوم پیش از اين تاريخ اطمینان هايی از تحرير توان به وجود نسخه يا نسخهبیش می
نگارش  737که در  شرح القسطاساز  2666لی چنان که خواهیم ديد، نسخة الله داشت.

 شده مشتمل بر تحرير دوم است.

 دو تحریر در شرح القسطاس
که در  شرح القسطاسهايی از بود. در نسخه قسطاس االفکارهای آنچه گذشت از نسخه

که  نسخة زير به ترتیب تاريخ کتابت آمده است 25در  تحریر نخست ،دسترس ما است
 :آوريمآنها را در دو دستة جداگانه می

 «:بحسب الحصر»فاقد عبارت  دستة نخست:
 «ضابط»آدرس بیان  تاریخ کتابت شامره کتابخانه 

 آ111-ب109برگ  ق.693 1035ش.  برلین  .1

 ب204-آ203برگ  ق.693 3399ش.  طوپقاپی  .2

 ب116-ب115برگ  ق.698 2214ش.  مانیسا   .3

 168-166ص  ق.704 1798ش.  شهید علی پاشا   .4

 آ64-ب63برگ  ق.705 عربی 11ش.  دانشگاه يیل    .5

 213-211ص  ق.711 511ش.  نجیب پاشا  .6

 ب165-آ163برگ  ق.714 342ش.  عموجه زاده  .7

 ب119-آ118برگ  ق.717 8195ش.  يوسف آغا   .8

 آ119-آ118برگ  ق.718 1674ش.  عاطف افندی   .9

 ب134-آ133برگ  ق.721 622ش.  اسکوريال   .10

 آ132-ب130برگ  ق.722 277ش.  داماد   .11

 ب117-ب115برگ  ق.722 781ش.  ينی جامع   .12

 ب292-ب290برگ  ق.749 1169ش.  فیض اهلل افندی  .13

 ب141-ب139برگ  ق.757 2558ش.  اياصوفیا  .14

 آ155-آ153برگ  ق.780 2450ش.  چوروم   .15

 آ127-آ125برگ  ق.780 1892ش.  اهلل افندیفیض   .16
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 ب171-ب169برگ  ق.873 3397ش.  طوپقاپی   .17

 آ192-ب189برگ  بدون تاريخ 1415ش.  جار اهلل   .18

 ر 94-ر93ص  بدون تاريخ 3173ش.  چستربیتی  .19

 آ167-آ165برگ  بدون تاريخ 721ش.  حاجی سلیم آغا   .20

 ب133-آ132برگ  بدون تاريخ 3360ش.  فاتح   .21

 آ178-آ176برگ  بدون تاريخ 3375ش.  فاتح   .22

 آ 50-آ49برگ  بدون تاريخ 441ش.  مجلس شورای اسالمی  .23

 «:بحسب الحصر»دوم: واجد عبارت دستة 
 «ضابط»آدرس بیان  تاریخ کتابت شامره کتابخانه 

 ب90-ب89برگ  ق.730 2668ش.  لی الله  .24

 ب110-ب109برگ  ق.777 2667ش.  لی الله  .25

 2667لی ش. اللهنسخة دو نسخة اخیر، هرچند شامل تحرير نخست هستند، اما در 
روی عبارات مختص تحرير اول خط کشیده شده و در حاشیة آنها عبارات تحرير دوم 

هايی از تحرير دوم اما با شگفتی تمام بخش 2668لی ش. اللهنسخة آورده شده است. در 
 است.به درون متن تحرير اول افزوده شده 

 آوريم:در دو دستة جداگانه مینیز که آنها را  اندآمده زير نسخةدر پنج  تحریر دوم

 «:بحسب الحصر»فاقد عبارت  :سومدستة 

 «ضابط»آدرس بیان  تاریخ کتابت شماره کتابخانه 

 آ98-ب95برگ  ق.737 2666ش.  لی الله  .26

 ب186برگ  بدون تاريخ 10650ش.  آستان قدس  .27

  283صفحه  بدون تاريخ 3859ش.  اسالمیمجلس شورای   .28

 «:بحسب الحصر»واجد عبارت  :چهارمدستة 
 آ145ب تا 144برگ  ق.819 1110ش.  آستان قدس   .29

 آ125برگ  ق.824 903ش.  راغب پاشا   .30

 ب170برگ  بدون تاريخ 397ش.  محمود پاشا  .31

تاريخ کتابت های تحرير دوم متأخر از شود، تاريخ کتابت نسخهچنان که ديده می
و دست  هايی که تاريخ کتابت دارند(های تحرير نخست است )البته در میان نسخهنسخه
 .گردندسال پس از درگذشت سمرقندی برمی 15کم به 
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عبارت زير و با رنگ سرخ آمده  ب170برگ  397محمود پاشا ش. در حاشیة نسخة 
دهد کاتب با اختالف نسخ آشنا بوده و تحرير دوم را به دلیلی راجح است که نشان می

 دانسته است:
 الرشوح خمتلفة يف هذا القول فعلیك هبذه النسخة منت ]كذا[.

به دلیل سازگاری درونی دارند های اول و چهارم دستهتنها از میان چهار دستة باال، 
است و دستة اول چون فاقد « بحسب الحصر»ه تحرير دوم مطابق و سازگار با عبارت اينک

است سازگاری درونی دارد چنان که دستة چهارم « بحسب الحصر»تحرير دوم و عبارت 
فاقد سازگاری درونی های دوم و سوم چون شامل آن دو است خودسازگار است. اما دسته

؛ «بحسب الحصر»چون دستة دوم شامل دو امر ناسازگار است: تحرير اول و عبارت  هستند
بحسب »و دستة سوم شامل دو امر ناسازگار ديگر است: تحرير دوم و فقدان عبارت 

های مختلف آنها از روی دلیل اين ناسازگاری احتماال اين است که بخش«. الحصر
 اند.هايی از دستة اول و چهارم نوشته شدهنسخه

 های تحریر دومدر نسخه« بحسب الحصر»اشاره به عبارت 
که تحرير اول را در بردارند، پس از بیان ضابط  شرح القسطاسهای در همة نسخه

 درنگ عبارت زير آمده است:بی
يف فصل اعتبار القضاای أأّن املوجبة اخلارجیة أأخّص من املوجبة احلقیقیة، و  تو قد عرف

ن اكنت هذه الثالثة سالبة. و ل املوجبة احلقیقیة من  ل ذكل فّص ناملوجبة اذلهنیة؛ و ابلعكس ا 
  يف الأشاکل.

، سه واژه 2666لی اللهنسخة به جز  ،شامل تحرير دوم شرح القسطاسهای اما در نسخه
 :ايمکه در زير برجسته کرده به اين عبارت افزوده شده است

 «اجلزئیة»خلارجیة أأخّص من املوجبة يف فصل اعتبار القضاای أأّن املوجبة ا تو قد عرف
ن اكنت هذه الثالثة  «اجلزئیة»احلقیقیة، و املوجبة احلقیقیة من املوجبة  اذلهنیة؛ و ابلعكس ا 

  ل ذكل يف الأشاکل.فّص نو ل . «لکّیة»سالبة 
بحسب »در واقع مربوط است به عبارت « لکّیة»و يک مورد قید  «اجلزئیة»دو مورد قید 

تکرار عبارت »و از اين رو، آن را  به آن اشاره کرديم دوم مقالهکه در بخش « الحصر
شرح های دستة دوم از نسخهنکتة شگفت اين است که . نامیممی« بحسب الحصر

( علی رغم اينکه عبارت 2668لی ش. و الله 2667لی ش. های اللهنسخه) القسطاس
وم سدستة و را ندارند! « بحسب الحصر»عبارت تکرار را دارند « الحصر بحسب»
( علی 3859و مجلس شورای اسالمی ش.  10650آستان قدس رضوی ش. های نسخه)

را ندارند! « بحسب الحصر»عبارت خود را دارند « بحسب الحصر»عبارت تکرار رغم اينکه 
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ی از برخاز دستة اول و  برخیمتفاوت  هايیهاز روی نسخ هاتوان گفت اين نسخهآيا می
 اين احتمال به نظر ما بسیار قوی است. اند؟!رونوشت شده چهارمدستة 

 مقایسة دو تحریر

های ايجابی )يعنی آنها که هر دو های پیشین در مورد قیاسدو تحرير ياد شده در بخش
سلبی است )يعنی های شان موجبه است( اشتراک دارند و اختالفشان در مورد قیاسمقدمه

شان سالبه است(. بنابراين، قدر مشترک اين دو تحرير اين است آنها که يکی از دو مقدمه
 های ايجابی:که در مورد قیاس

 
 «.نتیجه تابع اخصّ مقدمتین است در اعتبار خارجیه، حقیقیه و ذهنیه. »1

 
ه معنای مقدمة ب« اخص»با صاد است و نه با سین، و مقدمة « اخص»توجه کنید که واژة 

 تر و اخس. تر و اشرف است نه به معنای مقدمة ضعیفقوی
های های سلبی اين است که در اين قیاساما اختالف دو تحرير ياد شده در قیاس

 سلبی، بنا به تحرير نخست:
 

 «.نتیجه تابع مقدمة سالبه است. »2-1
 

 و بنا به تحرير دوم:
 

 «.فرض موجبه بودن هر دو( است نتیجه تابع اخص دو مقدمه )در. »2-2
 

های سلبی که يک مقدمة موجبه و يک مقدمة سالبه دارند خود به دو دسته تقسیم اما قیاس
 شوند:می

 

اگر اعتبار مقدمة سالبه )يعنی خارجیه، حقیقیه يا ذهنیه بودن آن، البته فارغ از  .1
به هر دو  سالبه بودنش( اخص از اعتبار مقدمة موجبه باشد باز هم نتیجه بنا
های ايجابی، تقرير از ديدگاه سمرقندی تابع اخص دو مقدمه است و مانند قیاس

اختالط خارجیه با هر يک از حقیقیه و ذهنیه مستلزم خارجیه است و اختالط 
 حقیقیه با ذهنیه مستلزم حقیقیه. 

اما اگر بر عکس باشد يعنی اعتبار مقدمة موجبه اخص از اعتبار مقدمة سالبه  .2
بنا به تحرير  :میان دو تحرير اختالف استآنگاه )فارغ از سالبه بودنش( باشد 

 .اول، نتیجه تابع مقدمة سالبه است و بنا به تحرير دوم، تابع مقدمة موجبه
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 تحریر دو متن تصحیح. 4

از آنجا که اختالف اين دو تحرير به صورت کامال پراکنده از ابتدا تا انتهای دو تحرير 
به پاورقی  یآوردن يک تحرير در متن تصحیح و انتقال موارد اختالفپخش شده است، 

بدلی به هم های نسخهشود که تحرير منتقل شده به پاورقی با ديگر اختالفسبب می
بینیم د. از اين رو، مناسب میندو تحرير از چشم دور بمان هایو تمايز هابیامیزند و تفاوت

برجسته کردن موارد اختالف به صورت سیاه و  که دو تحرير را به صورت جداگانه و با
 با هم نشان بدهیم.( underline)زيرخط 

 کنیم:های تحرير اول از حروف اختصاری زير استفاده میبرای نسخه
 

 آدرس تحریر اول تاریخ کتابت شماره کتابخانه حروف اختصاری
 آ111-ب109برگ  ق.693 1035ش.  برلین ب
 ب204-آ203برگ  ق.693 3399ش.  طوپقاپی ط
 ب165-آ163برگ  ق.714 342ش.  عموجه زاده ع
 ب292-ب290برگ  ق.749 1169ش.  فیض اهلل افندی 1ف
 آ141-ب139برگ  ق.757 2558ش.  اياصوفیا ص
 أ  127-أ  125برگ  ق.780 1892ش.  فیض اهلل افندی 2ف
 ر 42-چ 41 ص بدون تاريخ 3173ش.  چستربیتی چ
  أ  50-أ  49برگ  بدون تاريخ 441ش.  مجلس شورای اسالمی 1مج

 

 حروف اختصاری زير را:از های تحرير دوم و برای نسخه

 
 آدرس تحریر دوم تاریخ کتابت شماره کتابخانه 
 أ  145ب ات 144برگ   ق.819 1110ش.  آستان قدس  1ق
 ب188-ب186برگ  بدون تاريخ 10650ش.  آستان قدس 2ق
 ب126-ب124برگ   ق.824 903ش.  راغب پاشا  ر
  286-283صفحه  بدون تاريخ 3859ش.  مجلس شورای اسالمی 2مج
 ب172-ب170برگ   بدون تاريخ 397ش.  محمود پاشا مح
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 [التحریر الأول]
 تتـّمة

 ]يف اختالط اخلارجیة و احلقیقیة و اذلهنیة[
 

یل أ خره تمتّة»قال:     1«ا 
ذا اكنت الاعتبارات، أأي اخلارجیة و  احلقیقیة و اذلهنیة، ثالثة اكن اخللط بینها تسعة أأقول: ا 

و يه خلط لّک اعتبار مع  –نفسها. و حمك ثالثة من التسعة  3الثالثة يف 2أأقسام من رضب
قد ُعرف ممّا مّر من الاختالطات، لأّن ما مّر من أأحاکم الاختالطات شامل خللط  –نفسه 

  اعتبار مع ما خیالفه.لّک اعتبار مع نفسه. فبقیت س تّة أأقسام: و يه خلط لکّ 
 يف هذه الس تّة يف الأشاکل الأربعة أأّن النتیجة: 4و الضابط يف اعتبار النتیجة

ن اكنت موجبًة یكون اعتباُرها كأخّص الاعتبارین اخملتلطنی يف ذكل القیاس؛ [ 1]  ا 
ن اكنت سالبة یكون اعتباُرها اكعتبار املقّدمة السالبة يف ذكل القیاس.[ 2]  و ا 

عرفت يف فصل اعتبار القضاای أأّن املوجبة اخلارجیة أأخّص من املوجبة احلقیقیة، و املوجبة و قد 
ن اكنت هذه الثالثة سالبة.  و لنفّصل ذكل يف الأشاکل. 5احلقیقیة من املوجبة اذلهنیة؛ و ابلعكس ا 

 أأّما 
 الشلك الأّول:

 ]اختالط اخلارجیة و احلقیقیة[ 
 فا ذا اكنت الصغری خارجیة: .1

a.  اتالكربی موجبة حقیقیة تكون النتیجة خارجیة و هو أأخّص الاعتبار و . 
و ذكل لأّن الكربی دلّت عىل أأّن الأكرب حاصل للّك ما حصل هل الأوسط. لكّن الأصغر من 

و الأصغر اثبت يف اخلارج لأنّه موضوع املوجبة اخلارجیة فیلزم ثبوت الأكرب هل أأيضًا يف  6مجلتها.
 ة خارجیة.اخلارج. فتصدق النتیج

b. :ن اكنت الكربی سالبة حقیقیة تكون النتیجُة  و ا 
i.  حقیقیًة لأّن الكربی دلّت عىل أأّن الأكرب مسلوب عن لّک ما سالبًة

و الأصغر ممّا حصل هل الأوسط  7احلقیقةحصل هل الأوسط حبسب 
 فیكون الأكرب مسلوابً عن الأصغر حبسب احلقیقیة.

ii.  اخلارجیة فتكون السالبة اخلارجیة و السالبة احلقیقیة أأخّص من السالبة
 صادقة أأيضًا.

ذا اكنت الصغری حقیقیة: .2  و ا 

                                                      
 ایل ال خر؛ ص: اذا اكنت الاعتبارات ثالثة -: 1: ایل ال خر؛ ف2ط، ع، ف 1
 ط: الرضب 2
 ثالثةص: +  3
 : النتیجه: اجلهه2، ف1ب، ط، ع، ف 4
 ع: + الن نقیض العام اخص من نقیض اخلاص 5
 ص  )فوق(: مجلته 6
 ص: الاصغر 7
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a.  حقیقیًا « لّک عنقاء حیوان»خارجیة ال ينتج شیئًا لِّصدق قولنا: ]موجبة[ و الكربی

ابالعتبارات « لّک عنقاء ال عنقاء»خارجیاً مع كذب قولنا: « لّک حیوان ال عنقاء»و 
 الثالثة.

b. ن اكنت الكربی سالب ة خارجیة تنتج سالبًة خارجیًة لأّن الكربی دلّت عىل سلب و ا 
الأكرب عن لّک ما حصل هل الأوسط حبسب اخلارج و الأوسط حاصل للأصغر 

 فیكون الأكرب مسلواًب عن الأصغر حبسب اخلارج.
 

 ]اختالط احلقیقیة و اذلهنیة[
ذا اكنت الصغری حقیقیة و الكربی ذهنیة: .1  و ا 

a.  ن اكنت موجبة تكون  النتیجة حقیقیة،فا 
ناّم  لأّن الكربی دلّت عىل حصول الأكرب لطبیعة لّک ما حصل هل الأوسط لأّن القضّیة اذلهنیة ا 

یل املوضوع  ن لو اكن من شأأن طبیعة موضوعها حصول نس بة احملمول ا  جيابیة اكنت  –تصدق ا  ا 
ذ لو مل یكن كذكل لََما اكن املوضوع حبیث میت وجد يف اذلهن وج –أأو سلبیة  د هل تكل النس بة. ا 

ذا اكن الأكرب حاصاًل لطبیعة ما حصل هل الأوسط و الأصغر ممّ  ا حصل هل الأوسط فیكون و ا 
فیكون ممكناً  –لأّن الصغری حقیقیة  –الأكرب حاصالً لطبیعة الأصغر. و الأصغر موضوع احلقیقیة 

 فتصدق النتیجة حقیقیة. 1.بطبعهمع ما حصل هل 
b. ن اكنت  الکربی سالبه ت ذهنیة لأّن الکربی دلّت عىل کون النتیجة سالبة و ا 

 .ذلک کام ُعرف قبل
ن اكنت الصغری ذهنیة: .2  و ا 

a.  :لّک »ذهنیاً و « لّک خالء بعد»و الكربی موجبة حقیقیة فال تنتج لِّصدق قولنا
 «.لّک خالء ماّدي»حقیقیًا، مع كذب قولنا: « بعد ماّدي

b.  ذا اكنت الكربی سالبة حقیقیة تكون النتیجة سالبة حقیقیة دلالةل الكربی و ا 
 علیها كام مّر.

 ]اختالط اخلارجیة و اذلهنیة[ 
ذا اكنت الصغری خارجیة و الكربی ذهنیة: .1  و ا 

a. ن اكنت الكربی موجبة تكون النتیجة  خارجیة، 2فا 
لأّن الأكرب حاصل لطبیعة ما حصل هل الأوسط فیكون حاصالً لطبیعة الأصغر و الأصغر موضوع 

فتصدق النتیجة  .الصغری خارجیة فیكون موجوداً يف اخلارج مع ما حصل هل بطبعهاخلارجیة لأّن 
 خارجیة.

b.  ن اكنت الكربی سالبة تكون النتیجة سالبة ذهنیة دلالةل الكربی علیها كام و ا 
 .ُعرف

ذا اكنت اذلهنیة كربی.   هذا ا 
ذا اكنت .2  صغری و اخلارجیة كربی: ]اذلهنیة[ أأّما ا 

                                                      
 : بطبیعته1ف 1
 ، ق: + موجبه1ع، ف 2
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a.  :ن اكنت اخلارجیة موجبة ال تنتج شیئًا لِّصدق قولنا ذهنیًا و « لّک خالء بعد»فا 
ابالعتبارات « لّک خالء ماّدي»خارجیًا، مع كذب قولنا: « لّک بعد ماّدي»

 الثالثة. 
b. .ن اكنت اخلارجیة سالبة تنتج سالبة خارجیة دلالةل الكربی علیها  و ا 

 و أأّما 
 الشلك الثاين

 [احلقیقیةو ]اختالط اخلارجیة  
 . یةحقیق فا ذا اكنت الصغری موجبة فا ن اكنت خارجیة و الكربی حقیقیة ينتج سالبة  .1

ذا صدق  ال يشء من »حقیقیًا يصدق « ال يشء من أ  ب»خارجیًا و « لّک ج ب»مثاًل ا 
اّل لََصَدَق  یاً حقیق « ج أ   یل الكربی هكذا:  هضمّ فن، یاً حقیق « بعض ج أ  »و ا  « بعض ج أ  »ا 

ذا صدق هذا  «بعض ج لیس ب»حقیقیًا ينتج « ال يشء من أ  ب»و  یاً حقیق  حقیقیًا. و ا 
ملا عرفت أأّن السالبة احلقیقیة أأخّص من السالبة  –خارجیًا « بعض ج لیس ب»صدق 

 هذا خلف.  ؛خارجیاً « لّک ج ب»و قد اكنت الصغری  – اخلارجیة
ن اكنت الصغری موجبة حقیقیة و الكربی سالبة خ .2  النتیجة سالبة خارجیة: ارجیة تكونو ا 

a.  الأّول سالبة ]الشلك[ بعكس الكربی و جعهل كربی لصغری القیاس لینتج من
 خارجیة 

b.  ن اكنت الصغری و ابخللف بأأن نأأخذ نقیض النتیجة و نضّم عكسه مع الصغری ا 
ن اكنت  1لکّیة لینتج نقیض الكربی و نضّم عكس الصغری مع نقیض النتیجة ا 

 مثاًل:الصغری جزئیة لینتج ما یكون عكُسه نقیَض الكربی. 
i.  ذا صدق ال »خارجیًا ينتج « ال يشء من أ  ب»حقیقیًا و « لّک ج ب»ا 

اّل لََصَدَق « يشء من ج أ   خارجیًا فنضّم عكسه « بعض ج أ  »خارجیًا و ا 
یل الصغری لینتج « بعض أ  ج»و هو  خارجیًا؛ « ب بعض أ  »خارجیًا ا 

 خارجیًا هذا خلف.« ال يشء من أ  ب»ت الكربی و قد اكن
ii.  ذا اكنت الصغری بعض ج »حقیقیًا تكون النتیجة « بعض ج ب»و ا 

اّل لََصَدَق « لیس أ   خارجیًا فنجعهل كربی لعكس « لّک ج أ  »خارجیًا و ا 
 الصغری هكذا: 

  یاً حقیق « بعض ب ج»
 خارجیاً « لّک ج أ  »و 

 ]الشلك[ الأّول:لینتج من 
 خارجیًا « بعض ب أ  »

یل  ال يشء من »خارجیًا؛ و قد اكن الكربی « ب بعض أ  »و ينعكس ا 
 خارجیًا؛ هذا خلف.« أ  ب

ذا اكنت الصغری موجبة.  هذا ا 

                                                      
 ق: النقیض 1
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ذا اكنت .3  فا ن اكنت خارجیة تنتج مع الكربی املوجبة احلقیقیة سالبةً  سالبة ]الصغری[ أأّما ا 

اّل لََصَدقَت موجبة خارجیة و تنتج  خارجیةً   مع الكربی نقیض الصغری.و ا 
ن اكنت الصغری سالبة حقیقیة تنتج مع الكربی املوجبة اخلارجیة سالبةً  .4 اّل  حقیقیةً  و ا  و ا 

یل الكربی لینتج ما يس تلزم نقیض الصغری.  حقیقیةلََصَدَق موجبة   فنضّمها ا 
ذا صدق  ال يشء من »خارجیًا ينتج « لّک أ  ب»حقیقیًا و « ال يشء من ج ب»مثاًل ا 

اّل لََصَدَق  حقیقیاً « ج أ   یل الكربی اخلارجیة لینتج من  حقیقیاً « بعض ج أ  »و ا  فنضّمه ا 
بعض »خارجیًا و اخلاريج أأخّص من احلقیقي فیصدق « بعض ج ب»الأّول ]الشلك[ 

 حقیقیًا. هذا خلف.« ال يشء من ج ب» حقیقیًا و قد اكنت الصغری« ج ب
 

 ]اختالط احلقیقیة و اذلهنیة[ 
ذا اكنت الصغری موجبة حقیقیة و الكربی سالبة ذهنیة .1 اّل لََصَدقَت  ؛ذهنیة سالبةتنتج  و ا  و ا 

و السالبة اذلهنیة أأخّص من السالبة احلقیقیة  ذهنیة.و تنتج مع الكربی سالبة  ذهنیةموجبة 
 .مناقضة للصغری فتصدق سالبة حقیقیة

ن اكنت الصغری موجبة ذهنیة و الكربی سالبة حقیقیة تنتج أأيضًا سالبة حقیقیة بعكس  .2 و ا 
 الكربی و ابخللف عىل الوجه اذلي ذكران يف الصغری احلقیقیة مع الكربی اخلارجیة.

ذا اكنت الصغری سالبة حقیقیة .3  :و ا 
a.  تنتج مع الكربی املوجبة اذلهنیة سالبة حقیقیة لأّن نقیضها مع الكربی ينتج

 نقیض الصغری. 
ن اكنت  .4  سالبة ذهنیة تنتج مع الكربی املوجبة احلقیقیة:]الصغری[ و ا 

a.  لأّن نقیضها ينتج مع الكربی ما يس تلزم نقیض الصغری كام مّر  یةذهن سالبًة
 . يف الصغری احلقیقیة مع الكربی اخلارجیة

 
 ]اختالط اخلارجیة و اذلهنیة[ 

ن اكنت الصغری موجبة خارجیة و الكربی سالبة ذهنیة تنتج سالبة  .1  .ذهنیةو ا 
ن اكنت الصغری .2  2تنتج سالبة خارجیة. موجبة ذهنیة و الكربی سالبة خارجیة 1و ا 
ن اكنت الصغری سالبة خارجیة و الكربی موجبة حقیقیة تنتج سالبة خارجیة .3  .و ا 
ن اكنت  .4 بعنی ما  ذهنیةذهنیة و الكربی موجبة خارجیة تنتج سالبة  4سالبة 3الصغریو ا 

 مّر يف الأقسام املذكورة.
 و أأّما 

                                                      
 الصغری -ق:  1
 تنتج سالبة خارجیة -ص:  2
 الصغری -ب، ص، ط، ع، ق:  3
 سالبة -ب:  4



  29 سمرقندی الدين شمسنزد  خارجیه و حقیقیه قضايای اختالط از تحريردو 

 

 
 

 الشلك الثالث
یل الشلك الأّول و يلزم اعتبار النتیجة كام ذكران  :یكون يعين ؛فبعكس الصغری یرتّد ا 

 املوجبة كأخّص الاعتبارین  اعتبار النتیجة .1
 . السالبةاكعتبار املقّدمة  السالبةو اعتبار النتیجة  .2

ذا صدق  خارجیًا لأّن « بعض ج أ  »حقیقیًا ينتج « لّک ب أ  »خارجیًا و « لّک ب ج»مثاًل ا 
یل قولنا:  بعض »الأّول  ]الشلك[ خارجیاً و ينتج مع الكربی من« بعض ج ب»الصغری تنعكس ا 

 خارجیًا كام مّر. و عىل هذا القیاس.« ج أ  
 و أأّما 

 الشلك الرابع 
یل  .1 جياب منه ترتّد ابلتبديل ا  الأّول و يظهر ما ذكران من ]الشلك[ فالرضوب املنتجة لال 

 اعتبار النتیجة؛
ذا صدق  خارجیًا لأاّن نبّدل  «بعض ج أ  »ينتج  حقیقیاً « لّک أ  ب»و  خارجیاً « جب لّک »كام ا 

 الصغری ابلكربی فنقول: 
 حقیقیاً « لّک أ  ب»

 خارجیاً « لّک ب ج»و 
 ينتج 

 ؛خارجیًا كام بیّنّا« لّک أ  ج»
یل قولنا:   خارجیًا.« بعض ج أ  »و ينعكس ا 

یل .2 الثاين بعكس الصغری و تنتج ما  ]الشلك[ و الرضوب املنتجة للسلب منه ترتّد ا 
 ذكران؛

ذا صدق  خارجیًا « ال يشء من ج أ  »ذهنیاً ينتج « لّک أ  ب»خارجیًا و « ال يشء من ب ج»كام ا 
ذ بعكس الصغری يصَّی هكذا:   ا 

 خارجیًا « ال يشء من ج ب»
 ذهنیًا « لّک أ  ب»و 
 و ينتج 

 خارجیًّا و هو املطلوب.« ال يشء من ج أ  »
 املغالطات.و هذا ابب حسن ما ذكره املنطقیون و هو يفید يف حّل 
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 [التحریر الثاين]

 تتـّمة
 ]يف اختالط اخلارجیة و احلقیقیة و اذلهنیة[

یل أ خره»قال:   «  تمتّة ا 
ذا اكنت الاعتبارات ثالثة اكن اخللط بینها تسعة ي اخلارجیة و احلقیقیة و اذلهنیة، أأ ، أأقول: ا 

و يه خلط لّک اعتبار مع نفسه  –أأقسام من رضب الثالثة يف نفسها. و حمك ثالثة من التسعة 
طات شامل خللط لّک ا مّر من الاختالطات، لأّن ما مّر من أأحاکم الاختالممّ رف قد عُ  –

 اعتبار مع نفسه. فبقیت س تّة أأقسام: و يه خلط لّک اعتبار مع ما خیالفه.
موجبة اكنت  –و الضابط يف اعتبار النتیجة يف هذه الس تّة يف الأشاکل الأربعة أأّن النتیجة 

 ت؛ و قد عرفیكون اعتبارها اكعتبار املقّدمة اليت یكون اعتبارها أأخصر حاةل اال جياب –أأو سالبة 
احلقیقیة، و املوجبة احلقیقیة  اجلزئیةيف فصل اعتبار القضاای أأّن املوجبة اخلارجیة أأخّص من املوجبة 

ن اكنت هذه الثالثة  1اذلهنیة؛ اجلزئیةمن املوجبة  ل ذكل يف فّص و لن .لکّیةسالبة و ابلعكس ا 
 2الأشاکل.

 أأّما
 الشلك الأّول:

 ]اختالط اخلارجیة و احلقیقیة[ 
 فا ذا اكنت الصغری خارجیة: .1

a. .3و الكربی موجبة حقیقیة تكون النتیجة خارجیة و هو أأخّص الاعتبارین  
من  صغرحاصل للّك ما حصل هل الأوسط. لكّن الأ  كربو ذكل لأّن الكربی دلّت عىل أأّن الأ 

هل أأيضًا يف  كرباثبت يف اخلارج لأنّه موضوع املوجبة اخلارجیة فیلزم ثبوت الأ  صغرو الأ  4مجلتها.
 اخلارج. فتصدق النتیجة خارجیة.

b. ن اكنت الكربی سالبة حقیقیة  :و ا 
i.  خارجیةتكون النتیجة سالبة، 
ii.  أأفراد موضوع احلقیقیة فال یکون بعض  أأنجاز  صغرالأ لأّن ة یال حقیق

 يشءال »و  «حیوان ال عنقاء خارجیاً  لکّ »حقیقیة کقولنا: لکّیة ال  5صدقت
 «خارجیاً من احلیوان بعنقاء  يشءال »ينتج  «حقیقیاً من الالعنقاء بعنقاء 

 .حقیقیاً ال 
ذا اكنت الصغری حقیقیة: .2  و ا 

                                                      
 ق: اذلهنیه: اذلاتیه 1
 ر )هامش(: بناء عىل قاعدة املذکوره و يه أأن نقیض الأخص أأع من نقیض الأع 2
 ق:الاعتبارات 3
 ر: مجلته 4
ر، ح )هامش(: اي ال يصدق النتیجه اللکیة حقیقیة لأن موضوع النتیجة هو الأصغر فـ هو بعض أأفراد الاوسط  5

عن الأصغر فیلزم النتیجة سالبة جزئیة حقیقة  اذلي هو موضوع احلقیقة و الأکرب مسلوب عن الأوسط فیکون مسلواب
 و لکیة خارجیة.
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a.  لّک عنقاء حیوان»خارجیة ال ينتج شیئًا لِّصدق قولنا: ]موجبة[ و الكربی »
« لّک عنقاء ال عنقاء»خارجیاً مع كذب قولنا: « ال عنقاء لّک حیوان»حقیقیاً و 

 ابالعتبارات الثالثة.
b.  ن اكنت الكربی سالبة خارجیة تنتج سالبًة خارجیًة الكربی دلّت عىل لأّن و ا 

عن لّک ما حصل هل الأوسط حبسب اخلارج و الأوسط حاصل  كربسلب الأ 
 .حبسب اخلارج صغرمسلواًب عن الأ  كربفیكون الأ  صغرللأ 

 ]اختالط احلقیقیة و اذلهنیة[ 
ذا اك .1  نت الصغری حقیقیة و الكربی ذهنیة:و ا 

a.  ن اكنت موجبة تكون النتیجة حقیقیة  فا 
ناّم لأّن لطبیعة لّک ما حصل هل الأوسط  كربالكربی دلّت عىل حصول الأ لأّن  القضّیة اذلهنیة ا 

یل املوضوع  ن لو اكن من شأأن طبیعة موضوعها حصول نس بة احملمول ا  جيابیة اكنت  –تصدق ا  ا 
ذ لو مل یكن كذكل لََما اكن املوضوع حبیث میت وجد يف اذلهن وجد هل تكل النس بة.  –أأو سلبیة  ا 

ذا اكن الأ  . و صغراًل لطبیعة الأ حاص كربفیكون الأ  1حاصاًل لطبیعة ما حصل هل الأوسط كربو ا 
فتصدق  2.لطبیعتهالصغری حقیقیة فتكون ممكنًا مع ما حصل هل لأّن موضوع احلقیقیة  صغرالأ 

 النتیجة حقیقیة.
b. ن اكنت  سالبة تكون النتیجة  الكربی و ا 

i.  حقیقیة سالبة 
ii.  لّک بعد ال »جاز أأن یكون بعض الأفراد كقولنا:  صغرالأ لأّن ال ذهنیة

ال يشء من »ينتج « خالء خبالء ذهنیاً يشء من الاّل ال »حقیقیاً و « الءخ
 حقیقیًا.« البعد خبالء

ن اكنت الصغری ذهنیة  .2  و ا 
a.  :ذهنیًا و « لّک خالء بعد»و الكربی موجبة حقیقیة فال تنتج لِّصدق قولنا

 «.لّک خالء ماّدي»حقیقیًا، مع كذب قولنا: « لّک بعد ماّدي»
b.  ذا اكنت الكربی سالبة حقیقیة تكون دلالةل الكربی  3النتیجة سالبة حقیقیةو ا 

 علیها كام مّر.

 ]اختالط اخلارجیة و اذلهنیة[ 
ذا اك .1  نت الصغری خارجیة و الكربی ذهنیة:و ا 

a.  ن اكنت الكربی موجبة تكون النتیجة خارجیة  فا 
موضوع  صغرو الأ  صغرحاصل لطبیعة ما حصل هل الأوسط فیكون حاصاًل لطبیعة الأ  كربالأ لأّن 

فتصدق  4الصغری خارجیة فیكون موجودًا يف اخلارج مع ما حصل هل بطبیعته.لأّن اخلارجیة 

                                                      
 ع:+ و الاصغر مما حصل هل الاوسط 1
 : بطبیعته1ح،ق: بطبعه  ف 2
 دامئةر:  3
 ح: بطبیعته: بطبیعه الاوسط 4



   1401، بهار و تابستان 41جاويدان خرد، شماره                     32

 
 النتیجة خارجیة.

b. ن اكنت الكربی س  :البة تكون النتیجةو ا 
i.  خارجیةسالبة،  
ii.  بعض الأفراد كام عرف صغرال ذهنیة جلواز أأن یكون الأ. 

ذا اكنت اذلهنیة كربی   .هذا ا 
ذا اكنت صغری و اخلارجیة كربی .2  :أأّما ا 

a.  :ن اكنت اخلارجیة موجبة ال تنتج شیئًا لِّصدق قولنا ذهنیًا « لّک خالء بعد»فا 
ابالعتبارات « لّک خالء ماّدي»خارجیًا، مع كذب قولنا: « لّک بعد ماّدي»و 

 الثالثة. 
b. .ن اكنت اخلارجیة سالبة تنتج سالبة خارجیة دلالةل الكربی علیها  و ا 

 و أأّما 
 الشلك الثاين 

 [احلقیقیة]اختالط اخلارجیة و  
 فا ن اكنت خارجیة و الكربی حقیقیة:فا ذا اكنت الصغری موجبة  .1

a.  خارجیةينتج سالبة . 
ذا صدق  ال »حقیقیًا يصدق « ال يشء من أ  ب»خارجیًا و « لّک ج ب»مثاًل ا 

اّل لََصَدَق  خارجیاً « يشء من ج أ   یل الكربی  هضمّ ، فنخارجیاً « بعض ج أ  »و ا  ا 
بعض ج لیس »حقیقیًا ينتج « ال يشء من أ  ب»و  خارجیاً « بعض ج أ  »هكذا: 

 خارجیًا هذا خلف. « لّک ج ب»خارجیًا و قد اكنت الصغری « ب
b.  ال يشء من العنقاء »خارجیًا و « لّک حیوان ال عنقاء»و ال ينتج حقیقیًا لِّصدق

 حقیقیًا.« بعنقاءال يشء من احلیوان »حقیقیًا و ال يصدق « بال عنقاء
ن اكنت الصغری موجبة حقیقیة و الكربی سالبة خارجیة تكون النتیجة سالبة خارجیة  .2  و ا 

a.  الأّول سالبة ]الشلك[ بعكس الكربی و جعهل كربی لصغری القیاس لینتج من
 خارجیة 

b.  ن اكنت الصغری و ابخللف بأأن نأأخذ نقیض النتیجة و نضّم عكسه مع الصغری ا 
ن اكنت  1الكربی و نضّم عكس الصغری مع نقیض النتیجةلکّیة لینتج نقیض  ا 

 مثاًل:الصغری جزئیة لینتج ما یكون عكُسه نقیَض الكربی. 
i.  ذا صدق ال »خارجیًا ينتج « ال يشء من أ  ب»حقیقیًا و « لّک ج ب»ا 

اّل لََصَدَق « يشء من ج أ   خارجیًا فنضّم عكسه « بعض ج أ  »خارجیًا و ا 
یل« بعض أ  ج»و هو  خارجیًا؛ « بعض ب أ  »الصغری لینتج  خارجیًا ا 

 خارجیًا هذا خلف.« ال يشء من أ  ب»و قد اكنت الكربی 
ii.  ذا اكنت الصغری بعض ج »حقیقیًا تكون النتیجة « بعض ج ب»و ا 

اّل لََصَدَق « لیس أ   خارجیًا فنجعهل كربی لعكس « لّک ج أ  »خارجیًا و ا 
 الصغری هكذا: 

                                                      
 ق: النقیض 1
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 ،لوجود املوضوع حینئذ ،خارجیاً « بعض ب ج»
 خارجیاً « لّک ج أ  »و 

 لینتج من ]الشلك[ الأّول:
 خارجیًا « بعض ب أ  »

یل  ال يشء من »خارجیًا؛ و قد اكن الكربی « ب بعض أ  »و ينعكس ا 
 خارجیًا؛ هذا خلف.« أ  ب

ذا اكنت الصغری موجبة.  هذا ا 
ذا اكنت  .3  املوجبة احلقیقیة سالبةً فا ن اكنت خارجیة تنتج مع الكربی  سالبة]الصغری[ أأّما ا 

اّل لََصَدقَت موجبة خارجیة و تنتج مع الكربی نقیض الصغری. خارجیةً   و ا 
ن اكنت الصغری سالبة حقیقیة تنتج مع الكربی املوجبة اخلارجیة سالبة  .4 اّل  خارجیةو ا  و ا 

یل الكربی لینتج ما يس تلزم نقیض الصغری.  خارجیةلََصَدَق موجبة   فنضّمها ا 
ذا ص « ال يشء من ج أ  »خارجیًا ينتج « لّک أ  ب»حقیقیًا و « ال يشء من ج ب»دق مثاًل ا 

اّل لََصَدَق  خارجیاً  یل الكربی اخلارجیة لینتج من  خارجیاً « بعض ج أ  »و ا  الأّول ]الشلك[ فنضّمه ا 
حقیقیًا و قد اكنت « بعض ج ب»خارجیًا و اخلاريج أأخّص من احلقیقي فیصدق « بعض ج ب»

 حقیقیًا. هذا خلف.« ج ب ال يشء من»الصغری 
 

 ]اختالط احلقیقیة و اذلهنیة[ 
ذا اكنت الصغری موجبة حقیقیة و الكربی سالبة ذهنیة .1  :و ا 

a.  اّل لََصَدقَت موجبة  حقیقیةتنتج سالبة و تنتج مع الكربی سالبة  حقیقیةو ا 
 . حقیقیة مناقضة للصغری

b.  من اخلالء  ال يشء»حقیقیًا و « لّک بعد ماّدي»و ال تنتج ذهنیة لِّصدق
 ذهنیًا.« ال يشء من البعد خبالء»ذهنیًا مع كذب « مباّدي

ن اكنت الصغری موجبة ذهنیة و الكربی سالبة حقیقیة تنتج أأيضًا سالبة حقیقیة بعكس  .2 و ا 
 الكربی و ابخللف عىل الوجه اذلي ذكران يف الصغری احلقیقیة مع الكربی اخلارجیة.

ذا اكنت الصغری سالبة حقیقیة .3  :و ا 
a.  ضها مع الكربی ينتج نقی لأّن تنتج مع الكربی املوجبة اذلهنیة سالبة حقیقیة

 1نقیض الصغری.
b.  2.«جمّرداً »و ال تنتج ذهنیة ابلنقض املذكور جبعل الأوسط 

                                                      
ال يش من »ذهنیًا مع کذب قولنا: « لّک خالء جمّرد»حقیقیًا و « ال يشء من البُعد مبجرد»ر )هامش(: بأأن نقول  1

 ذهنیًا.« البعد خبالء
ح )هامش(: ال يش من البعد مبجرد حقیقیا و لک خالء جمرد ذهنیا و ال ينتج ال يشء من البعد ذهنیًا لصدق  2

 نقیضه و هو بعض البعد خالء ذهنیا.
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ن اكنت  .4  تنتج مع الكربی املوجبة احلقیقیة: 1سالبة ذهنیة]الصغری[ و ا 

a.  نقیضها ينتج مع الكربی ما يس تلزم نقیض الصغری كام مّر لأّن  حقیقیةسالبًة
 يف الصغری احلقیقیة مع الكربی اخلارجیة. 

b.  لّک بعد »ذهنیًا و « ال يشء من اخلالء مباّدي»و ال تنتج ذهنیة لِّصدق
 ذهنیًا.« ال يشء من اخلالء ببعد»حقیقیًا مع كذب « ماّدي

 
 ]اختالط اخلارجیة و اذلهنیة[

ن اكنت الصغری موجبة خارجیة و الكربی سالبة ذهنیة تنتج سالبة  .1  .خارجیةو ا 
ن اكنت الصغری .2  تنتج سالبة خارجیة. موجبة ذهنیة و الكربی سالبة خارجیة 2و ا 
ن اكنت الصغری سالبة خارجیة و الكربی موجبة حقیقیة تنتج سالبة خارجیة .3  3.و ا 
ن اكنت الصغری .4 بعنی ما  خارجیةسالبة ذهنیة و الكربی موجبة خارجیة تنتج سالبة  4و ا 

 مّر يف الأقسام املذكورة.
 و أأّما 

 الشلك الثالث
یل الشلك الأّول و يلزم اعتبار النتیجة كام ذكران يعين یكوُن اعتبار  ؛فبعكس الصغری یرتّد ا 

 . اكعتبار املقّدمة الأخّص موجبةالنتیجة 
ذا صدق  لأّن خارجیًا « بعض ج أ  »حقیقیًا ينتج « لّک ب أ  »خارجیًا و « لّک ب ج»مثاًل ا 

یل قولنا:  بعض »الأّول ]الشلك[ خارجیاً و ينتج مع الكربی من « بعض ج ب»الصغری تنعكس ا 
 خارجیًا كام مّر. و عىل هذا القیاس.« ج أ  

 و أأّما 
 الشلك الرابع 

یل  .1 جياب منه ترتّد ابلتبديل ا  الأّول و يظهر ما ذكران من ]الشلك[ فالرضوب املنتجة لال 
 اعتبار النتیجة؛

ذا صدق  خارجیًا لأاّن نبّدل  «بعض ج أ  » ينتج خارجیاً « لّک أ  ب»و  حقیقیاً « لّک ب ج»كام ا 
 الصغری ابلكربی فنقول: 

 خارجیاً « لّک أ  ب»
 حقیقیاً « لّک ب ج»و 

 ينتج 
 خارجیًا كام بیّنّا؛« جلّک أ  »

                                                      
نّه ينتج « لک أ  ب حقیقیاً »ذهنیاً و « ال يش من ج ب»ر )هامش(: کقولنا  1 حقیقیاً و ال يصدق « ال يش من ج أ  »فا 
یل الکربی هکذا « بع ج أ  » « بعض ج ب»)يمت( حقیقیا ينتج « لک أ  ب»حقیقًا و « بعض ج أ  »حقیقیًا و نضمه ا 

 ذهنیًا.« ال يش من ج ب»اليت قولنا:  ذهنیًا و هو يناقض الصغری« بعض ج ب»حقیقیًا و هو مس تلزم لـ
 الصغری -ق:  2
ن اكنت الصغری سالبة خارجیة و الكربی موجبة حقیقیة تنتج سالبة خارجیة -ر: 3  و ا 
 الصغری -ق: 4
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یل قولنا:   خارجیًا.« بعض ج أ  »و ينعكس ا 
یل  .2 الثاين بعكس الصغری و تنتج ما ]الشلك[ و الرضوب املنتجة للسلب منه ترتّد ا 

 ذكران؛
ذا صدق  خارجیًا « ال يشء من ج أ  »ذهنیاً ينتج « لّک أ  ب»خارجیًا و « ال يشء من ب ج»كام ا 

ذ بعكس الصغری يصَّی هكذا:   ا 
 خارجیًا « ال يشء من ج ب»

 ذهنیًا « لّک أ  ب»و 
 و ينتج 

 خارجیًّا و هو املطلوب.« ال يشء من ج أ  »
 و هذا ابب حسن ما ذكره املنطقیون و هو يفید يف حّل املغالطات.

 
 گزاریسپاس

 قسطاس االفکار هایبینم از آقای غالمرضا دادخواه برای در اختیار قرار دادن برخی نسخهدر اينجا الزم می
و نیز کمک شناختی برای تصحیح برخی نکات کتاب، شرح القسطاسهای خطی و تعداد بسیاری از نسخه

اند و را تهیه کرده یآثار سمرقند ی ازکامل یشناسکتاب تشکر کنم. ايشانهای انگلیسی به بهبود چکیده
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تحقیق فارس حسّون تبریزیان، ، القواعد الجلیة فی شرح الرسالة الشمسیة.(، ق1440، )حلی، حسن بن يوسف

 .قم، مؤسسة النشر اإلسالمی

ترجمة نجم و  تقديم، تصحیح، فی تحقیق األسرار االفکارقسطاس (، 1393الدين، )سمرقندی، شمس 
 استانبول، ترکیه يازما اثرلر کورمو باشکانلیقی.، الدين پهلوان

، اسداهلل فالحیو تحقیق  ، تصحیحتقديم، فی المنطق االفکارقسطاس (، 1399الدين، )سمرقندی، شمس 
 .تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ايران

های خانههای خطی از کتابنسخهدستة اول: ، فی تحقیق األسرار االفکارقسطاس الدين، سمرقندی، شمس 
؛ عاطف افندی 322a؛ استانبول ش. 2213. ؛ مانیسا ش3399. ش طوپقاپی؛ 2565ش. اياصوفیا 
1674. 



   1401، بهار و تابستان 41جاويدان خرد، شماره                     36

 
های خانههای خطی از کتابنسخهدستة دوم: ، فی تحقیق األسرار االفکارقسطاس الدين، سمرقندی، شمس 

 .3859؛ مجلس شورای اسالمی ش. 10650آستان قدس ش. 

های خانههای خطی از کتابنسخهدستة اول: ، شرح القسطاس فی المنطقالدين، سمرقندی، شمس 
ش.  چستربیتی؛  1415ش. جار اهلل  ؛ 1035ش.  برلین؛ 2558ش.  اياصوفیا؛  622ش. اسکوريال 

 11ش. دانشگاه يیل ؛  277ش. داماد  ؛ 721ش. حاجی سلیم آغا ؛  2450ش. چوروم  ؛ 3173
عاطف افندی ؛  3399ش.  طوپقاپی ؛ 3397ش. طوپقاپی  ؛ 1798ش. شهید علی پاشا  ؛ عربی
ش.  فیض اهلل افندی؛  3375ش. فاتح ؛  3360ش. فاتح  ؛ 342ش.  عموجه زاده؛  1674ش. 
مجلس شورای  ؛ 2214مانیسا ش.  ؛ 511ش. قطب رازی  ؛ 1892ش.  فیض اهلل افندی؛  1169
 .8195ش. يوسف آغا  ؛ 781ش. ينی جامع  ؛ 441ش.  اسالمی

لی های اللهخانههای خطی از کتابنسخهدستة دوم: ، شرح القسطاس فی المنطقالدين، سمرقندی، شمس 
 .2668ش. لی الله؛  2667ش. 

آستان های خانههای خطی از کتابنسخهدستة سوم: ، شرح القسطاس فی المنطقالدين، سمرقندی، شمس 
 .3859مجلس شورای اسالمی ش.  ؛2666لی ش. الله؛ 10650قدس ش. 

های خانههای خطی از کتابنسخهدستة چهارم: ، شرح القسطاس فی المنطقالدين، سمرقندی، شمس 
 .397؛ محمود پاشا ش. 903؛ راغب پاشا ش. 1110ن قدس ش. آستا

 القاهرة، المطبعة الخیریة.، شرح المختصر فی فن المنطقق.(، 1290سنوسی، محمد بن يوسف، )

 القاهرة، مطبعة تقدم العلمیة.، شرح المختصر فی فن المنطقق.(، 1321سنوسی، محمد بن يوسف، )

پژوه، قم، انتشارات آيت اهلل مرعشی ، تصحیح محمدتقی دانشللفارابیالمنطقیات ق.(، 1408)فارابی، 
 نجفی.

 .234-215، (2)12 پژوهیمنطق، «ارسطوقضايای حقیقیه و خارجیه نزد »(، 1400فالحی، اسداهلل،  )
(، 1)13 پژوهیمنطق، «قضايای حقیقیه و خارجیه نزد شمس الدين سمرقندی»(، 1401فالحی، اسداهلل،  )

23-1. 
، «قیاس مرکب از قضايای حقیقیه و خارجیه نزد شمس الدين سمرقندی»ب(، 1401فالحی، اسداهلل،  )

 فلسفه و کالم اسالمی، پذيرفته شده.
، تصحیح و مقدمه تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الرسالة الشمسیة(، 1384) ،محمد بن محمدقطب رازی، 
 .قم، انتشارات بیدار، محسن بیدارفراز 

علی ، تصحیح و مقدمه از نوارشرح مطالع األ یسرار فلوامع األ(، 1393) ،محمد بن محمدقطب رازی، 
 دانشگاه تهران.انتشارات ، تهران، اصغر جعفری ولنی

 ، قم، دفتر تبلیغات اسالمی. سه رسائل فلسفی(، 1387مالصدرا، )

النشر  موسسة، قم، مال عبداهلل الیزدی علی تهذيب المنطق للتفتازانی حاشیة علی حاشیةمیرزا محمدعلی، 
 .االسالمى


