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Abstract
In his logical book, al-Qiyas al-Shifa, Avicenna proposed his theory on conditional syllogism
and then posed a doubt on the validity of conditional Barbara by a seemingly counter-example
with minor premise which has an impossible antecedent. He and his followers proposed at
least five different answers: 1. falsity of the minor of the counter-example, 2. falsity of the
major, 3. truth of the conclusion, 4. failure of repetition of middle term, and 5. invalidity of
conditional Barbara. In this paper, we show that these five reactions are rooted in ambiguities
in the meaning of “cogent conditional;” and to withdraw the ambiguities, it is needed to
answer important questions. By the aid of these answers, we can achieve Sinavi logicians’
conceptual and judgmental foundations for conditional syllogism.
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چکیده
ابنسینا ،در کتاب قیاس شفا ،پس از معرفی «قیاس اقترانی شرطی» ،تردیدی در معتبربودن ضررب او از شرکا او
(ضرب ) Barbaraطرح میکند و مثا نقضی با یک حد اصغر ممتنع برای آن میآورد .منطقدانان مسلمان دسرتکر
پنج پاسخ متفاوت به این تردید دادهاند )1( :کذب صغری )2( ،کذب کبری )3( ،صدق نتیجره )4( ،عرد تکررار حرد
وسط )5( ،عد اعتبار قیاسهای اقترانی شرطی .در این مقاله نشان داده میشود که این پنج پاسخ متفراوت ،ریشره در
ابها هایی در معنای «شرطی متصا لزومی» دارد و برای ازمیانبردن این ابها ها ،باید به پرسشهای مهمری پاسرخ داد.
با این پاسخها میتوان به مبادی تصوری و تصدیقی منطقدانان سینوی دربارۀ قیاس اقترانی شرطی دست یافت.
واژگان کلیدی :لزومی ،ممکن ،ممتنع ،قیاس اقترانی شرطی
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آنها به دست آید تا در پرتوِ آن ،به معیار یا معیارهرایی

مقدمه
قیرراس اقترانرری شررررطی یکررری از مهرر تررررین

دست یافته شود و با کمک آن ،درسرتی یرا نادرسرتی

نوآوریهای ابنسینا اسرت کره منطرق دانران مسرلمان

هریک از این تردید و پاسخها مشرخ

شرود .بررای

توجه ویژهای به آن داشتهاند و در گسترش ،بررسی و

ای رن کررار ،پررژوهش حاضررر نرراگزیر اسررت گفتمرران

نقد آن بسیار کوشیده اند .خود ابنسینا تردیردهایی در

پدیدآمده پیرامون قیاس اقترانی شرطی را دسرتهبنردی

اعتبار منطقی برخری از صرورت هرای قیراس اقترانری

کند و دیدگاههای پراکنردۀ منطرقدانران را برهگونرهای

شرطی داشته و پاسخهایی نیرز بره ایرن تردیردها داده

سامان دهد که بتوان مبادی تصوری و تصدیقی آنها را

است .افضاالدین خونجی ،نخستین کسی است که در

بهآسانی به دست آورد .برای رسیدن به این هدف ،در

درستی این پاسخها تردید کرده و تردیردهای ترازهای

آغاز ،تقسی بندی ابرنسرینا گرزارش داده مریشرود و

به تردیدهای ابنسینا افزوده و پاسخهایی نیز به دست

پژوهش حاضر بره بخشری از قیراس اقترانری شررطی

داده است .به این تردید و پاسخها در آثار منطقدانران

محدود میشود.
ابنسینا در کتاب قیراس شرفا در مقالرۀ هفرت

پسین توجه شده و ریشرههرا و پیامردهای آن کاویرده

1

بره

قیاس اقترانی شرطی و اقسرا آن مریپرردازد .او ایرن

شده است.
در این مقاله ،قصد بر آن است که این ریشرههرا و

اقسا را در شش فصا بررسی میکند:

پیامدها پی گرفته شود و مبادی تصروری و تصردیقی
(حد وسط جزء تا )

فصا 1

هردو متّصا

متّصا و منفصا (حد وسط جزء تا )

فصا 2

(حد وسط جزء تا )

فصا 3

حد وسط در تالی

فصا 4

حد وسط در مقدّ

فصا 5

هردو منفصا
قیاس

متّصا و حملی

منفصا و حملی قیاس مقسّ
هردو منفصا

فصا 2

(حد وسط جزء غیر تا ) فصا 2

متصا و منفصا (حد وسط جزء غیر تا ) فصا 2

در این مقاله تنها به قیاس اقترانی شرطی مرکب از

 .1تردید ابنسینا در اعتبار قیاس اقترانی شرطی

دو متصا (با حد وسط جزء تا ) پرداختره مریشرود.

ابنسینا برای نخستین قس از قیاس اقترانی شرطی

ابنسینا در برخی از این قیاسهای اقترانی ،تردیدهایی

که از دو متصلۀ لزومی ساخته میشود ،ادعا میکند که

را ذکر میکند که بررسی همۀ آنها در یک مقاله شدنی

تعداد شکاها ،تعداد ضربها ،تعداد ضربهای منتج،

نیسررت .از سرروی دیگررر ،بیشررتر ایررن تردیرردها برره

و برهان ضربهای غیربدیهی در قیاس اقترانی شرطی

تردیدهای مربوط به ضرب نخست از شرکا نخسرت

لزوم ری دقیق رام مشررابه قی راس اقترانرری حمل ری اسررت

برمیگردد؛ از این رو ،این پژوهش خود را بره همرین

(ابنسینا.)302-235 :1324 ،

قس و تردید مربوط به آن محدود میکنرد ترا حجر
مقاله از اندازۀ متعارف تجاوز نکند.

وی سپس چند تردیرد در قیراس اقترانری شررطی
طرح می کند .نخستین تردید در بردیهی تررین ضررب

مبادی تصوری و تصدیقی نزاعی پُردامنه در اعتبار قیاس اقترانی شرطی37/

ایررن نرروق قیرراس یعنرری ضرررب او از شررکا او
( )Barbaraاست:

«کلّما کان االثنان عددا فهو زوج» ،و کال المقدّمتین
صادقتان ،فیلز من هذا:

و قد یلز علی هذا الشکا شکوک .فرننّ لقالرا ن
یقو  :إنّ هذا الشکا ال ینتج :فننّا نقو :

«کلّما کان االثنان فرردا فهرو زوج» ،و هرذا خلر
(همان.)231-232 :
قیاس موردنظر ابنسینا بهصورت زیر است:

«کلّما کان االثنان فردا فهو عدد» .ث نقو :
هرگاه دو فرد باشد ،عدد است

صادق

هرگاه دو عدد باشد ،زوج است

صادق

پس هرگاه دو فرد باشد ،زوج است کاذب

در آغاز ،چنین به نظر مریرسرد کره صردق دو

سالبۀ اللزو  ،فیجب ان الیلز االکبر عن االصغر

مقدمه آشکار است و کذب نتیجه نیز آشکارتر؛ چره

البتۀ و اال لکان السلب الکلی [فری الکبرری] کاذبرا؛

آنکررره «فررررد» و «زوج» ناسرررازگارند و فردبرررودن

لست اعنی کاذبا بحسب االمر فی نفسه با بحسرب

نمیتواند مستلز زوجبودن باشد.

االلتزا  .و لو اعتبر بحسب االمر فری نفسره لکانرت

مشابه همین تردید در ضرب دو از شکا او

1

نیز پیش می آید که ابنسینا بهصورت ضمنی بره آن
اشاره کرده است:

الصغری کاذبۀ اذ کان االوسط جالز الوجود او حقرا.
و هذا شیء علمته (همان.)232 :
ابنسینا بررای ایرن ضررب مثرالی ارالره نکررده

ان کان االصغر محاال و االوسط جالزا و الکبری

است؛ اما در تشابه با  Barbaraمریتروان بررای آن
مثا های زیر را نمونه آورد:2

هرگاه پنج زوج باشد ،عدد است

صادق

هرگز اگر پنج عدد باشد ،منقس به دو مساوی است

صادق

پس هرگز اگر پنج زوج باشد ،منقس به دو مساوی است

کاذب

هرگاه پنج زوج باشد ،عدد است

صادق

هرگز اگر پنج عدد باشد ،زوج است

صادق

پس هرگز اگر پنج زوج باشد ،زوج است

کاذب

در اینجا نیز ،چنین به نظر میرسد که صردق
مقدمهها آشکار است و کذب نتیجهها آشکارتر.
پیامدهای تردید در ضربهای شکل اول
آشکار است که اگر در ضربهای شرکا او
تردید شود ،این تردید به شرکاهرای دیگرر نیرز
سرایت میکند؛ زیررا شرکاهرای دیگرر همگری

می دانی که برخی ضرربهرای شرکا دو و
سررو بررا قاعرردۀ عکررس مسررتوی برره شررکا او
برنمیگردند و این کرار برهکمرک برهران خلر
انجا میشود .در کاربرد برهان خل

تردیردهای

بس ریار کمتررری هسررت و از ایررن رو ،م ریترروان
ضربهایی از شکاهای دیگرر را کره برا برهران
. Celarent

1

 /36متافیزیک ،سا ده  ،شماره  ،22پاییز و زمستان 1331

بررره دو ضررررب  Barbaraو Celarent

بهکمک ضرب های شکا او اثبات میشوند؛ اما

خلررر

باید توجه کرد که بیشتر این اثبراتهرا از قاعردۀ

برمیگردند در نظر گرفت و ادعا کرد کره تردیرد

عکس مستوی بهره میبرند و اگر تردیردهایی در

در اعتبار این دو ضرب بره تردیرد در اعتبرار آن

کاربرد این قاعده در شرطیات وجود داشته باشرد

ضربها سرایت میکند.

(چنانکه وجود دارد) این اثبراتهرا قابراِاعتمراد

با پذیرش برهران خلر  ،دو ضررب زیرر از

نخواهند بود و بنابراین ،بهسادگی نمی توان ادعرا

شکاهای دو و سو که برا عکرس مسرتوی بره

کرد کره تردیرد در ضررب هرای شرکا نخسرت

شکا او برنمی گردند ،یعنری ضررب چهرار از

به مثابۀ تردید در همۀ ضربهای شکاهای دیگر

شکا دو و ضرب پنج از شکا سو  ،بهکمرک

است.

ضرب  Barbaraاثبات میشوند:
Baroco

4-2

سالبۀ جزلیه نه هرگاه ال
موجبۀ کلیه

آنگاه ب

هرگاه ج آنگاه ب

سالبۀ جزلیه نه هرگاه ال

اثبات این دو ضرب برا برهران خلر

آنگاه ج

5-3
موجبۀ کلیه

Bocardo
آنگاه ب

هرگاه ال

سالبۀ جزلیه نه هرگاه ال

آنگاه ج

سالبۀ جزلیه نه هرگاه ب آنگاه ج

و Barbara

ه ارز ضربی از شرکا او باشرد و از ایرن رو ،تنهرا

بسیار آسان است و تقریبام در همۀ کتابهای آموزشری

ضربهای منتج در شکاهای چهارگانره و هر ارز برا

وجود دارد.

 Barbaraهمین دو ضررب براال از شرکاهرای دو و

درحقیقت ،با داشتن برهان خل  ،ایرن دو ضررب
معاد  Barbaraهستند3؛بنابراین ،تردید در هریرک از
این دو ضرب معاد است با تردید در .Barbara
از آن رو کرره در روش برهرران خلر

سو هستند.
مشررابه هم رین سررخن را برررای تردیررد در ضرررب
 Celarentمی توان گفت .با پذیرش برهان خلر  ،دو

هررر ضررربِ

ضرب زیر از شکاهای دو و سو یعنی ضربهرای

شکا چهار به ضربی از شکا چهار برمیگرردد ،در

سو از شرکا دو و شرکا سرو  ،برهکمرک ضررب

شکا چهار  ،هیچ ضربی نیست که بنابه برهان خلر

 Celarentاثبات میشوند:

Festino

3-2

3-3

موجبۀ جزلیه

گاهی اگر ال

سالبۀ کلیه

هرگز اگر ج آنگاه ب

موجبۀ جزلیه

آنگاه ج

موجبۀ جزلیه

سالبۀ جزلیه

نه هرگاه ال

اثبات این دو ضرب با برهران خلر

آنگاه ب

و Celarent

به همان سادگی موارد پیشرین اسرت .درحقیقرت ،برا

Disamis
آنگاه ب

موجبۀ کلیه

هرگاه ال
گاهی اگر ال

گاهی اگر ب آنگاه ج

آنگاه ج

تنها ضرب های ه ارز با  Celarentهمرین دو ضررب
است.

 ،این دو ضررب معراد Celarent

برای این چهار ضرب جدید (،Bocardo ،Baroco

هستند؛ بنابراین ،پذیرش یرا انکرار هریرک از ایرن دو

 )Disamis ،Festinoنیرز مریترروان مشرابه مثرا هررای

ضرب معاد است با پرذیرش یرا وازنرش .Celarent

ابنسینا نمونه به دست داد:

داشتن برهان خل

مبادی تصوری و تصدیقی نزاعی پُردامنه در اعتبار قیاس اقترانی شرطی39/
Baroco

4-2
سالبۀ جزلیه

نه هرگاه دو فرد باشد زوج است

موجبۀ کلیه

هرگاه دو عدد باشد زوج است

سالبۀ جزلیه

نه هرگاه دو فرد باشد عدد است
Bocardo

5-3
موجبۀ کلیه

هرگاه دو فرد باشد عدد است

سالبۀ جزلیه

نه هرگاه دو فرد باشد زوج است

سالبۀ جزلیه

نه هرگاه دو عدد باشد زوج است
Festini

3-2
موجبۀ جزلیه

گاهی اگر پنج زوج باشد زوج است

سالبۀ کلیه

هرگز اگر پنج عدد باشد زوج است

سالبۀ جزلیه

نه هرگاه پنج زوج باشد عدد است

3-3

Disamis

موجبۀ کلیه

هرگاه پنج زوج باشد عدد است

موجبۀ جزلیه

گاهی اگر پنج زوج باشد زوج است

موجبۀ جزلیه

پس گاهی اگر پنج عدد باشد زوج است

در همۀ این موارد ،به نظر میرسرد کره صردق دو

نخست اراله کررده ،چنران قروی اسرت کره همرۀ

مقدمه و کذب نتیجه آشکار است.

ضربهای دیگر این شکا را نیز شاما میشود .مثرا

تعمیم مثال نقض ابن سینا به همۀ ضرب های شککل

نقض ابنسینا را در نظر بگیرید:

اول
مثا نقضی که ابنسینا برای ضرب نخست شکا
هرگاه دو فرد باشد عدد است

صادق

هرگاه دو عدد باشد زوج است

صادق

پس هرگاه دو فرد باشد زوج است کاذب

آن رو کرره حررد اصررغر و حررد اکبررر (فردیررت و

کاذب است و درنتیجه ،گرزارۀ «گراهی اگرر دو فررد

زوجیت دو) ناسازگار هستند ،به نظرر مریرسرد کره

باشد ،زوج است» نیز ماننرد گرزارۀ «هرگراه دو فررد

حک سلب کلری دربرارۀ آن صرادق اسرت« :هرگرز

باشد ،زوج است» باید کاذب شرمرده شرود .در ایرن

چنین نیست که اگر دو فررد باشرد ،زوج اسرت» .در

صورت ،دو ضرب دیگر شکا او (ضرب سرو  1و

این صورت ،ایجاب جزلی دربارۀ این اصرغر و اکبرر

ضرب ضعی  )2نامعتبر خواهند شد:
. Darii
. Barbari

1
2
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Darii

3-1
موجبۀ جزلیه

گاهی اگر دو فرد باشد ،عدد است

موجبۀ کلیه

هرگاه دو عدد باشد ،زوج است

موجبۀ جزلیه

پس گاهی اگر دو فرد باشد ،زوج است
Barbari

5-1
موجبۀ کلیه

هرگاه دو فرد باشد ،عدد است

موجبۀ کلیه

هرگاه دو عدد باشد ،زوج است

موجبۀ جزلیه

پس گاهی اگر دو فرد باشد ،زوج است

اکنون مثا نقض ضرب دو  1را در نظر بگیرید:
هرگاه پنج زوج باشد ،عدد است

صادق

هرگز اگر پنج عدد باشد ،منقس به دو مساوی است

صادق

پس هرگز اگر پنج زوج باشد ،منقس به دو مساوی است

کاذب

از آنجا که اصغر و اکبر (زوجیت و انقسا به دو

باشد ،منقس به دو مساوی است» نیرز ماننرد گرزارۀ

مساوی برای دو) ه ارزند به نظر میرسد که حک

«هرگز چنین نیست که اگر پنج زوج باشد ،منقس به

ایجاب کلی دربارۀ آن صادق است« :هرگاه پنج زوج

دو مساوی است» باید کاذب شرمرده شرود .در ایرن

باشد ،منقس به دو مساوی است» .در این صورت،

صورت ،دو ضررب براقیمانردۀ شرکا او (ضررب

سلب جزلی دربارۀ این اصغر و اکبر کاذب است و

چهار  2و ضرب ضعی ) 3نامعتبر خواهند شد:

درنتیجه ،گزارۀ «گاهی چنین نیست که اگر پنج زوج
4-1

Ferio

موجبۀ جزلیه

گاهی اگر پنج زوج باشد ،عدد است

سالبۀ کلیه

هرگز اگر پنج عدد باشد ،منقس به دو مساوی است

سالبۀ جزلیه

پس گاهی نه اگر پنج زوج باشد ،منقس به دو مساوی است

2-1

Celaront

موجبۀ کلیه

هرگاه پنج زوج باشد ،عدد است

سالبۀ کلیه

هرگز اگر پنج عدد باشد ،منقس به دو مساوی است

سالبۀ جزلیه

پس گاهی نه اگر پنج زوج باشد ،منقس به دو مساوی است

1

. Celarent
. Ferio
3
. Celaront
2
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این کار ،توجه میکنی کره هرر ضررب از شرکا او

تعمیم مثال نقض ابکن سکینا بکه همکۀ ضکرب هکای

بهکمک برهان خل

شکلهای دوم و سوم

با ضربی از شکا دو و ضرربی

اکنون که مثا نقض ابنسینا به همرۀ ضرربهرای

از شکا سو ه ارز است و بر عکس .جدو زیر این

شکا او تعمی پرذیر اسرت ،ایرن مثرا هرا بره همرۀ

ه ارزیها را نشان میدهد که ضربهرای هرر سرطر،

ضربهای دو شکا بعدی تعمی داده میشرود .بررای

بنابه برهان خل  ،ه ارز هستند:

شکا:
ضرب

او

دو
نا

شماره
1
Celarent
2
Darii
3
Ferio
4
Barbara

قوی

5
2

ضعی

شماره
4
Festino
3
Camestres
2
Cesare
1

Barbari
Celaront

نا

Baroco

2
5

ضربهای سه شکا نخست است.

Cesaro

2
1

نا
Bocardo
Disamis
Ferison
Datisi
Felapton
Darapti

از میان ضربهرای شرکا سرو  ،ضررب نخسرت
( )Daraptiاز همه شناختهشدهتر است:

1-3

ضرررب ضررعی

شماره
5
3
2
4

Camestros

بنابراین ،مثا نقض ابنسینا تعمری پرذیر بره همرۀ

این ضرب بنابه برهان خل

سو

Darapti

موجبۀ کلیه

هرگاه ال

آنگاه ب

موجبۀ کلیه

هرگاه ال

آنگاه ج

موجبۀ جزلیه

گاهی اگر ب آنگاه ج

هر ارز یکری از دو

 ،Daraptiاز قضا مثا های نقض سادهای هست:

شررکا او  1اسررت .برررای ضرررب
Darapti

1-3
موجبۀ کلیه

هرگاه این عدد زوج و فرد باشد ،الز میآید که زوج باشد

موجبۀ کلیه

هرگاه این عدد زوج و فرد باشد ،الز میآید که فرد باشد

موجبۀ جزلیه

گاهی اگر این عدد زوج باشد ،الز میآید که فرد باشد

این مثا از این جهت که مقدّ ممتنع دارد ،شربیه

مثا نقض دیگری برای شکا سرو بره دسرت داده

مثا ابن سینا است؛ اما بعدها افضراالردین خرونجی

است که صغرای آن ممتنرع نیسرت(خونجی:1323 ،
:)313

1-3

Darapti

موجبۀ کلیه

هرگاه زید بخورد و عمرو بنوشد ،الز میآید که زید بخورد

موجبۀ کلیه

هرگاه زید بخورد و عمرو بنوشد ،الز میآید که عمرو بنوشد

موجبۀ جزلیه

گاهی اگر زید بخورد ،الز میآید که عمرو بنوشد

. Celaront

1
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از آنجا که این مثا  ،مقدّ ممتنع ندارد مستقیمام بره

ه ارزیهای میان ضربهرای شرکا چهرار بررسری

موضوق خاص این مقاله مربوط نمیشرود و در مقالرۀ

میشود .هر ضرب از شکا چهرار برهکمرک برهران

دیگری بهتفصیا بررسی شده است (فالحی.)1333 ،

با دو ضرب دیگر از همین شکا ه ارز اسرت.

خل

ضربهای هر سطر از جدو زیر ،بنابه برهان خلر ،

تعمیم مثال نقض ابنسینا به شکل چهارم

ه ارز هستند:

مثا نقض ابنسینا را به ضربهای شرکا چهرار
نیررز م ریترروان تعم ری داد .برررای اثبررات ایررن ،ابترردا

شکا چهار
شماره

نا

شماره

نا

شماره

نا

ضرب
ضعی

1

Bramantip

4

Fesapo

2

Camenos

قوی

2

Camenes

3

Dimaris

5

Fresison

بنابراین ،نشاندادن مثرا نقرض بررای دو ضررب

هستند و در مثا نقض  Celarentه ارز و مرتالز  .و

نخست شکا چهار کافی است؛ اما مثا هرای نقرض

از سوی دیگر ،تباین و تالز دوسویه هستند .بنابراین،

این دو ضرب را میتوان از مثا های نقض دو ضررب

با جابهجاکردن اصغر و اکبر در نتیجره تفراوتی ایجراد

نخست شکا او بهصرورت زیرر بره دسرت آورد :از

نمیشود .بررای نمونره ،مثرا هرای نقرض دو ضررب

یک سو ،پیشتر گفته شد کره اصرغر و اکبرر در مثرا

نخست شکا او را با جابره جرایی دو طررف نتیجره

نقررض ابررنس رینا برررای  Barbaraناسررازگار و متبرراین

میتوان به شکا چهار برگرداند:
Bramantip

1-4
موجبۀ کلیه

هرگاه دو عدد باشد ،زوج است

موجبۀ کلیه

هرگاه دو فرد باشد ،عدد است

موجبۀ جزلیه

پس گاهی اگر دو زوج باشد ،فرد است
Camenes

2-4
سالبۀ کلیه

هرگز اگر پنج عدد باشد ،منقس به دو مساوی است

موجبۀ کلیه

هرگاه پنج زوج باشد ،عدد است

سالبۀ جزلیه

پس هرگز اگر پنج منقس به دو مساوی باشد ،زوج است

این مثا ها از این جهت که یرک مقدمره برا مقردّ
ممتنع دارد ،شبیه مثا ابنسینا است؛ اما بعدها شرمس

چهار به دست داده است که هیچ حد ممتنع نردارد و
یک نمونه را در اینجا میآوری :

الدین سمرقندی مثا های نقض دیگرری بررای شرکا
1-4

Bramantip

موجبۀ کلیه

هرگاه هفت شیء موجود باشد ،سه شیء موجود است

موجبۀ کلیه

هرگاه ده شیء موجود باشد ،هفت شیء موجود است

موجبۀ جزلیه

پس گاهی اگر سه شیء موجود باشد ،ده شیء موجود است

مبادی تصوری و تصدیقی نزاعی پُردامنه در اعتبار قیاس اقترانی شرطی31/

این مثا نیز ،بهدلیاِ فقدان مقدّ ممتنع ،مستقیمام به

در توضیح این دو پاسخ باید گفت ابنسرینا پریش

موضوق خاص این مقاله مربوط نمیشرود و در مقالرۀ

از این ادعا کرده بود که شرطی لزومی با مقدّ ممتنرع

دیگری بهتفصیا بررسی شده است (فالحی.)1333 ،

هرچند از دیدگاه کسی که مقدّ آن را ممکن میدانرد
صادق است ،در واقع و نفساألمر صادق نیست:

 .2پاسخ ابنسینا

و اعل ان قو القالا «

برگردی به تردیردهای ابرنسرینا در شرکا او و
پاسخهایی که به این تردیدها میدهد .پاسخ ابرنسرینا
برره تردیردهای یادشررده در شررکا او  ،آن اسررت کرره
صغریهای مثا های نقض هرچند بهظاهر صادقانرد،
درواقع کاذب هستند .عبرارت ابرنسرینا در پاسرخ بره
تردید در ضرب  Barbaraچنین است:
فنقو  :إن السبب فی هذا ن الصرغری کاذبرۀ فری
نفسها .و لکنها تلز  ،علی ما قلنا ،من یری ن «االثنرین
فرد» و «کاّ فرد عدد» ،فتلزمه ،ال ألنه حق فری نفسره،
با ألنه یری براطال .و کرذلک هرذه النتیجرۀ تلزمره و

(همان.)233 :
ابنسینا برای ایرن ادعرا دلیراهرایی نیرز مریآورد
(همان .)240-233 :نگارنده این دلیراهرا را در مقالرۀ
دیگری بررسری و تجزیره و تحلیرا کررده (فالحری،
 )122-121 :1322و برداشت نگارنده در مقالرهای بره
شدت نقد شرده اسرت (حراجیحسرینی-33 :1330 ،
 .)31از آن رو که در این مقاله قصرد برر پاسرخ بردان
نقدها نیست ،خوانندگان بره آن دو مقالره ارجراق داده

یکون صدقها علی سبیا صدق المقدّمۀ .فصادق علری

میشوند و داوری به ایشان واگذاشته میشود.

لیس « ن یلزمه» و « ن یکون حقا» شیء واحد.

 .3پاسخ خونجی به تردید ابنسینا

سبیا اإللزا ن «االثنین کلّما کان فردا یکون زوجا» .و
و کذلک حا کاّ مقدّمۀ صغری هذه حالهرا؛ فرنن
کان الحد األصرغر محراال و األوسرط محراال و األکبرر
محاال کان حا األکبر فی اللزو صادقا علیه ی صادقا
بحسب اإللزا ال بحسرب الوجرود (ابرن سرینا:1324 ،
.)231
توضیح ابنسینا در پاسخ به تردید مشابه در ضرب
 Celarentنیز بهصورت زیر است:
ان کان االصغر محاال و االوسرط جرالزا و الکبرری
سالبۀ اللزو  ،فیجب ان الیلز االکبر عن االصرغر البترۀ
و اال لکان السلب الکلی [فری الکبرری] کاذبرا؛ لسرت
اعنی کاذبا بحسب االمر فی نفسه با بحسرب االلترزا .
و لو اعتبر بحسب االمرر فری نفسره لکانرت الصرغری
کاذبۀ اذ کان االوسط جالز الوجود او حقا .و هذا شیء
علمته (همان.)232 :

افضاالدین خونجی که در بسیاری از بحثهرا بره
گفتههای ابنسینا اسرتناد داده و برخری از آنهرا را بره
شدت نقد کرده است ،با شگفتی تمرا دربرارۀ پاسرخ
ابنسینا به تردیدهای مربوط به ضربهای شرکا او ،
یعنی ادعای ابنسینا مبنی بر کذب شررطی لزومری برا
مقدّ ممتنع ،سکوت کرده و تنهرا بره پاسرخ نوآورانرۀ
خود بسنده کرده است:
و ورد الشیخ علی الشکا األوّ شکّام و هو نّ هذا
القیاس ال ینتج لصدق قولنا «کلّما کان االثنان فردا کران
عددا» و «کلّما کان عرددا کران زوجرا» و کرذبِ قولنرا
«کلّمررا کرران االثنرران فررردا کرران زوجررا» .و جوابرره :نّ
الکبری ،إ ن خذت «لزومیۀم» ،ممنوعۀٌ ،إذ ال یلز کونره
زوجا من جمیرع فررو

کونره عرددا و مرن جمیرع

وضاعه ،عنی جمیع األوضاق التی یمکرن ن تجتمرع
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مع کونه عددا ،ضررورۀ نّ مرن جملرۀ هرذه األوضراق

،یعنی ادعای یادشده را میآورد و نه دالیا آن ادعرا را

کونُه فردا ،إلمکان اجتماق کونه فردا مع کونه عرددا .و

بررسی میکند .او حتی در دیگر آثرارش نیرز در ایرن

لزو ُ کونره زوجرا إیّراه حینئرذ ممنروق ..و إن خرذت

زمینه سخنی نگفته است .از اینجا میتوان پی بررد کره

[الکبری] «اتّفاقیۀ» فسرتعرف عقمره (خرونجی:1323 ،

خونجی احتماالم از یک سو دلیاهای ابنسینا بر ادعای

.)313

یادشده را نپسرندیده و از سروی دیگرر دلیلری برر رد

چنانکه مری بینری  ،خرونجی پرس از نقرا تردیرد
ابنسینا دربارۀ  Barbaraاز قیاس شررطی لزومری ،نره

ادعای او نیافته است .خونجی بهجای همۀ این کارهرا
مستقی به سراغ پاسخ خود میرود :کذب کبری!

به پاسخ ابنسینا اشاره میکند نه پشرتوانۀ ایرن پاسرخ
هرگاه دو فرد باشد ،عدد است

صادق

هرگاه دو عدد باشد ،زوج است

کاذب

پس هرگاه دو فرد باشد ،زوج است

کاذب

خونجی ،برخالف ابن سینا که صغرای مثا نقرض

با مقدّ ممکن وقتری سرور کلری «هرگراه» را بره کرار

را کاذب میدانست ،بر این باور است که کبررای ایرن

میبری  ،تنها میتوانی وضعیتهای ممکن و سرازگار

مثا  ،یعنی گزارۀ «هرگاه دو عدد باشرد ،زوج اسرت»

با مقدّ را در نظر بگیری ؛ اما در شرطیهای برا مقردّ

کاذب است .شاید به ذهن برسد که دلیا خرونجی برر

ممتنررع ،افررزون بررر ایررن وضررعیتهررا ،مرریترروانی

کذب این شررطی آن اسرت کره «عرددبودن» مسرتلز

وضعیتهای ممتنع اما سازگار با مقدّ را نیرز در نظرر

«زوج بودن» نیست؛ اما خرونجی دلیرا دیگرری بررای

بگیری :

ادعای خود ذکر مری کنرد؛ برهگمرانِ او ،هنگرامی کره

فنن کان المقدّ صحیح الوجود ،کانرت االعتبرارات

مر ریگرررویی « :هرگررراه دو عررردد باشرررد» ،یکررری از

مررورا و قضررایا صررحیحۀ؛ و إن کرران محرراال ،کانررت

وضعیتهایی که میتوان تصور کرد وضعیتی است که

االعتبارات ما یصحّ مع ذلک المحا و یتبعه و یعرر

«دو فرد باشد»؛ وضعیتی که در مقدّ صغری مفررو

عنه ،ال مرورا ال تسرال ذلرک المحرا برا تناقضره و

انگاشته شده است .در این وضعیت ،دو فررد اسرت و

ترفعه ،حقا کانت و باطلۀ( .ابنسینا.)215 :1324 ،

زوج نیست و بنابراین ،گزارۀ شرطی «هرگراه دو عردد
باشد ،زوج است» کاذب است.
بررسی پاسخ خونجی از چشمانداز ابنسینا
ابن سینا به سه دلیا نمیتوانسته این پاسخ خونجی
را بپذیرد:
دلیل نخست اینکه ابنسینا بر این براور بروده کره
شرطی های با مقدّ ممکن ،مانند کبرای قیاس یادشده،
با شرطی های با مقردّ ممتنرع ،ماننرد صرغرای همران
قیاس ،تفاوت مهمی دارند و آن اینکه در شرطیهرای

خونجی این ادعای ابنسینا را نیز هرگز گزارش یا
نقد نکرده؛ اما در عمرا ،در بسریاری از مباحرث ایرن
ادعا را نقض کرده کره یرک نمونرهاش همرین پاسرخ
خونجی به تردید ابرن سرینا اسرت کره کبررای قیراس
یادشده را بهدلیراِ وضرعیت ممتنعری ماننرد وضرعیت
«فردبودن دو» کاذب دانسته است .از اینجا پی میبری
که برای داوری میان پاسخهای ابنسینا و خونجی باید
دو مسئلۀ ریشهای و بنیادین را بررسی کرد:
 .1صدق فینفسۀ شرطی لزومی با مقدّ ممتنع

مبادی تصوری و تصدیقی نزاعی پُردامنه در اعتبار قیاس اقترانی شرطی33/

 .2جواز درنظرگرفتن وضعیتهای ممتنع برای شرطی

اما در گزارۀ ( ،)2محمرو ترالی تنهرا الزمرۀ موضروق

لزومی با مقدّ ممکن.

مقدّ است؛ یعنری «جسر برودن» تنهرا الزمرۀ «انسران
بودن» است؛ اما الزمۀ «متحرکنبرودن» نیسرت .اکنرون

هریررک از ایررن دو مسررئله ،مقالرره یررا مقالررههررای

گزارۀ ( )2را با کبرای مثا نقض ابنسینا بسنجید:

جداگانهای را میطلبد که مقالۀ حاضر نره از عهردۀ آن

(«)3هرگاه دو عدد باشد ،الز میآید که زوج باشد».

برمیآید و نه قصد انجا آن را داشته اسرت .در اینجرا

در این گزاره نیز ،محمو تالی تنها الزمۀ موضروق

تنها قصد بر آن است که به مبادی تصوری و تصدیقی

مق ردّ اسررت و از محمررو موضرروق الز نم ریآیررد؛

الز برای داوری میان پاسخ های گوناگون دست یافته

بنابراین ،ابنسینا که گزارۀ ( )2را صرادق مریدانرد بره

شود .دو مسئلۀ یادشده تنها دو مبد از مبادی تصدیقی

طور طبیعی گزارۀ ( )3را نیز باید صادق بداند.

بحث است و خود بیانگر ابها هایی در معنای «شرطی

از این بحث مری تروان نتیجره گرفرت کره مسرئلۀ

لزومی» و بهویژه «لزومی کلی» و سور «هرگاه» در این

ریشهای دیگر این است که آیا در شرطی لزومی ،تالی

نوق شرطیهاست .بنابراین ،مطالعه و تأما دربارۀ ایرن

باید از موضوق مقدّ الز بیاید یا از محمو آن؟ و یا

دو مسئله که از مبادی تصدیقی بحث است ،مرا را بره

اینکه هیچکدا کافی نیست و باید از ترکیب آن دو به

مبادی تصوری بحث نیز هدایت خواهد کرد.

دست بیاید؟ هر پاسخ به این پرسرش یکری از مبرادی

دلیل دیگری که ابنسینا سخن خرونجی مبنری برر

تصدیقی بحث به شمار خواهد آمد.

کذب کبری را نمیتوانسته بپذیرد ،این است که او در

دلیل سوم که ابنسرینا بررخالف خرونجی کبررای

کتاب شفا گزارههایی کامالم شبیه این کبرری را صرادق

مثا نقرض را بایرد صرادق بدانرد ایرن اسرت کره او

دانسته است:

گزارههای شرطی را معاد گزارههای حملی میداند:

و قد یجوز ن یکون التالی فی المتّصرا الموجرب

لو کان قولنا« :لو کانت الخمسۀ زوجا لکان عرددا»

ع لزوما من لزومه للمقدّ  ،مثرا قولرک :إن االنسران

حقا یجب ن یسل فی نفسه ،لکان من الحق ن یقرا

کلّما کران متحرکرا ،و کلّمرا لر یکرن متحرکرا ،ففری

إن «ما هو خمسۀ زوج فهو عدد» .فلما کان هذا باطال،

الحالین جمیعا «یلزمه» نه جس (همان.)311 :

فنن المتّصلۀ التی فی قوته یضام باطلۀ .و لو کانت هذه

در این عبارت ،دو جملۀ زیر صادق دانسرته شرده
است:
( )1هرگاه انسان متحرک باشد الز میآید کره جسر

الحملیۀ حقا؛ لکان عکسرها ن «بعرض العردد خمسرۀٌ
زوج ».حقام (همان.)240 :
در این عبارت ،ابنسینا گزارۀ شرطی «هرگراه پرنج

باشد.

زوج باشد ،عدد اسرت» را هر ارز و هر تروان گرزارۀ

( )2هرگاه انسان متحرک نباشد الز میآید که جسر

حملی «هر پنج زوجی ،عدد است» میگیرد؛ بنرابراین،

باشد.

طبیعی است که او کبررای مثرا نقرض ،یعنری گرزارۀ

در گزارۀ ( ،)1محمو ترالی ،هر الزمرۀ موضروق

«هرگاه دو عدد باشد زوج است» را ه ارز «هرر عردد

مقدّ است ه الزمۀ محمو مقدّ ؛ یعنی «جس بودن»

دو زوج است» بگیرد و چرون ایرن گرزارۀ حملری از

ه الزمۀ «انسانبودن» است ،ه الزمۀ «متحرکبودن»؛
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دیدگاه ابرنسرینا صرادق اسرت ،بایرد گرزارۀ شررطی

یعانررده[ ،الفررر

ه توان با آن نیز از دیدگاه او صادق باشد.

(همان.)440 :

ِ] المنررافی للررزو و العنرراد الکلّیررین

از اینجا آشکار می شود که ه ارزی یرا نراه ارزی
گزارههای شرطی با گزارههای حملری یکری دیگرر از

ارموی در بیان الحرقّ و لسران الصردق برا انردکی

مبادی تصدیقی است کره در نرزاق مربروط بره قیراس

تفصیا بیشتر به این بحث میپردازد که نکتۀ مهمی در

اقترانی شرطی باید در نظر داشت.

بر دارد:
و شکٌّ ورد الشیخ علی [الشکا] األو و هرو انره

 .4واکنش سراجالدین ارموی

یصدق قولنا
«کلّما کان االثنان فردا کان عددا»

سراجالدین ارموی که یکی از چهار شرارح موفرق

خونجی شمرده شده است 4در مطالع األنوار و نیز بیان

و «کلّما کان عددا کان زوجا»

الحررق و لسرران الصرردق برردون نررا بررردن از خررونجی

و ال یصدق «کلّما کان االثنان فردا کان زوجا».

گفته های خونجی را برا بسرط بیشرتری تکررار کررده

و حلّه:

است .او در کتاب نخست مینویسد:

إن ل یمتنع «کون االثنین زوجا» علی تقدیر «کونره

و شکّک الشیخ علی الشکا األو فری اللرزومیتین

فردا» ،ل یمکن دعوی کذب النتیجۀ.
و إن امتنع ذلک کانت الکبرری علری نّهرا لزومیرۀ

[بر]انه یصدق قولنا:
«کلّما کان االثنان فردا کان عددا»

ممنوعۀ؛ و هذا ألنّ مرن جملرۀ تقرادیر «کرونِ االثنرین

و «کلّما کان عددا کان زوجا»

عددا» «کونُه فردا» .و یمتنرع کونره زوجرا حینئرذ ألنّرا

مع کذب قولنا:

نتکلّ علی تقدیر امتناق الجمع بینهما (ارمروی:1314 ،

«کلّما کان االثنان فردا کان زوجا».

.)4

و جوابه نّ الکبرری ،علری نّهرا اتّفاقیرۀ ،ممنوعرۀ
االنتاج؛ و علی نّها لزومیّۀ ،ممنوعۀ الصردق اذ ال یلرز

بنابه این تفسیر ،دو فر

وجود دارد:

 .1سازگاری مقدّ و تالی نتیجه (= امکران زوجبرودن

کونه زوجا فی جمیع وضاق کونه عددا علری التفسریر

دو بر فر

المتقدّ و من جملتهرا «کونره فرردا» (ارمروی:1333 ،

 .2ناسازگاری مقدّ و تالی نتیجه (= امتناق زوجبرودن
دو بر فر

.)202-201
مقصود ارموی از «التفسریر المتقرد » احتمراالم ایرن

در فر

فردبودن آن) و
فردبودن آن).
نخست ،نتیجه صادق اسرت و بنرابراین،

مثا نقض ادعایی ،مثا نقض نیست .در فرر

عبارت اوست:
کلیّۀُ المتّصلۀِ و المنفصلۀِ اللزومیتین [تکون] بعمو

دو ،

نتیجه کاذب است؛ اما چنرانکره خرونجی گفتره برود،

و األزمنرۀ و األحروا ؛ اعنری

کبرری نیرز کرراذب اسرت؛ زیررا یکرری از حالرتهررای

التری ال تنرافی اسرتلزا المقردّ للتّرالی او عنراده ایّرراه،

«عددبودن دو»« ،فردبودن دو» است و چون «فردبرودن

ِ المقدّ بحرا ال یلزمره الترالی او ال

دو» بررا «زوجبررودن دو» ناسررازگار اسررت؛ بنررابراین،

اللزو و العناد للفررو
احترازا عن فر

مبادی تصوری و تصدیقی نزاعی پُردامنه در اعتبار قیاس اقترانی شرطی737/

نمیتوان از فر

«عرددبودن دو» بره «زوجبرودن دو»

رسید.

قولنا« :االنسان موجود» و «العنقاء معردو » ،قرالوا« :اذا
کان االنسان موجودا و العنقاء معدوما فالعنقاء معردو »

از دو فرضی که ارموی طررح مریکنرد ،مریتروان

لز بسبب مقارن اجنبی .ث قالوا :فاذن «قرد یکرون اذا

نتیجه گرفت که یکری از مبرادی تصردیقی پاسرخ بره

کان االنسان موجودا فالعنقاء معدو » (طوسری:1353 ،

تردید ابنسینا و مثا نقض او ،موضع گیرری در قبرا

.)134

سازگاری یا ناسازگاری مقدّ و تالی نتیجۀ ایرن مثرا
است.

برای نگارنده آشکار نشرد کره ایرن «متوهمران در
جد » آیا واقعام گروهی از جدلیان زمان خواجه نصریر

نخسرت ،ارمروی نتیجره را

یا پیش از او بودهاند یا اینکه خواجه نصیر وجود آنهرا

از آن رو که در فر

صادق می داند ،مناسب اسرت دربرارۀ «صردق نتیجره»

را فر

گرفتره اسرت و اگرر واقعرام چنرین گروهری

تأمّا بیشتری شود .نتیجه این اسرت« :هرگراه دو فررد

بودهاند ،کیستند.

باشد ،زوج است» .در منطق جدید این گرزارۀ شررطی

در هر صورت ،بنابه نظر این گروه ،شرطی لزومری

را بررهدلیراِ «کررذب مقررد » یررا «صرردق تررالی» صررادق

«گاهی اگر دو فرد باشد ،زوج است» صادق است؛ امرا

می دانند .همین نکته در منطق استلزا اکیرد سری .آی.

آیا شرطی لزومی «هرگاه دو فرد باشد ،زوج است» نیز

لویس نیز برقرار است جز آنکه در ایرن منطرق ،دلیرا

ازنظرِ این گروه صادق است؟ بنابره گرزارش طوسری،

صدق این شرطی« ،امتناق مقد » یرا «ضررورت ترالی»

این گروه برای اثبات لزومی جزلری یادشرده بره ایرن

است؛ نه صرف «کذب مقد » و «صدق ترالی» .اکنرون

لزومی کلی استناد میکنند که «هرگراه دو فررد و زوج

این پرسش مطرح میشود کره آیرا در منطرق سرینوی

باشد ،زوج است» .اما آیا از این میتوان نتیجه گرفرت

کسی صدق این گزاره را بهصراحت و بدون شررط و

که این گروه همچنین میپذیرند کره «هرگراه دو فررد

شروط پذیرفته است یا خیر؟

باشد ،زوج است»؟ هیچ دور نیست که این گروه ایرن

در پاسخ به این سؤا باید گفت کره ترا آنجرا کره

جمله را نیز بپذیرند؛ چون این گزاره ه ارز اسرت برا

جست وجو شرده اسرت ،هریچ منطرقدان سرینوی بره

این لزومی کلی« :هرگاه این عدد دو و فرد باشد ،زوج

صراحت این گزارۀ شرطی را که «هرگاه دو فرد باشد،

است» و این بسیار نزدیک است به لزومی کلی پیشین:

زوج اسررت» صررادق نشررمرده اسررت؛ هرچنررد گویررا

«هرگاه دو فرد و زوج باشد ،زوج است».

گروهی بودهاند که شرطی لزومی موجبۀ جزلیره را در
هر مادهای صادق میدانستهاند .خواجه نصریر طوسری
در تعدیا المعیار صدق چنین ادعایی را به «متروهّمین
در جد » نسبت داده است:
لررو کرران فررر

«ج د» مررع «آ ب» ،ال مررن جهررۀ

مالحظۀ األصا ،با علی ما هو عادۀ المتکوهممین فکی
الجدل لکان المنع صحیحا ،و ذلرک انّهر اذا رادوا ن
یثبتروا مالزمۀ جزئیمۀ بین أی شیئین اتّفک  ،مرثال برین

 .5واکنش ابهری به پاسخهای ابنسینا و خونجی
اثیرالدین ابهری پاسرخهرای ابرنسرینا ،خرونجی و
ارموی را نپذیرفته و برخالف آنها ،تردید ابرنسرینا در
اعتبار ضرب او از شرکا نخسرت 1را کرامالم جردی
گرفته و این ضرب را عقی و نامعتبر دانسته اسرت .او
بهصراحت پا را فراتر گذاشته و همۀ ضربهای دیگر
از شکاهای دیگرر را در دسرتۀ نامعتبرهرا جرای داده
. Barbara

1
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است .از آن رو که ابهری کتابها و رسالههای منطقی

هررذا المعن ری و نحرروه ،و إال فررال توجررد کلیررۀ البتررۀ

فراوانی نوشته و این دیدگاه را با اختالفهرای بسریار

(ابنسینا.)215-214 :1324 ،

در آن کتابها و رسالههرا آورده اسرت ،پررداختن بره

 .2و لریس کررون هرذا المقردّ محراال ممررا یجعررا

دیدگاههای پراکندۀ او در ایرن زمینره ،خرود پرژوهش

الشرطیۀ کاذبۀ .فننک تقرو « :لو کان الخکه موجکودا

مستقا جداگانهای است که نگارنده در مقالرۀ دیگرری

لکککان بعککدا» ،و «لککو کانککت الثنائیککۀ ریککر منقسککمۀ

به آن پرداخته است (فالحی.)1331 ،

بمتساویین لکانت فردا» .و تکون القضیتان صادقتین و

 .6واکنش شمسالدین سکمرقندی بکه مثکال نقکض

إن کان مقدّمهما محاال .و القضایا الشررطیۀ المسرتعملۀ
فی قیاسات الخلر

ابنسینا
شمسالدین سمرقندی در واکنش بره مثرا نقرض

المقدّ باطال یجعا القضیۀ کاذبۀ (همان.)223 :
 .3و ال یجب ن یعتر

یادشده ،پاسخ ابنسینا را نامناسب دیده و پاسخ افضا

شبهها معتر

الدین خونجی را پسندیده است:

بهرذه الصرفۀ ،فرنذن لریس کرون
علی هذه الضروب و مرا

 ،فیقو  :ربما کانت الحملیۀ صادقۀ فری

و األولی ن یمنع صدق الکبری کلیرۀم ،إذ ال یلزمره

نفسها و ال تصدق عند وضع المقدّ  ،فال یجب حینئرذ

کونه زوجا علی جمیرع وضراق کونره عرددا .ألنّ مرن

قیاس .مثاله ن قولک« :کلّما کان الخه موجودا ککان

جملۀ هذه األوضاق کونه فردا .وهذا الوضع ینافی کونه

بُعداو قائماو بذاته»؛ ث نقو  :و «کراّ بعرد فلریس قالمرا

زوجا (سمرقندی.)323 :2014 ،

بذاترره» ،و «ال شریء ممررا یقررو بذاترره بعررد» .فتکررون

دلیا نادرستی پاسخ ابنسینا (کذب شرطی لزومی

الحملیۀ الصادقۀ فی قوۀ مناقض التالی .فرالجواب مرن

با مقدّ ممتنع) از دیردگاه سرمرقندی ایرن اسرت کره

وجهین :حدهما ن لنا ن نخصّر

 5الکرال بالقرینرۀ

ابن سینا خود بسیاری از شرطی های لزومری برا مقردّ

الترری یصرردقان فیهررا معررا؛ و الثررانی ن الررالز عررن

ممتنع را صادق شمرده است:

المقدّمتین حق .فننره إذا کران الخرأل موجرودا لرز ن

و فیه نظر :ألنّ ذلک یقدح فری جمیرع الشررطیات
التی تکون المقردّ فیهرا مررا ممتنعرا مرع نره صررّح

یکون البعد غیر بعد لزو الخل  ،و إن کران الترالی ال
یصادق الحملیۀ (همان.)322 :

بصدقها فی کثیر من المواضع و من جملتها حیث قرا

از اینجا میتوان به تعارضی میان سخنان ابرنسرینا

یصدق قولنا« :کلّمکا ککان الشکیأل خکهو فهکو بعکد»

پی برد :او در صفحات  240-233از قیراس شرفا هرر

(سمرقندی.)323 :2014 ،

«لزومی با مقردّ ممتنرع و ترالی ممکرن» را فرینفسره

ابنسینا دستک در سه جای شرفا شررطیۀ «کلّمرا
کان هذا خأل فهو بعد» را طرح کرده است:
« .1کلّما کان هذا خکه – علری النحرو الرذی إذا
فر

الخأل موجرودا الوجرود الرذی فرر

إلزاما للوجرود الرذی فرر

علیره ،و

علیره ،و لرز فرضره إن

کاذب میداند؛ اما در سه متن براال دو لزومری برا ایرن
وص

را صادق میشمرد .2این تعار

نشان می دهد

که وضعیت «لزومی با مقدّ ممتنع» و صدق فرینفسرۀ
آن یکی از مبادی تصدیقی است که ابنسینا دستکر
در مواردی از کتاب شفا سخنان متعارضری دربرارۀ آن

مکن ،و ل یکن هناک شرط یناقض مفهو الخألیۀ –

بیرران کرررده اسررت و از ایررن رو ،اهمیررت ایررن مبررد

فهو بعد» .فیجب فی المتّصلۀ ن یعتبر معه زیادۀٌ علری

تصدیقی بیش از پیش آشکار میشود.
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 .4واکنش خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه نصیرالدین طوسی که به نظر مریرسرد برا

کاّ ما هو اثنان و فرد فهو اثنان،
و کاّ اثنین فهو زوج،

آثار خونجی و ارموی آشنا نبوده و تنها آثار ابنسینا و

فکاّ ما هو اثنان و فرد فهو زوج (همان).

ابهری را در ایرن زمینره دیرده ،بره دفراق از ابرنسرینا

امررا هرریچ منطررقدانرری منررتجبررودن شررکا او در

برخاسته و بهشدت با ابهری مخالفت کررده اسرت .او

حملیات را انکار نکرده است؛ پس نمیتوان منتجبودن

در تعرردیاالمعیررار کرره در نقررد تنزیررااألفکررار ابهررری

شکا او در شرطیات لزومی را انکار کرد.

نگاشته در پاسخ به دیدگاه ابهری در عقی بودن قیراس

پاسررخ دو خواجرره امررا پاسررخی حلّرری اسررت و

اقترانی شرطی ابتدا به پاسرخ ابرنسرینا در ایرن زمینره

برگرفته از ابنسینا ( )231 :1324و آن اینکره صرورت

اشاره میکند و نشان میدهد که دیدگاه ابهرری ریشره

قیاس در هیچیک از دو مثرا فاسرد و عقری نیسرت؛

در پاسخ ابنسینا دارد:

بلکه مادۀ قیاس فاسد است و مقدمات آن کاذباند:

اقو  :ذکر الشّیخ الرلیس فری الشّرفاء هرذا الشّرک

فکما ن کذب النّتیجۀ فی الحملیّۀ لیس مرن جهرۀ
فساد التّألی  ،ألنّ المؤلّ

بمثا اورده ،و هو انّا اذا قلنا:
«کلّما کان االثنان فردا فهو عدد»
و «کلّما کان االثنان عددا فهو زوج»

قیاس کاما بیّن لذاته ،یعل

استلزامه للنتیجۀ ببدیهۀ العقا ،کذلک هاهنا ،اعنی فری
المؤلّ

من متّصلتین.

و کما نّ الفساد هناک من جهۀ المادّۀ ،و هو وضع

کانت النّتیجۀ:
«کلّما کان االثنان فردا فهو زوج»

النّقیضین مجتمعین فی 2الموضوق ،کرذلک هاهنرا مرن

و ذلررک محررا و انترراج المحررا مررن المق ردّمتین

جهۀ وضعهما فی المقدّ .

الصادقتین غیر ممکن .فاذن القرینۀ غیر منتجۀ.
و ذکر [الشیخ] فی الجواب نّ هذه النّتیجرۀ الزمرۀ
منهما واجبۀ القبو بحسرب االلرزا علری مرن یسرلّ
المق ردّمتین ،و لیسررت بصررادقۀ فرری نفررس األمررر النّ
المقدّمتین لیستا کذلک.

یلزمه قبو النتیجرۀ هنراک بالضّررورۀ ،کرذلک هاهنرا
(طوسی.)214 :1353 ،
سومین پاسخ خواجه این است که همانطرور کره
حملیرررۀ ممتنعۀالموضررروق ،کررراذب اسرررت متّصرررلۀ

و عن هذا المعنی عبّر صاحب الکتاب [= األبهری]
بقوله« :یجوز ان ال یبقی مالزمۀ الکبرری علری تقردیر
ثبوت مقدّ  1الصّغری ،فانّ الحکر بزوجیّرۀ االثنرین ال
یصدق علی تقدیر کون االثنین فردا» (طوسری:1353 ،
.)214
نخستین پاسخ خواجه نصیر به ابهری پاسخ نقضی
است و آن اینکه اگر این استدال ابهری در شررطیات
درست بود مشابه آن در حملیات نیز درست میبود:
و لو اقتضی ذلک عق التّألی
فی الحملیات اذا اردنا التألی

و کما نّ المسلّ للحملیّتین المؤلّ

منهما القیراس

القتضی عقر مثلره

الیها بأن نقو مثال:

ممتنعۀالمقدّ نیز کاذب است:
و کما نّ المنع یتوجّهه هناک بان یقا « :الموضروق
المشتما علی النّقیضین واجب العد فالحک االیجابی
علیه ال یصحّ و ال یکون صادقا فی نفس األمر» ،کذلک
یتوجّه المنع هاهنا بان یقا « :مقدّ  3الصّغری الشرتماله
علی النّقیضین ال یستلز شریئا مرن حیرث هرو محرا ٌ
واجبُ العد  .و اذا فر

وجوده فربّما یستلز محراال

إمّا بانفراده و امّا بوقوعه فی المؤلّ
(همان.)215-214 :

منره و مرن غیرره
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من تلک الجهرۀ ال مرن الجهرۀ الّتری ذکرهرا صراحب

عدم تکرار حد وسط
خواجه سپس به پاسخ ترکترک ادعاهرای ابهرری

الکتاب (همان).
خواجه همین تحلیا را دربارۀ مثا نقرض حملری

میپردازد و می گوید که حد وسط در صغری و کبری
یا به یک معنری اسرت یرا بره دو معنری .در صرورت

پیشگفته (فردبودن عدد دو) مطرح میکند:

اصغر ،کبری دیگر کاذب نمیشود و

و اعتبر المثا المذکور ،فانّ االثنرین المرذکور فری

در صورت دو  ،تکرار حد وسط برقرار نیست و ایرن

صغری التّألی

هو االثنان الّذی یصدق علیه انّه فرد ،ال

اشکا دیگرری اسرت کره ربطری بره قیراس اقترانری

االثنان الذی یکون علی طبیعۀ االثنینیّۀ فی نفرس األمرر

موردبحث ندارد:

الّذی یمتنع ان یکون فردا.

نخست ،با فر

ث ّ انّ [«االثنین»] الالز لر«االثنین الفرد» او الصّرادق

و اذا تقرّر هذا فنقو :
الجواب عمّا ذکرره صراحب الکتراب [و] هرو « نّ
مالزمۀ الکبری تحتما ان ال تبقی علری تقردیر ثبروت

علیه  -عنی المذکور فی تالی الصّغری  -ال یمکرن ن
یکون إلّا بالمعنی الّذی یصدق علیه نّه فرد.
و الر«اثنین» المذکورُ فی الکبری ال یخلو:

مقدّ الصّغری» :بأن یقا :
 .1إن کان وقوق االوسط -اعنی الترالی الرالز لمقردّ

 .1ن یکون بذلک المعنی بعینره [فرر]کذبت الکبرری؛

الصّغری -فی الصّرغری ،کوقوعره فری الکبرری عنرد

لکنّها إن سلّمت لزمت النّتیجۀ الکاذبۀ.

استلزامه لالکبر ،ل یتغیّر حا المالزمرۀ علری تقردیر

 .2و إن کان برالمعنی الّرذی یکرون فری نفرس األمرر

مالزمۀ الصّغری ،ألنّ الالز علی ذلک التّقدیر انّما لز

صدقت الکبری و ل یلز النّتیجۀ ،ألنّ «االثنین» الواقرع

مع الجهرۀ الّتری هرو بهرا مقرتض للمالزمرۀ الثّانیرۀ .و

فی موضع الحدّ االوسط إنّمرا یتکررّر فری المقردّمتین

المالزمۀ الثانیۀ فی المعنی جزء من الالز علری ذلرک

المذکورتین لفظام ال معنی.

التّقدیر ،و محا ن یبقی جزلام للّالز المقتضی النتفاء

و قس علیه مثاله (همان).

الالز علی تقدیر ثبوت الملزو .

با این توضیحات ،دو معنا برای «دو» داری  :الر :
عن ن یکون

دویی که فرد است و ب :دویری کره فررد نیسرت (یرا

قیاسا لعد االوسط المتکرّر بعینه فیره ،و کران الفسراد

دویی که ممتنع است فرد باشد) .اگر حد وسرط را در

 .2و إن اختل

الوقوعان خرج المؤلّ

دو مقدمه به معنای نخست بگیری مثا نقض یادشده
بهصورت زیر در خواهد آمد:
کاّ ما هو اثنان و فرد فهو اثنان و فرد صادق
کاّ ما هو اثنان و فرد فهو زوج

کاذب

فکا ما هو اثنان و فرد فهو زوج

کاذب

در این صورت ،کبری و نتیجه یکری مریشروند و
ازنظرِ خواجه ،البته هردو کاذب .و اگر حرد وسرط را

بگیری  ،حد وسط تکرار نمی شود؛ زیررا مثرا نقرض
یادشده بهصورت زیر در خواهد آمد:

در صغری به معنرای او و در کبرری بره معنرای دو
کاّ ما هو اثنان و فرد فهو اثنان و فرد صادق
کاّ ما هو اثنان و ریر فرد فهو زوج

صادق

فکا ما هو اثنان و فرد فهو زوج

کاذب
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دو حالت دیگر باقی مریمانرد کره خواجره نصریر
بررسی نکرده است؛ چون در این دو صورت ،صغری

کاذب میشود :اگر حد وسط را در هرردو مقدمره بره
معنای دو بگیری خواهی داشت:

کاّ ما هو اثنان و فرد فهو اثنان و ریر فرد کاذب
کاّ ما هو اثنان و ریر فرد فهو زوج

صادق

فکا ما هو اثنان و فرد فهو زوج

کاذب

در این صورت ،صغری ازنظر خواجه کاذب است.
و اگر حد وسرط را در صرغری بره معنرای دو و در

کبری به معنای او بگیری  ،افزون بر اینکه حد وسرط
تکرار نمیشود ،هردو مقدمه کاذب میشوند:

کاّ ما هو اثنان و فرد فهو اثنان و ریر فرد

کاذب

کاّ ما هو اثنان و فرد فهو زوج

کاذب

فکا ما هو اثنان و فرد فهو زوج

کاذب

ایرادی که به خواجه نصیر در ایرن تکثیرر شرقوق

( )4سراجالدین ارموی ،دو فر

را طرح میکند کره

وارد است ،این است که واژههای «اثنران» در عربری و

در یکی پاسرخ خرونجی را مریپرذیرد و در دیگرری

«دو» در فارسی یک معنی بیشرتر ندارنرد و آن همران

پاسخ جدلیان را.

است کره از «دو» مریفهمری و اگرر ایرن دو واژه بره

( )5اثیرالدین ابهری ،با صادقدانستن هرر دو مقدمره،

درستی یا نادرستی بر «فرد» یا «غیرفرد» داللتی داشرته

این ضرب را عقی به شمار آورده است.

باشند این داللرت ،داللرت الترزا اسرت کره برهگفترۀ

( )2شمسالدین سمرقندی نظر خونجی و ارمروی را

ابن سرینا در علرو و برهویرژه در ریاضریات و منطرق

پذیرفته است.

مهجور است و نباید به چنین داللتهایی توجه کرد.

( )1خواجرره نصرریر طوسرری ،افررزون بررر پاسررخهررای
ابن سینا ،احتما عد تکرار حد وسرط را نیرز طررح

 .7نتیجهگیری

کرده است.

در این مقاله دیده شد کره دربرارۀ قیراس اقترانری

همچنین ،نشان داده شد که این نرزاقهرا ریشره در

شرطی و مثا نقضی که ابنسینا برای آن طرح کررده،

نزاقهای بنیادین و مبرادی تصروری و تصردیقی زیرر

دیدگاههای متنوق زیر در تاریخ منطق سینوی پیشرنهاد

دارد:

شده است:

مبادی تصوری:

( )1خود ابنسینا صغرای این مثرا نقرض را کراذب

 .1معنای «لزو » در شرطی لزومی دقیقام چیست؟

10

شمرده است.

 .2معنای سور کلی در شرطی لزومی چیست؟

( )2افضاالدین خونجی ،برخالف ابنسینا ،کبرای آن

 .3سورها دقیقرام چره نقشری در متصرا هرای لزومری

را کاذب دانسته است.
( )3جدلیان ،نتیجۀ این مثا را صرادق شرمردهانرد و
مثا ِنقضبودن آن را زیر سؤا بردهاند.

11

دارند؟
مبادی تصدیقی:
 .1آیا متصا لزومی با مقردّ «ممتنرع» در نفرساألمرر
صادق است؟
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 .2آیا برای متصا لزومی با مقدّ «ممتنرع» ،مریتروان

 ،)1333( ------------مطررالع األنرروار ،در لوامررع

(الز است) وضعیتهای ممتنع را در نظر گرفت؟

األسرار فی شرح مطالع األنوار ،تصرحیح و مقدمره

 .3آیا متصاهای لزومی هر ارز حملریهرای حقیقری

از علریاصررغر جعفررری ولنری ،تهررران ،انتشررارات

هستند؟
 .4آیا در متصا لزومری ،ترالی مریتوانرد تنهرا الزمرۀ
موضوق یا محمو مقدّ باشد؟
 .5آیا در متصا لزومی ،وضعیتهای سازگار با مقردّ
باید مستلز تالی باشند؟
 .2آیررا در متصررا لزومری ،مق ردّ و تررالی مریتواننررد
ناسازگار باشند؟
 .1آیا در متصا لزومی کلی ،مقدّ و ترالی مریتواننرد
ناسازگار باشند؟
اکنون با توجه به این مبادی تصوری و تصدیقی و
نقشی که در نزاق یادشرده در قیراس اقترانری شررطی

دانشگاه تهران.
حاجحسینی ،مرتضی (« ،)1330متّصلۀ لزومیه و انرواق
آن در منطق سینوی همراه با تحلیا و نقرد برخری
دیدگاهها» ،منطقپژوهری ش ،4 .پراییز و زمسرتان،
.42-23

ص

خونجی ،افضراالردین ( .)1323کشر

االسررار عرن

غوامض االفکار ،مقدمه و تحقیق خالرد الرویهرب،
تهران :مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایرران و
مؤسسۀ مطالعرات اسرالمی دانشرگاه آزاد بررلین-
آلمان.

سررمرقندی ،شررمسالرردین محمررد ( .)2014قسررطاس
األفکار فی تحقیرق األسررار ،برا مقدمره ،تصرحیح،

دارند ،بهتر میتوان ابعراد گسرتردۀ مراجرا را مشراهده

ترجمه و شرح نج الدین پهلوان ،استانبو  ،تورکیه

کرد و به داوری میان منطقدانان بنا مسلمان نشست.

یازما اثرلر کورومو باشکانلیقی.

درپایان باید یادآور شد که سخن منطقدانان دیگرر

فرامرز قراملکی ،احد (« ،)1313-1312تمرایز خبرر از

مانند عالمۀ حلی ،قطبالردین شریرازی ،قطربالردین

انشرراء» ،مقرراالت و بررسرریهررا ،ش 55 .و ،52

رازی و دیگر بزرگان منطق سرینوی ترا زمران معاصرر

زمستان و بهار ،ص

.134-121

نیازمند پژوهش های دیگری است تا آشکار شرود کره

فالحی ،اسرداللّه (« ،)1322لزومری حقیقری و لزومری

آیا نظرات دیگری نیز در این زمینه اراله شده اسرت و

لفظی» ،مقراالت و بررسریهرا  ،پراییز و زمسرتان،

چه مبادی تصوری و تصدیقی تازه ای در میان هسرت
که تا اینجا به آنها توجه نشده است.
 .8منابع

ص

.121-101 :

« ،)1333( --------منطق ربط نزد شرمس الردینسررمرقندی» ،منطررقپژوهری  ،10پرراییز و زمسررتان،
ص

.103-11

ابن سینا ،حسرین ( ،)1324الشرفاء ،المنطرق ،القیراس،

« ،)1331( ---------قیرراس اقترانرری شرررطی نررزد

تصحیح سعید زایرد ،القراهره :دار الکاترب العربری

اثیرالدین ابهری» ،پرژوهشهرای فلسرفی ،پذیرفتره

للطباعه و النشر.
ارمروی ،سررراجالرردین (« ،)1314بیران الحرقّ و لسرران
الصدق ،تصحیح و تحقیق عبدالعلی شرکر» ،پایران
نامۀ کارشناسی ارشد بهراهنمایی عبداللّره نرورانی،
دانشگاه تهران.

شده و در انتظار چاپ.

طوسی ،نصیر الدین ( ،)1353تعدیا المعیار فی شرح
تنزیا االفکار ،در منطق و مباحث الفاظ ،گردآوری
مهردی محقرق و توشری هیکرو ایزوتسرو ،تهررران:
دانشگاه تهران.

مبادی تصوری و تصدیقی نزاعی پُردامنه در اعتبار قیاس اقترانی شرطی731/

پینوشتها
 .1مقالههای شش و هفت کتاب قیاس شفا در چاپ مصر بهاشتباه جابهجا شدهاند .مقالۀ شش به تالز شرطیات میپردازد و مقالۀ هفت به قیراس اقترانری
شرطی؛ اما در برخی نسخههای خطی بهنادرستی مقالۀ هفت پیش از مقالۀ شش آمده و شمارۀ آنها نیز جابهجا شده است.
 .2در این مثا ها ،برای پرهیز از طوالنیشدن مثا های سالبۀ کلیه ،سور «هرگز چنین نیست که اگر» بهصورت کوتهنوشت «هرگز اگر» نوشته شده است.
 .3مقصود از «معاد بودن» یا «ه ارزبودن» در اینجا این است که برهان خل  ،هریک سه ضرب باربارا ،باروکو و بکاردو را برا هریرک از دو ترای دیگرر
میتواند اثبات کند.
 .4احد فرامرز قراملکی چهار شارح خونجی را بهترتیب چنین میشمارد :سراجالدین ارموی (522-534ق ،).نج الدین کاتبی (215-200ق ،).ابنواصرا
حموی (231-203ق ).و ابنداود منطقی (213-211ق( ).فرامرز قراملکی  .)130 :1313-1312بهگمانِ نگارندۀ این سطور ،اثیرالدین ابهری را نیز باید به
این چهار تن افزود؛ هرچند او جسارت بیشتری نسبت به آن چهار دارد و به نوآوریهای متعددی دست یافته اسرت کره وضرعیت او را متمرایز از یرک
شارح صرف میکند.
 .5در تصحیح چاپ قاهره ،بهجای فعا «نخصّ »« ،نحصی» نوشته شده است که نامربوط به نظر میرسد.
 .2در این سه متن ،هیچ اشارهای به تمایز «لزومی به حسب نفساألمر» و «لزومی به حسبااللزا » نشده اسرت و مخاطرب ایرن مترون مریتوانرد آنهرا را
برحسب هریک از دو معنای «لزومی» تفسیر کند .بهنظرِ نگارنده ،این گزارهها بهحسبِ نفساألمر صادق هستند و هریچ دلیرا اسرتنادی در ایرن سره مرتن
وجود ندارد که ما را ملز به تفسیر آن به «لزومی به حسبااللزا » کند .همچنین ،تمایز یادشده در دیگر مواضع کتاب شفا نمیتواند دلیلی باشد بر اینکره
در اینجا کدا یک اراده شده است؛ زیرا اگر چنین میبود ،ابنسینا میبایست به آن تمسک میکرد.
 .1در تصحیح نورانی از تعدیاالمعیار ،بهجای «مقدّ » ،واژۀ «عد » نوشته شده است که بیمعنی است.
 .2در تصحیح نورانی ،بهجای «فی» ،حرف «من» نوشته شده است که به نظر میرسد نادرست باشد.
 .3در تصحیح نورانی ،بهجای «مقدّ » ،واژۀ «تقد » نوشته شده است که نامناسب است.
 .10معنای «شرطی متصا لزومی» خود یکی از مبادی تصوری بحث است .اینکه واقعام آیا میان «فردیت دو» و «عددیت دو» مالزمه برقرار هسرت یرا نره
دقیقام برمیگردد به معنای شرطی متصا لزومی .در منطق جدید ،چندین معنا مطابق «لزومی» در منطرق قردی یافرت مریشرود .1 :اسرتلزا اکیرد ( strict
)implication؛  .2استلزا ربطی ()relevant implication؛  .3استلزا إنتاجی ()entailment؛  .4شرطیهای خالف واقع (که خود تفسریرها و شررایط
صدق بسیار متفاوت برای آن اراله شده است).
 .11سورهای شرطی میتوانند فقط شاما زمان باشند یا شاما همه جهانهای ممکن ،یا مطلق جهانها (اع از ممکن و ناممکن) یرا مطلرق وضرعیتهرا
(اع از جهان و غیر جهان) .هرکدا از این تفسیرها میتواند مبادی تصوری جداگانهای در نظر گرفته شود که تصدیقات بسریار متفراوتی از آنهرا ناشری
خواهد شد.

