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 چکيده

ای است که آنها را در تحلیل قیاس مساوات و ساير  تفسیر منطقدانان سنتی از قیاس حملی به گونه

منطقدانان قرن سیزدهم میالدی برای بیرون . کند با مشکل روبرو میهای متضمن نسبت،  قیاس

است يعنی اضافه سینا  يک شیوه، همان شیوة ابن. بندند رفتن از اين مشکل دو شیوه را بکار می

و شیوه دوم، راه حل فخررازی و کاتبی است که بدون اضافه کردن  کردن يک مقدمه به قیاس

کلنبوی در قرن هجدهم سعی . کنند حدوسط شرايط انتاج قیاس را فراهم میبا تکیه بر و ای  مقدمه

ها باز  ين قیاستر ا نسبت، راهی را برای توجیه دقیق های متضمن کند با تحلیل ديگری از قیاس می

 .کند

 

 .قیاس، قیاس مساوات، مقدمه غريب، مقدمه اجنبی: های کليدیواژه
 

 

 

 

 

 

 ehsani29@gmail.com:رايانامه نويسنده مسئول*

mailto:ehsani29@gmail.com


722 

 7332پاييز و زمستان   2شماره   17سال  نشريه فلسفه  

 سير تاريخی و طرح يک مسأله

کنند؛منطق،  بر يک چیز تأکید میآنها  همةکه  های مختلفی از علم منطق وجود دارد تعريف

ای  مختلف استدالل، قیاس، از اهمیت ويژه یها صورتاز میان . دانش استدالل است

آن را پايگاهی برای ، 2به عنوان مبدع نظرية قیاس (م.ق233-223) ارسطو. برخوردار است

قیاس، يکی از ارکان مهم  رو ينااز . (22-29آ 33ارسطو، ) ددان می 3رسیدن به علم برهانی

د و در کتاب کن حملی بنا می های یاسقا بر او تئوری قیاس خود ر. منطق ارسطو است

، حملی در قیاس مورد نیاز قدمةبه تحلیل قضايای حملی به عنوان م 2عبارت

ای قضايشود، در قالب  هايی که در عرف زبانی استعمال می  از جمله او تحلیل.پردازد می

ای  قضیه، ساده طبق تعريف ارسطو، قیاس. محمولی است -حملی و بصورت ساختار موضوع

ارسطو، ) شود حاصل میکم دو قضیه  واسطه، از تألیف دست است که به نحو ضروری و بی

« واسطه بی»و قیدِ  کند سط تأکید میوجود حد وبر «به نحو ضروری»قیدِ . (39-20ب33

 رو ينااز . کند داند و نیاز به مقدمة ديگر را نفی می دو مقدمه را برای انتاج کافی میوجود 

برای  که هايی یاسق يااست کامل در آنها تکرار نشده  طور بههايی که حد وسط  قیاس

از تعريف قیاس ، رسیدن به نتیجه، به مقدماتی بیش از مقدمات مذکور در قیاس نیاز دارند

 .شوند ساده خارج می

در سنت منطقدانان مسلمان  آن را تبیین کرده بود، ارسطوکه  گونه همانقیاس حملی، 

قیاس تئوری ، تالش کرد تا ضمن حفظ کلیت (م2921-029) سینا ابن. پیدا کردرواج 

با . های شرطی باز کند ارسطو، تا حدودی نواقص آن را برطرف کند و جايی را برای قیاس

 ای  به گونه .ساختارهای حملی همچنان به قوت خود باقی ماند، سنت تأکید بر وجود اين

و  ترين ساختار قضیه برشمردند ا اصلیساختار حملی ر به تبع اواز منطقدانان  یاریکه بس

 .(223-222، 2جاالشارات و التنبیهات، سینا،  ابن) نددانستحملیات را قابل تحويل به   ساير قضايا

، همچون حلیل برخی قضايا، تتفکر منطقدانان سنتیای حملی در جايگاه محکم قضاي

 تنها با تکیه بر ساختارهای حملی،چرا که  .را دشوار ساخته است قضايای حاوی نسبت

                                                           

1. Deduction, Syllogism 

2. Demonstrative understanding 

3. De Interpretations 
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الف ب »د در قالب ند و بتوانند که حاوی مفاهیم نفسی باشحلیل کرايی را تتوان قضاي می

 .نمايد دشوار مینیز متضمن نسبت حملی  های قیاسه اين ترتیب تحلیل ـب .دندر بیاي «است

هايی ، محمولها نسبت. برای روشن شدن مطلب بايد منظور از نسبت را مشخص کنیم

در ، رابطة دو يا چند جانبهکنند و اين  وم را بیان میدست کم رابطة بین دو مفه هستند که

و  زندیيی همچون نسبت پدری، فرها نسبت. قابل بیان نیست« الف ب است»کلی قالب

رياضیات به يت که اساس ، تعلق، عضویتر بزرگ، یتر کوچک، یتساو همچون يیها نسبت

« 3+3»منطق سنتی، ، طبق تحلیل «است 3مساوی  3+3»گويیم  وقتی می. آيند حساب می

مقدمة يک قیاس قرار دهیم و قضیة اگر اين قضیه را . محمول است« 3مساوی»موضوع و 

بیافزايیم، نتیجه چه خواهد بود؟ در عرف زبانی، اين قیاس، را به آن « است 2+2مساوی  3»

های  اما با توجه به تحلیل سنتی از قیاس. ندارد« است 2+2مساوی  3+3»ای جز  نتیجه

حملی و ابتنای آنها بر قضايای حملی، اين قیاس با صرف تکیه بر اين دو مقدمه، نتیجه 

است و به اين ترتیب « 3»و در کبری«3مساوی»چرا که حد وسط در صغری . دهد نمی

در آن رعايت نشده  یحمل یاقتران قیاس مذکور چهار حدی است و شرايط عمومی قیاس

نقص موجود در حد وسط ای به دو مقدمة قبلی افزوده شود تا  مگر اينکه مقدمه .است

بر روی صورت و ضايايی از اين قبیل، در مواجهه با قبیشتر منطقدانان سنتی  .جبران شود

ای توجیه و ترمیم کنند که  اند حد وسط را به گونه سعی کردهد و ان شدهقالب قیاس متمرکز 

هايی که حد وسط در  قیاس»و در منطق خود تحت عنوان  حفظ شوداقترانی صورت قیاس 

؛ فخررازی، 310، 2ج االشارات و التنبیهات، سینا، ابن) اند به آن پرداخته« شود تمامه تکرار نمیهآن ب

ها  کردند و نسبت ها تأمل می قیاس گونه ينامحتوای  دراگر  که یحالدر . (220منطق الملخص، 

 .گشودند بابی جديد در منطق می، دادند و نحوة تحلیل آنها را مورد توجه قرار می

های از ساختار یجديد، با تفکیک بخش اسمی از بخش محمولی، تحلیل ديگرمنطق 

به اين . ه استدمورد بررسی قرار دا در بخش محمولی قضیه ها را نسبتو  هدحملی ارائه کر

ی هاي يعنی محمول د،نی که رابطة بین دو يا بیشتر از دو اسم را بیان کنهاي ترتیب محمول

با توجه به تحلیل منطق جديد، محمول در  .اند متضمن نسبت که بیش از يک موضع دارند،

و مشکل « 3مساوی »باشد نه  می« ـــ مساوی ـــ است»، «است 3مساوی 3+3»قضیة 
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منطق سنتی با تکیه بر  از منظر منطق جديد،. شود موجود در تحلیل اين قضايا مرتفع می

تواند  میارسطويی فقط منطق . نیست های متضمن نسبت تحلیل قیاس ، قادر بهمبانی خود

 .چند موضعی را ندارد یها محمولهای يک موضعی را توضیح دهد و توان توضیح محمول

 .متفاوت است کامالًهای متضمن نسبت  اما تحلیل منطقدانان سنتی از قیاس

را به درستی توضیح  ها نسبتدهد  گرچه مبانی منطق سنتی به منطقدانان اجازه نمی

تالش سنتی  منطق پیدا کردن راه حلی در درون نظامبرای دهند، اما منطقدانان سنتی 

قواعد عمومی قیاس را برای اند  تا جايی که برخی منطقدانان حاضر شده. اند کردهفراوانی 

سینا  را بايد در آثار ابن ها تالشنقطة شروع اين  .ای ديگر توجیه کنند رفع اين نقص به گونه

شرطی، به  های یاسقو پیش از ورود به  های حملی او در آخر بحث از قیاس. جستجو کرد

 طور بهکه حد وسط در آن  پردازد می یحمل های یاسانواع ق قیاس مساوات به عنوان يکی از

 .دهد نیز تشخیص می رااو عالوه بر نسبت تساوی، پنج نسبت ديگر . کامل تکرار نشده است

 :چنین است ها یاسقصورت اين 

 (قیاس مساوات) .پس الف مساوی ج است. استب مساوی ج . مساوی ب استـ الف 

 (قیاس مماثلت) .پس الف مثل ج است. ب مثل ج است. ـ الف مثل ب است

 (قیاس مشابهت) .پس الف مشابه ج است. ب مشابه ج است. ـ الف مشابه ب است

 (منشأقیاس ) .پس الف از ج است. ب از ج است. ـ الف از ب است

 (قیاس ظرفیت) .الف در ج است پس. ب در ج است. ـ الف در ب است

 (قیاس مکان) .پس الف روی ج است. ب روی ج است. ـ الف روی ب است

. شده استکامل در دو مقدمه تکرار ن طور بهاين است که حد وسط  ها یاسقوجه مشترک اين 

شرايط الزم برای تشکیل عدم تکرار حد وسط، آيد و  در واقع بخشی از حد وسط در کبری می

 گونه يناانتاج صحت . ندسته به درستی منتج ها یاسقاز طرفی اين . کند قیاس را فراهم نمی

ای که  به گونه ها یاسقحدود اين گويد يافتن  سینا می ابن چگونه قابل توجیه است؟ ها یاسق

صحت انتاج، پیشنهاد او برای تأمین . شرايط انتاج در آن رعايت شده باشد، بسیار دشوار است

به عنوان . میان دو حد وسط ارتباط برقرار کند ه شود که بتواندای به آنها افزود کند مقدمه می

اضافه به مقدمات قیاس مساوات  «مساوی مساوی يک شئ مساوی آن شئ است»قضیة اگر مثال 
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توان  يگر نمیولی بايد توجه داشت که د. شود شود، نتیجه، به نحو ضروری از مقدمات حاصل می

 .(310، 2جاالشارات و التنبیهات، سینا،  ابن) اب آوردـه حسـاده بـس های یاسقزو ـاوات را جـاس مسـقی

 عنوان بهسینا را برگزيدند و قیاس مساوات را  بسیاری از منطقدانان ادوار بعد، راه حل ابن

برخی . دادندبا تکیه بر مقدمه اضافی، توضیح های متضمن نسبت،  مشهورترين قیاس

 دبیران کاتبیو ( م2390-2230) فخررازیاز جمله  سیزدهم میالدی منطقدانان قرن

حاوی نسبت را توضیح  های یاسقای،  ند بدون افزودن مقدمهدرسعی ک(م2339-2303)

 .دهند

ها و تفاوت آنها با  کرد، به نسبت گرچه منطقدانان سنتی تاحدی که مبانی آنها اقتضا می

اند، ولی در عمل، تحلیل آنها از نسب، آنها را به اين سمت سوق نداد  توجه داشتهساير قضايا 

ای برای آن در منطق در نظر بگیرند و منطقِ تحلیل اين قضايا را، کشف  که جايگاه ويژه

رسد در میان منطقدانان سنتی، تنها کسی که توجه خاصی به قضايای  به نظر می. کنند

او با . باشد (ق2391-2232/م2102-2129) 2ت، کلنبویمتضمن نسبت مبذول داشته اس

های متعارف تالش کرد تا راهی جديد برای  های نامتعارف و تفکیک آن از قیاس طرح قیاس

منطق العرب من وجهة نظر عادل فاخوری، در کتاب . ها باز کند قیاس گونه يناتحلیل 

که با افتخار، کشفِ قیاس ستايد تا جايی  ، تالش کلنبوی را بسیار میالمنطق الحديث

منطق العرب من وجهة نظر المنطق ، فاخوری) دهد عالقات پیش از دمورگان را به او نسبت می

( 2212-2291) در تاريخ منطق، کشف منطق نسب را از ابتکارات دمورگان .(00، الحديث

. درستی ادعای فاخوری، قابل بررسی است. (Kneale, 1975: 427-434) اند دانسته

دست . آيد، خود کلنبوی چنین ادعايی نداشته است انکه از کالم عادل فاخوری هم برمیچن

های متضمن نسبت با  توان گفت که کلنبوی تالش کرده است تفاوت میان قیاس کم می

 .بندی کردن آنها، نشان دهد گذاری و دستهساير اقیسه را با نام

 نسب قياس از ميالدی تحليل منطقدانان قرن سيزدهم

منطق در سنت منطقدانان اوج رشد و شکوفايی ( هفتم هجری)قرن سیزدهم میالدی 

-2230) آثار فخررازی ازهای منطقی در اين قرن  ها و ژرف نگری دقت .مسلمان است

                                                           
1.Gelenbevi 
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 ثحابمای برای  تازهی فضا ،سینا ابن اشاراتنقد کتاب و  حاو با شر. شود آغاز می (م2390

اثیرالدين ، (م2330-2203) الدين خونَجی افضل. کرد يجادمنطق افنی و تخصصی در حوزة 

-2202) الدين ارموی سراج، (م2313-2392) نصیرالدين طوسی ،(م2311-2399) ابهری

از ( م2233) الدين سمرقندی و شمس(م2303-2339) دبیران کاتبی قزوينی، (م2322

در میان آثار اين منطقدانان،  .دباشن اين سده میمشهور  زبردست وتوانمند و منطقدانان 

اختصار و سهولت در بیان مباحث منطقی، شهرت دبیران کاتبی به جهت  رسالة شمسیة

عنوان کتاب  لمی از زمان خود تا به امروز، بههای مختلف ع در حوزهای پیدا کرد و  ويژه

 .درسی مورد توجه قرار گرفت

ماهر و در فنون  یاستاد ياضیاتر، در منطق، حکمت، کالم، طب، هیئت و دبیران کاتبی

از قزوين ، نصیرالدين طوسیو به دعوت ا. ادبی و آداب بحث و مناظره سخنوری توانا بود

 ، آثار ديگررسالة شمسیهعالوه بر . تدريس ادامه داد مراغه بهخانة مراغه شد و در راهی رصد

خونجی  االسرار کشفشرح  ،عین القواعد فی المنطقيا  منطق العینعبارتند از در منطق  وی

 .(«دبیران کاتبی قزوينی»، ذيل 21دانشنامة جهان اسالم، ج) فخررازی الملخصدر شرح  المنصصو 

سینا از قیاس ارسطويی  قرن سیزدهم از قیاس، مبتنی بر تحلیل ابن منطقدانانتحلیل 

جهت اختالف چندانی در تعريف قیاس و تعیین اقسام آن میان منطقدانان  ینبه هم. است

يکی از در توجیه قیاس مساوات به عنوان  ،برخی منطقدانان قرن سیزدهم اما. وجود ندارد

 .گیرند سینا فاصله می از ابنهای متضمن نسبت،  قیاس

 کند که اين نکته توجه می بهاو . است یفخر راز، تحلیل نوين از قیاس مساواتآغازگر 

و همه از يک سنخ نیستند شود،  کامل تکرار نمی طور بههايی که حد وسط در آنها  قیاس

را به يک گونه  چنینی يناهايی  بنابراين نبايد همة قیاس .دارند در ماده و محتوااختالف 

حد « مرواريد در کیسه است و کیسه در صندوق است»به عنوان مثال در قیاس  .تحلیل کرد

نتیجه گرفت که بدون توسل به مقدمة ديگری توان  کامل تکرار نشده ولی می طور بهوسط 

دهد  اجازه می به ماای است که  زيرا مادة اين قیاس به گونه. «مرواريد در صندوق است»

ای در مادة اين  نکتهفخررازی در اينجا متفطن . برسیم بدون تکرار شدن حد وسط به نتیجه

برخالف او . خارج شودهای منطق صوری  از قاعده نتوانسته است ولی در نهايت قیاس شده



721 

 در طرح قياس و گلنبوی يالدیم يزدهمسمقايسة آرای منطقدانان قرن 

 

و  نیستانتاج در اين قیاس به مقدمة ديگری احتیاج  برای سینا بر اين عقیده است که ابن

آنچه به عنوان . چهار حدی بودن اين قیاس، به معنای وجود اخاللی در شرايط قیاس نیست

 (کامل طور به) لحاظ شده اين قاعده است که هرگاه حدوسطاقترانی شرايط عمومی قیاس 

. عکس اين قضیه به نحو جزيی صادق است شود، انتاج ضروری است که در مقدمات تکرار

 طور به) حدوسطنتیجه به نحو ضروری از مقدمات استنتاج شود، بدين معنا که گاهی اگر 

مثال . توان نتیجه گرفت که گاهی نیز چنین نیست در مقدمات تکرار شده است و می( کامل

بدين ترتیب او با تفسیری . (220منطق الملخص، فخررازی، ) ای از اين حالت است اخیر نمونه

به نظر . ها را توضیح دهد تا چرايی انتاج اين قبیل قیاسکند  تالش می ديگر از شرايط قیاس

 .نه مرکب باشد های ساده قیاسجزو رسد با اين تفسیر، قیاس مساوات،  می

اثیرالدين . تفسیر فخررازی مورد توجه برخی از منطقدانان قرن سیزدهم قرار گرفت

تنزيل ابهری، ) استمنتج کند که گاهی قیاس بدون تکرار تمامِ حد وسط،  تأکید میابهری 

زم کامل حد وسط را شرط الدبیران کاتبی نیز به پیروی از فخررازی، تکرار . (333، االفکار

تحقق اين شرط  که کند تحلیل میچنین  المنصصدر کتاب او . داند برای انتاج قیاس نمی

در  ، انتاج منوط به تحقق اين شرط است ودر بعضی مواد. متفاوت است ،بسته به مادة قیاس

 .(322-329المنصص، کاتبی، ) توان نتیجه گرفت برخی مواد بدون تحقق اين شرط هم می

برخالف نظر فخررازی، ابهری و کاتبی، بسیاری از منطقدانان اين دوره به درستی بر 

، (333مطالع االنوار، ) ارموی، (323کشف االسرار، ) خونجی. کنند تکرار کامل حد وسط تاکید می

شرح قسطاس، ) الدين سمرقندی و شمس (310، 2، جشرح االشارات و التنبیهات) طوسینصیرالدين 

 انتاجبرای را مقدمة خارجی  وجود رو ينااز دانند و  می الزم ، تکرار کامل حدوسط را(332

بر اين نکته  نصیرالدين طوسی در جواب اثیرالدين ابهری .دانند ضروری می قیاس مساوات

، تعديل المعیار فی نقد تنزيل االفکار) که تکرار حد وسط، شرطی خلل ناپذير است کند تأکید می

گويد  و میهای ساده بوده  های متضمن نسبت با قیاس ی قیاسسمتوجه تفاوت اسااو  .(331

شود و تنها بخشی از  کامل تکرار نمی طور بههای متضمن نسبت، حد وسط  چون در قیاس

در نظر  ها یاسق گونه يناشود، شايسته است عنوان خاصی برای  آن در مقدمة بعدی ذکر می

 بگیريم و قانون عامی برای آن تعیین کنیم که در موارد مشابه هم قابل استفاده باشد
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یز متفطن اين نکته هست سمرقندی ن .(310، ص2، جشرح االشارات و التنبیهاتنصیرالدين طوسی، )

گیرد  نتیجه میو  متفاوت از نسبت نصف بودن يا نسبت مخالفت استکه نسبت تساوی 

ای سازگار باشد  ای که بايد به قیاس اضافه شود، مقدمة ثابتی نیست که با هر ماده مقدمه

 .(330سمرقندی، شرح قسطاس، ) کند بلکه بسته به مادة قیاس اين مقدمه هم تغییر می

منطقدانان سنتی به وجود تفاوتی میان قیاس مساوات و ساير اقیسه پی برده بودند و 

صحت انتاج در قیاس مساوات را منوط به صحت مقدمات مخفی آن بسیاری از آنها 

اند که قیاس مساوات را  به همین دلیل به تعريفِ قیاس ساده قیودی را افزوده. دانستند می

. تعريف قیاس ب. الف: شود نطق سنتی، در دوجا مطرح میقیاس مساوات در م. شامل نشود

 -قیاس مساوات گاه یچهاين نکته حايز اهمیت است که در نگاه قدما، . های مرکب قیاس

جزو اقیسة ساده بشمار نرفته است و از اين  -ای از اقیسة متضمن نسبت نمونه عنوان به

 .(329ص :2222موحد،) جهت تحلیل آنها با تحلیل منطق جديد از نسب، همسو است

 قياس نامتعارفکلنبوی و طرح 

هجدهم ، از رياضیدانان و منطقدانان ترک قرن (م2102-2129) محمدبن اسماعیل کلنبوی

از جمله . از او آثار متعددی در منطق باقی مانده است که جای تحقیق و تأمل دارد. است

و های ا توان گفت يکی از دغدغه میبه جرأت  .رساله االمکان و کتاب القیاس ،البرهانکتاب 

او . شود کامل در آنها تکرار نمی طور بهی که حد وسط هاي تحلیل قیاس مساوات و ساير قیاس

قسم خاصی ارائة تقسیم جديدی از استدالل، قیاس مساوات را به عنوان کند تا با  تالش می

ست دو اصطالحی را که او باي طرح کلنبوی، می بیینپیش از ت. از ادله مورد بررسی قرار دهد

« مقدمه اجنبی»اين دو اصطالح عبارتند از  .گیرد، توضیح داد تقسیمات استدالل بکار میدر 

رفت ولی  بکار میاين دو اصطالح پیش از کلنبوی هم توسط منطقدانان . «مقدمه غريب»و 

هايی که  در قیاس. (330 شرح قسطاس، سمرقندی،←برای نمونه) کند او استفادة خاصی از آن می

انتاج نیاز است، مقدمة شوند و به مقدمة اضافی برای  کامل تکرار نمی طور بهحد وسط 

يا به لحاظ محتوا متفاوت با مقدمات قیاس است که در اين . اضافی از دو حال خارج نیست

يا به لحاظ محتوا موافق مقدمات قیاس است که در شود  صورت مقدمة اجنبی نامیده می

مرواريد در کیسه است »شود  مثالً وقتی گفته می. شود رت مقدمة غريب خوانده میاين صو
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وجود به است صحت اين قیاس منوط « و کیسه در خانه است پس مرواريد در خانه است

که به لحاظ ماده با مقدمات  «ظرف ظرف يک شئ ظرف همان شئ است»مقدمة اجنبی

انسان حیوان است و هر غیرجسمی غیرحیوان است پس » تفاوت دارد و در قیاسِقیاس 

وابسته است که به طريق  ود مقدمة غريبصحت استدالل به وج« انسان جسم است

 .(22البرهان، کلنبوی، ) شود استدالل مباشر از مقدمة دوم حاصل می

قیاس، قیاس ؛ کند می یقسم بررسچهار او استدالل را در با در نظر داشتن اين نکته، 

است؛ در  ینچن یبندتقسیماو در مالک . مساوات، قیاس دور و قسم چهارم استقراء و تمثیل

اين قضیه . يا مقدمات استدالل مستلزم نتیجه هستند يا مستلزم نتیجه نیستند هر استداللی

اگر مقدمات مستلزم نتیجه باشند يا . به نحو منفصلة حقیقیه است و قسم سومی ندارد

 اگر با واسطه باشند، يا با. اند يا با واسطه مستلزم نتیجه( قیاس) اند مستلزم نتیجه بالذات

 يا با واسطة مقدمة غريب( مانند قیاس مساوات) اند واسطة مقدمة اجنبی مستلزم نتیجه

اگر رابطة میان مقدمات و نتیجه لزومی نباشد، آن استدالل يا استقراء (. مانند قیاس دور)

 استقراء و تمثیل از نظر کلنبوی هم ارزند و در يک قسم قرار دارند. ثیلناقص است يا تم

خاصی از  نحوةبه اين ترتیب قیاس مساوات، قسیمِ قیاس ساده و  .(23-22البرهان، کلنبوی،)

 .مستقل مورد توجه قرار بگیرد طور بهاستدالل است که شايستگی آن را دارد 

و  هاقید ازو گیرد  کلنبوی در تعريف قیاس، تا حدودی از منطقدانان سنتی فاصله می

کند و آن شرط،  که در تعريف قیاس وجود دارد تنها به يک شرط بسنده می يیها شرط

قیاس، استداللی است که در آن طبق تحلیل او . واسطة نتیجه از مقدمات استاستنتاج بی

واسطة نتیجه از مقدمات اين است  و منظور از لزوم بی دآي الزم میواسطه از مقدمات  جه بینتی

چیز ديگری واسطه شد اما اگر صورت نگیرد مقدمة اجنبی يا مقدمة غريب  واسطة بهکه انتاج 

برای تبديل آنها به شکل اول، مانعی 3و  2، 3مانند واسطه شدن عکس مستوی در اشکال 

اگر ماده و صورت نتیجه يا نقیض نتیجه، در مقدمات باشد، آن قیاس استثنايی است و  .ندارد

 .(23البرهان،  کلنبوی،) فقط مادة آن در نتیجه باشد، آن قیاس اقترانی استاگر 

از نظر او صورت . کند نامتعارف را مطرح میهای  با اعتماد بر اين تعريف، او قیاس

اگر در قیاس اقترانی حملی . شود نه استثنايی های اقترانی واقع می نامتعارف قیاس در قیاس
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ناقص  طور بهکامل تکرار شود، آن قیاس متعارف است و اگر  طور بهو يا شرطی، حد وسط 

است و صدف جسم است  مرواريد در صدف» قیاسِ. تکرار شود، آن قیاس نامتعارف است

هرگاه » حملی نامتعارف و قیاسِاقترانی ای از قیاس  نمونه« پس مرواريد در جسم است

. مطلق جسم ثقیل باشد، در وسط عالم است و مرکز عالم، وسط افالک است طور بهزمین 

ای از قیاس  نمونه «مطلق جسم ثقیل باشد در وسط افالک است طور بهپس هرگاه زمین 

 .(23 البرهان، کلنبوی،) رطی نامتعارف استاقترانی ش

. باشد خاذ کرده است، منحصر به خود اوای که کلنبوی ات رسد شیوه به نظر می

منطقدانان به تبع ارسطو و به درستی استدالل را منحصر در سه شکل قیاس، استقرا و 

تعريف او از قیاس و  .آورند دانند و قیاس مساوات و دور را ضمن مبحث قیاس می تمثیل می

در  هاترين قید مهم يکی از. دارد يیها تفاوت یزن اقسام آن با تعريف رايج نزد منطقدانان

استلزام نتیجه از مقدمات، به شرط صدق . تعريف قیاس، تأکید بر صدق مقدمات است

مالک تقسیم قیاس به . اين قید در تعريف کلنبوی وجود ندارد که شود مقدمات محقق می

در قیاس . رانی و استثنايی، بر حسب وجود بالفعل يا بالقوة نتیجه در مقدمات قیاس استاقت

استثنايی، نتیجه، بالفعل در مقدمات حاضر است و در قیاس اقترانی نتیجه بالقوه در 

از . مالک کلنبوی در تقسیم قیاس به اقترانی و استثنايی متفاوت است. مقدمات وجود دارد

رانی، فقط مادة نتیجه در مقدمات است ولی در قیاس استثنايی ماده و نظر او در قیاس اقت

 .صورت نتیجه، هر دو، در مقدمات هستند

جزيی از در قیاس غیرمتعارف  ،واقعدر  .قیاس نامتعارف، واضح است تحلیل کلنبوی از

ای که قیاس، چهار حدی به نظر  به گونه. محمول يا موضوع دو مقدمه مشترک هستند

حدوسط  عنوان بهشود  می دمه ذکرکه در دو مق ولی اگر متعلقِ موضوع يا محمول. رسد می

 .نیاز به مقدمة خارجی به نتیجه رسیدبدون  و توان با لحاظ شرايطی می، در نظر گرفته شود

بايد توجه داشت که کلنبوی در بحث تقسیم ادله، قیاس مساوات را از تعريف قیاس 

در . رسد که او به تقسیم خود پايبند نبوده است اما به نظر می. اقترانی و استثنايی خارج کرد

مثالی  ،باواسطه مستلزم نتیجه استقیاسی که مقدمات آن  عنوان بهبحث قیاس مساوات، 

کند اما دو نوع تحلیل ارائه  ر بحث قیاس نامتعارف بیان مید همان را کند که ذکر می
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. به وجود مقدمة اجنبی و صدق آن است از نظر او انتاج در قیاس مساوات منوط. دهد می

مرواريد در کیسه است و کیسه در خانه است پس مرواريد در »گويیم که  میمثالً وقتی 

در ظروف »استنتاج نتیجه از مقدمات وقتی میسر است که مقدمة اجنبیِ  «خانه است

اجتماع »اما اگر بگويیم . صادق باشد «شئ است ظرف همان، يک شئ ظرفظرفِ خارجی، 

اجتماع نقیضین »توان نتیجه گرفت که  ، نمی«نقیضین در ذهن است و ذهن در خارج است

 .(22 البرهان، کلنبوی،) در اين مورد صادق نیست چرا که مقدمة اجنبی« در خارج است

کند اين است  جنبی را از قیاس نامتعارف متمايز میاقید مهمی که قیاس واجد مقدمة 

کلنبوی . واسطه است بی اولی با واسطه است ولی در قیاس نامتعارفاستلزام در قیاس که 

مرواريد در صدف است و هر صدفی جسم »: آورد مثال مشابهی را برای قیاس نامتعارف می

 .داند واسطه و بالذات می ولی استنتاج در اين مورد را بی«است پس مرواريد در جسم است

تحلیل  ارف را به دو گونهقیاس غیرمتعتوان نشان داد که او  برای حل اين تعارض می

 .دکن می

که اگر در قیاس  کند چنین تبیین میرا غیرمتعارف از قیاس مساوات قیاس  او تمايز

کبری و صغری متفاوتند، محمولِ صغری و محمول کبری در  یها محمولکه متعارف غیر

محمول هر دو  داشتن نگه. 2: جزيی مشترک باشند استنتاج نتیجه به دو طريق ممکن است

انداختن يکی از دو . 3خواهد بود  واسطه یبدر نتیجه که در اين حالت استلزام، ذاتی و 

خواهد شد و صحت انتاج در آن به مانند قیاس مساوات محمول در نتیجه که در اين حالت 

 توان نشان داد اين تفکیک را در مثال او می. صحت مقدمة اجنبی وابسته خواهد بود

 :(23البرهان، کلنبوی، )

 (نصف دو: محمول)يک نصف دو است   -

 (نصف چهار: محمول)دو نصف چهار است   -

 (قیاس غیرمتعارف) يک نصفِ نصفِ چهار است: نتیجه بر حسب روش اول -

 (قیاس مساواتشبیه ) يک نصفِ چهار است: نتیجه بر حسب روش دوم -
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او تالش کرده است تا اشکال چهارگانة قیاس اقترانی حملی را بر روی اين قیاس پیاده 

داری چهار شکل  آن متعارف همانند نوع متعارفیرغ یحملاقترانی قیاس از نظر او  .کند

 :است

شرايط . موضوع در کبری است و خودوسط، متعلق محمول در صغری حد : شکل اول

 مغ کب: انتاج

شرايط . متعلق محمول در صغری و خود محمول در کبری استحد وسط، : شکل دوم

 خین کب: انتاج

شرايط . حد وسط، متعلق موضوع در صغری و خود موضوع در کبری است: شکل سوم

 مغ کاين: انتاج

شرايط . مول در کبری استحد وسط، متعلق موضوع در صغری و خود مح: شکل چهارم

اگر هر دو مقدمه موجبه باشند، صغری، کلیه باشد و اگر دو مقدمه اختالف در کیف : انتاج

 .جزيیه نباشند کدام یچهدارند 

برای مثال در . شود شترک میان دو مقدمه حذف میامر م: طريق انتاج در هر چهار شکل

آنچه از صغری باقی . شود میشکل اول متعلقِ محمول صغری و موضوع کبری حذف 

 .شود می واقع یجهمحمول نتدر  ماند از کبری می ماند در موضوع نتیجه و آنچه می

کند که ما فقط  استفاده میکلنبوی برای هر چهار شکل قیاس غیرمتعارف از يک مثال 

 .کنیم شکل اول آن را ذکر می

 رجلهذا غالم  -

 انسان رجلکل  -

 هذا غالم انسان: نتیجه -

   حسن »توان نشان داد که قیاسِ  امروزه با استفاده از منطق نمادين به راحتی می

متفاوت از قیاسِ « پس حسن کارگر انسان است. هر کسی انسان است. کارگر کسی است

   . باشد می« پس يک نصف نصف چهار است. دو نصف چهار است. يک نصف دو است»

   در قیاس اول، تنها يک مقدمه . هستند قیاس اول و دوم هر کدام مبین وجود نسبتی
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قیاس اول بدون وجود . واجد نسبت است و در قیاس دوم هر دو مقدمه چنین هستند

بايست مقدمة اجنبی را  مقدمة خارجی، قابل استنتاج است ولی در قیاس دوم بالضروره می

 .نخست است ورتـاس غیرمتعارف، صـمنظور کلنبوی از قی. ا استنتاج صورت پذيردـافزود ت

مساوات او در مورد قیاس غیرمتعارف و قیاس  یها مثالبرای فهم بهتر ديدگاه کلنبوی 

 .کنیم را به زبان منطق جديد مرور می

 .است 3نصف نصف  2پس .  3نصف  3است و  3نصف  2: مثال اول

( x نصفyاست :Fxy ،x نصف نصفy است :Gxy) 

Fab ,Fbc├ Gac 

اين استدالل يک مقدمة محذوف دارد که بدون آن شود  که مالحظه می طور همان

آن مقدمة محذوف اين است که اگر الف نصف ب باشد و ب نصف  .گیری ممکن نیست نتیجه

 .است( نصف نصف ج)يک چهارم ج ج باشد، الف 

Fab ,Fbc├ Gac 

1 (1)Fabف 

2 (2) Fbcف 

3 (3) ~Gacف 

 (4) (X)(Y)(Z)((FxyΛFyz)→Gxz)      م قضیه 

 (5)(Y)(Z)((FayΛFyz)→Gaz)        3ک.، ح  

 (6)(Z)((FabΛFbz)→Gaz) ک.، ح1  

 (7) ((FabΛFbc)→Gac)                   1ک.، ح  

3 (8)~(FabΛFbc) ت.، ر2،1  

1,2(9)FabΛFbc عطف.، م2،3  

1,2,3 (10) (FabΛFbc)Λ~(FabΛFbc) تناقض، 2،0  

1,2       (11)Gac خ.، ب29، 2  
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پس اين شخص، غالم . هر مردی انسان است. غالم مردی استاين شخص، : مثال دوم

 .انسان است

 (Hx: ، انسان بودنGx: مرد بودن، Fxy: م کسی بودن، غالa: شخص خاص)

(Ǝx) (GxΛ Fax), (X) (Gx→Hx)├(Ǝx) (HxΛ Fax) 

1 (1) (Ǝx) (GxΛ Fax)ف 

2 (2) (X) (Gx→Hx)ف 

3 (3)GbΛ Fabنمونه فصلی 

2     (4)Gb→Hb ک.، ح3  

3     (5)Gb عطف.، ح2  

2,3  (6)Hb م.، و3،1  

3     (7) Fab عطف.،ح2  

2,3  (8)Hb Λ Fab عطف.، م1،1  

2,3  (9) (Ǝx) (HxΛ Fax) و.، م2  

1,2  (10) (Ǝx) (HxΛ Fax) و.، ح0، 2، 2  

میان قیاس غیرمتعارف و قیاس  ،به حقکلنبوی شود که  با اين تحلیل روشن می

اقترانی شرطی هم قابل  های یاسقاو قیاس غیرمتعارف را در . شده است قائلتمايز مساوات 

کند و استخراج قوانین و  يک مثال بسنده میتنها به ذکر  ها یاسقاز اين اما  داند پیگیری می

 .(02کلنبوی، ص) کند شرايط آن را به عهدة خواننده واگذار می

برای  او که یراه. ستودنی است ،یان تفاوت میان آنهاو ب ها نسبتتالش کلنبوی در فهم 

سابقه  و بینظیر  بیدر میان منطقدانان سنتی  ،گشوده طق ارسطويییل نسب در منتحل

شته است و شايد بايد اقرار کرد که وی ابزار کافی برای بیان منظور خود در اختیار ندا .است

حتی . آن را در قالب يک نظرية مستقل درنیاورده استبحث را رها کرده و  دلیل ینبه هم

 .اند در جهت توسعة نظرية او گامی برنداشته البرهانشارحان کتاب 
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 از منظر منطق جديدشيوة منطقدانان قرن سيزدهم تحليل 

متضمن نسبت بیان  های توجیه قیاساکنون شیوة منطقدانان قرن سیزدهم و کلنبوی در ت

 ارزيابی دهد چیزی بیش از آنچه گفته شد در به ما اجازه نمی، مبانی منطق سنتی .شد

ها تالش خواهم  تحلیل نوين از نسبتدر اينجا با تکیه بر . منقطدانان مذکور بیان کنیمشیوة 

 .کرد تا میزان قوت آرای اين منطقدانان را نشان دهم

ين با های متضمن نسبت، تفاوت اساسی و بنیاد منطقدانان جديد، قیاسطبق تحلیل 

قضیه،  اجزای که گفته شد، تحلیل منطقدانان جديد از طور همان. های ساده دارند قیاس

ای دو بخش دارد؛ بخش  از منظر جديد هر قضیه. بصورت موضوع، محمول و نسبت نیست

تنها به  ها محمولی برخ. از يک سنخ نیستند ها محمولاما همة . اسمی و بخش محمولی

پردازد،  آنچه منطق ارسطويی به آن می. يک اسم نیازمندند و برخی به بیش از يک اسم

اما . اند به يک اسم نیازمندند و يا به اصطالح منطق جديد تک موضعیهايی است که محمول

. یستموضوع، محمول و نسبت قابل بیان ندر قالب  و بیشترهای دو موضعی محمول

فراوانی قابل فهم و  یها نسبتبه اين ترتیب . اند چند موضعی های مولمحها از جمله  نسبت

بخش اسمی آن با دو اسم کامل  نسبت تساوی، نسبتی دو موضعی است و مثالً. توجیه است

دهد بنابراين  قالب قضايا در منطق سنتی، تنها قضايای تک موضعی را پوشش می. شود می

. شود ناقص تکرار می طور بهشود، حد وسط  نسبت تساوی در اين قالب بیان میوقتی 

. کردند جستجو میبرای رفع اين نقص  یو راهاند  منطقدانان سنتی، متوجه اين موضوع بوده

 .منطق سنتی باشدرسد توجه به اين نکته از نقاط قوت  به نظر می

ر صورتی منتج خواهند بود های متضمن نسبت د طبق تحلیل منطقدانان جديد، قیاس

در قیاس  مثالً. افزوده شودای ناظر بر تحلیل نوع نسبت  مقدمات قیاس، مقدمه هکه ب

برقرار باشد و ب و ج نیز متضمن چنین نسبتی باشند ب  والف اين نسبت بین تساوی، اگر 

گرفت توان نتیجه  میبودن اين نسبت را تضمین کند، به راحتی  قابل تسری ای، مقدمهو 

های متضمن نسبت، به  طبق اين تحلیل قیاس. نسبت تساوی میان الف و ج نیز برقرار است

های مرکب به حساب  بیش از دو مقدمه نیاز دارند و در اصطالح منطق سنتی، از قیاس
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اند و قیاس مساوات را از  توجه داشته بسیاری از منطقدانان سنتی، به اين نکته. آيند می

 .اند های مرکب به آن پرداخته بخش قیاسخارج کرده و در تعريف قیاس ساده 

تن ، راه را برای يافها به لحاظ ماده و محتوای آنها تحلیل نسبتاز منظر منطق جديد، 

کند و اين کار از طريق بیان خواص موجود در هر نسبتی میسر  مقدمة مکمل قیاس باز می

خاصیت مهم انعکاسی بودن، متقارن بودن و تعدی پذير بودن  سه به ينجاادر . است

 . پردازيم می

 .اشدـرار بـرقـم بـودش هـا خـان شئ بـت میـآن نسب رـاسی است اگـت انعکـيک نسب

اگر از برقراری نسبت میان الف با ب بتوان نتیجه گرفت میان  يک نسبت متقارن است

 .ب با الف همان نسبت جاری است

يک نسبت تعدی پذير است اگر از برقراری نسبت میان الف با ب و ب با ج بتوان نتیجه 

 .(231-233 :2222موحد،) برقرار استگرفت آن نسبت میان الف با ج 

از اين  کدام یچهنصف بودن اما در نسبت . اين سه خاصیت در نسبت تساوی وجود دارد

اند  همچون سمرقندی به اين نکته توجه داشتهبرخی منطقدانان سنتی . خواص وجود ندارد

دلیل میان نسبت تساوی و نصف بودن  ینهم و بهاز يک سنخ نیستند  ها نسبتکه همة 

 .(330شرح قسطاس، سمرقندی،) اند شده قائلتمايز 

که واجد  يیها نسبت. ويژگی جالبی دارد تعدی پذيری یتمذکور خاصدر میان خواص 

رود بدون  شود، گمان می آنها به سرعت واقع می در یذهنانتقال چون اين خاصیت هستند، 

و  اگر علی با حسن برادر باشد مثالً. و معنايی میسر است آن نسبت هم اين انتقال ذهنی

علی با حسین برادر  گیرد که ذهن به سرعت نتیجه می حسن با حسین برادر باشد آنگاه

 دهد تعدی پذيری اين نسبت را توضیح میبدون اينکه به مقدمة اضافی که خاصیت . است

به هیچ عنوان قادر به گرفتن  خاصیتبايد گفت ذهن بدون وجود اين . توجه داشته باشد

غافل باشد ولی غفلت ذهن به معنای  خاصیتممکن است ذهن از اين . نتیجه نخواهد بود

شده  باعث و سرعت انتقال ذهن، وجود چنین خاصیتی. چنین خاصیتی نیست عدم وجود

نیاز به مقدمة اضافی نیز بدون ها  در برخی قیاساست که برخی منطقدانان گمان کنند 

بدون  (322-329المنصص، ) و کاتبی (220منطق الملخص، ) فخررازی .بتوان به نتیجه رسید
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کردند قیاس مساوات با ساير اقیسه  گمان می درستی بهاينکه از اين خاصیت آگاه باشند، 

به گمان آنها، قیاس مساوات علیرغم . لی در توجیه اين تفاوت به خطا رفتندو متفاوت است

 به ماای است که اجازه انتاج  ه آن به گونهتکرار ناقص حد وسط منتج است چون ماد

کردند و خاصیت تعدی  اين قیاس تأمل بیشتری میوی ماده راگر بر  که یحالدر . دهد می

حد وسط را به گونة ديگری ، نیازی نبود که کردند پذيری موجود در اين ماده را کشف می

 .تفسیر کنند
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