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سمرقندی حلقه مفقوده تاریخ منطق
علی اصغر جعفری ولنی
چکیده

گرچه منطق سینوی مسائل زیادی را از یونان برگرفته ،ولی شایسته نیست آن را صررفا شررم مف رل منطرق یونران بر انی .
نوآوریهای متع د شیخالرئیس در عل منطق ،از او یک منطقدان برجسته ساخته است .اما با وجود نوآوریهای منطقی قابل
توجه در ان یشه سمرقن ی مانن ارائه مالک ص ق و کذب قضایای منحرفه ،تحلیل متفاوت از قضایای حقیقیه ،خارجیه و
ذهنیه ،معرفی نقیض قضیه جزئیه مرکبه ،تبیین متفاوت ص ق و کمیرت قضریه مت رله لزومیره ،عكرس مسرتوی شررتیات،
شناسایی ضروب غیرمنتج قیاس شرتی لزومی ،و دو راه حل در پاسخ به پارادوکس دروغگرو (جرذر اصر ) ،نقر

او در

تاریخ منطق سینوی ناشناخته مان ه است؛ چراکه مهمترین اثر منطقی او یعنی شرم القسطاس هنوز به صورت نسخه خطری
است .سمرقن ی در این اثر به آثار منطقدانان پی

از خود توجه داشته و حضور ان یشههای منطرقدانران متقر ب برهخروبی

مشاه ه میشود ،لذا نوآوریهای این اثر را بای در میان نق های او بر دیگر منطقدانان ،جستجو کرد؛ درعینحال او تبرق
شواه  ،بر ان یشه منطقدانان پس از خود نیز تأثیرگذار بوده است.
کلیدواژهها :منطقنگاری سینوی ،سمرقن ی ،شرم قسطاس ،منطق ،تاریخ منطق.
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طرح مسئله
ازسویی شناخت دقیق میراث گذشتگان ،یكی از مه ترین گامها در مسیر پیشرفت دان

است و البتره در یرک

گزارش تاریخی ب ون تبقه بن ی آراء و صرفا براساس ترتیب زمانی آنهرا ،مریتروان ان یشره سرلا را در پرترو
خلا شناخت .ازسوی دیگر کتابهای فراوانی در س ه های گذشته در باب منطق نوشته ش ه و بخشری از ایرن
آثار همچنان به صورت نسخههای خطی هستن که استفاده از آنها برای محققان دشوار اسرت؛ ازاینررو برخری
مباحث و نظریات علمی من رج در این آثار مورد غفلت قرار گرفتهان .
تجربه نگارن ه سطور در هنگاب ت حیح متن و تحقیق در منابع کتاب شرم مطالع گواه ضررورت ایرن امرر
است که منطقدانانی مانن سمرقن ی هستن که هرچن در تكامل منطق اسرالمی نقر

داشرتهانر  ،امرا همچنران

ناشناخته مان هان  .سمرقن ی ،برخالف بسیاری از منطقدانان دورههای بع ی که عم تا مقلر صررف برودهانر ،
نوآوری های بسیاری در منطق دارد که بررسی آنها نیازمن سنج

کامل آثار منطقی وی با منطقدانان پیشین و

پسین است .او به دلیل آشنایی با ان یشههای دوران تالیی منطق اسالمی و نق و بررسی این ان یشهها در کتاب
خود ،می توان نق

مؤثری در شناخت این دوره از منطق داشته باش ؛ لذا مطالعه تطبیقی کتاب شرم قسرطاس

او ،میتوان بسیاری از زوایای تاریک این دوره را برای مورخان منطق اسالمی روشن کن  .این امر از یرکسرو
نشان میده که منطقدانان ق ی در تفسیر اصطالحات فنی پیشینیان تا چه ان ازه با ه اختالف نظر داشتهانر و
از سوی دیگر نشان میده که اتالع ما از تحوالت تاریخی منطق اسالمی تا چه ان ازه ناقص است.
گرچه امروزه سمرقن ی از منطقدانان گمناب دوره تالیی منطق اسالمی اسرت ،امرا در گذشرته آراء و آثرار
وی در بیشتر مراکز علمی و دینی جهان اسالب ،بهویژه در ایران ،ترکیه و شبه قاره هن مورد بحث و شرم بروده
است .شای علت گمنامی سمرقن ی در ع ب احیای آثار او بهویژه شرم القسطاس سمرقن ی است و شای توجه
ویژه به کتبی مانن شرم مطالع قطب رازی در قالب کتب درسی ق ی در ناشناختهبودن سمرقن ی مزی بر علت
ش ه باش و میدانی کره تبرق سرنت پژوهشری گذشرته ،قطربرازی علریرغر اسرتفادههرای فرراوان از کتراب
سمرقن ی ،اما حتی یکبار ه نامی از او نبرده است.

_____________________________________________
 آن زمان که ماتن یا شارم کتاب ،عبارت یا عباراتی حاوی یک نوآوری منطقی را به صورت نامعلوب به منطرقدان یرا منطرقدانرانیارجاع می دهن که بنا به عللی ،در تاریخ منطق ناشناخته مان ه و مورد غفلت قرار گرفته ان  ،و وظیفره م رحح و محقرق یرک مرتن ،آن
است که با یافتن منابع آن عبارات ،گرهی از تاریخ منطق را بگشای  .ت حیح و تحقیق کتاب شرم قسطاس سرمرقن ی و عرالوه برر آن
ت حیح و تحقیق کتاب ح ائق الحقائق کشی نیز ،در چنین شرایطی ضرورت انجاب پی ا کررده اسرت ،چراکره برخری از منرابع تحقیرق
کتبی مانن شرم مطالع که به صورت نامعلوب به آنها ارجاع ش ه است ،معلوب ش که یكی از این دو منطرقدان هسرتن  .احیرای ایرن دو
اثر با چنین پشتوانه فكری توسط راق سطور در حال انجاب است.
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منطق سینوی نسخه جدید منطق ارسطویی
پیشرفت یک جامعه ،آنگاه میسر است که از پیشینه تاریخ تم ن
با بین

آگاه باش و آنچه را از اسالف برجای مان ه،

علمی و انتقادی و به دور از هرگونه حب و بغض در اختیار گیرد .شناخت ما از تاریخ منطرق سرینوی از

میان دوره های گوناگون عل منطق ،هنوز در مرحله ابت ایی است و قلمروهای ناشناخته فراوانی دارد .ایرن دوره
از تاریخ منطق ،بنا به عللی کمتر از دیگر ادوار ،مورد بحث و کنكراش قررار گرفتره اسرت :یكری کمبرود منرابع
است ،چراکه بسیاری از تألیفات منطقی در جهان اسالب هنوز به صرورت نسرخههرای خطری براقی مانر ه اسرت.
عالوه براین در تاریخ هزارساله منطق در حوزه اسالمی ،هیچ بحث فراگیری در این باب صورت نگرفته و تنها به
گفتگو درباره منطقدانان بزرگ دورههای مختلا بسن ه ش ه است .تلقی دوره رکود از فلسفه و بهویرژه منطرق
قرونوسطی ،توسط منطقدانان پیشین غرب نیز ،مزی بر علت ش ه ،چراکه آنان میپن اشتن منطق با ارسرطو بره
کمال و نهایت خود رسی هاست و بنای منطقی ارسطو بهق ری رفیع و متین بود که اکثرر دانشرمن ان ترا چنر ین
قرن پس از او ،آن را از هر جهت کامل میدانستن  ،بگونهایکه قرنهای متمادی حاک برر افكرار و آرای مرردب
ان یشمن بوده است.
منطق سینوی بهعنوان یكی از مظاهر ان یشه اسالمی ،مسائل زیرادی را از یونران اقتبراس کررده( ،ابرنسرینا،
منطق الشفاء ،ج  ، 3ص  ). 11ولی کامال بی ان افی خواه برود اگرر آن را صررفا شررم مف رل منطرق یونران
ب انی  .دانشمن ان مسلمان پ س از آشنائی با منطق ارسطو ،به شرم ،بسرط و ایجراد تغییراتری در آن پرداختنر  ،و
ابن سینا نخستین کسی اسرت کره از روش ارسرطو در تر وین علر منطرق عر ول کررده و از جهرات گونراگون
دگرگونیهایی در منطق ارسطویی بهوجود آورد.
شیخالرئیس عالوه بر کاستن برخی از مسائل منطقی از قبیرل مقروالت ،جابجرایی برخری دیگرر مثرل حر و
رس  ،ابتكارات و نوآوریهای متع دی نیز در عل منطق دارد .مقایسه شفاء برا آثرار منطقری ارسرطو (ارگرانون)،
توجه به یادآوریهای مكرر ابن سرینا در مواضرع گونراگون شرفاء دربراره تررم نگرارش لواحرق ،تر وین منطرق
المشرقیین و مهمتر از همه ،نگارش منطق اشارات ،گرای

بوعلی به بازسازی منطق ارسطویی را بهخروبی نشران

میده  .این ابتكارها سرآغاز تأمالت ج ی متأخرین پیرو ابنسینا (مانن فخر رازی ،خرونجی و سرمرقن ی) در
منطق ارسطوئی ش ه است .به همین دلیل ،ابتكار بروعلی در مسرائل منطقری اهمیرت تراریخی ویرژهای دارد کره
جمع آوری و مقایسه آنها با آراء پیشینیان و تأمالت متأخران ،بسیاری از مواضع ابهاب را در پژوهشهای تراریخی
منطق میزدای  .عالوه بر اینكه منطق اسالمی به معنای دقیق کلمره ،در زمانهرای پرس از ابرنسرینا بره اوج خرود
رسی .
درواقع منطق ارسطویی رایج نزد منطقدانان پس از ابنسینا ،نظاب بازسرازیشر های اسرت کره غالبرا مرهرون
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بوعلی بوده و عناصر ابنسینایی بهوفور در آن دی ه میشود؛ چراکه منطقدانان پس از ابنسینا ،در باب سراختار
منطق و روش ترم مباحث آن به دو راه رفتهان  :برخی پیرو شفای او هستن و نُه براب منطرق را بره سربک شرفا
آوردهان  ،مانن خواجه توسی در تجری المنطق؛ و برخی دیگر از انقالب ساختاری موجود در اشارات متأثرن
و ابواب منطق را به سبک اشارات آوردهان  ،یعنی ابت ا آن را به دو بخر

(ت رور و ت ر یق) تقسری کررده و

درنهایت دیگر مباحث منطق را در خ مت این دو بحث آوردهان  ،البته با حذف کتاب مقوالت و با ج اسازی
بحث ح و تعریا از کتاب برهان و ترم آن بهمنزلة بابی مستقل .از مهمترین منطقدانهایی که به شریوه منطرق
دوبخشی رفتهان میتوان از فخر رازی ،شیخ اشراق ،خونجی و شمسال ین سمرقن ی ناب برد.
زندگی و شخصیت علمی
در نوشتههرای کهرن شرمسالر ین محمر برن اشررف حسرینی سرمرقن ی را «صراحب القسرطاس» و «صراحب
ال حائا» نیز خوان ه ان (غالمرضا دادخواه ،عل اآلفاق واألنفس ،پی

گفتار ،ص .) 9

از زن گی وی گزارش کاملی تاکنون ب ست نیام ه و جز اشارات کوتراهی کره در برخری ترراج موجرود
است ،مطلبی در دست نیست .اتالعاتی از محل تول وی موجود نیسرت .تنهرا اشراره دربراره زادگراه او صرفت
منسوب به او در پایان نام

یعنی سمرقن ی است .از سال تول او نیز اتالع دقیقی موجود نیسرت .رشرر زمران

تول وی را ح ود  713ب نقل کرده که برابر  692ق میباش (رشر ،تاریخ عل المنطق عن العرب ،ص.)163
از تاریخ وفات سمرقن ی نیز اتالع قطعی در دست نیست .برخی از جملره آقرا برزرگ تهرانری در الذریعره
ذیل معرفی آداب البحث ،صاحب کشا الظنون ذیل آداب الفاضل ،و عمر رضا در معج المؤلفین ،وفات وی
را ح ود سال  633نقل کردهان (کحاله ،معج المؤلفین ،ج ،3ص69؛ حاجی خلیفه ،کشا الظنون عن اسرامی
الكتب و الفنون ،ج  ،ص93؛ آقرابزرگ تهرانری ،الذریعره الری ت رانیا الشریعه ،ج ، 9ص  .)39در مق مره برر
حكمة العین تاریخ وفات او  613ق ثبت ش ه است و جعفر زاه ی او را استاد کاتبی قزوینی کره در سرال 633
ق تول یافته است معرفی می کن (زاه ی ،مق مه بر شرم حكمه العین ،ص .)6خیرر الر ین زرکلری در کتراب
األعالب تاریخ وفات وی را بع از 633ق نقل مری کننر (زرکلری ،األعرالب ،ج ،6ص .)93ابوالقاسر قربرانی در
کتاب زن گینامه ریاضیدانان به استناد قطعه فارسی عمل تقوی کواکب ثابته بیان مریکنر کره سرمرقن ی در
سال  632ق زن ه بوده است .وی براساس فهرست برلین تاریخ وفات او را سال 233ق ثبت کرده است (قربانی،

_____________________________________________
 -سمرقن یكی از کهن ترین شهرهای جهان شمرده می شود .این شهر توسط ایرانیان در اواخر س ه چهارده پی

از میالد در دشت

زرافشان ساخته ش ه و م تی توالنی در دوره هخامنشیان مهمترین شهر منطقه بوده است .امروزه سمرقن یكی از شهرهای مه کشور
ازبكستان است ،اما تا قرن  3بخشی از قلمرو سالتین ایران محسوب می ش ه است.
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زن گینامه ریاضیدانان دوره اسالمی از س ه سوب تا س ه یرازده هجرری ،ص .)713نیكروالرس رشرر تراریخ
وفات وی را  931ب برابر 237ق ثبت کرده است.
دالیلی وجود دارد که نادرستی تواریخ ذکر ش ه را به خوبی نشان می ده از جمله :کتاب کشرا الظنرون
که وقتی از شرم سمرقن ی بر مق مه فی الج ل و الخالف و النظر سخن می گوی  ،تراریخ اتمراب ایرن شررم را
چنین نقل کرده است« :مق مة فی الج ل والخالف والنظر  ...وعلیها شروم أحسنها لشمس ال ین السمرقن ی ....
وفرغ منه فی رجب سنة( »633حاجی خلیفه ،کشا الظنون عن اسامی الكتب و الفنون ،ج  ،ص .)93اسرماعیل
بغ ادی نیز در ه یة العارفین ذیل سمرقن ی به این نكته ت ریح کرده است« :فی کشا الظنون تاریخ وفاته فری
ح ود سنة  633ورأیت شرحه علری المق مرة البرهانیرة لنسرفی فررغ منهرا سرنة  633فلی رحّح» (بغر ادی ،ه یرة
العارفین ،ص .) 36بر اساس دادههای نسخهشناسی از نسخ خطی آثار سرمرقن ی کره بهتررین و مهمتررین منبرع
برای تحقیق درباره زن گی او هستن  ،نیز نادرستی این تواریخ مشخص مری شرود .شرمس الر ین سرمرقن ی در
کتاب عل اآلفاق و االنفس بیان کرده است که در سال  611در تبریز اقامت داشته است .همچنین تاریخ کتابت
برخی از آثار سمرقن ی ،و قرائرت برخری از آنهرا برر م رنا در سرالهای  233ترا  2 7ق شرواه ی برر حیرات
سمرقن ی در آن سالها است .نیز آوردن جمله داب فضله توسط کاترب پرس از نراب سرمرقن ی ،در نسرخه ای از
شرم الق ی ه العنییه که در جمادی االولی سال  2 7ق نوشته ش ه است ،داللت بر زن ه بودن در زمران کتابرت
نسخه میکن  .در ابت ای رساله آداب البحث ،سمرقن ی این رساله را به شرف ال ین عب الرحمن اه ا میکن .
شرف ال ین عب الرحمن در سال  631توسط غازان خان (سلطان محمود) به عنوان حاک تبریز انتخاب میشود
و در سال  633ق .به قتل میرس (هم انی ،تاریخ مبارک غرازانی ،ص  . ) 13-36بنرابراین تراریخ کتابرت ایرن
رساله در زمان حكومت شرف ال ین است و این گواه برر زنر ه برودن سرمرقن ی در اواخرر قررن هفرت اسرت.
همچنین سمرقن ی در کتاب المعارف فی شرم ال حائا گزارشی از حمله مغوالن به سررکردگی هوالکرو بره
بغ اد میده (غالمرضا دادخواه ،عل اآلفاق واألنفس ،پری

گفترار ،ص  .) 1بنرابراین او در سرال  631ق .کره

هالکو به بغ اد حمله کرده در قی حیات بوده است .یكی دیگر از مواردی که بای به آن توجه داشت این است
که سمرقن ی شاگرد برهان ال ین نسفی بوده است .تاریخ وفات نسفی ح ود سال  621ق .است .سرمرقن ی برر
یكی از آثار نسفی مق مهای نوشته است .برهمیناساس نمیتوان تاریخ وفات سمرقن ی را  633دانست.
ازاینرو می توان به استناد یک نسخه خطی موجود در کتابخانه اللره لری سرلیمانیه در ترکیره ،تراریخ وفرات
سمرقن ی را  77شوال  277ق دانست(غالمرضا دادخواه ،عل اآلفاق واألنفس ،پی

گفتار ،ص .) 3

او معاصر منطق دانان بزرگی مانن اثیرالر ین ابهرری (661-633ق ،).خواجره ن ریر توسری (627-332ق،).
نج ال ین کاتبی (623-ق ،).سراج ال ین ارموی (619-ق ،).قطب ال ین شیرازی (2 3-ق ).و عالمه حلری (-
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2 1ق ).است .سمرقن ی از برخی از این بزرگان ناب می برد و آرای برخی دیگر را ب ون ناب میآورد و بررسری
و نق میکن  .او یكی از تأثیرگذاران بر ان یشههای منطقی قطب ال ین رازی (ب266 .ق ).در کتاب شرم مطالع
است هرچن قطب رازی هرگز از او نامی نمیبرد (فالحی ،وبالگ منطق در ایران.)763 ،
شای سمرقن ی تح یالت اولیه خود را در زادگاه

به پایان برده اسرت .سرسس بره آذربایجران و نرواحی

شرقی ترکیه سفر کرده است و در آنجا نزد برهان ال ین محم بن محم عبر اهلل نسرفی (متروفی 611ق) تعلری
دی ه است(صف ی ،الوافی بالوفیات ،ج  ،ص719-717؛ ذهبی ،العبر فی خبر من غبر ،ج ،9ص .)933به نظر می
رس علوب عقلی همچون حكمت و منطق و به ویژه عل ج ل و مناظره را نزد نسفی آموختره اسرت .امرا اسراتی
دیگر او برای ما شناخته ش ه نیستن  .همچنرین اترالع دقیرق از شراگردان او در دسرت نیسرت .دربراره سرفرها و
جزئیات دیگر سمرقن ی تاکنون مطلب دقیقی پی ا نش ه است جز اینكه او در برخی از آثار خرود از حضرورش
در تبریز در سال  611خبر داده است(غالمرضا دادخواه ،عل اآلفاق واألنفس ،پی

گفتار ،ص .) 3

غالب آثار وی در حوزه فلسفی شیراز متون درسی بوده است .ازآنجاییکه آراء سمرقن ی در مراکز علمی
و دینی جهان اسالب ،مورد بحث بروده اسرت ،آثرار او را بایر برا توجره بره دو جریران فكرری در مراوراءالنهر و
آذربایجان مورد بررسی قرار داد؛ چراکه این دو جریان عقالنی ایرانی -اسالمی در شكلگیری شخ یت علمی
سمرقن ی نق

مهمی را ایفاء کردهان  .سمرقن ی آثار زیادی در حوزههای مختلا علوب چون منطرق ،فلسرفه،

کالب ،هیئت و ریاضیات به زبانهای عربی و فارسی دارد .مطالب کتب وی براسراس نظر منطقری ترتیرب داده
ش ه ان و در آنها استنتاج مطالب به فه خوانن ه واگذار نش ه است.
در قرن هفرت  ،منراظره و مجادلره فقهرا و اصرولیان و متكلمران در مراوراءالنهر رونرق فراوانری داشرته اسرت.
سمرقن ی به تأثر از این فضا ،آثاری را در ج ل و مناظره نوشته اسرت و آثرار جر لی دیگرران از جملره دو اثرر
ج لی برهان ال ین نسفی (مفتام النظر :شرم المق مة البرهانیة ،و المنیة واألمل فی عل الجر ل) را شررم کررده
است .با نوشتن آثاری از جملره آداب البحرث در جر ل و منراظره ،عرین النظرر فری علر الجر ل (أو «فری علر
المنطق») ،غیب النظر [فی عل الج ل] ،سعی بر انسجاب و نظ دهی اصول بحث و مناظره پیشرینیان داشرته اسرت.
شواه ی مانن به فراموشی سسرده ش ن آثار ج لی پی

از او و نوشته ش ن شروم مختلفری برر آداب البحرث،

نشان میده که وی این مسیر را با موفقیت تی کرده است.
سمرقن ی بسیاری از آراء فلسفی خود را در نوشته های کالمی فلسفیاش ابراز کررده اسرت .سرمرقن ی در
فلسفه بیشتر منتق ابنسینا و ترف ار فلسفه مترأخر سرینوی اسرت .در کتراب بشرارات االشرارات کره شررحی برر
اشارات ابنسیناست ،نیز علیرغ اینكه تالش میکن سخن شیخ را به صورت مخت ر و روشرن بیران کنر  ،بره
مناسبت مخالفت خود را با برخی مسائل مطرم میکن  .وی با وجود شرناخت مكترب اشرراق ،بنظرر نمری رسر
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تأثیری از ان یشه های این مكتب در آثار و دی گاه های

مشاه ه شود .دی گاه هرای سرمرقن ی در فلسرفه در

کتابهای ال حائا و شرم آن (المعارف فی شرم ال حائا (تألیا 233ق) و بخشهای فلسفی األنوار اإللهیة و
شرم آن ،و المعتق ات مطالع السعادة ،عل اآلفاق واالنفس ،شرم الق ی ة العینیة (تألیا 27ق) مطرم ش ه ان
که عم ه آنها متأسفانه هنوز بهصورت نسخه خطی هستن و لذا پس از چاپ این آثار میتوان به بررسی دقیق و
تحلیل آنها پرداخت.
از نظر کالمی نیز با ان کی تسامح می توان او را متكلمی آزاد ان ی

دانست؛ زیرا از ترفی ه مشرب های

کالمی اهل سنت از جمله اشاعره و معتزله و کرامیه را مورد انتقاد قرار میده و از ترف دیگر با وجود داشتن
برخی مواضع شیعی ،در چن ین مورد از عقای جمهور شیعه فاصله میگیرد .ال حائا او که به عنوان منبع مه
کالب اهل سنت به شمار رفته است ،بسیار مورد توجه قرار گرفته تا آنجا که در برخی منابع از او بعنوان «صاحب
ال حائا» یاد ش ه است .او با منابع دینی اهل کتاب نیز آشنایی داشته و برای اثبات عقای اسالمی ،بویژه نبوت
پیامبر اکرب (ص) به متون مق س یهود و مسحیت مراجعه کرده است.
همچنین از سمرقن ی دو اثر اشكال التأسیس فی الهن سه (رسالة ریاضیة یا قضایای بنیادی) و الحسراب فری
عل الحساب در ریاضیات و چهار اثر در نجوب که عبارتن از :لطائا الحكمة ،شرم تحریر المجسرطی خواجره
ن یر ال ین توسی ،بخ

نجوب عل اآلفاق و االنفس ،و عمل تقوی کواکب ثابته (تألیا 623ق) و التذکرة فی

الهیئة شناخته ش ه است .شهرت سمرقن ی در ریاضیات در سایه اشكال التأسیس بوده از جمله آثار تعلیمری در
هن سه بشمار می رفته است .از آثار نجومی وی تاکنون به جز بخ

نجوب عل اآلفاق و االنفس چیزی ت حیح

نش ه است .سمرقن ی در این اثر بر نظریه نظاب هیات بطلمیوسی انتقاد وارد نموده و دی گاه خود را بیران کررده
اما این نظریه نجومی او علی رغ اهمیت فوق العاده اش ،هیچگاه در میان منجمان پس از او مرورد توجره واقرع
نش .
برخری از کتابهررای وی در ممالرک اسررالمی بسریار مشررهور بروده و شررروم مختلفری بررر آنهرا نگاشررته شر ه
است(غالمرضا دادخواه ،عل اآلفاق واألنفس ،پی

گفتار ،ص .)61-17

نوآوریهای منطقی
سمرقن ی آثار منطقی خود را به شیوه منطق دو بخشی ،که روش اغلب منطقدانان س ه هفت بوده ،تألیا کرده
است .او به آثار منطقدانان پی

از خود توجه داشته است و حضور ان یشههای منطقدانان متق ب در آثارش بره

خوبی مشاه ه میشود ،درعرینحرال نوآوریهرایی در منطرق داشرته و برر ان یشره منطرقدانران پرس از خرود نیرز
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تأثیرگذار بوده است.
مهمترین و مشهورترین اثر سمرقن ی شرم القسطاس است که شررحی بره شریوه «قرال -أقرول» برر قسرطاس
االفكار فی تحقیق االسرار خود سمرقن ی است که آن را به ص رال وله خضر بن ص ر شرف ال وله ابراهی بن
صاحب ص ر مشهور به کمال ال ین محم مؤمنی اه ا کرده است .این کتاب و شررم آن در مراکرز علمری بره
عنوان کتاب معتبر منطقی محسوب میش  .این اثر به صورت دو بخشی همرراه برا یرک مق مره دربراره ماهیرت
منطق و وجه نیاز به این عل  ،به همراه دو مقاله در نق و بررسی آراء گوناگون درباره ت ور و ت ر یق ترألیا
ش ه است :بخ

نخست پس از مق مه با عنوان مقالره اول بره مبحرث تعریرا و ملحقرات آن بره عنروان تررق

اکتساب ت ورات پرداخته است .بخ

دوب به ترق اکتساب ت

یقات مریپرردازد کره بره دو براب یرا مق ر

تقسی ش ه است :باب اول درباره قضایا و احكاب آن ،و مق ر دوب دربراره قیراس مریباشر (سرمرقن ی ،شررم
القسطاس ،نسخه خطی مجلس ،ش .)11
نوآوری های سمرقن ی در باب مباحث منطقی را بای در میان نق هایی که او بر دیگر منطقدانان وارد می-
دان  ،جستجو کرد .مثال میتوان از تقسی قضایای حقیقیه ،خارجیه و ذهنیه ناب برد که برای نخستین بار از سوی
اثیرال ین ابهری ترم ش ه و در آثار منطقدانان متأخر به صورت های گوناگونی فه ش ه است؛ اما سرمرقن ی
برداشت متفاوتی از این تقسی ارائه میکن  .درواقع تحلیل سمرقن ی با هیچ یک از این صرورتبنر یهرا قابرل
تطبیق نیست .یا اینكه وی دی گاه منطقدانان پیشین را در باب ص ق و کرذب قضرایای منحرفره نسذیرفتره و لرذا
مالک ج ی ی برای تعیین ص ق و کذب این قضایا ارائه میده و یا اینكه دی گاه ج یر ی را در براب انتراج

_____________________________________________
 در جای دیگری از مقاله آم ه است« :قطب رازی در شرم مطالع از سخنان او در کتاب شرم القسطاس بهره برده است تا جاییکه تأثیرگذاری او بر سنت منطقی پس از خود مانن شرم مطالع به چش می خورد؛ هرچن قطب رازی در کتاب

نامی از سمرقن ی

نمیبرد ،اما مقایسه بین شرم مطالع و شرم القسطاس مشابهتهای قابل توجه بین آن دو را نشان میده  ».در این راستا حقیر در یک
تفحص ناقص و فهرست وار که در فرآین ت حیح هر دو اثر شرم مطالع (چاپ دانشگاه تهران) و شرم قسطاس (زیر چاپ) داشتهاب،
ح اقل به  3مورد از تأثیر سمرقن ی بر قطب رازی برخورد کردهاب ،که این موارد عبارتن از . :اشكال بر شرایط عاب تعریا با تعبیر
«کما ذکره هذا الفاضل المت لا فی مطلع کتابه» در ص  .7 .73تحلیل قضیه موجبه کلیه (حقیقیه و خارجیه و ذهنیه) با عبارت «و
یمكن أن یجاب عن األوّل  »...در ص  .9 .723شرایط تناقض در قضایای موجبه مرکبه با عبارت «وق سبق إلی بعض الخواتر» در ص
 937و  .1 .939تحقیق در باب مح ورات در قضایای شرتیه با تعبیر «وق سنح لبعض األذهان» در ص  .3 .113حذف بررسی تف یلی
صناعات خمس از منطق با عبارت «علی أنّ المتأخرین حذفوها عن المنطق  »...در ص  .2 3و احتماال موارد دیگر  ...اما تعیین میزان
تأثیر سمرقن ی بر امثال قطب رازی در راستای ه ف این پژوه
پژوهشی میتوان در حك بسترسازی برای یک پژوه

نیست و در مجال دیگری بای به آن پرداخت .ازاینرو چنین

مستقل دیگر باش .

سمرقندی حلقه مفقوده اتریخ منطق 88
قیاس شرتی لزومی ابراز کرده است.
مالک صدق قضایای منحرفه :در قضایای مح وره ،سور بای بر سر موضوع بیای ؛ زیرا مرراد از موضروع،
افراد موضوع و مراد از محمول ،مفهوب محمول است .و این ذات موضوع است که میتوان تع د را بسذیرد ،نره
مفهوب محمول که واح و غیر قابل تع د است .حال اگر سور بر سر محمول بیای  ،چون قضیه از کاربرد تبیعی
خود منحرف ش ه ،آن را «منحرفه» میگوین .
سمرقن ی در بیان مالک ص ق قضایای منحرفه میگوی  :موضوع این قضایا خواه شخ ی یا کلی مسروّر و
یا کلی مهمل باش  ،درصورتیکه محمول مسوّر ،شخ ی یا موجبه کلیه ،یا سالبه جزئیه باش  ،در ایرن صرورت
قضیه منحرفه در ماده وجوب و امتناع و امكان ،در صورتی کره موضروع و محمرول از لحران معنرایی در ورود
سلب اختالف داشته باشن  ،صادق است .یعنی یكی از آن دو ،حرف سلب داشته باشر و دیگرری هریچ حررف
سلبی ن اشته باش  ،یا در یكی تع اد حروف سلب ،مفرد و در دیگرری ایرن تعر اد ،زوج باشر  .دلیرل اخرتالف
معنایی ای ن است که گاهی موضوع و محمول در داشتن حرف سلب با ه متفاوتن  ،اما از لحان معنایی تفاوتی
در آنها دی ه نمیشود .مانن «لیس لیس االنسان کل الحیوان» زیرا سلب السب ،ایجاب را میرسان و لذا معنای
این گزاره «االنسان کل الحیوان» است .اما دیگر منطقدانان در آوردن قی «اختالف معنایی» اهمال کررده انر و
شرط ص ق را اختالف دو ترف در مقارن بودن یا نبودن با حررف سرلب ذکرر کرردهانر  .امرا اگرر موضروع و
محمول از لحان معنایی در ورود سلب اختالف ن اشته باشن  ،به این صورت که بر سر هیچك اب حررف سرلب
نیای و یرا حررف سرلب وارد شر ه برر آنهرا در هرر دو زوج و یرا در هرر دو فررد باشر  ،قضریه منحرفره کراذب
است(المقالة الثانیة ،الباب األوّل ،الف ل الثالث).
سمرقن ی پس از بیان مالک خود در ص ق و کذب قضایای منحرفه برا محمرول شخ ری ،موجبره کلیره و
سالبه جزئیه ،شبهاتی را در رابطه با این مالک مطرم کرده و به آنها پاسخ میده  .سسس به ص ق و کذب ایرن
قضایا با محمول سالبه کلیه یا موجبه جزئیه میپردازد و بیان میکن  :در صورت اختالف موضوع و محمرول در
ورود سلب به آنها ،قضیه منحرفه در ماده امتناع و امكانی که محمول برای موضوع ثبوت ن ارد ،صادق ،و ماده
وجوب و امكانی که در آن محمول برای موضوع ثبوت داشته باش  ،این قضایا کاذبنر  .امرا در صرورت اتفراق
موضوع و محمول در ورود سلب ،حك برعكس است ،به این صرورت کره قضریه منحرفره در مراده وجروب و
امكانی که در آن محمول برای موضوع ثبوت داشته باش صادق ،و در ماده امتناع و امكانی کره محمرول بررای
موضوع ثبوت ن ارد ،کاذب است .سمرقن ی پس از بیان مالک ص ق و کذب ،با آوردن مثالهایی بره توضریح
بیشتر این مطلب پرداخته و دالیل ص ق و کذب هرک اب را توضیح میده (المقالة الثانیة ،الباب األوّل ،الف رل
الثالث).
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تناقض در قضایای موجهه مرکبه جزئیه :منطقدانان متأخر زینال ین کشی صراحب حر ائق الحقرائق را
نخستین کسی می دانن که اصل حاک بر نقیض قضیه جزئیه مرکبه موجهره را شناسرایی کررده اسرت .خرونجی
نقیض قضیه جزئیه مرکبه را مساوی (ه ارز) با یک گزاره مردد (انف ال مانع خلو) میدان که از دو کلیره کره
موضوع یكی از آندو مقی به محمول باش  .برای نمونه ،نقیض گرزاره «برخری الرا ب اسرت نره دائمرا (یعنری
گاهی ب است و گاهی ب نیست)» برابر است با این قضیه حملیه مرددة المحمول« :هر الا یا هرگز ب نیسرت
یا همیشه ب است»(کشا األسرار ،ص  76تا .) 72
اگر به جای این حملیه ،یک منف له مانعه الخلو از دو گزاره بخواهی  ،به یكی از دو گرزاره زیرر مریرسری
که با گزاره پیشین ه ارز است:
یا هیچ الا هرگز ب نیست یا هر الفی که گاهی ب است همیشه ب است.
یا هر الا همیشه ب است یا هیچ الفی که گاهی ب است هرگز ب نیست.
سمرقن ی ه ارزی گزاره اول با گزاره حملیه را پذیرفته اسرت .امرا دربراره هر ارزی گرزاره دوب برا گرزاره
حملیه بر خونجی نق وارد کرده و این ه ارزی را نمیپذیرد .لذا گفته است که به جای گزاره دوب ،بای گزاره
ای ه ارز گزاره حملیه را قرار دهی ب انی که در آن ،موضوع موجبه کلیه در منف له ،به جای مقیر شر ن بره
محمول (یعنی «ب») ،به نقیض محمول (یعنی «ب نیست») مقی شود .بنابراین گزاره حملیه با گزاره «یا هر الرا
همیشه ب است یا هیچ الفی که گاهی ب نیست هرگز ب نیست» ه ارز است.
اما بهنظر میرس مق ود خونجی از محمول ،صرف «ب» نبوده بلكه محمول به همراه رابطره بروده اسرت و
چون در سالبه کلیه ،محمول و رابطه «ب نیست» می باش  ،بنابراین موضوع سالبه کلیه ه بره «ب نیسرت» مقیر
میشود که دراینصورت ،اشكال نخست سمرقن ی ،به تفسیر نادرست سخن خونجی برمیگردد.
اشكال دیگری که سمرقن ی بر سخن خونجی وارد میدان این اسرت کره سرخن خرونجی تنهرا در نقریض
جزئیه «وجودیه الدائمه» درست است ،ولی در نقیض جزئیههای دیگر اینگونه نیست .برای نمونه نقریض گرزاره
«برخی الا ،مادامی که الا است ب است نه دائما» برابر است با «هر الا ،گاهی که الا اسرت ب نیسرت یرا
همیشه ب است» که حملیه مرددة المحمول است؛ اما این گزاره با گزاره منف له مانعه الخلو «یا هر الا گراهی
که الا است ب نیست یا هر الا همیشه ب است» ه ارز نیست.
درواقع بنا بر ادعای خونجی ،بای موضوع یكی از دو کلیه موجود در گزاره باال را مقی به محمرول کنری ،

_____________________________________________
 این اثر شامل مباحث منطقی ،تبیعی و الهی ،در حال حاضر به صورت نسخه خطی موجود است و امی است ت حیح منقح آن درآین ه نزدیک در اختیار عالقمن ان قرار گیرد.
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به این صورت:
« یا هر الا که گاهی ب نیست ،گاهی که الا است ب نیست یا هر الا همیشه ب است».
«یا هر الا گاهی که الا است ب نیست یا هر الا که گاهی ب است همیشه ب است».
اما گزاره دوب ه ارز با گزاره «هرر الرا ،گراهی کره الرا اسرت ب نیسرت یرا همیشره ب اسرت» نیسرت و
سمرقن ی بهدرستی این ناه ارزی را تشخیص داده و بهجای آن ،گزاره «یا هر الرا گراهی کره الرا اسرت ب
نیست ،یا هر الا مادامی که الا است ب است همیشه ب است».
ازاینرو سمرقن ی یک حك کلی صادر میکن  :نقیض جزئیه مرکبه با منف له مانع خلو از نقریض دو جرزء
که موضوع یكی از آنها مقی ش ه است به جهت جزء دیگر در گزاره اصل ه ارز است .برای نمونه در گزاره
«یا هر الا گاهی که الا است ب نیست یا هر الا مادامی که الا است ب است همیشره ب اسرت» موضروع
جزء دوب گزاره « هر الا یا گاهی که الا است ب نیست یا همیشه ب است» بره جهرت جرزء اول ایرن گرزاره
مقی ش ه است (یعنی به قی «دواب وصفی»)« :مادامی که الا است ب است».
سسس سمرقن ی یک حك دیگر صادر میکن که در جزئیهها درست ،اما در کلیه نادرست اسرت .او ادعرا
میکن  :هر گزاره که محمول آن مرکب بود می توان یک جزء محمول را به موضروع چسرسان مرثال دو گرزاره
«هر انسان ،حیوان ناتق است» با «هر انسان حیوان ،ناتق است» ه ارز هستن  .اما این ادعرا در گرزارههرای کلری
نادرست است؛ زیرا برای آن ،مثال نقض داری و دو گزاره «هر حیوان ،ناتق انسان است» و «هرر حیروان نراتق،
انسان است» ه ارز نیستن و گزاره «هر حیوان ،ناتق انسان است» کاذب است و لرذا ادعرای سرمرقن ی دربراره
کلیهها ،بهتور کلی درست نیست (المقالة الثانیة ،الباب األوّل ،الف ل العاشر).
نقد تعریف و شرایط قیاس و پاسخ به شبهه :سمرقن ی پس از تعریا قیاس« :قول مؤلّا من قضرایا متری
سلّمت لزب لذاته قول آخر»  ،بره توضریح وجره احتررازی هریرک از قیرود مری پرردازد و در ضرمن قیر «لذاتره»
اشكاالت و اقوالی را مطرم میکن  .او میگوی  :قیاس مساوات به دلیل اینكه برای انتاج محتاج به مق مه غریبه
اجنبیّه (مق مه ای که ترفین آن مغایر با ترفین هریک از مق مات موجود در قیاس است) میباشر  ،لرذا برا قیر
«لذاته» از تعریا قیاس خارج میشود .اما اینكه در قیاس ،ع ب تكرار ح وسط شرط شر ه باشر را از خرونجی
(کشا األسرار ،ص  79تا  )799نمی پذیرد و خروج قیاس مسراوات و امثرال آن را از تعریرا ،بره دلیرل عر ب
تكرار ح وسط نمیدان  .درواقع احتیاج در انتاج به مق مه غریبرهای کره الزمره یكری از مقر مات قیراس باشر
موجب خروج از تعریا قیاس نمی شود مانن اشكال دوب ،سوب و چهارب قیاس اقترانی کره در انتراج بره قواعر
عكس و  ....احتیاج دارن .
در پایان این ف ل ،دو شبهه درباره انتاج قیاس ،به نقل از فخر رازی (منطق الملخّرص ،ص  713ترا  )711را
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مطرم میکن .
شبهه اول :پ ی اری نتیجه از سه حال خارج نیست :یا به سبب مجموع مق مات است ،یا به سبب هر یک از
آنها ،و یا به سبب یكی از آنها .و هر سه وجه باتل ست(المق

الثانی ،الف ل األوّل ،خاتمة).

شبهه دوب :اگر مق مات لزوب نتیجه برای آن دو ضروری و ب یهی باش الزب میآی همه مرردب در علر بره
نتیجه مشترک باشن  .و اگر ضروری نباش ه به دلیل اینكه ناچار بای به ضروری منتهی شود ،لذا همان مشكل
اشتراک به وجود میآی .
سمرقن ی در پاسخ ،سبب نتیجه را مجموع مق مات میشرمارد و بره شربهه دوب چنرین پاسرخ مریدهر کره
مق مات لزوب نتیجه ،ب یهی بالمعنی األخص نیستن و عل به ب یهی بالمعنی األع ه متوقا بر ت رور تررفین
میباش  ،لذا عل به نتیجه برای همه مردب حاصل نمیشود(المق

الثانی ،الف ل األوّل ،خاتمه).

او در مبحث نخست قیاس اقترانی حملی ،به نقل از شیخالرئیس (الشفاء ،القیاس ) 36 ،میگوی  :هرر قیراس
اقترانی حملی بسیط از مق ماتی ترکیب می شود که در یكری از حر ود کره حر اوسرط نراب مریگیررد برا هر
مشترکن ؛ لكن به این مسئله ملتزب نمیگردد بلكه قیاس را اع ّ از این میدان که در آن تكرّر ح اوسط وجرود
داشته باش یا خیر .نظر وی این است که قیاسی که ح وسط در آن تكرار شود بر غیر آن فضیلت دارد ،از ایرن
جهت که معلوب البرهان است و انتاج آن عمومیت بیشتری دارد .لذا تمسک به همرین نروع (متكررر الوسرط) از
قیاس ،برای تالب علوب کافی و مغنی است .و قیاس اقترانی متكرر الوسط از حیث اینكه ح اوسط موضروع یرا
محمول باش در هر یک از مق متین ،به چهار شكل مرتب میگردد.
در مبحث دوب ،شرایط انتاج اشكال اربعه به حسب کمیت و کیفیت مق مات مورد بحث قرار می گیررد .او
در بیان شرایط شكل دوب ،نظرات متعارض فخر رازی (منطق الملخّص ،ص )713و ابنسینا نقل و مورد بررسری
و داوری قرار میده  .پس از بیان اشكال اربعه و شرایط انتاج آنها یک مطلب ج ی تحت عنوان تنبیره وجرود
دارد .در این تنبیه ضروبی ذکر ش هان که علیرغ ع ب رعایت شرایط مذکور در آنها ،توسرط بعضری منطرق-
دانان منتج شمرده ش ه ان که در شكل اول و دوب چهار ضرب ،در شكل سوب ش

ضرب ،و در شكل چهرارب

چهار ضرب میباش  .ویژگی این ضروب این است که در آنها ح وسط متكرر نیست؛ لذا از آنجا کره موضرع
بحث در قیاساتی است که ح وسط در آنها متكرر است این ضروب از موضع بحث خارج هستن .
بررسی انتاج قیاس اقترانی شرطی :ازآنجاکه در قضایای شرتیه نیز قضرایای اولری و بر یهی و همچنرین
قضایای اکتسابی و نظری وجود دارد ،احتیاج به استنتاج شرتیات امری واضرح و روشرن اسرت؛ لكرن اسرتنتاج
اینگونه قضایا از قیاسات حملیه امری دشوار و نیز غیرمعمول است .قضرایای شررتیه بایر از قیراسهرای شررتیه
استنتاج شون .
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این نوع از قیاس در کتاب التعلی ارسطو ذکر نش ه است .درباره علت آن نظراتی وجود دارد .شیخالررئیس
(الشفاء ،القیاس ،ص  )936میگوی  :شای ارسطو آنها را بیان نموده اما به زبان عربی ترجمه نشر ه اسرت؛ ولری
ابوالبرکات (المعتبر ،المنطق ،ص  ) 33با این نظر مخالا است و معتق اسرت چنانچره ایرن قیاسرات در التعلری
موجود باش احتمال ع ب ترجمه آنها به عربی منتفی میباش  .سمرقن ی بر این گمان است که ارسطو بره دلیرل
ع ب اتقان و غیریقینیبودن این نوع از قیاس ،از آن صرفنظر نموده است .اما ابنسینا توانست دسرت بره ابر اع
قیاس اقترانی شرتی و تبیین شروط و اقساب آن بزن  .او قیاس اقترانی شرتی را در سه شكل معرفی میکن که با
همان اَشكال و شروط قیاس اقترانی حملی به کار میرون (ابن سینا ،منطق الشفاء ،ج.)733 :7
ابنسینا اشكالی را در شكل اول قیاس اقترانی شرتی مرکب از دو مت له ترم میکن  .به این صرورت کره
اگر مق مه اول مشتمل بر امری محال باش قیاس منتج نخواه بود و با اینكه بر اساس صورت و ماده میبایست
نتیجه صادق باش  ،اما نتیجهای حاصل ش ه که ب ون شک کاذب است .درواقع تشكیک این است کره در ایرن
قی اس با وجود ص ق مق مات و وجود شرایط انتاج ،نتیجه کاذب است (ابن سینا ،منطق الشفاء ،ج .) 36 :7ایرن
مثال ظاهرا اعتبار این شكل از قیاس را نقض میکن ؛ چون معنا نر ارد کره مراده قیراس و صرورت آن صرادق و
صحیح باش اما نتیجه کاذب باش  .ابن سینا در حل این اشكال ،مق مه اول که مشتمل بر محال اسرت را کراذب
میدان  .به این دلیل که این مق مه الزامی است نه لزومی .یعنی به دلیل شمول بر وضع محال نمریتوانر صرادق
باش  .زیرا مق ب این قضیه امری محال است و ثبوت تالزب بین شیء و امر محال ممكن نیست .لذا آنچره از ایرن
قضیه حاصل میشود تنها این است که فرد با التزاب به مق ب ،ملزب به پذیرش تالی میشود(ابنسینا ،منطق الشفاء،
ج.) 32 :7
سمرقن ی در کتاب خود آراء مطرم ش ه را ذکر و داوری میکن و پس از بررسی راهحل شیخ و دیگران،
در نهایت راهحلی متفاوت مطرم میکن  .به نظر او صغرای قیاس صادق است و بسیاری از حكما از جمله خود
شیخ در مواردی دیگر امثال چنین قضایایی را به کار برده و آنها را صادق شمردهان  .او قضیهای که مشرتمل برر
امری محال باش را کاذب نمی دان  .درواقع ع ب انتاج قیاس ناشی از فقر ان شررط کلیرت کبررا در شركل اول
قیاس اقترانی است .در ضمن بررسی راهحلها و نظرات مختلا ،ص ق و کمیت قضیه شرتیه ،نوع تالزب مت له
لزومیه ،لزوب حقیقی و لزوب لفظی (الزاب) با توجه به آثار این منطقدانان قابل تبیین است.
مقایسه راهحل سمرقن ی و ابنسینا نشان میده نوع تبیین «ص ق قضیه مت له لزومیه و همچنین کلیت آن»
در حل مسئله نقشی تعیین کنن ه دارد؛ زیرا ترجیح یكی از دو راهحل به کذب مق مه صرغرا یرا کبررا در قیراس
مذکور بستگی دارد .اگر صغرا را کاذب ب انی موافق ابنسینا و اگر ص ق و کلیت کبرا را نسذیری با سمرقن ی
موافق خواهی بود(المق

الثانی ،الف ل الثانی ،القس الثانی).
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همچنین سمرقن ی در بحث عكس مستوی گزارههای شرتی ،انعكاس این گزارههرا بره عكرس مسرتوی را
انكار میکن و سسس بیان میکن که پیام این انكار ،انكار برخی از ضربهای منتج قیاس شرتی است .لذا در
همان ف ل به مناسبت ،ضروب غیرمنتج و دالیل عقی بودن آنها را توضیح میده (المقالة الثانیة ،البراب األوّل،
الف ل الثامن).
ابنسینا در کتاب شفا (القیاس ،ص 732تا ،)933قیاسهای اقترانی شرتی در مت له لزومری را ماننر قیراس-
های حملی میدان و لذا معتق است تع اد ضربهای منتج این قیاس نیز  3تاست .اما سمرقن ی در این بحث
دی گاهی نو را در برابر ابنسینا مطرم کرده ،و اعتبار برخی از این ضروب را انكار کرده است .دربراره شررایط
انتاج قیاس ،سمرقن ی فقط کیفیت را بیان میکن و بره شررایط کمیرت نمری پرردازد .وی شررط کیفیرت را در
شكل اول ایجاب صغری و کبری ،در شكل دوب فقط ایجاب کبری ،در شكل سوب فقط ایجراب صرغری ،و در
شكل چهارب سلب کبری و صغری را بیان کرده است .بر ایرن اسراس وی منرتج برودن ضررب هرای  7و  1را از
شكل اول ،ضربهای و 9را از شكل دوب ،ضرب های  9 ،و  1از شكل سوب و تمامی ضروب شكل چهارب را
انكار میکن  .او برای اثبات عقی بودن ضروب یادش ه ،یک مثال نقض ریاضی میزن که به روشرنی گویرای
ادعای وی است(فالحی« ،منطق ربط نزد شمس ال ین سمرقن ی» ،ص  2تا .) 39
لذا سمرقن ی که در بحث قیاس شرتی دی گاهی نو در برابر ابن سینا پی

نهاده است ،از  3ضررب منرتج

سینوی  7ضرب را نامعتبر می دان  .اگر تنها «کیفیت» گزاره ها را در نظر بگیری میان قیاس های سرمرقن ی و
منطق ربط مطابقت شگفت انگیزی وجود دارد(فالحی« ،منطق ربط نرزد شرمس الر ین سرمرقن ی» ،ص  2ترا
 .) 39اما اگر «کمیت» گزاره ها را نیز در نظر آوری این مطابقت از میان می رود .دلیل این مسئله آن است کره
در بحث از سورهای جزئی شرتی ،سمرقن ی مانن ابنسینا دچار این اشتباه ش ه است که مریتروان تحلیلری از
«لزومی جزئی» ارائه کرد که متمایز از لزومی کلی و اتفاقی جزئی باش  .هر تحلیلی که تاکنون از لزومی جزئری
ارائه ش ه است به «همیشه صادق» ش ن آن انجامی ه و نه سمرقن ی ،نه ابن سرینا و نره هریچ منطرق دان دیگرری
تاکنون نتوانسته است از این ایراد بگریزد(فالحی« ،کمیت قیاس شرتی نزد شمس ال ین سمرقن ی» ،ص- 9
.) 91
سمرقن ی مطابق با تقسی بن ی ارائه ش ه در قیاس اقترانی شرتی (مت ل لزومی) ،بخر

اول و دوب قیراس

اقترانی شرتی را به دو قس تقسی کرده و قس اول را معتبر و قس دوب را نامعتبر شمرده است :الا) شكل اول
ضررربهررای و 9؛ شرركل دوب ضررربهررای  7و 1؛ شرركل سرروب ضررربهررای  3 ،7و ( 6ضررربهررای مررورد
تردی ابنسینا ،ابهری و قطب رازی) .ب) شكل اول ضربهای  7و 1؛ شكل دوب ضربهای و 9؛ شكل سوب
ضربهای  9 ،و 1؛ همه ضروب شكل چهرارب (ضرربهرای مرورد تردیر خرونَجی ،ابهرری و خواجرهن ریر)
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(فالحی« ،منطق ربط نزد شمس ال ین سمرقن ی» ،ص 22و .)21
تفاوت سمرقن ی با منطقیان ناببرده در ایرن اسرت کره آنهرا در اعتبرار ایرن ضرربهرا تردیر کرردهانر امرا
سمرقن ی با قاتعیت به اعتبار قس اول و ع ب اعتبار قس دوب رأی داده و برای این قسر دوب مثرالهرای نقرض
متع دی ارائه کرده است .از این رو ،قس دوب را میتوان مورد انكار سرمرقن ی نراب بررد .ایرن تقسری در آثرار
پیشینیان سابقه ن ارد ،زیرا ابهری در اعتبار همة این ضرب ها تردی دارد و خونجی و خواجه ن یر هر کر اب بره
گونهای به موضوع پرداختهان .
به گمان سمرقن ی ،خونجی نه تنها قس دوب را انكار نكرده بلكره اعتبرار آن را پذیرفتره اسرت .ازهمرین رو،
سمرقن ی خونجی را بابرت پرذیرش قسر دوب سررزن

مریکنر و مریگویر کره بجرای انكرار آن ،برخری از

قیاسهای استثنایی را انكار کرده است.
درواقع استثناء کردن ضروبی که برهانشان بر عكس مستوی موجبه استوار اسرت چنر ان کارآمر نیسرت،
زیرا هیچك اب از ضربهای شكلهای اول و دوب را دربرنمیگیرد ،چون ضرب های شكل اول نیازی به اثبرات
به کمک عكس مستوی ن ارن  ،چرا که ب یهیان و ضربهای شكل دوب نیز تنها عكس مستوی سرالبة کلیره و
برهان خلا را بهکارمی برن و از عكس موجبهها استفاده نمیکنن  .انكار عكس مستوی لزومی در موجبة کلی
به انكار آن در همة مح ورات و انكار ضربهای  7و  1از شكل اول مریانجامر  .بنرابراین ،برا فررض پرذیرش
برهان خلا ،ضربهای ه ارز یا مستلزب این دو ضرب نیز تبیعتا بایر انكرار شرون (فالحری« ،منطرق ربرط نرزد
شمسال ین سمرقن ی» ،ص .)13
حلّ پارادکس دروغگو :سمرقن ی معمای دروغگو را به عنوان م

اقی از مغالطه جمع مسائل ،تحت مسئله

واح آورده است .وی مغالطات را به دو قس مغالطات مختص به برخی موارد و مغالطات عاب که در اثبات هرر
مطلوبی به کار آی  ،تقسی کرده است و مغالطه دوب از قس اوّل به معمای دروغگو اخت راص دارد کره وی را
در این خ وص می توان مله از فارابی دانست(فارابی ،المنطقیات .)911 ،ولكن این تلقی تنها مطابق با راهحلّ
نخست سمرقن ی است که از نظر وی ضعیا است ،امّا بر اساس راهحرلّ دوب وی ،نمری تروان معمرا را از براب
جمع مسائل تحت مسئله واح دانست.
تقریر معما :جمله «کلّ کالمی فی هذه الساعة کراذب» مسرتلزب اجتمراع نقیضرین (صر ق و کرذب) اسرت.
سمرقن ی میگوی « :این مغا لطه مشهوری است و در حلّ آن راههای ضعیا فراوانی بیان ش ه است و واقعیّرت
این است که حلّ آن حقیقتا دشوار است».

_____________________________________________
 -سمرقن ی در تقریر این معما ،دقیقا تقریر دوب ابهری را ،مانن ابن کمونه ،نقل کرده است.
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سمرقن ی دو راه حلّ ارائه کرده که از این میان راهحلّ دوب را پسن ی ه است امّا در آن نیز خللی را یرادآور
می شود:
راهحلّ نخست این است که مخبرٌعنه به اراده گوین ه تعیین می شود .اگر گوین ه این جمله از «کلّ کالمی»سخنانی غیر از همین جمله را در نظر داشته باش  .در این صورت اجتماع نقیضرین الزب نمریآیر ؛ زیررا در ایرن
صورت از ص ق این جمله ،کذب جمله و یا جمالت دیگرر و از کرذب ایرن جملره ،صر ق جملره دیگرر الزب
میآی به گونه ای که ص ق و کذب بر امر واح ی وارد نمی شون .
برمبنای این فرض می توان گفت جمله وی (کلّ کالمی فی هذه الساعة کاذب) دروغ است؛ زیررا وی جرز
همین جمله سخنی ن ارد که در خ وص آن بتوان گفت دروغ است .پس به دلیرل انتفراء موضروع ،سرخن وی
دروغ است.
اگر مراد گوین ه از «کلّ کالمی» همین جمله بعینه باش  ،در این صورت ،گویی وی چنین جملهای را بیران
کرده و آنگاه در خ وص آن گفته که آن دروغ است؛ زیرا اگر گوین ه بر آن باش که همین جمله داخرل در
حك باش  ،در این صورت محمولِ جمله (کاذبٌ) مخبرٌبه است و این جمله خبر است و درعینحال «کراذب»،
مخبرٌبه برای این جمله است و این جمله مخبرٌعنه است .و در واقع میتوان گفت در این جملره دو خبرر وجرود
دارد به گونهای که هر ک اب متعلق به دیگری است.
بر اساس این فرض ،می توان بیان نمود که این جمله کاذب است امّا اینكه گفته می شود در صورت کذب
جمله ،الزب میآی برخی از افراد کالم

صادق باش  ،می گویی « :بلی» ،خبر دوب صادق است زیرا هرر وقرت

این کاذب باش جمله «این کاذب است» ،صادق است در این صورت تناقضی الزب نمیآی زیرا ص ق و کذب
بر شیء واح وارد نش ه است.
مبنای سمرقن ی در این راه حلّ ،تفكیک دو م لول جمله «کلّ کالمی کراذب» اسرت .در مر لول نخسرت،
این جمله خبر است و مخبرٌبه در آن کاذب است و در م لول دوب این جمله مخبرٌعنه است و مخبرٌبه آن کاذب
است که از ص ق م لول نخست کذب م لول دوب الزب میآی  .فارابی نیز چنین جملهای را متضمن دو م لول
می دان ولذا آن را در حك قیاس مؤلا از مق ّمات متقابل می دان و ارجاع هرر ادعرایی بره لحران سراختار بره
چنین جمله ای را نشانه سفسطه آمیز و باتل بودن آن ادعا مریدانر  .جمرع مسرائل ،تحرت مسرئله واحر  ،بره دو
صورت امكان دارد :الا) جمع به نحو عرضی .ب) جمع به نحو تولی .آنچه در بیان فارابی آم ه است شركل
اوّل است ولذا «کل کالمی کاذب» را قیاس مؤلا از مق مات متقابل میدان درحالی که ظاهرا سمرقن ی جمع
دو خبر در خبر واح را به نحو تولی تلقی می کن .
ب ین لحان اگرچه سمرقن ی تمایز و ارتباط دقیق این دو مفاد را تبیین نكرده ولری روی آورد نروی را فررا
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روی دانشمن ان گشوده است تا مسئله مورد نظر از این دریچه نیز بتوان مورد نقادی قرار گیرد .یک قرن پس از
وی تفتازانی درتفكیک محمول درجه اوّل ومحمول درجه دوب ودو قرن بع  ،دشتكی درتفكیک ص ق وکذب
مرتبه اوّل و مرتبه ثانی از وی متأثر هستن .
راه حلّ دوب وی این است که می توان کذب این جمل ه را برگزی و برا ایرن ادعرا کره کرذب آن مسرتلزبص ق جمله «برخی از افراد کالب وی صادق است» مخالفت نمود ،زیرا کذب این جمله تنها مستلزب ایرن اسرت
که «برخی از افراد کالب وی کاذب نیست» .ممكن است برخی از افراد کالب وی که کراذب نیسرتن  ،بعضری از
افرادی باشن که وجود ن ارن به گونهای که بر آن برخی (به نحو سرالبه مح رله کره مسرتلزب وجرود موضروع
نباش ) بتوان گفت :کاذب نیستن  .البته نمی توان گفت ،برخی صادق هستن ؛ زیرا موضوع محقق نیست.
سمرقن ی میگوی  :این راه حلّ خوب است ولی مبتنی بر این است که سخنی را که در ساعت مورد بحرث
گفته نش ه است بتوان م

اق کالب وی در آن ساعت دانست .درحالیكه این تلقی نادرست است(توابع القیاس،

الف ل الثانی عشر ،القس الثانی).
نتایج مقاله
منطق دوبخشی که از اشارات شیخ آغاز ش  ،در قرن هفت به اوج شكوفایی خرود رسری  .معررفف و حجّرت بره
عنوان دو قس جریان تفكر ،دوبخشی بودن منطق نزد منطقدانران مسرلمان (منطرق تعریرا و منطرق اسرتنتاج) را
توجیه میکن  .در منطقهای دوبخشی بر جنبة صوری منطق تأکی فراوان میشود ،بهگونهای که منطق مادّی به
عنوان بخ

ضمیمة منطق تلقی میشود .تأکی بر استقالل مبحث تعریا ،بحث الفران بره عنروان مق مرهای برر

کتاب منطق و حذف مقوالت سه ق ب مه در منطق دوبخشی و متأثر از منطق اشرارات اسرت .شررم القسرطاس
سمرقن ی نیز به سبک منطق دوبخشی ت وین ش ه است .توجه به عناوین ف ول به سبک منطق دوبخشی در این
کتاب و مقایسه آن با منطق نهبخشی ،نشان میده که سمرقن ی نیز مانن ابنسینا ،به هویت صوری منطق توجه
ویژه داشته است .روش او در این اثر کرامال محققانره و م ققانره اسرت .او مهمتررین آراء منطرقدانران را در هرر
موضوعی مطرم کرده و پس از اشكال و جوابهای متوالی ،نظر حق و قول مرضی خود را بیان مریکنر  .او ایرن
کتاب را مجموعهای از آراء متق مین و متأخرین معرفی کرده است .عالوه برر ایرن مشرتمل برر ابحراث بر یع و
نوآوریهای متع دی است که میتوان آنها را در میان ترم آراء مختلا جستجو کرد .برخری از مهمتررین آنهرا
در این تحقیق مورد اشاره قرار گرفته است .تأثیرگذاری سمرقن ی بر سنت منطقی پس از خود ،به خوبی مرورد
تأیی است ،تا جایی که قطب رازی در شرم مطالع از بسیاری مطالب کتاب شرم القسرطاس بهرره بررده اسرت.
هرچن قطب رازی در کتاب

نامی از سمرقن ی نمیبرد ،اما مقایسه بین شرم مطالع و شرم القسطاس برهخروبی
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مشابهتهای قابل توجه بین آن دو را نشان میده و با رجوع به کتاب سمرقن ی میتوان این امر را با اتمینران
خاتر ت

یق و تأیی کرد که نق

و جایگاه ناشناخته او و میزان ترأثیر و ترأثر وی را در تراریخ منطرق سرینوی

چگونه است؛ چراکه مواردی از نوآوریهای سمرقن ی که در این پژوه

به آن اشاره ش  ،درکنار موارد دیگر

نوآوریهای او را تنها میتوان با مطالعه نظابمن و بررسی تطبیقی و تاریخی بهدست آورد.
ازاینرو میتوان گفت سمرقن ی یكی از منطقدانانی است که علیرغ وجود نوآوریهای منطقی قابل توجره
در ان یشه او ،نق

او در تاریخ منطق سینوی مغفول مان ه است و به نظر می رس با دسترسی به آثار او ،میتوان

توصیفی مستن و تبیینی مست ل و نظابمن از ان یشه های نوآورانه منطقی سمرقن ی و تثبیت جایگاه او در تاریخ
منطق سینوی ارائه کرد .چراکه مطالب کتب وی براساس نظ منطق دوبخشری ترتیرب داده شر هانر و در آنهرا
استنتاج مطالب به فه خوانن ه واگذار نش ه است .ازاینرو ماهیت چنین پژوهشی تاریخ منطق اسرت و مح رول
نخست احیای شرم القسطاس سمرقن ی است .البتره نقر و بررسری تف ریلیترر هریرک از دیر گاهای منطقری
سمرقن ی و تعیین میزان تأثیر و تأثر او در تاریخ منطق سینوی در راستای هر ف ایرن پرژوه
دیگری میتلب .

نیسرت و مجرال
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ایران.
دادخواه ،غالمرضا  .)73 1(.مقدمه علم اآلفاق واألنفس ،کالیفرنیا :کوستا مسا.
ذهبی ،محم بن احم (.بیتا) .العبر فی خبر من غبر ،بیروت :دارالكتب.
رازی ،فخرال ین  .) 91 (.منطق الملخص ،ت حیح دکتر قراملكی ،دانشگاه اماب صادق (ع).
رشر ،نیكوالس (.بیتا) .تاریخ علم المنطق عناد العار  :مراحلره ،م ارسره و سرجل شرامل بفالسرفة المنطرق و
مؤلفاته  ،پاریس :اسمار.
زاه ی ،جعفر  .) 939(.مقدمه بر شرح حکمه العین ،مشه  :انتشارات دانشگاه فردوسی مشه .
زرکلی ،خیر ال ین (.بیتا) .األعالم :قاموس تراج ألشهر الرجال و النسراء مرن العررب و المسرتعربین والمستشررقین،
بیروت :دارالعل للمالیین.
سمرقن ی ،شمس ال ین ،شرح القسطاس ،نسخه خطی مجلس سنا ،ش .11
همو  .)73 1(.علم اآلفاق و االنفس ،مق مه غالمرضا دادخواه ،کالیفرنیا ،کوستا مسا.

همو ،آدا

البحث ،نسخه خطی دانشگاه تهران ،ش .3 31

صف ی ،خلیل بن ایبک  .) 31 (.الوافی بالوفیات ،بیروت :دار النشر فراتز شتاینر.

قربانی ،ابوالقاس  .) 963(.زندگی نامه ریاضی داناان دوره اساالمی از ساده ساوم تاا ساده یاازدهم
هجری ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
کحاله ،عمر رضا (.بیتا) .معجم المولفین ،بیروت :دار االحیاء التراث العربی.

فاخوری ،عادل  .) 912(.منطق العر

من وجهه نظر منطق الحدیث ،ترجمه دکتر غالمرضا ذکیرانی ،چراپ

اول ،انتشارات دانشگاه عالمه تباتبائی.
فارابی ،ابون ر  .) 133(.المنطقیات ،محم تقی دان

پژوه ،ج  ،7ق  :مكتبة آیت اهلل مرعشی.

فالحی ،اس اهلل« ،منطق ربط نزد شمسالدین سمرقندی» ،منطقپژوهی ،پاییز و زمستان 2 ،39تا . 39
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هم انی ،رشی ال ین فضل اهلل  .) 313(.تاریخ مبارک غازانی ،هرتفورد انگلستان ،ناشر استفن اوستین.

