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 كليه بتّاته در منطق اشراقي   ءتحويل قضايا به موجبه ءنقد نظريه
 

 عسكري سلیمانی امیري
 چكيده

جزئیصه  هاي  حملی هحملیهاي سالبه و هم هایاي شرطی، همقضّ هشیخ اشراق با بیان تحيیل هم
 هضروریه مدعی منطق اشصراقی در حصيز   هكلی هميجهات غیر ضروري به ميجب هبه كلیه و هم

 ،تمام ضروب جزئیه را بصه كلیصه و بصا روش عصدول     ،منطق صيرت است. او با روش افتراض
معدوله و با روش اشراب ميجهات در محميل تمام ميجهصات را بصه    هها را به ميجب تمام سالبه

لی تنها یك ضرب بیشصتر نخياهصد داشصت. شصیخ     ضروریه بر گرداند. طبق این روش هر شك
هصاي   اشراق در روش اشراقی خيد سایر اشكال را به شصكل اول تحيیصل نبصرد و نیصز قیصاس     

استثنایی را به اقترانی حملی برنگرداند، ولی با این روش به ضمیمه عكس یصا عكصس نقصیض    
كل اول برگردانصد و در  هاي استثنایی را به ش تيان سایر اشكال را به شكل اول و نیز قیاس می

 هبصا اعمصال روش اشصراقی و تحيیصل همص      این مقاله این دو مهم به انجام رسید. بر این اساس
ی و همصۀ  هاس اسصتثنایی بصه اقترانص    قیاس هكلیه ضروریه )بتاته  و تحيیل هم هقضایا به ميجب

 هصا  ضروب شكل اول به ضصرب اول شصكل اول، تمصام اسصتدالل     هاقترانی به شكل اول و هم
گردد. تنها مشكل در روش اشراقی تحيیصل سصالبه بصه     منحصرا به ضرب اول شكل اول بر می

ها به معدوله است كه البته ایصن اشصكال مصانع از اعمصال ایصن روش در       انتفاي ميضيع در كلیه
هاي عليم معميال ناظر بصه امصير ميجيدنصد. بنصابراین      شيد؛ زیرا سالبه ها در عليم نمی استدالل
 هاي به انتفاي محميل جاري دانست. ش اشراقی را در خصي  سالبهروتيان  می

 

شیخ اشراق، منطق اشراقی، اشكال اربعه، شصكل اول، قیصاس اسصتثنایی،    : ها كلید واژه
 قیاس اقترانی، افتراض، عدول، ميجهات، ضروریه.
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 مقدمه  
بررسی انياع استدالل است. در استدالل ما به مقدمصه    استدالل ههدف منطق در حيز

یا مقدماتی نیازمندیم و مقصيد از مقدمه قضیه یا قضایایی است كه از آن طبق قانينی 
آورند. بنابراین براي بررسی فنين استدالل باید  از قيانین استنتاج، نتیجه را بدست می

حملیصه،   هدانان قضیه را به سه دست نطقد. مقضیه و اقسام آن ميرد پژوهش قرار گیر
 اند.  متصله و منفصله تقسیم كرده

شصيد.   گانه به ميجبه و سصالبه تقسصیم مصی    از سيي دیگر، هر یك از قضایاي سه
بنابراین حملیه یا ميجبه است یا سالبه و متصله یا ميجبه است یا سالبه و منفصله نیز 

 یا ميجبه است یا سالبه. 
اند. مقصصيد از ميجهصه آن    را به مطلقه و ميجهه تقسیم كرده از سيي سيم حملیه

 است كه نسبت محميل به ميضيع چه كیفیتی از قبیل ضرورت، امكان و امتناع دارد؟

هاي اساسی در تقسیم قضایا این است كه آیا تقسیم قضیه به اقسامش  یكی از پرسش
یل تقسیم نيع بصه اصصناف   نظیر تقسیم جنس به انياع به واسطۀ فصيل ذاتی است یا از قب
رو در مقصام   دانصد، از ایصن   است؟ ابن سینا تقسیم قضیه به این سه قسم را تقسیم صنفی می

    119: 1029. )ابن سینا، «اصناف التركیب الخبري ثلثۀ»تقسیم گفته است: 
در تقسیم « صنف»اكنين پرسش این است كه آیا مقصيد ابن سینا و كسانی كه از 

اند، این است كه حمل، اتصال و انفصال و نیز ضرورت و امكان و  هقضیه استفاده كرد
اند، نه ذاتی؟ اگر مقصيد از صنف همان معنصاي   دیگر جهات براي قضایا امير عرضی

اصطالحی در منطق باشد، حمل، اتصال و انفصال معناي عرضی خياهند داشت. اگر 
قسام یصاد شصده، ذاتصی    مراد از صنف معناي لغيي باشد، ممكن است تقسیم قضیه به ا

جصا معنصاي    در تفسیر كالم ابن سینا مدعی است كه مراد شیخ در ایصن  1باشد. خياجه
شيد كه مقصيد ابن سینا از صنف در عبارت بصاال بصه لحصاظ     لغيي است و مدعی می

و مضمين قضیه است، نه به لحاظ صيرت و ساختار آن. به تعبیر دیگر، از نظصر   هماد
تيان هم در قالب حلمیه بیان كرد و هم در قالب متصله  میخياجه مضمين خبري را 
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بصا مفصاد   « اگر خيرشید برآید، روز ميجيد اسصت » هیا منفصله. براي نمينه مفاد قضی
آید و یصا   یا خيرشید بر نمی»و با مفاد « بر آمدن خيرشید مستلزم وجيد روز است»

ومصی متصصله و   ، یكی است. اما ساختار اولی حملصی وسصاختار د  «روز ميجيد است
ساختار سيمی منفصله است. بنابراین طبق تفسیر خياجه هرگاه قضصیه را بصه لحصاظ    

شيد  ميرد تيجصه قصرار دهصیم، حملیصه یصا       ماده و مفاد و تعقلی كه از آن حاصل می
اند و آن را به لحاظ صيرت و ساختار، نه به  متصله یا منفصله بيدن آن امير عارضی

اند. پس از نظر خياجه به لحاظ معرفت  یم، قضایا سه نيعلحاظ ماده و مفاد آن، بنگر
انصد؛ زیصرا در    اند و به لحاظ منطقی قضصایا داراي انصياع   شناسی قضایا داراي اصناف

ها را از نظر صيرت بررسی كنیم و احكصام   خياهیم فنين استدالل مبحپ استدالل می
لی را جداگانه مصيرد  هاي حم آنها را بیان كنیم و روشن است در این فضا باید قیاس

هصاي اسصتثنایی را جداگانصه بررسصی نمصاییم؛ زیصرا روش        مطالعه قرار دهیم و قیاس
تصيان بصه صصيرت     اند. اما مضمين خبر را می استنتاج این دو از نظر صيرت متفاوت

 تيان به صيرت شرطی گزارش كرد. حملی گزارش كرد و می
اسصت؟ خياجصه بصراي     آیا تفكیك میان مضمين قضیه و صيرت آن قابصل قبصيل  

اگر » همتصل هي ذكر كرد و آن این كه مضمين قضیتفكیك آن دو یك استدالل شهيد
برآمدن خيرشید مستلزم وجيد روز »با مضمين « ميجيد است روزخيرشید برآید، 

واحد است. این استدالل گرچه در یك ماده خا  ظهير پیدا كرده است ولی « است
ر این استدالل خياجه در این نمينه درست باشد در مدعاي او كلی است. بنابراین اگ

 هخياجه ایصن اسصت كصه مضصمين هصر متصصل       ياي درست است؛ زیرا ادعا هر نمينه
اي استلزام مقدم نسبت به تالی است، بنابراین هرگاه مقدم و تالی را بصه مفصرد    لزومیه

فرد اضصافه  را بر تالی م« مستلزم»تحيیل ببریم و مفرد مقدم را ميضيع قرار دهیم و 
كنیم، و محميل براي ميضيع قرار دهیم، همصان مفصاد را بصه صصيرت حملصی بیصان       

اگصر ایصن   » هنیز همینطير است. براي نمينه قضیرو هر متصله دیگري  ایم. از این كرده
معصادل اسصت بصا    « مثلپ مسطح باشد، مجميع زوایاي آن برابر بصا دو قائمصه اسصت   
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با مشابه « ائمه بيدن مجميع زوایاي آن استمسطح بيدن این مثلپ مستلزم با دو ق»
تيان نشان داد كه منفصله نیز معادل با حملیه است؛ زیرا هرگاه دو طرف  بیان باال می

منفصله را به مفرد تحيیل ببریم و یكصی از آن دو را ميضصيع قضصیه قصرار دهصیم و      
ین صيرت را مضاف بر مفرد دیگر كنیم و مجميع را محميل قرار دهیم، در ا« معاند»

یا این عدد زوج است یصا  »مضمين منفصله با حملیه یكی است. براي نمينه مضمين 
 یكی است.« زوجیت این عدد معاند فردیت آن است»با « این عدد فرد است

دهد كه  اما این بیان ممكن است با این مشكل روبرو شيد كه دو بیان فيق نشان می
تصيان بصه    ر گرداند اما آیا هر حملصی را مصی  تيان به حملیه ب هر متصله و منفصله را می

 راهكصاري متصله یا منفصله برگرداند؟ بنابراین مشكل این است كه چگينصه و بصا چصه    
 را به متصله یا منفصله برگرداند؟« هر انسانی حیيان است» هتيان مضمين مثال قضی می

اي  به این مشكل تيجه كرده است. از نظر او هصر حملیصه   8اساس االقتباسخياجه در 
 نیز به متصله یا منفصله قابل تحيیل است. از نظر خياجه براي رسیدن به متصله، ميضيع

مشتمل بر ميضيع را مقدم و  هبسیطه تحيیل برد و هلی هو محميل قضیه را باید به دو هلی
رود.  یش حملیه به متصصله تحيیصل مص   مشتمل بر محميل را تالی قرار داد. با این رو ههلی

اگر انسان ميجيد باشد، حیيان ميجصيد  » هبه قضی« انسان حیيان است» هبراي نمينه قضی
و اگر حملیه سصالبه باشصد همصان     ؛رود و مضمين حملیه مزبير را دارد تحيیل می« است

گ انسصان سصن  »گصردانیم. بنصابراین قضصیۀ     كنیم و متصله را سالبه مصی  روش را اعمال می
، تحيیصل  «چنین نیست كه اگر انسان ميجصيد باشصد سصنگ ميجصيد باشصد     »به « نیست
بسصیطه   هباید ميضيع و محميل را به دو هلیرود. و نیز براي تحيیل حملیه به منفصله  می

چنین نیست كه »باال به  هصله سالبه بسازیم. بنابراین حملیتبدیل كنیم و با آن دو یك منف
 رود. تحيیل می« يان ميجيد استیا انسان ميجيد است یا حی

نماید؛ زیرا هرگاه متصله را كه محيّل از حملی  ولی این روش تحيیل درست نمی
بيد، با روش تحيیلِ متصله به حملی، به حملی تحيیل ببریم، باید به همصان حملصی   

طبق روش تحيیصل  برسیم یا به حملی برسیم كه دقیقا همان معنا را داشته باشد. پس 
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وجصيد  »بصه  « اگر انسان ميجيد باشد حیيان ميجصيد اسصت  » هحملی قضیمتصله به 
رود. اما آیا مفاد این حملصی بصا مفصاد     تحيیل می« انسان مستلزم وجيد حیيان است

شك چنین نیست؛ زیرا حملی اول استلزام بصین   یكی است؟ بی« انسان حیيان است»
اد حملی دوم استلزام دو وجيد است و در دومی استلزام بین دو ماهیت است؛ زیرا مف

طبیعت و ماهیت حیيان نسبت به طبیعت و ماهیت حیيان است. البته هرگاه بصین دو  
طبیعت و ماهیت استلزام برقرار باشد، بین دو وجيد آن دو نیز استلزام بر قرار است، 
 اند.  ولی باید دانست كه مفاد این دو استلزامها متفاوت است، هر چند این دو متالزم

هرگاه منفصله را كه محيل از حملی بيد بصه روش تحيیصلِ منفصصله بصه     همچنین 
اي برسصیم كصه دقیقصا     حملی، به حملی تحيیل ببریم، باید به همان حملی یا به حملی

چنین » هقضی ،همان معنا را داشته باشد. بنابراین طبق روش تحيیل منفصله به حملی
چنین نیست كه وجصيد  »به « نیست كه یا انسان ميجيد است یا حیيان ميجيد است

وجصيد انسصان معانصد    »رود و به معنصاي   تحيیل می« انسان معاند وجيد حیيان است
هصم معنصا بصا    « انسان حیصيان اسصت  »باشد. ولی به وضيح  می« وجيد حیيان نیست

باشد. حملی دوم مفاد سلب عناد دارد  نمی« وجيد انسان معاند وجيد حیيان نیست»
ست. ممكن است گفته شيد كه سلب عناد بین وجيد انسان و مفهيم اول مفاد اتحاد ا

وجصيد انسصان   »با وجيد حیيان به معناي اتحاد این دو است و به این معنا است كصه  
ولی اوال سلب عناد اعم است؛ زیرا دو شیء كصه بصا هصم عنصاد     « وجيد حیيان است

اسصتلزم  ندارند ممكن است بین آن دو اتحاد برقرار باشد و ممكن اسصت بصین آن دو   
برقرار باشد. مثال بین آتش و حرارت عناد نیست و بدین معنا نیست كه بین ایصن دو  

 اتحاد است، بلكه بین این دو استلزام است.
در این روش ميضيع و محمصيل  حق این است كه روش تحيیل خياجه ناق  است. 

آن  هيیل به خيدي خصيد غلصط نیسصت و الزمص    روند، و این تح بسیطه تحيیل می هبه هلی
حملی هم هست، ولی همانطير كه نشان دادیم مفادشان متفاوت اسصت. روش كامصل آن   

 همركبص  هلحمل ميضصيع و محمصيل را بصه دو هلیص    است كه بر اساس عقد اليضع و عقد ا
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تقییدي، به صيرت شرطی متصله ایجابی یا به صيرت منفصله سلبی تحيیل ببریم. طبصق  
و بصه  « اگر چیزي انسان باشد، آن چیز حیيان است»به « انسان حیيان است»این روش 

 رود.   تحيیل می« چنین نیست كه یا چیزي انسان باشد یا همان چیز حیيان باشد»
د كه این دو شرطی با آن حملی از حال ممكن است طبق ادعاي خياجه گفته شي

اند. ولی اگر مفادي كه ایصن دو شصرطی    ها متفاوت نظر معنا یكی است و تنها صيرت
دارند طبق روش تحيیل شرطی به حملی باز گشت داده شيد، باید به همان حملی یا 

اگر چیصزي  » هدارد، برسیم. طبق روش تحيیل قضی اي كه همان مضمين را به حملی
انسان بيدن چیزي مستلزم حیصيان بصيدن آن   »به « ، آن چیز حیيان استانسان باشد
چنین نیست كه انسان بيدن چیزي معاند با حیيان بصيدن آن چیصز   »و به « چیز است
رود. آشكار است كه مضمين حملی اول این همانی حیيان و انسان  تحيیل می« باشد

است و حملصی سصيم   است و مضمين حملی دوم این همانی انسان و مستلزم حیيان 
اند، هصر چنصد    سلب این همان انسان با معاند حیيان است. و این سه مضمين متفاوت

 مضمين حملی اول مستلزم این دو حملی دیگر است. 
بنابراین با برهان باال، هر چند تحيیل هر یك از حملیه، متصله و منفصله بصه دو  

از آنها به صدق دو قسم قسم دیگر از نظر منطقی درست است یعنی از صدق هر یك 
رسیم، ولی این بدین معنا نیست كه مضمين حملی بصا مضصمين متصصله یصا      دیگر می

منفصله مساوي است؛ زیرا حمل مفاد این همانی دارد و این همانی اخ  از اتصال و 
رو مفاد این همانی اخ  است و مفاد اتصال و سلب عناد اعم  نفی عناد است. از این

تيان از اعم یعنصی از   اخ  به اعم كه الزم آن است رسید، ولی نمی تيان از و لذا می
استلزام یا سلب عناد به حمل رسید، مگر حمل خا  یعنی حملی كه در آن استلزام 

انسصان  »تصيان   یا سلب عناد به عنيان بخشی از محميل درج شيد است. بنابراین نمی
و « ن چیصز حیصيان اسصت   اگر چیزي انسان باشد، آ»را معادل مفهيمی « حیيان است
 قرار داد.« چنین نیست یا چیزي انسان است یا آن چیز حیيان است»معادل مفهيمی 

انسصان بصيدن چیصزي    »تيان معصادل مفهصيمی    متصله مزبير را می ،اما به حسب ظاهر
قرار داد؛ زیرا مفاد هر دو استلزام بین انسانیت چیزي « مستلزم حیيان بيدن آن چیز است
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تصيان   یت همان چیز است. همچنین به حسب ظاهر منفصله مزبصير را مصی  نسبت به حیيان
قصرار  « چنین نیست انسان بيدن چیزي معاند حیيان بيدن آن چیز اسصت »معادل مفهيمی 

 داد؛ زیرا مفاد هر دو سلب عناد بین انسانیت چیزي با حیيانیت همان چیز است.
مزبير  هنیست واقعا متصلیل است كه معليم این كه گفتیم به حسب ظاهر به این دل

اي باشد كه در آن استلزام به كار رفتصه اسصت. اگصر مفصاد      از نظر مفهيمی عین حملی
شرطی اخبار از استلزام مقدم نسبت به تالی باشد، در این صيرت شصرطی و معصادل   

مفهيم استلزام به كار رفته است  آن در  ،اي كه در محميل آن حملی استلزامی )حملی
رسد كه مفاد شرطی اخبار از استلزام مقدم نسبت بصه   اند. اما به نظر می مفهيم مساوي

تالی نیست، بلكه مفاد شرطی اخبار از تالی به شرر وجصيد مقصدم اسصت. بنصابراین     
 حملی استلزامی الزمه و معادل آن است و این دو داراي یك مضمين نیستند.
يل آن مفهصيم  همچنین در صيرتی منفصله با حملی عنادي )حملصی كصه در محمص   

عناد به كار رفته است  داراي یك مفهيم هستند كه مفاد منفصله اخبار از انفصصال و  
رسد كه منفصله اخبار از برقصراري یكصی از دو    معاندت دو مؤلفه است. اما به نظر می

طرف منفصله به طير تردیدي است. بنابراین حملی عنادي الزمه و معادل آن است و 
 ين نیستند.این دو داراي یك مضم

 

 سه نوع بودن حمليه، متصله و منفصله
خياجه سه نيع بيدن حملیه، متصله و منفصله را به لحاظ صيرت قطعی دانسته و سه 

است. ولی سه صنف بيدن آنها را به  را به لحاظ صيرت رد كرده صنف بيدن این سه
ا منافاتی با لحاظ ماده پذیرفت و اصناف در كالم شیخ را به معناي لغيي تفسیر كرد ت

صنف اصطالحی بيدن به لحاظ ماده و نيع اصطالحی بيدن به لحاظ صيرت نداشته 
انصد، در   باشد. حال اگر بپذیریم كه این سه قضیه به لحاظ صيرت سه نيع اصطالحی

این صيرت با تيجه به برهانی كه در باال اقامه كردیم كه این سه قضیه به لحاظ ماده 
اند، باید بپذیریم كه این سه قضیه به طير مطلق چه به  نيعسه صنف نیستند، بلكه سه 

 اند. لحاظ صيرت و چه به لحاظ ماده سه نيع
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اصناف از واژه انياع استفاده كصرده   هبه جاي واژ تليیحاتالشیخ اشراق در منطق 
و نيع به حسب ظاهر معناي اصطالحی دارد و بصدین    12: 1990)سهروردي، است.

لیه با دو قسیم خيد اختالف ذاتی دارد، نه اخصتالف عرضصی.   معنا خياهد بيد كه حم
دهد كه تقسصیم قضصیه بصه سصه قسصم       بیان شیخ اشراق در منطق مطارحات نشان می

حملیه، متصله و منفصله از قبیل تقسیم نيعی است، نه از قبیل تقسیم صنفی. به تعبیر 
چیصزي كصه بصه    ز این سه فصل یا جيهري و ذاتی است و مای ،دیگر اختالف این سه

آن كه تمایز و اخصتالف آنهصا عرضصی     باشد، نه فصل از مقيمات قضیه است می همنزل
هصر سصه خبصر    انصد. یعنصی    باشد. بیان او این است كه سه قضیه در خبر بيدن مشترک

لی بصيدن یصا   بنابراین حملی بصيدن یصا اتصصا    9جنس است. ههستند و خبریت به منزل
 فصل است. هانفصالی بيدن به منزل

 

 منحرفه بودن متصله و منفصله ن د شيخ اشراق
كه قياعد منطق را  مطارحاتالو  تليیحاتالدیدیم كه شیخ اشراق در دو كتاب منطق 

به سبك مشائین به نگارش در آورده بيد، اختالف حملیه، متصله و منفصله را نيعی 
را روا تبدیل متصله و منفصله بصه حملیصه    حكمۀ االشراقدانسته است. اما در منطق 

طبق این بیان نه تنها تقسیم  0دانسته و بلكه این دو را منحرف از حملی خيانده است.
قضیه به سه قسم به لحاظ ماده و صيرت از قبیل تقسیم نيعی نیست بلكصه از قبیصل   
تقسیم صنفی هم نیست، بلكه همياره قضیه حملی است ولصی در مقصام بیصان گصاهی     

و گاهی منفصله. حال اگر به صصيرت حملصی   شيد و گاهی متصله  حملی گزارش می
گزارش شيد، قضیه مطابق واقع خيدش است و اگر به صصيرت متصصله یصا منفصصله     
گزارش شيد، قضیه از طبیعت خيدش منحرف شده است؛ زیرا واقع آن بصه صصيرت   
شرطی نیست. به عبارت دیگر، از نظر شیخ اشراق معرفت به یك شیء قبل از آن كه 

لب قضیه ریخته شيد، مفاد حملی دارد و اگر آن را در قالب حملی بیان شيد و در قا
بریزیم و صيرت حملی بدان دهیم، آن مفاد در این صصيرت واقصع را آن چنصان كصه     
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كند و در این صيرت قضیه همان حملیه متعصارف اسصت و حملصی      هست گزارش می
تصصله یصا   چنان كه هست. امصا اگصر آن را در قالصب م    متعارف ترجمان واقع است آن

ایم ولی به صيرت حملی غیر متعارف  منفصله بیان كنیم باز هم واقع را گزارش كرده
اند. بنابراین چیزي كه بصه اسصم متصصله یصا      رو متصله و منفصله حملی منحرفه از این

شيد همان حملی است كه ظاهر آن غیر متعارف اسصت. تيضصیح    منفصله گزارش می
آن كه قضیه را به حملیصه، متصصله و منفصصله     مطلب آن است كه منطق دانان پس از

هاي هر یك از آنهصا را كصه    اند و تقسیم را نيعی یا صنفی دانسته و قالب تقسیم كرده
 هانصد: قضصی   انصد مصثال گفتصه    پرداختصه  اند، به قضایاي منحرفه متعارف است، بیان كرده

اشصد،  اگر خيرشید طصالع ب »منحرف از « خيرشید طالع نیست یا روز ميجيد است»
يجصيد  یا خيرشید طالع نیست یا روز م»باشد و یا منحرف از  می« روز ميجيد است

دانان یا واقعا متصله اسصت   منحرفه فيق در نظر منطق هباشد. بنابراین قضی می« است
در غیر قالب متعارف بیان شده است و یا همان منفصله است كصه در غیصر قالصب    كه 

اي اسصت كصه در    كه منحرفه مزبير همان متصلهمتعارف بیان شده است. اما وجه این 
غیر قالب متعارف بیان شده است، روشن است؛ چرا كصه حصرف شصرر در منحرفصه     

مزبير همان منفصله غیر متعارف است، بصه   هميجيد نیست. و اما وجه این كه منحرف
شيد و در  ها تكرار می این دلیل است كه در منفصله ادات انفصال در هر یك از مؤلفه

شيد كه از نظر شیخ اشراق متصصله   جا تكرار نشده است. با این تيضیح روشن می ینا
اند. نه آن كه این متصله و منفصله دو قالب دیگصر   و منفصله قالب غیر متعارف حملیه

 اند. باشند كه از نظر نيع یا از نظر صنف با حملیه متفاوت
 

 تحويل ج ئيه به كليه
ها را منحرفه دانسته و مدعی شده  ام اول شرطیهدر گ حكمۀ االشراقشیخ اشراق در 

اند یا طبیعیه و مهمله و  ها یا شخصیه دانیم كه حملیه اند. اما می است قضایا فقط حملی
اند؛ زیرا عليم با قضایاي كلی كه  فایده یا محصيره. اما شخصیه و طبیعیه در عليم بی
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یاي شخصصیه در علصيم راه   ناظر به طبیعت اشیاء است سر و كار دارد، بنابراین قضصا 
گانصه از   انصد و بصی    یابند، و نیز قضایاي طبیعیه ناظر به ميضيعات مسائل منطقصی  نمی

تيانصد كصاربرد داشصته باشصد یصا       اي كه در علصيم مصی   اند. بنابراین حملیه مسائل عليم
قضایا را  هدارد و هم در تحيیل قضایا بر می اند یا محصيره و شیخ گام دوم را مهمله
انصد   كند. روشن است كه مهمله اوال به دلیل اهمال در معرض مغالطه ل به كلیه میتبدی

اند، بنصابراین حكصم جصدایی     بنابراین نباید در عليم به كار روند و ثانیا در قيه جزئیه
تياننصد كصاربرد داشصته باشصند، خصصي        ندارند. بنابراین قضایایی كه در عليم مصی 

ق در این گام قضایاي جزئی را با قانين افتصراض  رو شیخ اشرا است. از این  محصيره
مهمل است و همانطير كه اشصاره كصردیم، اهمصال    « بعض»گرداند؛ زیرا سير  كلی می

« بعض حیيان نصاطق اسصت  »ميجب مغالطه است. بنابراین اگر در علم ثابت كنیم كه 
یا غیر  ابهام دارد و گيیا نیست كه این بعض انسانها هستند یا اسبها« بعض»این سير 

این دو از انياع دیگر. شیخ اشراق براي رهایی از این ابهامی كه چه بسصا منجصر بصه    
گذارد و در این صيرت  مغالطه شيد، با قانين افتراض براي این بعض اسم خا  می

كنصد و در   ایگزین مصی اسم خا  را با سير كل ج« بعض»به جاي اسم عام با سير 
بعصض  »شصيد و در مثصال مزبصير بصراي      ه مصی جزئیه تبدیل به كلی هاین صيرت قضی

كل »نهد و گيید:  می« انسان»كه حكم ناطق بيدن برایش ثابت است، اسم « الحیيان
و بدینسان قضایاي عليم تنها حملیه و همياره كلیه خياهند بيد. البتصه  « انسان ناطق

 هشیخ اشراق اذعان دارد كه ما محتاج به قضایاي جزئیه هستیم؛ زیرا عكصس ميجبص  
  2اند. ها جزئیه كلیه جزئیه است و نیز نقیض كلیه

 

 حمليه به موجبه آن ءرد سالبه
كلیه كرده است؛ ولی قضایاي  هگام دوم قضایا را منحصر در حملی شیخ اشراق با برداشتن

كنصد؛   مصی  هكلی هقضایا را منحصر در ميجب اند یا سالبه، حال او در گام سيم كلیه یا ميجبه
گرداند؛ زیرا هرگصاه   زیرا با تمسك به قانين منطقی نقض محميل سالبه را به ميجبه بر می
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سلب را كه قید نسبت در قضیه است از آن برداریم و آن را جصزء محمصيل قصرار دهصیم،     
 هسصالب  هقضایاي حملیص  هو بدینسان هم 1رود. المحميل تحيیل می ۀمعدول هضیه به ميجبق

ها خبري است و  روند. بنابراین با این سه گام نه از شرطیه  لیه تحيیل میك هكلیه به ميجب
 اند.   ميجبه هها. و قضایا منحصر در حملی سالبهنه از جزئیه و نه از 

كند. یكی این كه با این تحيیل  ها بیان می شیخ اشراق دو دلیل براي تحيیل سالبه
لیل دوم این كه اساسصا سصلب در   ما در عليم همياره با ميجبه كلیه روبرو هستیم و د

سالبه بيدن قضایاي سالبه مدخلیت دارد؛ زیرا سلب جصزء تصصدیق اسصت. بنصابراین     
 دهیم.  سلب را جزء ميجبه قرار می

تحيیل قضایاي سالبه به ميجبه با دو مشكل اساسی روبرو است. مشكل اول تفصاوت  
 ي ميضيع است.بین سلب الحكم و حكم السلب است و مشكل دوم سالبه به انتفا

 

 سلب الحكم و حكم السلب
مشكل اول این است كه قضایاي سالبه داراي حكم نیستند؛ زیرا سالبه سلب االیجاب 

سلب  ،است و ایجاب حملیه حكم به اندراج ميضيع در محميل است. بنابراین سالبه
و نفی این اندارج است یعنی حكم به اندراج را كه در مضمين ميجبه هسصت سصلب   

 ۀمعدول هالبه تبدیل به ميجبكنیم، نه آن كه حكم به سلب اندراج كنیم. حال اگر س می
رو تحيیصل   . از ایصن گیصرد  المحميل شيد، مضمين آن عيض شده و معناي دیگر مصی 

 آید. ظر میمعدوله غیر ميجّه به ن هسالبه به ميجب
از نظر شیخ اشراق قضیه صرفا به اعتبار ایجاب قضیه نیست، بلكه به اعتبار سلب 

شيد به ایصن   ميجبه حملیه كه در آن حكم می هز قضیه است؛ زیرا همانطير كه قضینی
سصلبی كصه در آن    هقضصی  دانیم، همچنین  كار عقلی می و این حكم را« الف ب است»

، خيد این سلب نیز حكم عقلی است. خصياه از آن  «الف ب نیست»شيد كه  گفته می
 ایم.  ایم یا بگيییم ایجاب را نفی كرده تعبیر كنیم كه ایجاب را رفع كرده

از نظر شیخ اشراق روشن است كه اگر سالبه رفع االیجصاب باشصد، كصار عقالنصی     
كند یعنی این كه الف ب است را كنصار   است؛ زیرا ذهن و عقل یك فعالیت ایجابی می



21 
 

 1932 و زمستان پاییز، 82جدید، شماره  ءهدورجاویدان خرد، 

زند و روشن است كه این رفع و كنار زدن یك كار اثباتی در عقل است و نیصز از   یم
نظر او اگر مفاد سالبه سلب و نفی ایجاب باشد، نه رفع ایجاب، باز یك كار ایجصابی  

آید؛ زیرا حكم در ذهن نفی و سلب محض نیست. بنصابراین   در ذهن و عقل پدید می
 نفی است، اثبات است. نفی و سلب ذهنی از این جهت كه حكم به 

دهد كه یك شیء در خارج دو حال دارد مثال حیات در مصریخ   شیخ اشراق تيجه می
در واقع و نفس االمر یا ثابت است و یا منفی و براي آن در نفس االمصر شصق سصيمی را    

تيان در نظر گرفت. اما حیات در ذهن ما سه گينه فرض دارد یك بار آن را تصصير   نمی
كنیم كصه   كنیم و تصدیق می كنیم كه ثابت است و بار دیگر تصير می یق میكنیم و تصد می

كنیم كه هست  كنیم، نه اذعان می كنیم و هیچ حكمی نمی ثابت نیست و بار سيم تصير می
كنیم كه نیست. پس از نظر شصیخ اشصراق سصلب در قضصایاي سصالبه امصر        و نه اذعان می

ذهن وجيد دارد و نیز سالبه خيد یك  وجيدي است؛ زیرا قضیه سالبه از جهت سلب در
حكم عقلی است و حكم عقلی چیزي است كه در ذهصن وجصيد دارد. شصیخ اشصراق در     

كنصد و   دهد و دلیل سيمی اضافه می این استدالل را ادامه می حكمۀ االشراقميضع دیگر 
آن این كه نسبت سلبی در قضایاي سلبی وجيدي است و هرگاه نسبت سصلبی وجصيدي   

ب در قضایاي سالبه نیز وجيدي است؛ زیرا سلب در ذهن ميجيد است و یصك  باشد، سل
حكم عقلی است، بنابراین چنین نیست كه تصدیق فقط نسبت ایجابی باشد كه سصلب آن  
را قطع نماید؛ زیرا تصدیق بعد از سلب هم باقی اسصت. پصس نسصبت تصصدیقی بصاقی در      

و از نظر شیخ اشراق سلب، حكصم  ر هنگام سلب غیر از نسبت ایجابی مشهير است. ازاین
وجيدي است یعنی سلب در ذهن ميجيد است. البته چصين ظصرف سصلب ذهصن اسصت،      
ميجيد در ذهن و امر وجيدي است، ولی از آن جهت كه قاطع نسبت ایجابی دیگر است 

   2كه این سلب به آن تعلق گرفته است، سلب است.
اند  قدماء است كه مدعی بيده در واقع شیخ اشراق با این بیان در مقام نقد مدعاي

اي خياه ميجبه و خصياه سصالبه ثبيتیصه اسصت و بنصابراین       نسبت حكمیه در هر قضیه
قضایاي سالبه داراي نسبت دیگري نیستند و لذا مدليل سصالبه رفصع نسصبت ایجصابی     



22 
 

 

 كلیه بتّاته در منطق اشراقی ءهتحيیل قضایا به ميجب ءهنقد نظری

نامند، مجاز است؛ زیرا در سالبه حمل و ربطی وجصيد   است و اگر سالبه را حملیه می
  911و912: 1339)مالصدرا، سلب حمل و قطع ربط است. ندارد، بلكه

هاي سلبی مانند  مالصدرا در مقام داوري نسبت به مشكل اول گفته است: تصدیق
هاي ایجابی حالتی براي نفس است و فرقشان در ایصن اسصت كصه مطصابَق در      تصدیق

تصدیق سلبی صادق عدم ميضيع یا عدم نسبت محميل به ميضيع اسصت. بنصابراین   
اند و قدماء بصه متعلصق    خ اشراق به خيد تصدیق نظر كرده و آن را وجيدي دانستهشی

  111)همي، بی تا، اند. آن نظر كرده و آن را رفع نسبت و قطع آن دانسته
 

 سالبه به انتفاى موضوع
تر در تحيیل حملیۀ سالبه به ميجبه سالبه به انتفصاي ميضصيع اسصت؛     مشكل اساسی

انصد ماننصد    اي از آنها سالبه به انتفصاي محمصيل   اند: دسته تهزیرا قضایاي سالبه دو دس
مفاد این سالبه صرفا نفی سنگ از انسان ميجيد است. تحيیل « انسان سنگ نیست»

معدولۀ المحميل مشكلی ندارد؛ زیصرا پصس از    ههاي به انتفاي محميل به ميجب سالبه
یصرا هصم   یم؛ زشصي  دچار كذب نمصی « انسان غیر سنگ است»تحيیل قضیۀ مزبير به 

ها،  دوم از سالبه  معدوله كه معادل آن است. ولی دسته هسالبه صادق است و هم ميجب
مفاد این قضیه این نیست « پدر عیسی عالم نیست»اند. مانند  سالبه به انتفاي ميضيع

بلكه مفاد آن این است كه پدر عیسی كصه  « كه پدر عیسی ميجيد است و عالم نیست
است كه هرگاه   هاي به انتفاي ميضيع این ست. مشكل در سالبهوجيد ندارد، عالم نی

آن صصادق   هل تحيیل ببریم، در ایصن صصيرت ميجبص   آن را به ميجبه معدولۀ المحمي
اسصت؛ ولصی     نخياهد بيد؛ زیرا قضیه ميجبه از حیپ ایجاب مقتضی وجيد ميضصيع 

سلب از آن نظر كه سلب است، مقتضی وجصيد ميضصيع نیسصت. لصذا اگصر بگصيییم:       
صادق است؛ زیرا درستی آن از باب سالبه به انتفاي ميضيع « سیمرغ انسان نیست»

تحيیل ببریم، قضیه كاذب اسصت؛  « سیمرغ غیر انسان است»است، ولی اگر آن را به 
زیرا ثبيت محميل براي ميضيع فرع بر وجيد ميضيع است، در حالی كصه سصیمرغ   

 وجيد خارجی ندارد.
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گيیصد كصه    شیخ اشراق به این اشكال تيجه دارد و براي پاسخ به این اشكال مصی 
قاعدة سالبه به انتفاي ميضيع تنها در قضایاي شخصیه جاري است كه ميضصيع آن  

اما اگر قضیه محصيره باشد، سالبه آن فقط «. پدر عیسی»  خا  باشد مانند شخ
 ههاي به انتفصاي محمصيل بصه ميجبص     لبهبه انتفاي محميل است و گفتیم كه تحيیل سا

يضصع  المحميل مشكلی ندارد؛ زیرا ميضيع قضایا محصيره مشتمل بر عقد ال ۀمعدول
انسصان حجصر   ». بنابراین مفصاد  ایجابی استه بسیط هاست و عقد اليضع مشیر به هلی

 «.انسانی كه ميجيد است، حجر نیست»این است كه « نیست
اعم از ميجبصه اسصت و لصذا سصالبه بصه       ،حقیقت آن است كه سالبه از حیپ سلب

معدولصۀ   هتصيان بصه ميجبص    هصایی را نمصی   سصالبه  انتفاي ميضيع صادق است و چنین
يرات داراي عقصد اليضصع   المحميل تحيیل برد؛ و استدالل شصیخ اشصراق كصه محصص    

اند، كافی نیست؛ زیرا عقد اليضع قضیه نیست، بلكه مركصب تقییصدي اسصت و     ایجابی
مركب تقییدي در حكم مفرد است، بنابراین مفاد آن وجيد داشصتن ميضصيع نیسصت.    
بنابراین درستی حمل ایجابی متيقف بر وجيد ميضيع است، و چين سالبه اعم است 

 هتصيان سصالبه را بصه ميجبص     گار است، در این صيرت نمصی و با نبيد ميضيع نیز ساز
 معدولۀ المحميل كه به اقتضاي ميجبه بيدن مستدعی وجيد است، تحيیل برد.

ميجبه در صصيرت وجصيد ميضصيع اشصكالی      هسالبه به حملی هپس تحيیل حملی
ندارد، ولی تحيیل آن در صيرتی كه سالبه به انتفاي ميضيع باشد، نادرسصت اسصت.   

ن تحيیل سالبه به ميجبه به كلیت آن نادرست است. پس اجماال تحيیل سالبه بنابرای
به ميجبه معدولۀ المحميل مفید است، هر چند كلیت آن ميرد تأیید نیست. به عالوه 

هایی كصه   ها ناظر به ميضيعاتی است كه ميجيدند، بنابراین اكثر سالبه در عليم سالبه
ارنصد، نصاظر بصه ميضصيعات ميجصيد در      در عليم به خصي  عليم تجربی كاربرد د

كلیصه ضصروریه    هیخ اشراق در تحيیل قضایا به ميجبطبیعت است. بنابراین روش ش
 روش كارایی در عليم است. ،)بتاته  براي اختصار قياعد منطق
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 ضروريه ءكليه ءقضاياي حملى به موجبه ءتحويل همه
 هكلی هميجبتحيیل ميجهه به  ،گام چهارم و آخرین گام شیخ اشراق در تحيیل قضایا

اند. قضصیه مطلقصه    دانان حملیه را به مطلقه و ميجهه تقسیم كرده است. منطق هضروری
آن است كه نسبت محميل به ميضيع مقید به قیدي از قبیل وجيب، امكان و امتنصاع  
نیست. و ميجهه آن است كه مقید به یكی از این قیيد یا قیيدهاي دیگر از قبیل دوام 

و « انسان سنگ است باالمتناع»و « انسان حیيان است باليجيب»ره است. مثال و غی
شیخ اشراق به دلیل اهمیصت سصه جهصت وجصيب،     «. انسان ضاحك است باالمكان»

به این سه جهت بسنده كرده است. از نظر او تمام  حكمۀ االشراقامكان و امتناع در 
ت و دو جهصت دیگصر   قضایا فقط یك جهت دارند و آن جهت وجيب و ضرورت اس

داراي  هرا وجيب محميل براي ميضيع در قضیگردد؛ زی به وجيب و ضرورت بر می
جهت وجيبی ضروري است و امكان محمصيل بصراي ميضصيع در قضصایاي ممكنصه      
ضروري است و امتناع محميل براي ميضيع در قضایاي امتناعیصه ضصروري اسصت.    

را به مصدر محميل اضصافه كنصیم و   تيانیم مشتق هر یك از این ميجهات  بنابراین می
بر ميضيع قضیه به نحي ضروري حمل كنیم و سه قضیه فيق را بصه ترتیصب بصه سصه     

انسصان ممتنصع   »و « هنسان واجب الحیيانیۀ است بالضصرور ا»قضیه زیر تحيیل ببریم: 
براین تمام بنا«. انسان ممكن الضاحكیۀ است بالضروره»و « الحجریۀ است بالضروره

گيید كه اگر  روند. شیخ اشراق می ضروریه تحيیل می هكلی هه به حملیقضایاي ميجه
كنصیم   نسبت محميل به ميضيع ضروري باشد، ضرورت را به عنيان جهت حفظ مصی 

كنیم. بنابراین در ماده  ولی اگر امكانی یا امتناعی بيد، این دو را در محميل ادراج می
اجصب  انسصان و »وجيب الزم نیست وجصيب را در محمصيل ادراج كنصیم و بگصيییم     

 «.انسان حیيان است بالضروره»، بلكه كافی است بگيییم «الحیيانیۀ است بالضروره
آنهصا   هكه با تحيیل ميجهات به ضروریه همص ممكن است این اشكال مطرح شيد 

هاي غیر ضروري بصه   شيند؛ زیرا ميجهه ممكن است، سالبه باشد. و سالبه ميجبه نمی
تياند به ایصن اشصكال    ه شیخ اشراق میروند. پاسخی ك هاي ضروري تحيیل می سالبه
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تيانیم از جانب وي پاسخ دهیم این است كه شیخ اشصراق   بدهد و یا ما به درستی می
و در واقصع هرگصاه سصلب     ؛كنصد  رورت، امكان و امتناع بحپ میتنها از سه جهت ض

محميل از ميضيع ضروري باشد، به این معنا است كه ایجاب محميل براي ميضصيع  
ت و هرگاه امتناع را جزء محميل قرار دهیم، قضیه ميجبه خياهد بصيد و  امتناعی اس

 هكلیص  هميجهصات بصه ميجبص    هرو همص  به ضرورت خياهد شد. از اینجهت آن تبدیل 
یا جهت آن امكان خا  است كصه    روند. به عبارت دیگر، سالبه ضروریه تحيیل می

 هان بصه ميجبص  كص مساوي با امكان خا  ایجابی است كه بصا محمصيل قصرار دادن ام   
رود و یا جهت آن وجيب سلب محمصيل از ميضصيع اسصت كصه      ضروریه تحيیل می

 هاز وجيب به امتناع قضیه را ميجب كافی است با حذف سلب و تبدیل جهت وجيب
حملیصه را بصه ميجبصه     هدیگر شیخ اشراق در گام سيم سصالب  ضروریه كنیم. از سيي
 ۀمعدولص  هسصالبه ميجهصه را بصه ميجبص     ارو ابتصد  برد، از این معدولۀ المحميل تحيیل 
 بریم. آن را به ميجبۀ ضروریه تحيیل می سپسبریم و  المحميل ميجهه تحيیل می

 

 ضروريه )بتاته( ءكليه ءوجه تحويل قضايا به موجبه
اي كيتصاه دربصاره بخصش منطصق      مقدمصه  حكمۀ االشراق هشیخ اشراق در پایان مقدم

به حافظ فكصر شصهرت یافتصه را مختصصر و      ابزاري كه»گيید:  آورد و می كتابش می
مضبير به ضيابط محدود پر فایده قرار دادیم. و این براي شخ  با ذكاوت و براي 

دهد كه طيالنی كردن مباحصپ منطقصی    این بیان نشان می 2«.طالب اشراق كافی است
قضایا را  هرو او هم طالب اشراق است. از اینضرور نیست، بلكه مانع براي پیشرفت 

 ضروریه برگرداند. هكلی هبه ميجب حكمۀ االشراق در
تيجیه تحيیل سالبه به ميجبه از نظر شیخ اشراق دخالصت عقصل اسصت؛ زیصرا در     

كند؛ زیرا حكم سلبی از نظر او كصار ایجصابی اسصت.     ها هم عقل كار ایجابی می سالبه
تيجیه وي در تحيیل جزئیه به كلیه، هم روشی است و هم علمصی؛ زیصرا جزئصی بصه     

رو بصا روش افتصراض از    دلیل ابهام و عدم تعین افراد در معرض مغالطه است، از این
اند، نه جزئیه.  )كلی   قضایاي محیطه ،شيد و نیز مطليب در عليم این مغالطه پرهیز می
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و تيجیه او نسبت به شرطیه این است كه اصال شرطیه منحرفصه اسصت. و تيجیصه او    
نسبت به ميجهه این است كه مطليب در عليم خيد امكان و ضرورت و امتناع است. 

 اند، و جهت فقط ضرورت است.  رو ميجهات جزء محميل از این
أي اسصت.  ضروریه با شیخ اشراق هم ر هكلی همالصدرا در تحيیل قضایا به ميجب

 هقضایا به ميجبص  هعيارض است، نه به فصيل؛ زیرا هم از نظر او امتیاز بین قضایا به
 هكلیص  هاز بیصان روش تحيیصل قضصایا بصه ميجبص     گردند. او پس  ضروریه بر می هكلی

اي در آن نیسصت،   ها كن اطناباتی را كه فایدهر :گيید ضروریه در تأیید این روش می
 حكمصۀ االشصراق  و در تعلیقصات بصر    3هصاي خیصاالت.   جز پر كردن مغزها از وسيسه

جایی كه شیخ اشراق در صدد بر آمد كصه حكمصت منطصق و صصنعت      گيید: از آن می
انظار عقلصی بصدان نیصاز    برهان را از زوایدي پاک كند كه سالكان راه قدس با پاهاي 

ه ، كم، كیف، و جهصت بص  به حسب رود، می را كه در عليم به كار میاحكا هندارند، هم
 بتاته برگرداند ... . هضروری هميجب

بنابراین از نظر شیخ اشراق و مالصدرا اختصار در قياعد منطق براي سصالك راه  
هاي عقلی مطليب است و تفصیل آن مفید به حال او نیست. اكنين بایصد   قدس با قدم

 شيد؟ دید كه با این روش چگينه و تا چه اندازه قياعد منطق كيتاه می
 

 هاى اقترانى از نظر شيخ اشراق ل قضايا در قياستاب تحويباز
ضصروریه، ضصروب منصتج     هكلیص  ۀقضایاي حملی به ميجب هشیخ اشراق با تحيیل هم

 اشكال را در یك ضرب خالصه كرد.
شكل اول: این شكل با شرر ایجاب صغرا و كلیت كبرا چهار ضرب از ضصروب  

 شانزده گانه محتمل منتج است و آنها عبارتند از:
 غرا و كبرا ميجبه كلیه؛ص. 1
 كلیه؛ هسالبكلیه وكبراي  هصغرا ميجب. 8

 كلیه؛ هجزئیه و كبرا ميجب هميجبصغرا . 9

 كلیه. هجزئیه و كبرا سالب هميجبصغرا . 0
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ضرب دوم با تحيیل كبراي سالبه به ميجبه از طریق معدولۀ المحميل به ضصرب اول  
صغراي جزئیه به كلیه به ضصرب  گردد، ضرب سيم از طریق افتراض با تحيیل  بر می

گردد و ضرب چهارم از طریق افتراض و عدول با تحيیل صغراي جزئیصه   اول بر می
گردد. بنابراین در روش اشراقی  به كلیه و كبراي سالبه به ميجبه به ضرب اول بر می

شكل اول تنها یك ضرب دارد و حفظ آن براي سالك قدس آسان است و با هصدف  
 دن ميجبه كلیه است، سازگار است.عليم كه بدست آور

شكل دوم: این شكل نیز با شرر اختالف دو مقدمه در سلب و ایجصاب و كلیصت   
 كبرا داراي چهار ضرب منتج است:

 كلیه؛ هسالبكلیه و كبرا  هميجبصغرا . 1
 كلیه؛ هميجبكلیه و كبرا  هصغرا سالب. 8

 كلیه؛ هسالبجزئیه و كبرا  هميجبصغرا . 9

 كلیه.  هميجبجزئیه و كبرا  هسالبصغرا . 0
 

ضرب دوم این شكل از طریق عدول با تحيیل صغراي سالبه به ميجبه، به ضصرب اول  
گردد و ضرب سيم از طریق افتراض و عدول با تحيیل صغراي جزئیه به كلیه و  بر می

گردد. و ضرب چهارم بصا تحيیصل صصغراي     كبراي سالبه به ميجبه به ضرب اول بر می
 گردد. كلیه به ضرب اول بر می ها دو روش افتراض و عدول به ميجببسالبۀ جزئیه 
مهم در شكل دوم آن است كه یكی از شرایط انتاج این شصكل اخصتالف دو    هنكت

مقدمه در سلب و ایجاب است و لذا با روش تحيیل سالبه به ميجبه ممكن است در 
هند بيد و دو ميجبه در دام مغالطه بیفتیم؛ زیرا با این تحيیل هر دو مقدمه ميجبه خيا

این شكل ميجبصه باشصند،    همغالطه است؛ زیرا اگر هر دو مقدمشكل دوم در معرض 
ممكن است دو امر متباین مانند انسان و اسب در شیء سيمی كه حصد وسصط اسصت    
رو  مانند حیيان مندرج باشند، در حالی كه اتحاد دو امر متباین ممكن نیست، از ایصن 

اند كه یكی از دو مقدمه سالبه باشد تا دو ميضيع متباین از  در این شكل شرر كرده
یكدیگر سلب شيند. حال در روش اشراقی باید شرطی مطرح شصيد كصه جصایگزین    
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رو در روش اشصراقی بایصد    شرر اختالف دو مقدمه در سلب و ایجاب شصيد. از ایصن  
ایصن   هاي دو مقدمه متناقض باشند و در گفت كه شرر دو مقدمه آن است كه محميل

صيرت ممكن نیست دو امر متباین در یكی از دو امر متناقض منصدرج شصيند. مصثال    
اند هر دو در حیيان و غیر حیيان كه دو  ممكن نیست انسان و اسب كه دو امر متباین

 اند مندرج شيند. مفهيم متناقض
 . هیچ ا ب نیست؛1
 . هر ج ب است؛8
 . هیچ ا ج نیست.9

 شيد: به قیاس زیر تبدیل می این قیاس بر اساس روش اشراقی
 هر ا غیر ب است؛. 1

 هر ج ب است؛. 8

 هر ا غیر ج است.. 9

نماید كه در روش اشراقی حد وسط در مقدمه دوم یا بصا نقیصصه    این نكته ضروري می
یصا بصا    ؛شيد در صيرتی كه مقدمه اول معدولۀ المحميل باشد مانند نمينه باال تكرار می
 دوم معدولۀ المحميل باشد مانند ضرب اول: هصيرتی كه مقدمشيد در  ه تكرار میزیاد
 هر ا ب است؛. 1

 هر ج غیر ب است؛. 8

 هر ا غیر ج است.. 9

و ضابطه در نتیجه گیري در صيرتی كه حد وسط با نقیصه یا زیاده تكرار شصيد، آن  
از دو مقدمه به  هشيد و اجزاي باقی ماند مه حذف میاست كه مقدار مكرر در دو مقد

شيد. بنابراین نتیجه در شصكل دوم معدولصه خياهصد بصيد. البتصه       عنيان نتیجه ذكر می
معدوله بيدن نتیجه در صيرتی است كه مقدمات استدالل مطلقه باشند و نه ميجهصه.  

اي تبصدیل   اما اگر قضیه ميجهه باشد، در این صيرت قضیه سالبه ضروریه به ميجبصه 
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اي  ن امتناع تضمین شده است و در این صيرت نتیجه ميجبهشيد كه در محميل آ می
 است كه در محميل آن امتناع تضمین شده است. براي نمينه:

 ؛هبالضرور . هر ا ب است1
 ؛ ه. هیچ ج ب نیست بالضرور8
 .ه. هیچ ا ج نیست بالضرور9

 رود: به قیاس زیر تحيیل می
 هر ا ب است بالضروره؛. 1
 لضروره؛هر ج ب امتناعی است با. 8

 هر ا ج امتناعی است بالضروره.. 9

 شيد، مانند: البته اگر یكی از دو جهت ممكنه باشد، با تحيیل به ضروریه معدوله تبدیل می
 هر ا ب است بالضروره؛. 1
 هیچ ج ب نیست باالمكان الخا ؛. 8

 هیچ ا ج نیست باالمكان الخا .. 9

 رود: میقیاس فيق به روش اشراقی به قیاس زیر تحيیل 
 هر ا ب است بالضروره؛. 1
 هر ج غیر ب امكانی است بالضروره؛. 8

 هر ا غیر ج امكانی است بالضروره؛. 9

پس شرر شكل دوم نقیض یكدیگر بيدن حد اوسط یا اختالف داشتن جهت تضمین 
 شده در حد اوسط است. پس شكل دوم هم تنها یك ضرب دارد.

كلیت یكی از دو مقدمه شش ضصرب   این ضرب با شرر ایجاب صغرا و شكل سيم:
 منتج دارد:
 صغرا و كبرا ميجبه كلیه؛. 1
 جزئیه؛ هميجبكلیه و كبرا  هصغرا ميجب. 8

 كلیه؛ هسالبكلیه و كبرا  هميجبصغرا . 9
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 جزئیه؛ هسالبكلیه و كبرا  هميجبصغرا . 0

 كلیه؛ هميجبجزئیه و كبرا  هميجبصغرا . 2

 كلیه؛ هجزئیه و كبرا سالب هميجبصغرا . 1

در این شكل ضرب دوم با افتراض در كبرا و ضرب سيم با عدول در كبرا و ضصرب  
چهارم با افتراض و عدول در كبرا و ضرب پنجم با افتراض در صغرا و ضرب ششم 

گردد. و نتیجه در شكل سيم  با افتراض در صغرا و عدول در كبرا به ضرب اول بر می
 همياره جزئی است.

شكل سيم ایجاب صغرا است. بنابراین سالبه شأنیت نصدارد   گفتیم كه شرر انتاج
 هصغرا در این شكل قرار گیرد. اما در منطق اشراقی با روش تحيیل سالبه به ميجبص 

تر آن كه از دو سصالبه هرگصز    تيان آن را صغرا قرار داد. و جالب معدولۀ المحميل می
تصيان از دو سصالبه بصه     یقیاس منتج نیست، ولی با تيجه به تحيیل سالبه به ميجبه م

تصيان از   دهد كه در شكل سيم می روش اشراقی بهره برد. و لذا شیخ اشراق تذكر می
 دو سالبه استفاده كرد مشرور بر آن كه سلب منتقل به نتیجه شيد:

 هیچ ب ا نیست؛. 1
 هیچ ب ج نیست؛. 8

9 .... . 
 سیاق منتج است: این سیاق نتیجه ندارد. اما به روش تحيیل سالبه به ميجبه این

 هر ب غیر ا است؛. 1
 هر ب غیر ج است؛. 8

 بعض غیر ا غیر ب است.. 9

شيد كصه از   جا روشن می در این صيرت ميضيع معدولۀ الميضيع خياهد بيد. از این
تيان بهره برد. ولی شیخ اشراق آن را بیان نكرده است؛  دو سالبه در شكل اول هم می
 زیرا در معرض مغالطه است.
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 اول از دو سالبه: شكل
 هیچ ا ب نیست؛. 1
 هیچ ب ج نیست؛. 8

9 .... . 
این سیاق به دلیل سالبه بيدن هر دو مقدمه منتج نیست، اما با روش تحيیل به ميجبه 

 منتج است:
 هر ا غیر ب است؛. 1
 هر ب غیر ج است؛. 8

 هر ا غیر غیر ج است.. 9

تحيیل بصرد؛ زیصرا مفصاد    « هر ا ج است»تيان به  البته باید تيجه داشت نتیجه را نمی
هر ا غیر آن چیزي »نیست؛ چين مفاد نتیجه این است كه « ج»همان « غیر غیر ج»

هیچ »تياند با ج هم مصداق نباشد مانند  این مفاد می«. است كه آن چیز غیر ب است
هر »تيان نتیجه گرفت  كه از این دو نمی« انسان سنگ نیست هیچ سنگ كليد نیست

درست است؛ زیرا معنصاي  « هر انسان غیر غیر كليد است»ولی « انسان كليد است
هیچ انسصان سصنگ نیسصت هصیچ     »تياند با ج هم مصداق باشد مانند  اعم دارد. و می

رو  درست است. از این« هر انسان حیيان است»كه در این ماده « سنگ حیيان نیست
 ق استفاده از دو سالبه را در شكل اول بیان نكرده است.شیخ اشرا

منطق اشراقی  كرد و روش جا داشت كه شیخ اشراق از شكل چهارم هم بحپ می
برد، اما به دلیصل دور   گانه آن را به یك ضرب تحيیل می پنج هنیز تمام ضروب منتج

 بيدن آن از ذهن از آن صرف نظر كرد.
 

 ه شكل اولتحويل شكل دوم، سوم و چهارم ب
تيان همه ضروب منتجه هر شكلی را به ضصرب اول همصان    اگر در روش اشراقی می
تيان اشكال دیگر را به شكل اول تقلیل داد؟ این پرسصش در   شكل تقلیل داد، آیا می
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تر است؛ زیرا نتیجه در شكل سيم حتی در منطق اشصراقی   خصي  شكل سيم جدي
ئی كه در معرض مغالطصه اسصت، دوري   جزئی است در حالی كه منطق اشراقی از جز

اي هصم   كند. به هر حال منطق اشراقی به این مسئله نپرداخته و شاید حتی اشصاره  می
دانصان در مقصام    باشد، اما پاسخ به این پرسش مثبت است. اجماال منطصق   بدان نكرده

اعتبار شكل دوم و سيم با عكس كردن كبرا در شكل دوم و عكس كردن صصغرا در  
 اند. تحيیل دو شكل را به شكل اول پذیرفته شكل سيم

شكل دوم: گفتیم كه شرر شكل دوم آن است كه محميل در دو مقدمصه نقیضصین   
 باشند. بنابراین دوحالت در شكل دوم قابل فرض است یا صغرا معدوله است یا كبرا:

 صغراي معدوله:
 هر ا غیر ب است؛. 1
 هر ج ب است؛. 8

 هر ا غیر ج است.. 9

دهصیم و    كنیم و كبرا قرار مصی  تحيیل آن به شكل اول صغرا را عكس نقیض میبراي 
 كنیم: كبرا را صغرا و نتیجه را نیز عكس نقیض می

 تبدیل كبرا به صغرا 8از    هر ج ب است؛. 0

 به عكس نقیض ميافق 1از    هر ب غیر ا است؛. 2
 شكل اول 8و  1از    هر ج غیر ا است،. 1

 به عكس نقیض ميافق 1از    هر ا غیر ج است.. 2

 كبراي معدوله:
 شيد: براي تحيیل به شكل اول تنها كبرا عكس نقیض می

 هر ا ب است؛. 1

 هر ج غیر ب است؛. 8

 هر ا غیر ج است؛. 9

 به عكس نقیض ميافق 8از   هر ب غیر ج است؛. 0
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 شكل اول 0از ا و   هرا غیر ج است؛. 2

عكس نقیض ميافصق تحيیصل ببصریم، بصه     شكل سيم: هرگاه صغراي شكل سيم را به 
 گردد. شكل اول بر می

 هر ب ا است؛. 1
 هر ب ج است؛. 8

 بعض ا ج است؛. 9

 به عكس نقیض ميافق 1از  هر غیر ا غیر ب است؛. 0

 شكل اول 8و  0از  هر غیر ا غیر ج است.. 2

اما اگر شكل سيم هر دو سالبه كلیه باشند، صغرا را ابتدا به عكصس مسصتيي تبصدیل    
 گردانیم: كنیم و بعد هر دو را معدولۀ المحميل می می
 هیچ ب ا نیست؛. 1
 هیچ ب ج نیست؛. 8

 از دو سالبه نتیجه ندارد   ....  . 9

 عكس مستيي 1از   هیچ ا ب نیست؛. 0

 نقض محميل  0از   هر ا غیر ب است؛. 2

 نقض محميل  8از   هر ب غیر ج است؛. 1

 شكل اول 2و  0از  هر ا غیر غیر ج است. 2

 را مساوي با ج دانست.« غیر غیر ج»همانطير كه پیشتر اشاره كردیم، نباید 
 شكل چهارم: این شكل با شرایط آن داراي پنج ضرب منتج است:

 كلیه كبرا؛ هميجبكلیه صغرا و  هميجب. 1
 جزئیه كبرا؛ هميجبكلیه صغرا و  هميجب. 8

 كلیه كبرا؛ هميجبكلیه صغرا و  هسالب. 9

 كلیه كبرا؛ هسالبكلیه صغرا و  هميجب. 0

 كلیه كبرا. هسالبجزئیه صغرا و  هميجب. 2
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گصردد. ضصرب    ضرب دوم با عكس صغرا و كبرا و افتراض هر دو به شكل اول بر مصی 
گردد. ضصرب   سيم با عكس صغرا و عدول و عكس كبرا و افتراض به شكل اول بر می

گصردد.   شصكل اول بصر مصی   چهارم با عكس صغرا و افتراض و عكس كبرا و عدول بصه  
 گردد. ضرب پنجم با عكس صغرا و افتراض و عكس كبرا و عدول به شكل اول بر می

گصردد،   هر شكل به ضرب اول همان شكل بر مصی  هبدینسان نه تنها ضروب منتج
 گردد. بلكه ضرب اول اشكال دیگر به ضرب اول شكل اول بر می

 

 قياس استثنايى
شيد. قیاس اقترانی قیاسی اسصت كصه    استثنایی تقسیم میقیاس در منطق به اقترانی و 

نتیجه یا نقیض آن در یكی از مقدمات به طير آشكار ميجيد نیست، بلكه نتیجصه در  
اند. قیاس  هاي اقترانی هاي چهار گانه همگی از نيع قیاس است. شكل لدو مقدمه كام

بصه طصير آشصكار    استثنایی قیاسی است كه نتیجه یا نقیض آن در یكی از دو مقدمصه  
 ميجيد است. براي نمينه:

 اگر خيرشید طليع كند، روز ميجيد است؛. 1
 خيرشید طليع كرد؛. 8

 پس روز ميجيد است.. 9

 اگر خيرشید طليع كند، روز ميجيد است؛. 0

 روز ميجيد نیست؛. 2

 پس خيرشید طليع نكرد.. 1

ر نمينه دوم نقیض در نمينه اول نتیجه به طير آشكار در مقدم متصله ميجيد است. د
 نتیجه به طير آشكار در تالی متصله ميجيد است.
شيد. قیاس اتصالی آن اسصت كصه    قیاس استثنایی به اتصالی و انفصالی تقسیم می
و انفصصالی آن اسصت كصه شصرطی آن      ؛شرطی آن متصله است مانند دو نمينه گذشته

 منفصله است. مانند:
 ست؛یا این عدد زوج است یا این عدد فرد ا. 1
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 این عدد زوج است؛. 8

 پس این عدد فرد نیست.. 9
 

 تحويل منفصله به متصله
 همنفصلمانعۀ الجمع.  همنفصلمانعۀ الخلي و  همنفصلحقیقیه،  همنفصله سه قسم است: منفصل

شيند. بنابراین یكصی   شيند و با هم رفع نمی حقیقیه آن است كه اجزاي آن با هم جمع نمی
یا این عدد زوج است یا این عدد »از اجزاي آن صادق است و ما بقی كاذب است. مانند 

شصيند، خصياه    مانعۀ الخلي آن است كه تنها اجزاي آن با هم رفع نمصی  همنفصل«. فرد است
یا زیصد در  »اجزاي آن با هم جمع نشيند مانند مثال قبلی و خياه با هم جمع شيند مانند 

مانعۀ الجمع آن است كه تنها اجزاي آن بصا   همنفصلو « شيد آب است یا غرق در آب نمی
حقیقیه یا هر دو رفع بشيند  همنفصلانند مثال شيند خياه هر دو رفع نشيند م هم جمع نمی

با تيجه به تيضیحات باال منفصلۀ «. شيد یا زید در آب نیست یا غرق در آب می»مانند 
 مانعۀ الخلي است. همنفصلمانعۀ الجمع و  همنفصلحقیقیه تركیبی از 

رود. روش تحيیصل   هر منفصله مانعۀ الخلي و مانعۀ الجمع به متصله تحيیصل مصی  
مانعۀ الخلي را نقیض كنیم  همنفصل همتصله آن است كه یكی از دو مؤلف ۀ الخلي بهمانع

و مقدم متصله قرار دهیم و مؤلفه دیگر را تالی آن قرار دهیم و روش تحيیصل مانعصۀ   
مانعۀ الجمع را مقدم شرطی قرار دهیم و  همنفصلهاي  الجمع آن است كه یكی از مؤلفه
یا زید در آب »مانعۀ الخلي  همنفصلار دهیم. بنابراین نقیض مؤلفه دیگر را تالی آن قر

یا « شيد اگر زید در آب نیست، غرق در آب نمی»به « شيد است یا غرق در آب نمی
مانعصۀ   هرود و منفصصل  ، تحيیل مصی «شيد، در آب است اگر زید غرق در آب می»به 

نیسصت،   اگر زیصد در آب »به « شيد یا زید در آب نیست یا غرق در آب می»الجمع 
تحيیل « شيد، در آب نیست اگر زید غرق در آب نمی»و به « شيد غرق در آب نمی

مانعۀ الخلي به دو  همانعۀ الجمع به دو متصله و هر منفصل همنفصلرود. بنابراین هر  می
 رود. حقیقیه به چهار متصله تحيیل می همنفصلمتصله و هر 
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 تحويل استثنايى به اقترانى
ایی به اقترانی كافی است نشان دهیم كه استثنایی اتصالی به اقترانی براي تحيیل استثن

رود، بنابراین اسصتثنایی   گردد؛ زیرا نشان دادیم كه منفصله به متصله تحيیل می بر می
رود. اما براي تحيیصل اسصتثنایی اتصصالی بصه      انفصالی به استثنایی اتصالی تحيیل می

الی را بیان كنیم. قیاس استثنایی اتصالی در اتص هترانی الزم است ابتدا حاالت منتجاق
حالت وضع مقدم براي نتیجه گرفتن وضع تالی و در حالت رفع تصالی بصراي نتیجصه    

 گرفتن رفع مقدم منتج است.
 وضع مقدم:
 اگر خيرشید طليع كند، روز ميجيد است؛. 1
 خيرشید طليع كرد؛. 8

 روز ميجيد است.  . 9

 رفع تالی

 كند، روز ميجيد است؛اگر خيرشید طليع . 1

 روز ميجيد نیست؛. 8

 پس خيرشید طليع نكرد.. 9

 گردد: استثنایی رفع تالی با عكس نقیض متصله به وضع مقدم بر می

 1عكس نقیض  اگر روز ميجيد نباشد، خيرشید طليع نكرده است؛. 0
 وضع مقدم 0از ا و     پس خيرشید طليع نكرد.. 2

ستثنایی اتصالی وضع مقدم برگشصتند. اكنصين نيبصت آن    ها به ا استثنایی هجا هم تا این
است كه اتصالی وضع مقدم را به اقترانی شكل اول برگردانیم. استثنایی وضع مقدم دو 
حالت دارد یا در متصله بین مقدم و تالی آن اشتراكی وجيد دارد یا اشتراكی وجصيد  

ی آسان اسصت؛ زیصرا   ندارد. اگر بین مقدم و تالی اشتراكی باشد، بازگشت آن به حمل
 كنیم: دهیم و متصله را به حملی تبدیل می مقدمه دوم را صغرا قرار می

 اگر انسان حیيان باشد، انسان جسم است؛. 1
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 انسان حیيان است؛. 8

 پس انسان جسم است.. 9

 رود:  این استثنایی به قیاس اقترانی زیر تحيیل می
 انسان حیيان است؛. 1
 هر حیيانی جسم است؛. 8

 پس انسان جسم است.. 9

اما اگر مقدم و تالی آن اشتراک نداشته باشند، در این صيرت باید تصریح به اشتراک 
شيد و گرنه به اقترانی تحيیل نمی رود. مثال استثنایی طليع خيرشید و وجصيد روز  

 تيان به صيرت زیر به اقترانی حملی شكل اول تحيیل برد: را می
 ست؛این وقت زمان طليع خيرشید ا. 1
 هر وقتی كه زمان طليع خيرشید باشد، روز است؛. 8

 این وقت روز است.. 9

 گردد. هاي اسثتنایی به حملی شكل اول بر می بنابراین تمام قیاس
 

 نتيجه
ضروریه و با تيجه  هكلی هتحيیل قضایاي مختلف به ميجبدر منطق اشراقی با تيجه به 

عكس مستيي و عكس نقیض در حملی و شرطی، تمام ضروب منتجه از  هبه دو قاعد
رونصد.   قیاسهاي اقترانی و استثنایی به ضرب اول شكل اول قیاس اقترانی تحيیصل مصی  

هاي در عليم را از باب سالبه به انتفاي محميل تلقی كنیم.  البته با این مالحظه كه سالبه
انتفاي محمصيل هسصتند یصا نیسصتند یصا در       هاي محصيره تنها سالبه به اما این كه سالبه

 همچنینطلبد.  هاي به انتفاي محميل هستند، پژوهش مستقلی می خصي  عليم سالبه
تيان به متصله یا منفصله تبدیل كرد، این پرسش جدي  از آن جایی كه هر حملی را می

است كه در منطق صيرت اصل در استدالل اقترانی حملی است یا اصصل در اسصتدالل   
ارسطيیی بر بنیاد حملی بنا نهاده شده است و مبناي منطق  تثنایی شرطی است. منطقاس

اشراقی نیز همین است. اما سخن در این است كه با چه معیاري اصل را اقترانی حملی 
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قرار دهیم در حالی كه منطقا  عكس آن هم ممكن است. تقدم قیاس اقترانی بصر قیصاس   
 است كه باید به انجام برسد.استثنایی یا بالعكس پژوهش دیگري 
                                                 

 نوشت پي
و ذلصك ألنصا إذا قلنصا طلصيع الشصمس       لم یقل و أنياعه نظرا إلی الميادو « قال اصناف التركیب الخبري». و إنما  1

مستلزم ليجيد النهار أو قلنا إذا كنت الشمس طالعۀ فالنهار ميجيد لم یتغیر ماهیۀ الخبر فصی قيلنصا عصن خبریتصه     
المتعینۀ و قد تغیر التركیب بالحمل و اليضع، فإذن هذه االمير المدخل لها فی تحصیل ماهیات األخبصار المتعینصۀ   

هی عيارض تلحقها بحسب ما یقتضیه أحيالها الخارجۀ بعصد تحصصیل خبریتهصا فیصصیرها     فلیست بفصيل لها بل 
المتصل و المنفصصل   كاصنافا. و إذا نظرنا إلی الصير فالشك فی أن الحملی و الشرطی نيعان تحت الخبر و كذل

 سصینا،  تحت الشرطی و حینئذ ینبغی أن یحمل األصناف فی قيله علی اليضصع اللغصيي دون اإلصصطالحی. )ابصن    
110:1029  

. و اما چين خياهیم كه حملی متصله كنیم، هر مفردي را قضیه باید كرد بایجاب یا سلب بسیط، پس میصان  8
ست متصله كنیم گيئیم: اگصر انسصان   ا این قضایا باتصال حكم كرد مثال خياهیم كه این را كه انسان حیيان
انسان حجر نیست، متصله كنیم گيئیم: چنین ميجيد است حیيان ميجيد است. و همچنین این قضیه را كه 
سالبه چنان بصيد   رد حملی ميجبه با منفصلهنیست البته كه چين انسان ميجيد است حجر ميجيد است. 

ميجبه  منفصلهكه گيئی چنین نیست كه یا انسان ميجيد است یاحیيان ميجيد است و رد حملی سالبه با 
  182: 1922حجر. )نصیرالدین طيسی،  چنان بيد كه گيئی: یا انسان ميجيد است یا

. . و اشتراک الثالثۀ فی الخبریۀ و ليازم الخبریۀ من صليح جزئیۀ الحجۀ و ... و الخبریۀ هصی كجصنس لهصا    9
به این دلیل است كه قضیه از معقيالت ثانیه منطقصی اسصت نصه از    « كجنس»تعبیر   83:1922)سهرودي، 

 جنس و فصل دارد. ندارد، بلكه منزلتراین جنس و فصل مفاهیم ماهيي بناب

طليع الشمس یلزمه »، بأن یصرح باللزوم أو العناد، فنقيل الشرطیات یصح قلبها إلی الحملیات. و اعلم أن  0
  80: 1928عن الحملیات. )سهروردي،  منحرفۀفكان الشرطیات « یللیعاندهاال»أو « وجيد النهار

یء كثیرة، فلیجعل لذلك البعض فی القیاسات اسم خا  و لیكن و البعض فیه إهمال أیضا؛ فإن بعض الش .5

فتصیر قضیۀ محیطۀ فیزول عنها االهمال المغلّط و الینتفع بالقضیۀ البعضیۀ إال « كل ج كذا»مثال ج، فیقال 

  82:1928)سهرودي،  فی بعض مياضع العكس و النقیض.
ۀ إال ميجبۀ و الیقصع الخصبط   یكين لنا قضی. فنجعل السلب فی المحیطۀ جزء المحميل او الميضيع حتی ال 1

جزاء فی مقدمات األقیسۀ و الن السلب له مدخل فی كين القضیۀ السالبۀ قضیۀ إذ هي جزء التصدیق فی اال
  92: 1928علی ما سبق. )سهروردي، 

. و لما كان السلب وجيدیا من وجه ما من حیپ إنه نفی فی الذهن و حكم عقلصی و لصیس التصصدیق هصي      2
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نسبۀ االیجابیۀ التی یقطعها السلب فحسب؛ فإن التصدیق بعد السلب باق فالنسبۀ التصصدیقیۀ الباقیصۀ عنصد    ال

السلب غیر النسبۀ اإلیجابیۀ المشهيرة. فالسلب هي حكم وجيدي اي له وجيد فی الذهن و إن كان قاطعصا  
  22: 1928إلیجاب آخر. )سهروردي، 

ناها ههنا مختصرة مضبيطۀ بضيابط قلیلۀ العدد كثیصرة الفيایصد، و هصی    . و اآللۀ المشهيرة الياقیۀ للفكر جع 2
  18: 1928كافیۀ للذكی و لطالب اإلشراق. )سهروردي، 

. االمتیاز بین القضایا بالعيارض دون الفصيل؛ إذ یرجع الجمیع إلی ميجبۀ كلیۀ حملیصۀ ضصروریۀ. ... و دع    3
  82:1922)مالصدرا، عنك اإلطنابات التی الفائدة فیها سيي إفراغ أوعیۀ الدماغ من وساوس الخیاالت. 
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