
 

 

 132- 101، صفحات 1395، پاييز و زمستان 30خرد، شماره  جاويدان

    تلخيص الحقائقمنطق ابهري در 
* ميمهدي عظي

1  

 چكيده

اسـت  ) دانشمند برجسـتة ايرانـي   597؟-656اثيرالدين مفضل بن عمر ابهري (؟
واال داشته اسـت. مخطـوط فاضـل      ميهاي مختلف علوم عقلي مقا كه در شاخه
شـود مشـتمل    كوپريلي استانبول نگهداري مي  ةدر كتابخان ، كه1618احمد پاشا 

 ر
ـ���، ا�ح�ـ��� ���ـ�، ا�
ـ	ار ��ـ�نهـاي   است بر چهار رساله از او، بـه نـام  
سـت در منطـق، طبيعيـات، و    ا  اي گانـه  يـك سـه  ، كه هرا�ح���� ز��ة، و ا������

����اصـل استنسـاخ كـرده و      ةها را كـاتبي قزوينـي از نسـخ    . اين رساله�����ا��
ابهري به خط خود بر صدر همة آنها يادداشت إنهاء بـا تـاريخ و توقيـع نوشـته     

اسـت.   ا�ح�ـ��� ���ـ�آيد تقديم و تحقيق بخش منطق  است. آنچه در پي مي
هـاي   ، فاقـد نـوآوري  ا�ح�ـ��� ���ـ�جمله در منطق ابهري در اين رسائل، از 

نسـخه بـودنِ    ست. بـه اقتضـاي تـك   سينا كّلي تابع منطق ابن باً بهبعدي او و تقري
  ايم. مخطوط، روش قياسي را براي تصحيح آن برگزيده

  
، منطق ابهري، فاضـل احمـد   ا�ح���� ����ابهري، اثيرالدين،  :واژگان كليدي

  .1618پاشا 
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  22/9/1395تاريخ پذيرش:     10/8/1395تاريخ دريافت: 
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  ل و آثار ابهري. نگاهي به احوا1
مـردي   اي بود ميان قزوين و زنجان، از ايراني كه قريه 2در ابهر، 5901هاي دهة  در يكي از سال

ـ مفضل بـن عمـر ابهـري. مفضـلِ نوبـاوه       به نام عمر، كودكي زاده شد كه مفضل نام گرفت
كـه بـه نوجـواني رسـيد وطـن را،        هاي آغازين را در ديار خويش ديد، ولي هنگامي آموزش

هواي آن در سـرش افتـاد    610هاي عاطفي، قفسي تنگ يافت و در حدود  رغم همة جاذبه به
    3 كه پر كشد به فراخناي سپهر درخشان دانش آن روزگارـ به سمرقند.
 4الـدين عميـدي (د.   ركندر اين مهد دانش و انديشة عصر، جايگاه بلند دانشمنداني چون 

علـم تشـنه    )، كـه در نگـاه ايـن طالـب    7قـرن   نيمة نخست 5الدين كشّي (شُك. ) و زين614
انگيـز   ربـا و دل  كردنـد، بـرايش بسـي هـوش     ناپيدا جلوه مـي  درياهايي ژرف و كرانهمچون 

توفيد، سـهمگين نيـز    كه در ميدان مناظره موج هر يك بر ديگري مي  مينمود؛ و البته هنگا مي
سـت ابهـريِ نوآمـوز هـر     ي در آن روزگار آبشارهاي بلندي بودند كـه د عميدي و كّش 6بود.

شد باز از آستان آنان كوتاه بـود. بـا ايـن همـه، چشـمة       اندازه هم كه از آستين طلب دراز مي
علـم جـوان     در آن زمانه و زمينه بود كـه طالـب   )618الدين مصري (د.  قطبگوارايي، چون 

 الـدين مصـري، خـود، شـاگرد     اين قطـب  7توانست عطش خود را از دهش او فرونشاند. مي
واسـطة   ) بود؛ و بدين سان ابهري از طريـق او افتخـار شـاگردي بـا    606(د. فخرالدين رازي 

دانشمندي را يافت كه براي وي در حكم عنقاي مغرب بود. شايد از همـين روي اسـت كـه    
شـك، از همـين راه اسـت كـه ابهـري       نيز، بي 8اند. خطا شاگرد فخر دانسته كساني ابهري را به

اش  هاي بعـدي  اثر پذيرفته است ـ اثرپذيري پررنگي كه آشكارا در نوشته  جد از فخر رازي  به
    9نمايان است.

- 617 10عالءالـدين محمـد خوارزمشـاه (حـك.    ها زير فرمـانروايي   سالسمرقند در اين 
 11بود؛ همان كبك خراماني كه، غافل از سرپنجة شاهين قضا، بر پيغام چنگيز قهقـه زد،  )596
بـا يـورش چنگيـز،     12جـويي او را برانگيخـت.   توزي و انتقام ينهاش را كشت، و خوي ك پيك

به غرب جهـان اسـالم كوچيـد ـ بـه روم،       620سمرقند ديگر امان نداشت، و ابهري در دهة 
در آنجا موصل را براي اقامت برگزيد، شـهري كـه همچـون صـدفي      13يعني آسياي كوچك.
) را در خـود داشـت.   639لي (د. وصـ الدين بن يـونس م  بها، به نام كمال امن مرواريدي گران

ويـژه در فراگيـري    اي كه ابهري افتخار شاگردي وي را، به شناس برجسته دان و ستاره رياضيـ 
    14زد. خلكان بود، سر مي گاه ابن ، يافت. ابهري گهگاه به اربيل نيز، كه سكونتمجسطي

كـه دانشـمندي   نورسـته بل   مـي عل با وجود اين، ابهري خود در اين زمان، ديگر نه طالـب 
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) از 675الـدين كـاتبي قزوينـي (د.     پرآوازه بود ملقب به اثيرالدين، كه سـتارگاني چـون نجـم   
 16)،681خلكـان (د.   تـوان ابـن   از ديگـر شـاگردان او مـي    15گرفتنـد.  آفتاب وجود او پرتو مي
الدين اصـفهاني   و شمس 18)،682زكريا بن محمد قزويني (د.  17)،672نصيرالدين طوسي (د. 

  را نام برد.     19 )688 (د.
علم نوجوان كه قرية ابهر را به شـوق دانـش رهـا كـرده، و پهنـة خـاوري و        باري، طالب

گسترة باختري جهان اسالم را درنورديده بود، اينك عالم كاملي شـده بـود كـه آوازة آثـارش     
 هـايش در منطـق، فلسـفه، كـالم، هندسـه، رياضـيات،       افكند و سياهة نوشـته  بر اثير طنين مي

كه سفر يگانة فرصـت را  «با اين همه، او  20رسيد. مي 37 عدد شناسي به اخترشناسي، و كيهان
بود، شايد خسته از اين سفر دراز، هواي بازگشـت بـه وطـن در     21»سراسر در سلسله پيموده
بـه ايـران بازگشـت و روزهـاي پايـاني عمـر را در شبسـتر         646از  سر يافت و اندكي پـيش 

  گذراند.  
اش را  كوچـك   تـاب زادگـاه   اي بـي  وان، كه روزي روزگاري همچـون پرنـده  مفضلِ نوج

يافـت و   اش پهنة جهان را قفسي تنگ مي چونان قفسي تنگ رها كرده بود، اينك سيمرغ جان
و 22بند تـن را در شبسـتر وانهـاد    بود كه تخته 656هاي سال  احتماالً در يكي از روزها يا شب

به سوي قلة قاف پركشيد تا كسي او را بازنيابد. و شايد دوبيتي زيـر تراويـدة يكـي از آنـات     
  دلتنگي او در واپسين روزهاي عمر بوده باشد.

  مسكين دل من چـو محـرم راز نيافـت   
 

ــم    ــان ه ــس جه ــدر قف ــت ون   آواز نياف
 

ــم شــد  ــاهرويي گ ــف م ــدر ســر زل   ان
 

  23اش بازنيافـت  شبي بود و كـس  تاريك  
 

  رفي نسخه و شيوة تصحيح. مع2
شـود   كوپريلي استانبول نگاه داشته مـي   ةدر كتابخان ، كه1618مخطوط فاضل احمد پاشا، ش. 

ـ      پژوهشي حكمت و فلسفه  ةو عكس آن در مؤسس آيشـنر،    ةايران موجـود اسـت و، بـه گفت
ــتي از آن در كتابخانــ  ــا، ش.    ةرونوش ــراد مّل ــود دارد1416م ــم  ؛، وج ــي از مه ــرين  يك ت

چهار رسـاله از ابهـري اسـت، بـه       ةهاي آثار ابهري است. اين مخطوط دربردارند نوشته دست
كه كاتبي قزويني آنهـا را   24؛ا�ح�ـ��� ز��ة، و ا������ ر
���، ا�ح���� ����، ا�
	ار ���نهاي  نام

اصل براي خودش رونويسي كرده و همه را بر ابهري فروخوانده و ابهري بر صـدر    از نسخه
انـد و،   حكمـي ـ  طبيعـي ـ  هايي منطقـي  گانه نوشته است. اين چهار رساله سه 25»إنهاء«ا همة آنه

منطقي كه در اين آثار شرح داده شـده اسـت، بـه شـيوة مرسـوم،      «گويد،  كه رويهب مي چنان
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گونـه   اش بسـط دهـد هـيچ    هايي كه ابهري مقدر بود در آثـار بعـدي   سينوي است و از آموزه
 76الـف تـا    44( ���� ا�ح���� دومين از اين چهار، 26.»گذارند ش نميهايي را به نماي نشانه

 ة، بر صـفح 627 ةقعد ذي 25كتابت شده و ابهري در  627شعبان  28الف) است كه به تاريخ 
  نوشته است: ءآغازين آن، چنين انها

ملت و دين، شرف اسالم و مسـلمين،    ةاين كتاب را امامِ فاضلِ عالمِ كامل، ستار
كيمان و فاضالن، زيور محققان، حسيب عراق، علي بن عمر بـن علـي   سرور ح

اسـتواري و از سـر بحـث و     اش را مـدام گردانـد، بـه    قزويني، كه خداوند فضل
تحقيق، و مطارحه و تدقيق، نزد من خوانـد. ايـن خوانـدن در بيسـت و پـنجم      

قعدة سال ششصد و بيست و هفت پايان يافت. اين را مؤلّف كتاب، مفضـل   ذي
  الف).44گويان، نوشت ( ن عمر بن مفضل ابهري، مر خداي تعالي را سپاسب

  در سه بخش تنظيم شده است: ���� ا�ح����
  ا��%$ ا�ول: ا�� �� 

&���  ا��%$ ا�(�)&: '& ا���$ ا��
  ا��%$ ا�(��-: '& ا���$ ا,�+&.

  ويب شده است:به اين قرار تب» چهار جمله«آيد، در  قسم اول، كه متن ويراستة آن در پي مي
  ا�/��� ا�و�ی

  ا�345 ا�ّول: ا�ح��1 إ�ی ا�� ��
  ا�345 ا�(�)&: '& دال�� ا��75 �6ی ا��� ی

  ا��5	د وا��;�: یا�345 ا�(��-: '
  ا�=�& وا�/>�& یا�345 ا�	ا��: '

  ا��ح�ول وا��وAوع یا�345 ا����<: '
  ا�Cا�& وا��	A&  یا�345 ا�%�دس: '

  ا���%�ا��ح�والت  یا�345 ا�%���: '
' :E��)یا�345 ا� $
  ا�حّ� وا�	

  ا�/��� ا�(�)��
  ا����F یا�345 ا�ّول: '

�+��
  ا�345 ا�(�)&: '& إی/�ب ا�ح���� و
  ا�345 ا�(��-: '& 4Lوص ا�ح����ت وح4	ه� وإه���+�

  ا�345 ا�	ا��: '& �واد ا���Fی� و1+��+�
  ا��M4Nت یا�345 ا����<: '
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  ا�� M45ت یا�345 ا�%�دس: '
  ا�OP� N ی3 ا�%���: 'ا�45

' :E��)یا�345 ا� >=�  ا�
  ا�/��� ا�(��(�

  ا����س  یا�345 ا�ّول: '
  االNP	ا)�ت ا�ح���� یا�345 ا�(�)&: '

  االNP	ا)�ت ا�R	��Q یا�345 ا�(��-: '
  ا����
�ت اال
N( ���� یا�345 ا�	ا��: '

�� یا�345 ا����<: 'S	ت ا���
  ا����
��  ا�/��� ا�	ا�
  ا���Fی� ا�N& ه& �واد ا����
�ت  ی' ا�345 ا�ّول:

  ا��	ه�ن یا�345 ا�(�)&: '
  ا����
�ت ا�T%�� &N �	ه�)�� یا�345 ا�(��-: '

  
نسخه اسـت، بـه ناچـار، از روش قياسـي بـراي       تك ���� ا�ح����جا كه مخطوط  از آن

ه ها و بندهاي ناخوانا، مطموس، يا محذوف را بـر قيـاس سـ    ايم: واژه تصحيح آن بهره جسته
سهروردي، يا به مقتضاي سياق بازنويسـي   ا���ح�ترسالة ديگر ابهري و در يك جا بر قياس 

  ايم.   كرده
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 Eزی�UV ص5حۀ 	4وی� Eزی�UV ص5حۀ 	4وی� Eزی�UV ص5حۀ 	4وی� Eزی�UV ص5حۀ 	ا�ح�����4وی  ا�ح�������� ا�ح�������� ا�ح������������        
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 �� � Y�� ی�)ی�Z ص5حۀ 	4وی� �� � Y�� ی�)ی�Z ص5حۀ 	4وی� �� � Y�� ی�)ی�Z ص5حۀ 	4وی� �� � Y�� ی�)ی�Z ص5حۀ 	ا�ح�����4وی  ا�ح�������� ا�ح�������� ا�ح������������        
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 ا�ح�������� ا�ح�������� ا�ح�������� ا�ح�����4وی	 ص5حۀ �Zی�)ی �4وی	 ص5حۀ �Zی�)ی �4وی	 ص5حۀ �Zی�)ی �4وی	 ص5حۀ �Zی�)ی ����        
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    الف| ۴۴|

    تلخيص احلقائقتلخيص احلقائقتلخيص احلقائقتلخيص احلقائقکتاب کتاب کتاب کتاب 

        

إالمام العامل الفاضل أالوحد الاكمل احملقق العالمة، حرب أالمة، قدوة %مئة، برهان احلق،  ١وال�صنفّه م
هادي اخللق، ٔاثري املK واJين، جحة إالسالم واملسلمني، ٔاسـتاذ احلکامء واملتلكمني، ٔافضل املتأخرين، 

 حياته.املفضل بن معر بن املفضل أالهبري، ٔاطال هللا بقاه ومتع إالسالم بطول 
  

قرٔا عّيل هذا الکتاب إالمام الفاضل العامل الاكمل، جنم املK واJين، رشف إالسالم واملسلمني، سـيد 
العراق، عيل بن معر بن عيل القزويىن، يُدمي هللا فضi، قراءة  ٢احلکامء و%فاضل، زين احملققني، حسيب

عرشين من ذي العقدة، سـنة سـبع وعرشين حبٍث وحتقيٍق ومطارحٍة وتدقيق. انتهت القراءة يف اخلامس وال 
  وسـ�ئه. کتبه مولف الکتاب املفضل معر بن املفضل أالهبري، حامداً ~ تعاىل.

 
  ب|  ۴۴|

        بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي
بعد محد هللا والثناء عليه کام هو ٔاهi ومسـتحقه والصـالة عـىل رسـو� محمـد وآ�، فـٕاّين حـّررُت للمخلصـني 

معة للعلوم احلمكية بأقسا�ا الثالثة املشـهورة، وسـلکت فيهـا طريـق طلـب احلـق وايثـار من الرفاق تذکرة جا
غريض من تأليفها ٕايصال املعـاين ٕاىل االٔذهـان. ال جـرم جعلتُهـا جمـردة ّمعـا وجـدُت يف  ٣الصدق وقد اكن ٔامهّ 

فرغـت مـا هـو رضوري %سـتحضـار منـه. وملـا  ٤الکتب من احلشو والتطويل؛ وأودعت فيها من لك يشء
ــتعنت ¤~ وّيل  تلخـيص احلقـائقتلخـيص احلقـائقتلخـيص احلقـائقتلخـيص احلقـائقمن حتريرهـا ّمسيتهـا  ليتـأدی امسهـا مسـّماها ويتطـابق لفظهـا ومعناهـا. واس

  التوفيق فهو حسبنا ونعم املعني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . موال�] أالصل: موال�م.١
  ب).۱۰۷( زبدة احلقائق . حسيب] مطموس يف أالصل، واملثبت من قياس٢
  . ٔاّمه] مطموس يف أالصل.٣
  . يشء] مطموس يف أالصل.٤
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    القسم االٔول: املنطق القسم االٔول: املنطق القسم االٔول: املنطق القسم االٔول: املنطق 
    وفيه مجلوفيه مجلوفيه مجلوفيه مجل

        امجلK أالوىل مثانية فصولامجلK أالوىل مثانية فصولامجلK أالوىل مثانية فصولامجلK أالوىل مثانية فصول

        الفصل أالّول: احلاجة ٕاىل املنطقالفصل أالّول: احلاجة ٕاىل املنطقالفصل أالّول: احلاجة ٕاىل املنطقالفصل أالّول: احلاجة ٕاىل املنطق
فهـو احلـمك عـىل اليشـء بنفـي أو  تصـديقتصـديقتصـديقتصـديققيقة اليشء يف ا´هن، وٕاّمـا فهو حصول ح  تصورتصورتصورتصوراعمل أّن العمل ٕاّما 

ً̧،ٕاثبات. ولك واحد من التصور والتصـديق قـد يکـون  ً̧،فطـر ً̧،فطـر ً̧،فطـر ــيئية«و» الوجـود«کتصـور  فطـر ، والتصـديق »الش
» العقــل«کتصــور  فطــري،فطــري،فطــري،فطــري، غــريغــريغــريغــري؛ وقــد يکــون »الــلك أعظــم مــن اجلــزء«و» الواحــد نصــف أالثنــني«بــأّن 

  ».  العامل حمتاج ٕاىل الصانع«و» ٕال� واحدا«، والتصديق بأّن »النفس«و
اÅهـول  ١، أعـين ترتيـب أمـور معلومـة ليتـأدی منهـا ٕاىل أن يصـريبـالفکربـالفکربـالفکربـالفکروما ليس بفطري ال حيصل ٕاّال 

معلوماً. وذÈ الرتتيب قد يکون صواً¤ وقد يکون خطـأ، وٕاّال ملـا وقـع بـني العقـالء خـالف. فالبـّد مـن عـمل 
  .¤ملنطق¤ملنطق¤ملنطق¤ملنطقصواب، وذÈ هو املوسوم الف| وال ۴۵فاصل بني اخلطأ |

املنطـق ال خيلـو ٕاّمـا أن يکـون بـدهييًا أو اليکـون؛ ال سـبيل ٕاىل الثـاين وٕاّال لـاكن حمتاجـًا ٕاىل  فٕان قيل:فٕان قيل:فٕان قيل:فٕان قيل:
االٔمر به ٕاىل غري النهاية؛ فال ميکـن أن حيصـل لنـا عـمل فاصـل بـني اخلطـأ والصـواب؛  ٢منطق آخر و يذهب

ال نسّمل أّن املنطق ٕان مل يکن بدهييًا اكن حمتاجـًا ٕاىل منطـق آخـر.  لنا:لنا:لنا:لنا:ق ق ق ق فاملنطق بدهيـي فال حاجة ٕاىل تعلمه؛ 
وهذا الّٔن املنطق وٕان مل يکن بدهييًا لکن بعضه بدهيـي وبعضه غري بدهيـي؛ والبدهيـي منـه فاصـل بـني اخلطـٕا 
 والصواب ا´ي يقع يف البعض ا´ي هو غري بدهيـي منه؛ فـال يقـع احلاجـة ٕاىل منطـق آخـر؛ ويکـون اÅمـوع

  فاصًال بني اخلطأ والصواب ا´ي يقع يف غري املنطق.

        الفصل الثاين: يف دالÒ اللفظ عىل املعىنالفصل الثاين: يف دالÒ اللفظ عىل املعىنالفصل الثاين: يف دالÒ اللفظ عىل املعىنالفصل الثاين: يف دالÒ اللفظ عىل املعىن
عـىل احليـوان » إالنسـان«، کـدالÒ ٣فهو ا´ي يعترب ¤لنسـبة ٕاىل ما وضـع � بـاملطابقةبـاملطابقةبـاملطابقةبـاملطابقةاللفظ قد يکون داللته 

عـىل » إالنسـان«وضـع �، کـدالÒ  فهو ا´ي يعترب ¤لنسـبة ٕاىل بعض ما بـالتضمنبـالتضمنبـالتضمنبـالتضمنالناطق؛ وقد يکون داللته 
فهو ا´ي يعترب ¤لنسـبة ٕاىل أمر خـارج ممـا وضـع � غـري منفـک عنـه يف  بـااللزتامبـااللزتامبـااللزتامبـااللزتاماحليوان؛ وقد يکون داللته 

 Òعىل قابل صنعة الکتابة.» إالنسان«ا´هن، کدال  
حيث أنّـه موضـوع واللفظ ٕاذا اكن موضوعًا ملعنيني ٔاحدهام جزء االٓخر، فٕان اعترب ¤لنسـبة ٕاىل اجلزء من 

�، اكن داللته عليه ¤ملطابقة؛ وٕان اعترب من حيث أنّه داخل مما وضع �، اكن داللتـه عليـه ¤لتضـمن. وکـذي 
  ٕاذا اكن موضوعًا لليشء وما يالزمه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . يصري] ساقط من أالصل.١
  الف).١٠٨( احلقائق زبدة. يذهب] مطموس يف أالصل، واملثبت من قياس ٢
  . �] ساقط من أالصل.٣
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        الفصل الثالث: يف املفرد واملؤلفالفصل الثالث: يف املفرد واملؤلفالفصل الثالث: يف املفرد واملؤلفالفصل الثالث: يف املفرد واملؤلف
ٕاذا ُجعـل اسـامً لشـخص » عبـد هللا«، و»ٕالنسانک«ا، املفرداملفرداملفرداملفرداللفظ ٕان مل يکن جزئه داالً عىل جزء معناه فهو 
ٕاذا » عبـد هللا«، و»حليـوان النـاطقک«ا، قـوالً قـوالً قـوالً قـوالً  میويس املؤلفاملؤلفاملؤلفاملؤلفمعني؛ وٕان اكن جزئه داًال عىل جزء معناه فهو 

  ُجعل صفًة.
. وٕان اكن معنـاه Ýّمـاً يف العقـل فـال أالداةأالداةأالداةأالداة، فهـو »يف«فظـة ل١کواملفرد ٕان مل يکن معنـاه Ýمـًا يف العقـل، 

والثـاين هـو إالمس. فهـو ٕان اكن موضـوعًا  الفعـلالفعـلالفعـلالفعـلمعنـاه أو ال يـدل. واالّٔول هـو  خيلوا ٕاما أن يـدّل عـىل زمـان
لشخص معني فهو الَعَمل. وٕان مل يکن موضوعًا لشخص معني، فـٕان أمکـن أن حيصـل معنـاه يف کثـريين عـىل 

عـىل الـثلج » الٔبـيضک«ا، املشـکكاملشـکكاملشـکكاملشـکك؛ أو ال عىل السوية فهـو »احليوان«و» ٕالنسانک«ا، املتؤاطئاملتؤاطئاملتؤاطئاملتؤاطئالسوية فهو 
  العاج فٕانّه عىل االّٔول أوىل ؤاشّد.و 

؛ وٕان اكن ال »لعـنيک«ا، املشـرتكاملشـرتكاملشـرتكاملشـرتك فهـو السـوية عـىل هلام ُوضع اكن فٕان يينمعن٢لواللفظ الواحد ٕاذا ُوضع 
عىل احليوان الصهّال وعىل الصورة املنقوشـة بشـلكه. واالٔلفـاظ الکثـرية » لفرسک«ا، املتشابهاملتشابهاملتشابهاملتشابهعىل السوية فهو 

  .مرتادفةمرتادفةمرتادفةمرتادفة می، تس»الليث«و» سدالٔ ک«إاذا ُوضعت ملعىن واحد، 

        الفصل الرابع: يف اللكي واجلزيئالفصل الرابع: يف اللكي واجلزيئالفصل الرابع: يف اللكي واجلزيئالفصل الرابع: يف اللكي واجلزيئ
؛ وٕان مل يکـن »هـذا إالنسـان«و» يدک«ز، اجلزيئاجلزيئاجلزيئاجلزيئاللفظ ٕان اكن نفس مفهومه مانعًا من وقوع الرشکة فيه فهو 

ــو  ــًا فه ــيمانع ــياللك ــياللك ــياللك ــل |اللك ــه ¤لفع ـکة في ــت الرشـ ــواء اكن ــانک«اب|  ۴۵، س ــة»ٕالنس ــوة العادم ــانع  ٣، أو ¤لق امل
  ».  لبارئک«ا، أو ٕان امتنع الرشکة فيه ملانع غري املفهوم، »لعنقاءک«ا

واملدلول عليه ¤للفـظ اللكـي صـورة عقليـة غـري مـانع مـن الرشـکة، فـال وجـود لهـا يف اخلـارج، الّٔن لك 
  موجود يف اخلارج فهو مشخص، وال يشء من املشخص بلكي، فاللكي وجوده يف ا´هن.

ــٕان قيــل ــٕان قيــلف ــٕان قيــلف ــٕان قيــلف يف نفــس خشصــية، وال يشء مــن املشــخص بلكــي، : املوجــود يف ا´هــن صــورة مشخصــة ف
مشـرتکة  ٤: ال نعين بکون الصـورة ا´هنيـة لكيـة أّن تـí الصـورة نفسـهاقلناقلناقلناقلنافالصورة ا´هنية ليست بلكية؛ 

بني الکثريين بل نعين بکوهنا لكية أّن ٔاّي خشص من أالشخاص اخلارجية من املاهية الواحـدة ٕاذا اïَخـَذ ا´هـُن 
  يع لواحقها اخلارجية اكن احلاصل يف ا´هن شيئًا واحداً.ماهيتَه جمردًة عن مج 

: اللكي من إالنسان هو إالنسانية مـن حيـث يه يه، وإالنسـانية مـن حيـث يه يه موجـودة فان قيلفان قيلفان قيلفان قيل
يف اخلارج، ٔالّهنا جزء مـن هـذا إالنسـان، وهـذا إالنسـان موجـود، وجـزء املوجـود موجـود، فإالنسـانية مـن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ساقط من أالصل.. ک] ١
  ساقط من أالصل.. ل] ٢
اكنـت الرشـكة ¤لفعـل اكٕالنسـان، ٔاو ¤لقـّوة : «...اللمحـات. العادمة] ساقط من أالصل، واملثبت من قيـاس مـا ذکـره السـهروردی يف ٣

  ).١٤٥، ص٤، جارشاق مجموعه مصنفات شـيخ(راجع: » العادمة للامنع اكلعنقاء...
  . نفسها] مطموس يف أالصل.٤
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: ال نسـّمل أّن اللكـي مـن إالنسـان هـو قلنـاقلنـاقلنـاقلنـاإالنسـان موجـود يف اخلـارج؛  حيث يه يه موجود، فاللكي مـن
إالنسانية من حيث يه يه، بل هو عبارة عـن إالنسـانية الـيت ال متنـع الرشـکة، وإالنسـانية هبـذا القيـد لـيس 

  جزءًا من هذا إالنسان؛ فاللكي ليس جزءًا من هذا إالنسان.

        الفصل اخلامس: يف احملمول واملوضوعالفصل اخلامس: يف احملمول واملوضوعالفصل اخلامس: يف احملمول واملوضوعالفصل اخلامس: يف احملمول واملوضوع
فـاجلمي هـو املوضـوع والبـاء هـو احملمـول. واالٔلفـاظ املرتادفـة ٕاذا ُجعـل بعضـها موضـوعًا » ج هو ب«نا: ٕاذا قل 

، مل يکن ذÈ محًال ووضعاً يف املعـىن؛ بـل الوضـع وامحلـل احلقيقـي ال »إالنسان برش«وبعضها محموالً، کقولنا: 
وال يکـون ». إالنسـان ضـاحك«، کقولنـا: بّد فيه من معنيني متغايرين لُيجعل ٔاحُدهام موضوعًا واالٓخر محمـوالً 

املراد منه أن ُجعل ٔاحُدهام يه حقيقـة االٓخـر، الّٔن اليشـء ال يکـون نفـس غـريه؛ بـل املـراد منـه أّن اليشـء 
ا´ي يصدق عليه االّٔول يصدق عليه الثاين. وٕاذا أرد� أن حنمل احليوانية عىل ٔافرادها ٔاخـذ�ها حبيـث تکـون 

  نسـبة واحدة وحنملها.نسبتها ٕاىل مجيع اجلزئيات 
ــبة اكنـت جمـردة يف ا´هـن وصـارت صـورة مشخصـة يف فٕان قيلفٕان قيلفٕان قيلفٕان قيل : احليوانية ٕاذا ٔاخـذت متسـاوية النس

| Òمل قلمت بـأّن احليوانيـة ٕاذا صـارت جمـردة يف ا´هـن ال قلناقلناقلناقلناالف| عىل اجلزئيات؛  ۴۶العقل فال تکون محمو :
مل احليوانية بقيد التجريد، بل حنمـل احليوانيـة مـن تکون احليوانية من حيث يه يه محموÒ؟ وهذا ٔالّ� ال حن

  حيث يه يه، وٕان عرض لها التجريد يف ا´هن.

        الفصل السادس: يف ا´االفصل السادس: يف ا´االفصل السادس: يف ا´االفصل السادس: يف ا´ايتيتيتيت والعريض  والعريض  والعريض  والعريض 
لك محمول لكي فٕاّما أن يکون غري خارج عن حقيقة جزئياته ا´هنية واخلارجيـة، وٕاّمـا أن يکـون خارجـًا عنهـا. 

، العـريضالعـريضالعـريضالعـريضٔالشخاصـها. والثـاين هـو » إالنسانية«نسان والفرس وغريهام، ولالٕ » حليوانيةک«ا، ا´اا´اا´اا´ايتيتيتيتواالّٔول هو 
  لٕالنسان.» الکتابة«و» لضحكک«ا

املقـول يف املقـول يف املقـول يف املقـول يف وا´ايت ٕاّما داّل ¤ملطابقة عىل متـام املاهيـة الـيت تشـرتك فيهـا جزئياتـه ا´هنيـة واخلارجيّـة فهـو 
  ، وٕاّما غري داّل عليها. جواب ما هوجواب ما هوجواب ما هوجواب ما هو

حبسـب الرشـكة حبسـب الرشـكة حبسـب الرشـكة حبسـب الرشـكة ن جزئياته خمتلفة ¤حلقائق فهو املقول يف جواب مـا هـو واملقول يف جواب ما هو ٕان اك
، حبسب الرشکة واخلصوصـيةحبسب الرشکة واخلصوصـيةحبسب الرشکة واخلصوصـيةحبسب الرشکة واخلصوصـية؛ وٕان اكنت متفقة يف احلقيقة فهو املقول يف جواب ما هو »حليوانک«ا، احملضةاحملضةاحملضةاحملضة

، حبسـب اخلصوصـية احملضـةحبسـب اخلصوصـية احملضـةحبسـب اخلصوصـية احملضـةحبسـب اخلصوصـية احملضـة؛ وٕان مل يکن حتته ٕاّال خشص واحد فهو املقول يف جـواب مـا هـو »ٕالنسانک«ا
  ».  الناطق«و» احلساس«وأّما غري اJاّل عىل املاهية مفثل ». لشمسک«ا

 العـريضالعـريضالعـريضالعـريضلٕالنسـان؛ وٕاّال فهـو » لضحك ¤لقـوةک«ا، الالزمالالزمالالزمالالزموأّما العريض فٕان امتنع انفاكکه عن املاهية فهو 
  لٕالنسان.» لضحك ¤لفعلک«ا، املفارقاملفارقاملفارقاملفارق

        الفصل السابع: يف احملموالت االفصل السابع: يف احملموالت االفصل السابع: يف احملموالت االفصل السابع: يف احملموالت امخلمخلمخلمخلسةسةسةسة
، ويُـرمس بأنّـه اللكـي املقـول عـىل اجلـنساجلـنساجلـنساجلـنسما هو حبسب الرشـکة فهـو احملمول ا´ايت ٕان اكن مقوالً يف جواب 
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؛ وٕان اكن مقـوالً يف جـواب مـا هـو حبسـب الرشـکة »حليوانک«اکثريين خمتلفني ¤حلقائق يف جواب ما هو، 
، ويُـرمس بأنـّـه اللكـي املقـول عــىل کثـريين خمتلفــني ¤لعـدد فقـط يف جــواب مـا هــو، النــوعالنــوعالنــوعالنــوعواخلصوصـية فهـو 

اليشـء عـام يشـارکه يف  ١؛ وٕان اكن غـري مقـول يف جـواب مـا هـو فهـو ا´ي ميـّزي »الشمس«و» ٕالنسانک«ا
» لنـاطقک«ا، ويُرمس بأنّه اللكي املقـول عـىل اليشـء يف جـواب أي يشء هـو يف ذاتـه، الفصلالفصلالفصلالفصلمعًىن ّما فهو 

  ٕاىل ما فوقها. نوعًا ¤الضافةنوعًا ¤الضافةنوعًا ¤الضافةنوعًا ¤الضافة میلٕالنسان. وأخص املقولني يف جواب ما هو يس
 جـنسجـنسجـنسجـنس میب متصاعدًة، واالٔنواع إالضافية متنازÒً، وتنتهـي ٕاىل ما ال جنس فوقـه، ويسـوأالجناس قد ترتت

ـم للجـنس ومقـّوم لوجـود  ٢. ولكّ أالنواعأالنواعأالنواعأالنواع نوعنوعنوعنوع میب| ويس ۴۶، وٕاىل ما ال نوع حتته |أالجناسأالجناسأالجناسأالجناس فصل فهو مقّسِ
  حصة النوع من اجلنس ٔاي متتنع احلصة بعدمه. 
، ويُـرمس بأّهنـا لكيـة مقـوÒ خاصـةخاصـةخاصـةخاصـة میختص حبقيقـه واحـدة يسـواحملمول العريض الزمًا اكن أو مفارقًا ٕان ا

 عرضـاً عرضـاً عرضـاً عرضـاً  میلٕالنسـان؛ وٕان مل خيـتص حبقيقـه واحـدة يسـ» لضحكک«اعىل ما حتت حقيقة واحدة قوًال عرضيًا، 
  لٕالنسان.» لتنفسک«ا، ويُرمس بأنّه اللكي املقول عىل ما حتت حقيقة وغريها قوًال عرضيًا، عاماً عاماً عاماً عاماً 

        والرمسوالرمسوالرمسوالرمس    الفصل الثامن: يف احلدّ الفصل الثامن: يف احلدّ الفصل الثامن: يف احلدّ الفصل الثامن: يف احلدّ 
قول داّل عىل ماهية اليشء، ويرتکب من اجلنس والفصل يف تعريف احلقائق اليت لهـا ٔاجنـاس وفصـول،  احلدّ احلدّ احلدّ احلدّ 

فيُذکر اجلنس القريب لُيغَين عن حتديد املشرتاكت ا´اتيـة Jاللتـه عليهـا ¤لتضـمن، مث يُقـَرن بـه مـا بعـده مـن 
يف تعريـف » جلسـم النـاطقک«ايـد وفصـل، عـىل مـا يتـألف مـن جـنس بع » احلـدّ «الفصول. وقد يُقال لفـظ 

؛ وال يکون الغرض منه تصـور حقيقـة اليشـء بـل المتيـزي ا´ايت. واحلـّد احلقيقـي �قصاً �قصاً �قصاً �قصاً  حّداً حّداً حّداً حّداً  میإالنسان، ويس
  يُقال عليهام ¤الشرتاك اللفظي. » احلدّ «. وÝماً Ýماً Ýماً Ýماً  حّداً حّداً حّداً حّداً  میيس

ــا  ــرمسوأّم ــرمسال ــرمسال ــرمسال يف رمس » ان الضــاحكحليــو ک«افهــو ا´ي يتــألف مــن جــنس اليشــء وخاصــته،  Ýمّ Ýمّ Ýمّ Ýمّ منــه  ال
مـاٍش عـريض «فهو ا´ي يتألف مـن أعـراض اليشـء وخواصـه، کقولنـا لٕالنسـان ٕانّـه  �قص�قص�قص�قصإالنسان؛ ومنه 

وا´هن قـد ينتقـل مـن الـرمس ٕاىل املاهيـة املرسـومة ولکـن لـيس هـو ». أالظفار ¤دي البرشة ضاحك ¤لطبع
  ت.املقصود يف لك الرسوم الّٔن أکرثها ال يؤدي ٕاىل ادراك ا´اتيا

: تعريــف اليشــء ¤حلــّد تعريــف مبجمــوع أجزائــه، ومجمــوع أجــزاء اليشــء نفــس ذÈ اليشــء، فــٕان قيــلفــٕان قيــلفــٕان قيــلفــٕان قيــل
: ال نسـّمل أّن تعريـف اليشـء ¤حلـّد تعريـف مبجمـوع قلنـاقلنـاقلنـاقلنـافتعريف اليشء ¤حلـّد تعريـف بنفسـه، فهـو حمـال؛ 

جـزاء املفصـK يف العقـل ٔاجزائه، بل تعريف للامهية املشخصة مبجمـوع ٔاجزاهئـا املفصـK يف العقـل، ومجمـوع االٔ 
  ليس ٔاجزاء املاهية املشخصة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ب).٧٩( املطالع. ميّزي] مطموس يف أالصل، واملثبت من قياس ١
  ب).٧٩( املطالع . ّلك] مطموس ىف أالصل، واملثبت من قياس٢
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        امجلK الثانية مثانية فصولامجلK الثانية مثانية فصولامجلK الثانية مثانية فصولامجلK الثانية مثانية فصول

        الفصل أالّول: يف القضيةالفصل أالّول: يف القضيةالفصل أالّول: يف القضيةالفصل أالّول: يف القضية
زيـد «، کقولنـا: محليةمحليةمحليةمحلية میويه قول يقال لقائi أنّه صادق أو اكذب. واحلمك فيها ٕان مل يکن معلقَا عىل رشط تس

ــبة احلاصـK بيـنهام محمـوالً محمـوالً محمـوالً محمـوالً  میحملکوم بـه ويسـ، واموضوعاً موضوعاً موضوعاً موضوعاً  میولها ٔاجزاء ثالثة: احملکوم عليه ويس». اكتب ، والنس
  الف|  ۴۷. |رابطةرابطةرابطةرابطة میوتس

. وال خيلـو ٕاّمـا أن يکـون االٔرتبـاط بـني جزئيهـا ¤التصـال، رشطيةرشطيةرشطيةرشطية میوٕان اكن احلمك معلقًا عىل رشط تس
 اً اً اً اً مقـدممقـدممقـدممقـدم می، واجلـزء االّٔول منهـا يسـمتصـKمتصـKمتصـKمتصـK رشطيةرشطيةرشطيةرشطية می، وتس»ٕان اكنت الشمس طالعة فالنهار موجود«کقولنا: 
  ».ٕاّما أن يکون هذا العدد زوجًا أو فرداً «، کقولنا: منفصKمنفصKمنفصKمنفصK می؛ أو ¤لعناد وتسÝلياً Ýلياً Ýلياً Ýلياً والثاين 

جيجيجيجياب امحللية وسلبهااب امحللية وسلبهااب امحللية وسلبهااب امحللية وسلبها         الفصل الثاين: يف ٕاالفصل الثاين: يف ٕاالفصل الثاين: يف ٕاالفصل الثاين: يف ٕا
؛ وٕان حمك فيها بـال ثبـوت »زيد اكتب«، کقولنا: موجموجموجموجببببةةةة میالقضية امحللية ٕان ُحمك فيها بثبوت يشء ليشء تس

  ».  زيد ليس باكتب« ، کقولنا:سالبةسالبةسالبةسالبة میيشء ليشء تس
 ً̧ و%عتبار يف کون القضية موجبة أو سالبة ٕ¤ثبات احلمك وال بکـون احملکـوم عليـه أو احملکـوم بـه وجـود

؛ »الالعــمل«ٕ¤ثبـات » الــال�ّ «فقـد حمكنــا عـىل » مـا لــيس حبـي فهــو لـيس بعــامل«أو عـدمياً. فـٕاّ� ٕاذا قلنــا: 
  عديم.  فالقضية موجبة مع أّن احملکوم عليه واحملکوم به

زيـد هـو لـيس «، کقولنا: معدوÒمعدوÒمعدوÒمعدوÒ میوالقضية ٕان اكن حرف السلب فيها جزءاً من املوضوع أو احملمول تس
  ٕان اكنت سالبة.  بسـيطةً بسـيطةً بسـيطةً بسـيطةً ٕان اكنت موجبة، و حمصالً حمصالً حمصالً حمصالً  می؛ وٕاّال فتس»الالّ� جامد«و» باكتب

ب يف املوجبـة يتـأخر والفرق بني املوجبة اليت يف محمولها عدول وبني السـالبة ¤لرابطـة فـٕاّن حـرف السـل
  ».  زيد ليس هو ببرش«، ويف السالبة يتقدم، کقولنا: »زيد هو ليس ببرش«عن الرابطة، کقولنا: 

ــبة أو ¤الصـطالح عـىل ختصـيص  ١والرابطة ٕاذا مل تُذکر يف اللفظ مل تمتـزي املوجبـة عـن السـالبة ٕاّال ¤لنس
  .  ثنائيةثنائيةثنائيةثنائية می، ودوهنا تسثالثيةثالثيةثالثيةثالثية میسبعض االٔلفاظ ¤لسلب وبعضها ¤الجياب. والقضية مع الرابط ت 

والسلب يصدق عىل املعدوم، ٕاذ املعـدوم يصـح نفـي صـفاته؛ وإالجيـاب ال يصـدق عليـه، ٕاذ املعـدوم ال 
زيـد لـيس هـو «؛ وقولنـا: ٣يکـذب ٕاذا اكن معـدومًا أو بصـرياً » ٢زيد هو لـيس ببصـري«يرتبط بيشء. فقولنا: 

  يصدق يف احلالتني.» ٤ليس ببصري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  الف).١١١( زبدة احلقائقب) و ٨٠( املطالع . ¤لنسـبة] مطموس يف أالصل، واملثبت من قياس١
  ب).٨١( املطالع يف أالصل، واملثبت من قياس. ببصري] مطموس ٢
  ب).٨١( املطالع . بصريًا] مطموس يف أالصل، واملثبت من قياس٣
  ب).٨١( املطالع . ببصري] مطموس يف أالصل، واملثبت من قياس٤
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        : يف خصوص امحلليات وح: يف خصوص امحلليات وح: يف خصوص امحلليات وح: يف خصوص امحلليات وحرصرصرصرصها وٕاهاملهاها وٕاهاملهاها وٕاهاملهاها وٕاهاملهاالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
؛ وٕان اكن »زيـد لـيس باكتـب«، »زيـد اكتـب«، کقولنا: خمخمخمخمصوصةصوصةصوصةصوصة میموضوع القضية ٕان اكن خشصًا معينًا تس

  .�م�Kم�Kم�KمK می؛ وٕان مل يبّني تس١حمصورةحمصورةحمصورةحمصورة میلكيًا فٕان بُّني فيها مكية احلمك تس
ب| لك ٔافـراد املوضـوع، کقولنـا:  ۴۷| ٢عـىلويه الـيت يُبـّني فيهـا أّن احلـمك  لكيـةلكيـةلكيـةلكيـةأّما احملصورة فهـي ٕاّما 

فهـی الـيت يُبـّني فيهـا أّن احلـمك عـىل بعـض  جزئيةجزئيةجزئيةجزئية؛ وٕاّما »ال يشء من إالنسان حبجر«و» ّلك انسان حيوان«
واالٔلفـاظ اJاÒ عـىل مكيـة ». بعـض إالنسـان لـيس باكتـب«، »بعض إالنسان اكتب«ٔافراد املوضوع، کقولنا: 

ّلك  میيسـ» بعـض لـيس«و» لـيس لك«و» لـيس بعـض«و» ال واحـد«و »ال يشء«و» لك«احلمك، کقولنا: 
  .سوراً سوراً سوراً سوراً واحد منها 
فهــي يف قـوة اجلزئيـة؛ الّٔن احلـمك فيهـا عـىل الـبعض متـيقن، وعـىل الـلك مشـکوك، فأخـذ�  املهمKاملهمKاملهمKاملهمKوأّما 

  املتيقّن وقلنا املهمK يف قوة اجلزئية.
ــيوجد يف ا´هـن أو يف اخلـارج أّن لك واحـد ممـا ٣اكن مـراد�» لك ج ب«اعمل ٔاّ� ٕاذا قلنا:   وجـد أو س

ــيوجد » ال يشء مـن ج ب«اجلميية ¤لفعل فهـو ب. وٕاذا قلنـا:  ٤َوُوِجدت اكن مـراد� أّن لك مـا وجـد أو س
اجلمييـة ¤لفعـل فلـيس يصـدق عليـه أنّـه ب. والسـلب هبـذا التفسـري مـع  ٥يف ا´هن أو يف اخلارج َوُوِجـدت
  صدق. وعىل هذا فقس حال اجلزئيتني. إالجياب املعدول مما يتالزمان يف ال

» احليـوان«اكن » لك حيـوان حسـاس«وا´ي جيعل موضوعًا يف اللفظ يقال وصف املوضوع. فٕاذا قلنا: 
  وصف املوضوع.

        الفصل الرابع: يف مواد القضا¸ والفصل الرابع: يف مواد القضا¸ والفصل الرابع: يف مواد القضا¸ والفصل الرابع: يف مواد القضا¸ و$$$$ااااهتهتهتهتاااا
لنــا: يف قو » حليـوانک«ا، الواجــبالواجــبالواجــبالواجــباحملمـول ٕاّمـا أن يکــون رضوري الوجـود حبسـب دوام ذات املوضــوع فهـو 

ــا أن يکــون رضوري العــدم فهــو »إالنســان حيــوان« ــع؛ وٕاّم ــعاملمتن ــعاملمتن ــعاملمتن ــيس«يف قولنــا: » حلجــرک«ا، املمتن  ٦إالنســان ل
. فـاالٔحوال الثالثـة املـدلول عليهـا املمکـناملمکـناملمکـناملمکـن؛ وٕاّما أن ال يکون رضوري الوجود وال رضوري العدم فهو »حبجر
ــناد يه  اجلهـةاجلهـةاجلهـةاجلهـة. والقضـا¸القضـا¸القضـا¸القضـا¸ موادموادموادمواد میتس» إالماكن«و» %متناع«و» الوجوب«بلفظ  اللفـظ اJاÒ عـىل کيفيـة ٕاس

  احملمول ٕاىل املوضوع ¤الجياب أو السلب.
مث القضية ٕان حـمك فيهـا برضـورة ثبـوت احملمـول للموضـوع أو سـلبه عنـه حبسـب دوام ذات املوضـوع، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . حمصورة] ساقط من أالصل.١
  . عىل] ساقط من أالصل.٢
  . مراد�] أالصل: مراد.٣
  . َوُوِجدت] أالص: جدت.٤
  َوُوِجدت] أالصل: و جدت.. ٥
  . ليس] ساقط من أالصل.٦
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وٕان حـمك ». ¤لرضورة ال يشء من إالنسـان حبجـر«و» ¤لرضورة لك ٕانسان حيوان«؛ کقولنا: رضوريةرضوريةرضوريةرضورية میتس
؛ کقولنــا: خاصـةخاصـةخاصـةخاصـة ممکنــةممکنــةممکنــةممکنــة میمـول غــري رضوري الوجـود والعـدم حبســب دوام ذات املوضـوع، تسـفيهـا بـأّن احمل

وٕان حـمك فيهــا ». ¤ٕالمـاكن اخلــاص ال يشء مـن إالنسـان باكتــب«و» ¤ٕالمـاكن اخلـاص لك ٕانســان اكتـب«
م ¤ٕالمـاكن العـام ّلك جسـ«؛ کقولنـا: عامـةعامـةعامـةعامـة ممکنـةممکنـةممکنـةممکنـة میالـف| ا)ـالف، تسـ ۴۸¤رتفاع الرضورة عـن اجلانـب |

ــرك ــدم،»متح ــيس رضوري الع ــب مبنخســف«و ١، ٔاي ل ــن الکوک ــام ال يشء م ــاكن الع ــيس »¤ٕالم ، ٔاي ل
رضوري الوجود. وٕان حمك فيهـا بثبـوت احملمـول للموضـوع أو سـلبه عنـه ¤لفعـل مـن غـري ز¸دة قيـد آخـر، 

وٕان حـمك ». ال يشء من إالنسان مبتـنفس ¤لفعـل«و» لك ٕانسان متنفس ¤لفعل«؛ کقولنا: عامةعامةعامةعامة مطلقةمطلقةمطلقةمطلقة میتس
فيهـا بــدوام ثبــوت احملمـول للموضــوع أو ســلبه عنـه حبســب دوام ذات املوضــوع مـن غــري ز¸دة قيــد آخــر، 

وال جـزم للعقـل ». دامئـًا بعـض إالنسـان لـيس بأسـود«و» دامئـًا بعـض إالنسـان ٔاسـود«؛ کقولنا: دامئةدامئةدامئةدامئة میفتس
  بصدق اJامئة لكيًة ٕاّال ٕاذا اكنت رضورية.

ن وإالطـالق واJوام قـد يعـرض لثبـوت احملمـول للموضـوع أو سـلبه عنـه يف واعمل أّن الرضورة وإالمـاك
وقت من االٔوقات، کرضورة التغري للجسم وقـت کونـه متحـراكً، ورضورة احلرکـة للاكتـب وقـت کونـه اكتبـًا، 

ــياً  ؛ وکـذÈ إالمـاكن وإالطـالق واJوام. لکـن املنطقـي ال يبحـث ٢ورضورة امليش لٕالنسان وقت کونه ماش
  ا ال تطلب يف العلوم.عنها ٔالهنّ 

        الفصل اخلامس: املتصالتالفصل اخلامس: املتصالتالفصل اخلامس: املتصالتالفصل اخلامس: املتصالت
KاملتصKاملتصKاملتصKيه اليت حيمك فيها بصدق قضـية أو ال صـدقها عـىل تقـدير صـدق قضـية أخـری، سـواء اكن املقـدم  املتص

ٕان مل تکــن «، أو ســالبتني، کقولنــا: »ٕان اكنــت الشــمس طالعــة فالنهــار موجــود«والتــايل مــوجبتني، کقولنــا: 
ٕان اكنـت الشـمس طالعـة «، أو ٔاحدهام موجبًا واالٓخر سالبًا، کقولنـا: »وداً الشمس طالعة مل يکن النهار موج

  ».  مل يکن الليل موجوداً 
ما حيمك فيها بالصـدق التـايل عـىل  السالبةالسالبةالسالبةالسالبةما حيمك فيها بصدق التايل عىل تقدير صدق املقدم. و املوجاملوجاملوجاملوجببببةةةةو

  ».  ليس ٕان اكنت الشمس طالعة فالليل موجود«تقدير صدق املقدم، کقولنا: 
ٕان اكنـت الشـمس طالعـة «، کقولنـا: لزوميـةلزوميـةلزوميـةلزوميـة  میالتايل تسـ ٣املقدم يف املوجبة ٕان اقتىض ´اته أن يتبعهو 

فاالتصـال املطلـق أمع ». ٕان اكن إالنسـان �طقـًا فامحلـار �هـق«، کقولنـا: اتفاقيةاتفاقيةاتفاقيةاتفاقية  می، وٕاّال تس»فالنهار موجود
ية يصدق عليها سلب اللزوم مـع صـدق من اللزوم، وسلب اللزوم امع من سلب مطلق االتصال؛ الّٔن االتفاق 

ٕان اكن الشـمس طالعـة «االتصال. واللزوميّة ال يتوقف صدقها عىل صدق املقدم والتايل، فٕاّ� ٕاذا قلنا ¤لليل: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . العدم] أالصل: + ¤ٕالماكن العام.١
  . ماشـيًا] مطموس يف أالصل.٢
  الف).١١٢( زبدة احلقائق. يتبعه] مطموس يف أالصل، واملثبت من قياس ٣
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اكنـت املتصـK صـادقة مـع کـذب املقـدم والتـايل. واالتفاقيـة ال تصـدق ٕاّال بصـدق » ب| فالنهار موجود ۴۸|
  املقدم والتايل مجيعاً.

يه اليت ُحيَمك فيها بصـدق التـايل عـىل تقـدير صـدق املقـدم يف لك حـاÒ الميتنـع اقرتاهنـا ببببة اللكية ة اللكية ة اللكية ة اللكية املوج املوج املوج املوج و
لكـام اكنـت الشـمس طالعـة فالنهـار «و» دامئًا ٕان اكنت الشمس طالعة فالنهار موجود«بصدق املقدم، کقولنا: 

ر صدق املقـدم يف لك حـاÒ الميتنـع يه اليت َحتُمك بأّن التايل ليس بصادق عىل تقدي السالبة اللكيةالسالبة اللكيةالسالبة اللكيةالسالبة اللكيةو». موجود
يه  املوجاملوجاملوجاملوجببببـه اجلزئيـةـه اجلزئيـةـه اجلزئيـةـه اجلزئيـةو». ليس ألبتة ٕاذا اكنت الشـمس طالعـة فالليـل موجـود«اقرتاهنا بصدق املقدم، کقولنا: 

قد يکـون ٕاذا اكن زيـد «اليت حيمك فيها بصدق التايل عىل تقدير صدق املقدم يف بعض تí االٔحوال، کقولنا: 
يه اليت حيـمك فيهـا يف بعـض تـí االٔحـوال أّن التـايل لـيس بصـادق  جلزئيةجلزئيةجلزئيةجلزئيةاااا السالبةالسالبةالسالبةالسالبةو». يف البحر فهو غريق

يه الـيت حيـمك  اااا))))صوصةصوصةصوصةصوصةو». قد ال يکون ٕاذا اكن زيد يف البحر فهو غريق«عىل تقدير صدق املقدم، کقولنا: 
ة ٕان اكن زيـد يف البحـر يف هـذه السـاع«فيها بصدق التايل عىل تقدير صدق املقدم يف حـاÒ معينـة، کقولنـا: 

  يه اليت معّری عن احلرص واخلصوص. املهمKاملهمKاملهمKاملهمKو». اكن غريقاً 
ــا:  ــة الصــدق، کقولن ــدم املتصــK ٕاذا اكن قضــية ممتنع ــري منقســمة «ومق ـــي غ ــرداً فه ـة ف ــت العرشـ ٕان اكن

، فال جيزم العقل بصدق االتصال؛ الّٔن املقـدم حمـال الصـدق، واحملـال جـاز أن يلزمـه أمـر حمـال، »مبتساويني
  امً مبتساويني. وهو کون الفرد منقس

؛ وقـد ترتکـب عـن »ٕان اكنت الشـمس طالعـة فالنهـار موجـود«واملتصK قد ترتکب عن محليتني، کقولنا: 
ٕان اكن لكام اكنـت الشـمس طالعـة فالنهـار موجـود، فلكـام مل يکـن النهـار موجـوداً مل تکـن «متصلتني کقولنا: 
کنًا أو متحـراكً، فإالنسـان ٕاّمـا سـاکن أو ٕان اكن اجلسـم ٕامـا سـا«؛ وعـن منفصـلتني، کقولنـا: »الشمس طالعة

ٕان اكن طلوع الشـمس عـK لوجـود النهـار، فلكـام مل يکـن «؛ وعن محّيلٍ مقدٍم ومتصٍل Ýٍل، کقولنا: »متحرك
ٕان اكن لكـام اكنـت الشـمس «؛ وعن متصٍل مقدٍم ومحّيلٍ Ýٍل، کقولنا: »النهار موجوداً مل تکن الشمس طالعة

ٕان اكن «؛ وعن محّيلٍ مقدٍم ومنفصـٍل Ýٍل، کقولنـا: »لوع الشمس عK لوجود النهارطالعة فالنهار موجود، فط
ٕان اكن هـذا اليشـء «؛ وعن منفصٍل مقدٍم و محّيلٍ Ýٍل، کقولنـا: »الف| فهو ٕاّما زوج أو فرد ۴۹هذا عددًا |

ام اكنـت الشـمس ٕان اكن لكـ«؛ وعن متصـٍل مقـدٍم ومنفصـٍل Ýٍل، کقولنـا: »ٕاّما ساکنًا أو متحراكً، فهو جسم
؛ وعـن منفصـٍل مقـدٍم »طالعة فالنهار موجود، فأّما ٕان ال يکون الشمس طالعة وٕاّما أن يکون النهار موجـوداً 

  ».ٕان اكن هذا اليشء ٕاّما ساکنًا أو متحراكً، فلكام مل يکن ساکنًا فهو متحرک«ومتصل Ýٍل، کقولنا: 

        الفصل السادس: يف املنفصالتالفصل السادس: يف املنفصالتالفصل السادس: يف املنفصالتالفصل السادس: يف املنفصالت
KاملنفصKاملنفصKاملنفصKٕاّمـا «مـا يکـون حمكهـا ¤لتعانـد، کقولنـا:  املوجاملوجاملوجاملوجببببة منهاة منهاة منهاة منهافيها ¤لتعاند أو الالتعاند بني أمرين. ويه اليت حيمك  املنفص

ـيس ٕاّمـا أن يکـون إالنسـان «ما يکون حمكها ¤لالتعاند، کقولنا:  السالبةالسالبةالسالبةالسالبة؛ و»أن يکون هذا العدد زوجًا أو فرداً  ل
  عة امجلع دون اخللّو، وٕاّما مانعة اخللّو دون امجلع. واملوجبة ٕاّما مانعة امجلع واخللّو، وٕاّما مان». حيواً� أو أبيض



  1395پاييز و زمستان ، 30جاويدان خرد، شماره   120
  

 

فهـي اليت حيمك فيها ¤متناع اج�ع جزئيها عىل الصدق والکـذب. ويکـون املوضـوع  مانعة امجلع واخللوّ مانعة امجلع واخللوّ مانعة امجلع واخللوّ مانعة امجلع واخللوّ أّما 
، أو املسـاوي لنقيضـه، »ٕاّما أن يکون العدد زوجًا أو ال زوجـاً «يف مقابK ٔاحد جزئيها ٕاّما عني نقيضه، کقولنا: 

منفصـK أيضـًا، فـٕاذا رکبـت  ١وقـد يکـون املسـاوي للجـزء االّٔول». ٕاّما أن يکون العدد زوجًا أو فرداً «ولنا: کق
ٕاّما أن يکون هذا العدد زائـداً عـىل ذÈ العـدد، وٕاّمـا «، کقولنا: ٔاجزاءٔاجزاءٔاجزاءٔاجزاء ذاتذاتذاتذاتالقضية من مجيع أالجزاء مسيت 
ً̧، أو �قصــاً  ــداً  أن ال يکــون«، فنقــيض اجلــزء االّٔول »أن يکــون مســاو أن يکــون �قصــًا أو «ويلزمــه » زائ

 ً̧   وترکبت املنفصK من مجيع أالجزاء ومسيت ذات ٔاجزاء.» مساو
فهـي اليت حيمك فيها ¤متناع اج�ع جزئيها عىل الصدق وٕامـاكن اجـ�عهام عـىل  مانعة امجلع دون اخللومانعة امجلع دون اخللومانعة امجلع دون اخللومانعة امجلع دون اخللووأّما 

ٕاّمـا أن يکـون هـذا اليشـء جحـراً : «الکذب. ويکون املوضوع يف مقابK ٔاحد جزئيها أخّص من نقيضه، کقولنـا
ٕامـا أن يکـون هـذا «ٔاجزاء کثرية لك واحد منها أخص مـن نقـيض االٓخـر، کقولنـا:  ٢وٕاذا ذکر فيها». أو جشراً 

  ، اكنت منفصالت کثرية المتناع اج�ع لك اثنني منها عىل الصدق.»اليشء حيواً� أو جحرًا أو جشراً 
حيمك فيها ¤متناع اج�ع جزئيها عىل الکذب وٕاماكن اجـ�عهام عـىل  فهـي اليت مانعة اخللو دون امجلعمانعة اخللو دون امجلعمانعة اخللو دون امجلعمانعة اخللو دون امجلعوأّما 

ٕاّمـا أن يکـون زيـد يف «ب| کقولنـا:  ۴۹الصدق. ويکون املوضـوع يف مقـابK ٔاحـد جزئيهـا أمع مـن نقيضـه، |
  ».  ٕاّما أن يکون هذا اليشء ال ٔاسود أو ال أبيض«و» البحر أوال يغرق

منهـا مثـل قولنـا:  فاملوجفاملوجفاملوجفاملوجببببة اللكيـةة اللكيـةة اللكيـةة اللكيـةعىل ما مّر يف املتصالت.  واحلرص وإالهامل واخلصوص يف املنفصالت
ليس ألبتة ٕاّما أن يکـون إالنسـان «مثل قولنا:  السالبة اللكيةالسالبة اللكيةالسالبة اللكيةالسالبة اللكيةو». دامئًا ٕاّما أن يکون هذا العدد زوجًا أو فرداً «

يکـون قـد ال «و» قد يکون زيد ٕاّما أن يکـون يف السـفينة أو يغـرق«مثل قولنا:  اجلزئيةاجلزئيةاجلزئيةاجلزئيةو». حيواً� أو أبيض
زيـد يف هـذه السـاعة ٕاّمـا يف السـفينة أو «مثـل قولنـا:  اااا))))صوصـةصوصـةصوصـةصوصـةو». زيد ٕاّما أن يکون يف السفينة أو يغـرق

  عن اخلصوص واحلرص.  ٣يه الىت تعری املهمKاملهمKاملهمKاملهمKو». يغرق
ٕاّمـا أن يکـون: لكـام اكنـت الشـمس طالعـة «واملنفصK قد ترتکب عن محلتـني؛ وعـن متصـلتني، کقولنـا: 

؛ وعـن منفصـلتني کقولنـا: »ّما أن يکون: قد يکون ٕاذا اكنت الشمس طالعة فالليل موجـودفالنهار موجود، وإ 
؛ وعـن محـيل ومتصـل، »ٕاّما صفراويّة وٕاّما دمويّة، وٕاّما أن يکون سوداويّة أو بلغميّة یأّما أن يکون هذا امحل«

الشـمس طالعـة فالنهـار  ٕاّما أن تکون الشمس ليست عK لوجود النهار، وٕاّمـا أن يکـون لكـام اكنـت«کقولنا: 
ٕاّما أن يکون هذا اليشء ليس بعدد وٕاّما أن يکـون ٕاّمـا زوجـًا وٕاّمـا «؛ وعن محيل ومنفصل، کقولنا: »موجود

ٕاّما أن يکون: قد ال يکون ٕاذا اكنت الشـمس طالعـة فالنهـار موجـود، «؛ وعن متصل ومنفصل کقولنا: »فرداً 
  ».وٕاّما أن ال تکون الشمس طالعة أو النهار موجود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . املساوي للجزء أالّول] كذا يف أالصل، وأالنسب: املساوی لنقيض اجلزء أالّول.١
  ب).١١٢(زبدة احلقائق ا] مطموس يف أالصل، واملثبت من قياس . فهي٢
  ب).١١٢(زبدة احلقائق . تعری] مطموس يف أالصل، واملثبت من قياس ٣
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        الفصل السابع: يف التناقضالفصل السابع: يف التناقضالفصل السابع: يف التناقضالفصل السابع: يف التناقض
فهو اختالف قضيتني ¤لسلب وإالجياب عىل $ة يقتيض ´اته أن تکون ٕاحـداهام صـادقة واالٔخـری اكذبـة. 

زيــد «عــام يقتيضــ أن تکــون ٕاحــداهام صــادقة واالٔخــری اكذبــة ¤لواســطة، کقولنــا: » ´اتــه«احــرتز� بقولنــا: 
ن ٕاحـداهام صـادقة واالٔخـری اكذبـة لکـن بواسـطة أّن ، فٕانّـه يقتىضـ أن تکـو»زيد لـيس حبيـوان«، »انسان

  إالنسان جيب أن يکون حيواً�. 
وال يتحقق التناقض بني امحلليتني ٕاّال بعد احتادهام يف معىن املوضـوع واحملمـول والزمـان واملـاكن وإالضـافة 

  والرشط والقوة والفعل واللك واجلزء. 
المكيــة؛ فــٕاّن اللكيتــني قــد يکــذ¤ن يف مــادة إالمــاكن،  واحملصــورÝن ال تتناقضــان ٕاّال بعــد اخــتالفهام يف

، واجلــزئيتني يصــدقان، کقولنــا: »الــف| مــن إالنســان باكتــب ۵۰ال يشء |«و» لك انســان اكتــب«کقولنــا: 
فنقـيض املوجبـِة اللكيـِة السـالبُة اجلزئيـُة؛ ونقـيض ». بعض إالنسـان لـيس باكتـب«، »بعض إالنسان اكتب«

  زئية؛ وعىل العکس. السالبة اللكية املوجبة اجل
والرضورية نقيضها املمکنـة العامـة؛ وکـذا املمکنـة العامـة نقيضـها الرضـورية. واملمکنـة اخلاصـة نقيضـها ٕاّمـا 
رضورة الوجــود أو رضورة العــدم. وهاهنــا دقيقــة ويه أّن اجلزئيــة مــن املمکنــة اخلاصــة ال يتعــني يف نقيضــها 

رضورة العــدم يف الــلك؛ بــل ٕاّمــا رضورة الوجــود يف  رضورة الوجــود يف لك واحــد مــن آحــاد املوضــوع، أو
ــر.  ــبعض االٓخ ــدم يف ال ــع رضورة الع ــبعض م ــود يف ال ــلك، أو رضورة الوج ــدم يف ال ــلك، أو رضورة الع ال
واملطلقة العامة نقيضها اJامئة، وعىل العکس. وٕاّما الرشـطيات فنقـيض املوجبـة اللكيـة منهـا السـالبة اجلزئيـة، 

  نها املوجبة اجلزئية، عىل قياس ما مّر يف امحلليات.ونقيض السالبة اللكية م 

        الفصل الثامن: يف العکسالفصل الثامن: يف العکسالفصل الثامن: يف العکسالفصل الثامن: يف العکس
فهو جعل املوضوع محموالً واحملمول موضوعًا، أو املقدم Ýليـًا والتـايل مقـدمًا، مـع بقـاء إالجيـاب والسـلب حبـا� 

ة رضوريـة؛ الٔنّـه ٕاذا فيجـب انعاكسـها سـالب الالالالرضرضرضرضوريةوريةوريةورية. أّما ¤لسوالب اللكية¤لسوالب اللكية¤لسوالب اللكية¤لسوالب اللكيةوالصدق أو الکذب حبا�. ولنبدٔا 
، وٕاّال لصـدق نقيضـه فهـو قولنـا: »¤لرضـورة ال يشء مـن ب ج» ف «¤لرضـورة ال يشء مـن ج ب«صدق 

؛ ولو أمکن ذÈ لاكن املسلوب عن اليشء ¤لرضورة 3بتًا � عـىل تقـدير أمـر »بعض ب ج ¤الماكن العام«
ذÈ الـبعض ب وج؛ فـبعض ج حينئـذ ممکن احلصول �؛ الٔنّه لو وجـدت البائيـة لـبعض مـا هـو ج، لـاكن 

يکون ب؛ فاملسلوب عن اليشء ¤لرضـورة 3بـت � عـىل تقـدير أمـر ممکـن احلصـول �؛ هـذا خلـف. وأّمـا 
¤المـاكن اخلـاص أو العـام ال يشء مـن إالنسـان «فال جيب انعاكسـهام؛ الٔنّـه يصـدق  املمکنة اخلاصة والعامةاملمکنة اخلاصة والعامةاملمکنة اخلاصة والعامةاملمکنة اخلاصة والعامة

ال جيــب  املطلقــة العامــةاملطلقــة العامــةاملطلقــة العامــةاملطلقــة العامــةوکــذÈ ». رضــورة انســانلك اكتــب فهــو ¤ل«وال يصــدق عکســه، الّٔن » باكتــب
مـع أنّـه ال » ال يشء من إالنسـان مبتـنفس ¤ٕالطـالق«انعاكسها؛ ٔالّهنا قد يصدق يف مادة إالماكن مثل قولنا: 

دامئـاً ال يشء مـن » ف «دامئًا ال يشء من ج ب«فتنعکس کنفسها؛ الٔنّه ٕاذا صدق  اJامئةاJامئةاJامئةاJامئةيصدق عکسها. أّما 
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ــيس ف «؛ »دامئــاً ال يشء مــن ج ب«؛ و»ب| ب ج ¤لفعــل ۵۰| بعــضف «؛ وٕاّال »ب ج دامئــاً بعــض ب ل
  ؛ هذا خلف. »ب

لك حيـوان «وال يصـدق » لك ٕانسان حيـوان«فال جيب انعاكسها لكيًة؛ الٔنّه يصدق  املوجاملوجاملوجاملوجببببة اللكيةة اللكيةة اللكيةة اللكيةوأّما 
وجبـة جزئيـة تـنعکس م العامـةالعامـةالعامـةالعامـة املطلقـةاملطلقـةاملطلقـةاملطلقـةو اJامئـةاJامئـةاJامئـةاJامئـةو فالفالفالفالرضرضرضرضـوريةـوريةـوريةـوريةبـل املوجبـة، لكيـًة اكنـت أو جزئيـًة، ». انسان

ــه ٕاذا صــدق  ّ ــام؛ الٔن ــام لك ج ب، و بعــض ج ب«¤ٕالطــالق الع ــًا أو ¤ٕالطــالق الع ـورة أو دامئ » ف ¤لرضـ
؛ هــذا »دامئــاً ال يشء مــن ج بف «؛ »دامئــاً ال يشء مــن ب جف «؛ وٕاّال »١¤ٕالطــالق العــام بعــض ب ج«

ا جزئيـة ¤المـاكن العـام؛ الٔنّـه ٕاذا ، لكيًة اكنـت أو جزئيـة، جيـب انعاكسـهالعامةالعامةالعامةالعامةو اخلاصةاخلاصةاخلاصةاخلاصة املمکنةاملمکنةاملمکنةاملمکنةخلف. وأّما 
ــام لك ج ب، أو بعــض ج ب«صــدق  ــاكن اخلــاص أو الع ــام بعــض ب ج» ف «¤الم ــاكن الع ، وٕاّال »¤الم

  ؛ هذا خلف.»¤لرضوة ال يشء من ج بف «، »¤لرضورة ال يشء من ب ج«
  ال يصدق عکسه. و» بعض احليوان ليس ٕ¤نسان«فال جيب انعاكسها؛ الٔنّه يصدق  اجلزئيةاجلزئيةاجلزئيةاجلزئية السالبةالسالبةالسالبةالسالبةوأّما 
» ج دف ليس ألبتـة ٕاذا اكن ا ب، «تنعکس مثل نفسها؛ الٔنّه ٕاذا صدق  اللكيةاللكيةاللكيةاللكية فالسالبةفالسالبةفالسالبةفالسالبة، املتصالتاملتصالتاملتصالتاملتصالتوأّما 

؛ »ا بف قــد يکــون ٕاذا اكن ج د، «، وٕاّال لصــدق نقيضــه وهــو قولنــا: »ا بف لــيس ألبتــة ٕاذا اكن ج د، ف «
ــا »ج دف ج د، قــد ال يکــون ٕاذا اكن ف «؛ »ج دف لــيس ألبتــة ٕاذا اكن ا ب، «و ــةــةــةــة؛ هــذا خلــف. وأّم  املوجاملوجاملوجاملوجبببب

ف ؛ وٕاّال »ا بف قـد يکـون ٕاذا اكن ج د، » ف «ج دف لكام اكن ا ب، «فتنعکس جزئية؛ الٔنّه ٕاذا صدق  اللكيةاللكيةاللكيةاللكية
ايضـًا  املوجاملوجاملوجاملوجببببة اجلزئيـةة اجلزئيـةة اجلزئيـةة اجلزئيـة؛ هذا خلف. و»ج دف ليس ألبتة ٕاذا اكن ا ب، ف«؛ »ا بف ليس ألبتة ٕاذا اكن ج د، «

قـد ال يکـون ٕاذا «ال جيب انعاكسها؛ الٔنّه يصدق قولنـا:  اجلزئيةاجلزئيةاجلزئيةاجلزئية السالبةالسالبةالسالبةالسالبة. و٢جةتنعکس موجبة جزئية لهذه احل
ٕاذ املــراد مــن » لكــام اكن غريقــًا فهــو يف البحــر«وال يصــدق عکســه، الّٔن » اكن زيــد يف البحــر فهــو غريــق

  هو املاء املغرق.» البحر«
؛ »فهـو لـيس ج دامئـاً  ما ليس ب وال يف وقـتف « ٣کيف اتفق» لك ج ب ¤لفعل«واعمل أنّه ٕاذا صدق 

بعـض مـا ف «؛ »لك ج ¤لفعـل فهـو ب ¤لفعـل«؛ و»بعض ما ليس ب وال يف وقـت فهـو ج ¤لفعـلف «وٕاّال 
  .  النقيضالنقيضالنقيضالنقيض عکسعکسعکسعکس می؛ هذا خلف. وهذا الالزم يس»٤ليس ب وال يف وقت فهو ب ¤لفعل

وهــذا عکــس  ؛»لكــام مل يکـن ج د، مل يکــن ا ب» ف «ج دف لكــام اكن ا ب، «ويف املتصـالت ٕاذا قلنــا: 
  النقيض يف املتصالت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . ج] ساقط من أالصل.١
  . احلجة] مطموس يف أالصل.٢
  . اتفق] مطموس يف أالصل.٣
  . ¤لفعل] ساقط من أالصل.٤
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        الف| امجلK الثالثة الف| امجلK الثالثة الف| امجلK الثالثة الف| امجلK الثالثة مخمخمخمخسة فصولسة فصولسة فصولسة فصول    ۵۱۵۱۵۱۵۱||||

        الفصل أالّول: يف القياس الفصل أالّول: يف القياس الفصل أالّول: يف القياس الفصل أالّول: يف القياس 
عـن » ´اهتـا«وهو قول مؤلف من قضيتني أو قضا¸ مىت سلمت لزم عنها ´اهتا قول آخر. واحـرتز� بقولنـا: 

فٕانّـه » ـــ ب، و ب مسـاو لــ جٔا مساٍو ل«أمرين: ٔاحدهام ما يلزم عنه صدق نتيجته خلصوصية املادة، کقولنا: 
البيـاض خمـالف للسـواد، «وهذه النتيجة ٕانّام لزمت خلصوصـية املـادة؛ فـٕاّ� ٕاذا قلنـا: ». ٔا مساٍو لـ ج«يلزم أّن 

و3نـيهام مـا يلـزم منـه قـول آخـر ». البيـاض خمـالف للبيـاض«فٕانّـه ال يلـزم منـه أّن » والسواد خمالف للبياض
فٕانّـه » لك جسم مؤلف، وما ليس مبمکن دامئًا فهو لـيس مبؤلـف«، کقولنا: بعض ٔاجزاء القضا¸ ١بواسطة تغّري 

؛ لکنّـا ٕاذا قلنـا: »لك مؤلـف ممکـن«، الّٔن القضية الثانية يلز�ا بعکس النقيض أّن »لك جسم ممکن«ينتج أّن 
ول، فقد تغّريت ٔاجزاء القضية الثانية، الّٔن حرف السـلب اكن جـزءاً مـن املوضـوع واحملمـ» لك مؤلف ممکن«

  حرف السلب جزءًا من املوضوع واحملمول.  ٢ال يکون» ٕاّن لك مولف ممکن«ويف قولنا: 
لك ج ب، ولك «، کقولنـا: اقـرتايناقـرتايناقـرتايناقـرتاينمث القياس ٕان مل يکن عني النتيجة وال نقيضها مذکورًا فيه ¤لفعل فهـو 

ن اكنـت الشـمس طالعـة إ «، کقولنا: اسـتاسـتاسـتاسـتثثثثناناناناىئىئىئىئ؛ وٕان اكن عني النتيجة أو نقيضها مذکورًا فيه ¤لفعل فهو »ب ا
لکـن «؛ فعني النتيجة هنا مذکور يف القياس. وٕاذا قلنـا: »فالنهار موجود، لکن الشمس طالعة، فالنهار موجود

  ؛ فنقيض النتيجة هاهنا مذکور يف القياس. »الشمس ليست بطالعة«ينتج أّن » النهار ليس مبوجود
؛ واحملکـوم ٔاصـغرٔاصـغرٔاصـغرٔاصـغر حـداً حـداً حـداً حـداً  میيه يف املطلـوب يسـ؛ واحملکوم عل ٔاوسطٔاوسطٔاوسطٔاوسط حداً حداً حداً حداً  میواملکرر يف مقدميت القياس يس

. واملقدمـة الـيت فيهـا االٔصـغر يف القيـاس مقدمـةمقدمـةمقدمـةمقدمـة می. والقضية اليت ُجعلت جزء القيـاس تسـأکربأکربأکربأکرب حداً حداً حداً حداً  میبه يس
. والهيئـة احلاصـK مـن وضـع احلـد االٔوسـط عنـد الکـربیالکـربیالکـربیالکـربی می؛ واليت فيهـا االٔکـرب تسـالصغریالصغریالصغریالصغری میإالقرتاين تس

  .نتينتينتينتيججججةً ةً ةً ةً ، وبعده مطلو¤ً مطلو¤ً مطلو¤ً مطلو¤ً  میوالالزم قبل اللزوم يس .شششش7777ً ً ً ً  میاحلّدين االٓخرين تس

        الفصل الثاين: يف %قرتا�ت امحلليةالفصل الثاين: يف %قرتا�ت امحلليةالفصل الثاين: يف %قرتا�ت امحلليةالفصل الثاين: يف %قرتا�ت امحللية
احلد االٔوسط فيها ٕان اكن محموًال يف الصغری موضوعًا يف الکـربی فهـو الشـلك االّٔول؛ وٕان اكن محمـوالً فـيهام 

موضـوعًا يف الصـغری  ب| ۵۱فهو الشـلك الثـاين؛ وٕان اكن موضـوعًا فـيهام فهـو الشـلك الثالـث؛ وٕان اكن |
  محموًال يف الکربی فهو الشلك الرابع. 

يشرتط يف ٕانتاجه أن يکون صغراه موجبة وکرباه لكية. أّما موجبيّـة الصـغری ٔالّهنـا لـو  الشلك أالّولالشلك أالّولالشلك أالّولالشلك أالّولأّما 
اكنت سالبة لاكن االٔوسط مسلوً¤ عن أالصـغر فـٕاذا حمكنـا عـىل مـا احلـد االٔوسـط ¤جيـاب أو سـلب فـال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  الف).٨٤(املطالع س . تغّري] مطموس يف أالصل، واملثبت من قيا١
  . ال يکون] ساقط من أالصل.٢
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ىل االٔصغر. وٕاّما کون الکـربی لكيـة فٔالّهنـا لـو اكنـت جزئيـة جـاز أن يکـون الـبعض ا´ي جيب أن يتعدی إ 
عـىل االٔصـغر فـال يتعـدی احلـمك ٕاىل أالصـغر.  ١حيمك عليه بثبوت االٔکرب أو سلبه غري الـبعض ا´ي حيـمك بـه

تج موجبـة لكيـة: من موجبتني لكيتني، ينـ  الالالالرضرضرضرضب أالّولب أالّولب أالّولب أالّولورضوبه املنتجة أربعة؛ ولنورد أمثلتها من املطلقات. 
لك ج «من لكيتني، والکربی سالبة، ينتج سـالبة لكيـة:  الالالالرضرضرضرضب الثاينب الثاينب الثاينب الثاين». لك ج ب؛ ولك ب ا؛ فلك ج ا«

من موجبتني، والصغری جزئيـة، ينـتج موجبـة جزئيـة:  الثالثالثالثالثالثالثالث». ب؛ وال يشء من ب ا؛ فال يشء من ج ا
لكيـة کـربی، ينـتج سـالبة  من موجبة جزئية صـغری وسـالبة الرابعالرابعالرابعالرابع». بعض ج ب؛ ولك ب ا؛ فبعض ج أ «

  ».بعض ج ب؛ وال يشء من ب أ؛ فبعض ج ليس ا«جزئية: 
بذاتـه. وٕان اكنـت ممکنـًة، عاّمـًة  ٣للکـربی فهـو... ٢والصغری يف هذا الشلك ٕان اكنت فعلية فالنتيجـة...

ا لك ج ب ¤المـاكن، ولك ب «اكنت أو خاصًة، فهـي مع الکربی الرضـورية تنـتج رضوريـة؛ فـٕاّ� ٕاذا قلنـا: 
لك ج ب ¤لفعـل، ولك ب ا «، فيکـون ٥حصـول االٔوسـط ¤لفعـل لٔالصـغر ٤، فنفرض»¤لرضورة يف ذاته

ً̧ يف نفـس »¤لرضورة ٦لك ج ا» ف «¤لرضورة ً̧ عىل هذا التقدير وجب أن يکـون رضور ؛ وٕاذا اكن رضور
ً̧ عىل تقدير وقوع أمر ممکن؛ هذا حمال.   الوجود وٕاّال لصار ما ليس برضوري رضور

 ٧لك ج ب ¤ٕالمـاكن العـام أو اخلـاص، ولك ب ا«املمکنة اخلاصة تنتج ممکنه خاصة؛ ٔالّ� ٕاذا قلنـا:  ومع
لك ج ب ¤لفعــل، ولك ب ا «، فنفــرض حصــول االٔوســط ¤لفعــل لٔالصــغر، فيکــون »¤ٕالمــاكن اخلــاص
اً يف نفـس وٕاذا اكن ممکنـًا عـىل ذÈ التقـدير يکـون ممکنـ». ا ¤الماكن اخلـاص ٨لك ج» ف «¤الماكن اخلاص

  االٔمر؛ وٕاّال لاكن وما ليس مبمکن يف نفس االٔمر ممکنًا عىل تقدير ممکن؛ هذا خلف. 
ومع البوايق تنتج ممکنة الّٔن االٔوسط ٕاذا حصل ¤لفعل وٕان اكن االٔکرب ممکنًا ¤ٕالماكن العـام فيکـون ممکنـًا 

  يف نفس االٔمر ملا مّر.
ن مقـدمتاه خمتلفتـني ¤لسـلب وإالجيـاب وکـرباه لكيـة؛ الف| فاملنتج منه ما يکـو ۵۲| الشلك الثاينالشلك الثاينالشلك الثاينالشلك الثاينوأّما 

وأن يکون إالجياب عـىل $ـة تنـايف السـلب عـىل $تـه. والرضـوب املنتجـة منـه أربعـة؛ ولنـوِرد أمثلتهـا يف 
لك ج ب «من لكيتني، والکربی سـالبة، ينـتج سـالبة لكيـة:  الالالالرضرضرضرضب أالّولب أالّولب أالّولب أالّولإالجياب املطلق والسلب اJامئ. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ب).٩( أالرسار بيان. حيمك به] ساقط من أالصل، واملثبت من قياس ١
  . ...] غري مقروء.٢
  . ...] غري مقروء؛ واملراد من العبارة ٔان الشلك أالّول، ٕان اكنت صغراه فعلية، فالنتيجة Ýبعة للکربی ىف اجلهة.٣
  صل.. فنفرض] ساقط من االٔ ٤
  . لٔالصغر] ساقط من أالصل.٥
  . ج ا] غري مقروء.٦
  . ا] ساقط من أالصل.٧
  لك ج] ساقط من أالصل.» ف «. ب ¤لفعل، ولك ب ا ¤الماكن اخلاص٨
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¤خللــف فهــو أنـّـه ٕان مل  ١، بعکــس الکــربی، و»ب دامئــاً؛ فــال يشء مــن ج ا دامئــاً ¤لفعــل؛ وال يشء مــن ا 
بعـض ج لـيس ب ف «، »ال يشء من ا ب دامئـاً «، و»بعض ج ا ¤لفعل» ف «ال يشء من ج ا دامئاً «يصدق 

مـن لكيتـني، والصـغری سـالبة، ينـتج سـالبة لكيـة:  الثاينالثاينالثاينالثاين؛ هذا خلف. »لك ج ب ¤لفعل«، وقد اكن »دامئاً 
، بعکــس الصــغری وجعِلهــا کــربی مث »يشء مــن ج ب دامئــاً؛ ولك ا ¤لفعــل؛ فــال يشء مــن ج ا دامئــاً  ال«

بعـض «من موجبة جزئية صغری وسالبة لكية کربی ينـتج سـالبة جزئيـة:  الثالثالثالثالثالثالثالثعکس النتيجة، و¤خللف. 
مـن سـالبة  بـعبـعبـعبـعالراالراالراالرا، بعکس الکربی واخللـف. »ج ب ¤لفعل؛ وال يشء من ا ب دامئاً؛ فبعض ج ليس ا دامئاً 

بعـض ج لـيس ب دامئـاً؛ ولك ا ب ¤لفعـل؛ فـبعض «جزئية صغری وموجبة لكية کربی ينتج سالبة جزئية: 
  ، ¤خللف. »ج ليس ٔا دامئاً 

، وال ممکنـة ودامئهـا؛ ٕاذ ٢وال ٕانتاج يف هذا الشلك عن مطلقتني، وال عن ممکنتني، وال عـن مطلقـة يف...
الرضورية فالنتيجـة رضوريـة. واJامئـة مـع املطلقـة واJامئـة تنـتج دامئـة.  ال تنايف بينها. وٕان اكن ٕاحدی مقدمتيه

  Ýرة ¤لعکس وÝرة ¤خللف.  ٣وبيان النتاجئ
فاملنتج ما يکون صغراه موجبة وٕاحدی مقدمتيه لكية. ورضوبه املنتجة بينـه و لنـورد  الثالثالثالثالثالثالثالث الشلكالشلكالشلكالشلكوأّما 

لك ب ج؛ ولك ب ا؛ «ينــتج موجبــة جزئيــة:  مــن مــوجبتني لكيتــني أالّولأالّولأالّولأالّول الالالالرضرضرضرضــبــبــبــبأمثلتهــا مــن املطلقــات. 
لك ب ج؛ وال «مـن لكيتـني، والکـربی سـالبة، ينـتج سـالبة جزئيـة:  الثاينالثاينالثاينالثاين، بعکس الصغری. »فبعض ج ا

بعـض «من مـوجبتني، والصـغری جزئيـة، ينـتج موجبـة جزئيـة:  الثالثالثالثالثالثالثالث». يشء من ب ا؛ فبعض ج ليس ا
صـغری وسـالبة لكيـة کـربی ينـتج سـالبة جزئيـة: من موجبة جزئيـة  الرابعالرابعالرابعالرابع». ب ج؛ ولك ب ا؛ فبعض ج ا

ــيس ا« ــبعض ج ل ــان». بعــض ب ج؛ ال يشء مــن ب ا؛ ف ــف.  ٤بي هــذه االٔربعــة بعکــس الصــغری و¤خلل
لك ب ج؛ وبعـض ب ا؛ فـبعض «ب| من موجبتني، والکربی جزئية، ينـتج موجبـة جزئيـة:  ۵۲| اخلامساخلامساخلامساخلامس

مـن موجبـة لكيـة صـغری  السـادسالسـادسالسـادسالسـادس ، بعکس الکربی وجعلها صـغری مث عکـس النتيجـة، و¤خللـف.»ج ا
، ¤خللـف، »؛ فـبعض ج لـيس ا٥لك ب ج؛ وبعـض ب لـيس ا«وسالبة جزئية کربی ينـتج سـالبة جزئيـة: 

، »٧لك د جف «، »لك ب ج«، و»لك د ب«ا´ي لـيس ج د، فيکـون  ٦و%فرتاض فهو أن يفرض البـاء
ــيس اف «، »ال يشء مــن د ا«و ــّني ». بعــض ج ل ــاجئ يف هــذا الشــلك تتب ــن الشــلك االّٔول بعکــس  والنت م

  الصغری ٕان اكنت الکربی لكية، و¤الفرتاض ٕان اكنت جزئية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . و] ساقط من أالصل.١
  . ...] لكمة غري مقروئة.٢
  . النتاجئ] أالصل: + ¤ن.٣
  . بيان] مطموس يف أالصل.٤
  . ا] ساقط من أالصل.٥
  ء] مطموس يف أالصل.. البا٦
  . ج] ساقط من أالصل.٧
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 أالّولأالّولأالّولأالّول الالالالرضرضرضرضـبـبـبـب، املنتج منه مخسة أرضب، وال بد وأن تکـون السـالبة فيـه منعکسـة. الرابعالرابعالرابعالرابع الشلكالشلكالشلكالشلكوأّما 
جبعــل الصـغری کــربی » ١لك ب ج؛ ولك ا ب؛ فـبعض ج ا«مـن مــوجبتني لكيتـني ينــتج موجبـة جزئيــة: 

لك ب «مـن مـوجبتني، والکـربی جزئيـة، ينـتج موجبـة جزئيـة:  الثـاينالثـاينالثـاينالثـاينصغری مث عکس النتيجة.  والکربی
االّٔول مث عکـس النتيجـة. ومـىت اكنـت  ٣بعکـس الرتتيـب لريتـّد ٕاىل الشـلك» ب؛ فبعض ج ا ٢ج؛ وبعض ا

يجـة ممکنـة املقدمتان يف هذين الرضبني فعليتني فالنتيجة مطلقة عامة؛ وٕان اكنـت ٕاحـدی مقدمتيـه ممکنـة فالنت 
مـن لكيتـني، والصـغری سـالبة، ينـتج  الثالـثالثالـثالثالـثالثالـثعامة، ٕاال ٕاذا اكنت الصغری جزئيه، فٕاّن النتيجة مطلقة عامـة. 

، بعکـس الصـغری مث عکـس »دامئـاً  ٤ال يشء من ب ج دامئاً؛ ولك ا ب؛ فـال يشء مـن ج ا«سالبة لكية: 
 ب ج؛ ودامئـاً ال يشء مـن ا ب؛ فـدامئًا لك«من لكيتني، والکربی سالبة، ينتج سالبة جزئيـة:  الرابعالرابعالرابعالرابعالنتيجة. 

من موجبة جزئية صغری وسـالبة لكيـة کـربی ينـتج سـالبة  اخلامساخلامساخلامساخلامس. ٦، بعکس املقدمتني»٥بعض ج ليس ا
بعکــس املقـدمتني. والســالبة يف هــذه » ٧بعــض ب ج؛ ودامئـاً ال يشء مــن ا ب؛ فــدامئاً بعـض ج ا«جزئيـة: 

  رية، وٕان اكنت دامئة فالنتيجة دامئة.الرضوب الثالثة ٕان اكنت رضورة فالنتيجة رضو

        الفصل الثالث: يف %قرتا�ت الرشطيةالفصل الثالث: يف %قرتا�ت الرشطيةالفصل الثالث: يف %قرتا�ت الرشطيةالفصل الثالث: يف %قرتا�ت الرشطية
ويه ٕاّمــا عــن متصــلتني، أو منفصــلتني، أو محــيل ومتصــل، أو محــيل ومنفصــل، أو متصــل ومنفصــل. ٕاّمــا 

Ýليـًا  فاملنتج منها ما يکون %شرتاك يف جزٍء Ýّمٍ، أعين مقدٍم أو Ýٍل. فاحلد االٔوسط فيهـا ٕان اكن املتصالتاملتصالتاملتصالتاملتصالت
فهـو الشـلك الثـاين؛ وٕان  ٨الف| الشلك االّٔول؛ وٕان اكن Ýليـًا فـيهام ۵۳يف الصغری مقدمًا يف الکربی فهو |

ــع.  ــًا يف الکــربی فهــو الشــلك الراب ــيهام فهــو الشــلك الثالــث؛ وٕان اكن مقــدمًا يف الصــغری Ýلي اكن مقــدمًا ف
  ورشائط إالنتاج وعدد الرضوب يف لك شلك کام يف امحلليات. 

دامئـًا ٕاّمـا أن يکـون الشـمس «فـٕان اكن إالشـرتاك يف جـزء Ýّم فتنـتج املتصـK، کقولنـا:  املنفصـالتاملنفصـالتاملنفصـالتاملنفصـالتأّما 
فينـتج » طالعة وٕاّما أن يکون الليل موجوداً؛ ودامئًا ٕاّما أن يکون النهار موجوداً وٕاّما أن يکـون الليـل موجـوداً 

خــذ الزُم املقدمــة االٔوىل متصــK هکــذا:  خــذ الزُم » الشــمس طالعــة اكن الليــل موجــوداً لكــام مل يکــن «ٕاذاً ا@ وا@
لكـام مل يکـن الشـمس «فينـتج: » لكام اكن الليل موجوداً مل يکـن النهـار موجـوداً «املقدمة الثانية متصK هکذا: 
دامئـًا ٕاّمـا أن يکـون لك ب «وأّما ٕاذا اكن %شرتاك يف جزء غـري Ýّم، کقولنـا: ». طالعة مل يکن النهار موجوداً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . ا] ساقط من أالصل.١
  . ا] ساقط من أالصل.٢
  . الرتتيب لريتّد ٕاىل الشلك] ساقط من أالصل.٣
  . ا] ساقط من أالصل.٤
  . ا] ساقط من أالصل.٥
  . املقدمتني] أالصل: + %.٦
  . ج ا] ساقط من أالصل.٧
  . فهيام] أالصل: فيه.٨
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  وقس البوايق عليه. ». ودامئًا ٕاّما أن يکون لك د ه أو ز؛ فدامئًا ٕاّما أن يکون لك ب ج أو ه أو زج أو د؛ 
». ١ٕان اكن ا ب فـلك ج ه«ينـتج: » ٕان اكن ٔا ب فـلك ج د؛ ولك د ه«فٕاذا قلنا:  املتصK وامحلليةاملتصK وامحلليةاملتصK وامحلليةاملتصK وامحلليةأّما 

  وقس عليه البوايق. 
 الشـلكالشـلكالشـلكالشـلكرضوب  ٣منه الشلك االّٔول والثالـث. ٢فٕان اكنت امحللية صغری ورضب امحللية واملنفصKامحللية واملنفصKامحللية واملنفصKامحللية واملنفصKوأّما 

ــا د وٕاّمــا ه: «أالّولأالّولأالّولأالّول الالالالرضرضرضرضــبــبــبــب: أالّولأالّولأالّولأالّول لك ج ب؛ : «الثــاينالثــاينالثــاينالثــاين». لك ج ب؛ ولك ب ٕاّمــا د وٕامــا ه؛ فــلك ج ٕاّم
بعـض ج ب؛ : «الثالـثالثالـثالثالـثالثالـث». وليس ألبتة يشء من ب ٕاّمـا د وٕامـا ه؛ فلـيس ألبتـة يشء مـن ج ٕاّمـا د وٕاّمـا ه

بعض ج ب؛ وليس ألبتة يشء مـن ب ٕاّمـا د : «الرابعالرابعالرابعالرابع». ٕاّما د وٕاّما ه ودامئًا لك ب ٕاّما د و ٕاّما ه؛ فبعض ج
  ».وٕاّما ه؛ فبعض ج ليس ٕاّما د وٕاّما ه

: أالّولأالّولأالّولأالّول الالالالرضرضرضرضـبـبـبـبفـال ينعقـد ٕاّال ٕاذا اكن املقـدم يف الکـربی لكيـاً؛ فهـو أربعـة أرضب.  الشلك الثالثالشلك الثالثالشلك الثالثالشلك الثالثوأّما 
لك ب ج؛ : «الثـاينالثـاينالثـاينالثـاين، بعکـس الصـغری. »وٕاّما ه ٤لك ب ج؛ ودامئًا لك ب ٕاّما د وٕاّما ه؛ فبعض ج ٕاّما د«

بعـض ب ج؛ ولك ب ٕاّمـا : «الثالـثالثالـثالثالـثالثالـث». وليس ألبتة يشء من ب ٕاّما د وٕاّما ه؛ فبعض ج ليس ٕاّما د وٕاّما ه
 ۵۳؛ |٦بعض ب ج؛ ولـيس ألبتـة يشء مـن ب ٕاّمـا د وٕاّمـا ه: «الرابعالرابعالرابعالرابع». ؛ فبعض ج ٕاّما د وٕاّما ه٥د وٕاّما ه

  يان يف اللك بعکس الصغری.والب ». ب| فليس بعض ج ٕاّما د وٕاّما ه
دامئـاً لك ب ٕاّمـا ج «، ينـتج: »ٕاّمـا ج وٕاّمـا د؛ ولك د ه ٨قولنـا: لك ب ٧وٕان اكنت امحللية کـربی مفثـل

وقس عليه البوايق. يکذب عليه لك واحد منهام ومعىن الکربی أّن ما صدق عليه أنّـه د فهـو ه، ومل ». وٕاّما ه
  تج. يعمل من الصغری أّن د صادق عىل ب، فال ين 

فٕان اكن إالشرتاك يف جزء Ýم فالنتيجة تظهـر بتغيـري املنفصـKِ متصـKً؛ وٕان  املتصالت واملنفصالتاملتصالت واملنفصالتاملتصالت واملنفصالتاملتصالت واملنفصالتوأّما 
لكـام اكن ا «ينـتج: » ج د؛ ودامئاً لك د ٕاّما ه وٕاّمـا زف لكام اكن ا ب «اكن إالشرتاك يف جزء غري Ýّم، کقولنا: 

  .وقس عليه البوايق». ب فدامئًا لك د ٕاّما ه وٕاّما ز

        الفصل الرابع: يف القياسات %سـتالفصل الرابع: يف القياسات %سـتالفصل الرابع: يف القياسات %سـتالفصل الرابع: يف القياسات %سـتثثثثنائيةنائيةنائيةنائية
لكام اكن زيـد اكتبـًا فهـو «فاسـتثنا عني املقدم ينتج عني التايل، کقولنا:  متصKمتصKمتصKمتصKالرشطية املوضوعة فيها ٕان اكنت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  أالصل. . ج ه] ساقط من١
  . رضب] کذا يف أالصل.٢
  ».ؤاّما امحللية واملنفصK فامحللية ٕان اكنت صغری فال ينعقد ٕاّال الشلك أالّول والثالث«ب): ٨٦( املطالع. قال يف ٣
  . د] ساقط من أالصل.٤
  . ه] ساقط من أالصل.٥
  . ٕاّما ه] ساقط من أالصل.٦
  . مفثل] أالصل: + ٔالّ� ٕاذ.٧
  . ب] ساقط من أالصل.٨
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لكـام اكن زيـد اكتبـًا «؛ واسـتثناء نقيض التايل ينـتج نقـيض املقـدم، کقولنـا: »متحرك؛ لکنه اكتب؛ فهو متحرك
ــتثناء عـني التـايل ونقـيض املقـدم فـال ينـتج، ». نه ليس مبتحـرك؛ فهـو لـيس باكتـبفهو متحرك؛ لک  وأّمـا اس

  الح�ل کون التايل أمع من املقدم. 
ــتثناء عـني أهيـام اكن ينـتج منفصK مانعة مـن امجلـع واخللـوّ منفصK مانعة مـن امجلـع واخللـوّ منفصK مانعة مـن امجلـع واخللـوّ منفصK مانعة مـن امجلـع واخللـوّ وٕان اكنت  ، فـٕان وضـعت ذات جـزئني، فاس

دامئـًا ٕاّمـا أن يکـون هـذا العـدد زوجـًا أو «لنـا: نقيض االٓخر واسـتثناء نقيض أهيام اكن ينتج عـني االٓخـر، کقو 
لکنـه «؛ »لکنـه فـرد؛ فهـو لـيس بـزوج«؛ »لکنه ليس بـزوج؛ فهـو فـرد«؛ »فرداً؛ لکنه زوج؛ فهو ليس بفرد

ذات ٔاجـزاء فاســـتثناء عـني أهيــا اكن ينـتج نقــيض البـوايق واســـتثناء  ١وٕان وضــعت». لـيس بفــرد؛ فهـو زوج
دامئـًا ٕاّمـا أن يکـون هـذا العـدد زائـداً عـىل العـدد «أالجـزاء، کقولنـا:  ٢يقنقيض أهيا اكن ينتج منفصK من بوا

ً̧؛ لکنه زائد؛ فهو ليس بناقص وال مساوٍ  لکنه ليس بزائد؛ فهو ٕاّمـا �قـص أو «؛ »االٓخر، أو�قصًا، أو مساو
  ».  مساو

ٕاّمـا أن يکـون  هـذا اليشـء«فاسـتثناء عني أهيـام اكن ينـتج نقـيض االٓخـر، کقولنـا:  مانعة امجلعمانعة امجلعمانعة امجلعمانعة امجلعوٕان اكنت 
ــتثناء نقـيض أهيـام اكن ». لکنه جشر؛ فهو ليس حبجر«؛ »جحرًا أو جشراً؛ لکنه جحر؛ فهو ليس بشجر وأّمـا اس
  فال ينتج ٕالماكن اج�عهام عىل الکذب. 

ٕاّما أن يکـون زيـد «الف| االٓخر، کقولنا:  ۵۴فاسـتثناء نقيض أهيام اكن ينتج عني | مانعة اخللومانعة اخللومانعة اخللومانعة اخللووٕان اكنت 
ــتثناء ». لکنـه يغـرق؛ فهـو يف البحـر«؛ »ال يغرق؛ لکنه ليس يف البحـر؛ فهـو ال يغـرقيف البحر أو  وأّمـا اس

  عني أهيام اكن فال ينتج ٕالماكن اج�عهام عىل الصدق.

        الفصل اخلامس: يف القياسات املرکبةالفصل اخلامس: يف القياسات املرکبةالفصل اخلامس: يف القياسات املرکبةالفصل اخلامس: يف القياسات املرکبة
نة ملقدميت القياس املنتج للنتيجة املطلوبة. فهـي ٕاّما موصوÒ أو مفصـو  املوصـوÒاملوصـوÒاملوصـوÒاملوصـوÒÒ. أّمـا فهـي قياسات کثرية مبيِّ

، »لك ج ب؛ ولك ب ا؛ فـلك ج ا« فهـي اليت تذکر فيها النتاجئ مأخوذة Ýرة نتيجة ومقدمة أخری، کقولنـا: 
ـــول: »لك ج ا؛ ولك ا د؛ فـــلك ج د«مث نقـــول:  ، وهکـــذا ٕاىل »لك ج د؛ ولك د ه؛ فـــلك ج ه«، مث نق

لك ج ب؛ ولك ب ا؛ ولك ا د؛ «، کقولنـا: ٣فهـي اليت تفصل منها النتـاجئ و تنطـوي املفصوÒاملفصوÒاملفصوÒاملفصوÒاملطلوب. وأّما 
  ».  ولك د ه؛ فلك ج ه

فهو ا´ي يبّني فيه املطلوب ٕ¤بطال نقيضـه. مثـا�: ٕان مل يصـدق قولنـا  اخللُف اخللُف اخللُف اخللُف ومن مجK القياساِت املرکبِة 
؛ هـذا خلـف عـىل أن »لك ج اف «عىل أهنا مقدمة صـادقة؛ » لك ب ا«؛ و»لك ج بف «، »ليس ج ب«

  نقيضه حق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . وضعت] ساقط من أالصل.١
  . بوايق] ساقط من أالصل.٢
  . تنطوي] ساقط من أالصل.٣
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 Kامجل Kامجل Kامجل Kالرابعة ثالثة فصولالرابعة ثالثة فصولالرابعة ثالثة فصولالرابعة ثالثة فصولامجل        

        اليت يه مواد القياسات اليت يه مواد القياسات اليت يه مواد القياسات اليت يه مواد القياسات الفصل أالّول يف القضا¸ الفصل أالّول يف القضا¸ الفصل أالّول يف القضا¸ الفصل أالّول يف القضا¸ 
ــولــولــولــولويه ٔاقســاٌم،  ــة القــة القــة القــة القبببب ــا واجبببب ــا واجمنه ــا واجمنه ــا واجمنه ــواترات وقضــا¸ منه ، ويه أّوليــات ومشــاهدات وجمــر¤ت وحدســـيات ومت
        قياساهتا معها.

مـن يکفي يف نسـبة بعض ٔاجزاهئا ٕاىل بعض تصـور أالجـزاء  ١فهـي قضا¸ يوجبها العقل ´اته أالولياتأالولياتأالولياتأالولياتأّما 
  ».الواحد نصف إالثنني«و» اللك أعظم من اجلزء«غري مشاهدة وسبٍب من خارج، کام حيمك بأن 

الشـمس «فهـي قضا¸ حيمك العقل هبا ملشاهدة من قوی ظـاهرة أو ¤طنـة، اكحلـمك بـأن  املشاهداتاملشاهداتاملشاهداتاملشاهداتوأّما 
  ».إالنسان � خوف و غضب«وأّن » مضيئة

دة متکررة موجبة لليقني، وال بـّد وأن تـأمن الـنفس مـن فهـي قضا¸ سبب احلمك هبا مشاه اÅّر¤تاÅّر¤تاÅّر¤تاÅّر¤توأّما 
وفيهـا قيـاس ». ٕاّن السـقموميا مسـهل للصـفراء«و» ٕاّن الرضب ¤خلشب مؤمل«وقوع اليشء ¤التفاق، کقولنا: 

ً̧، لکن التايل اكذب، فاملقدم اكذب.    خفي من $ة أنّه لو اكن اتفاقيًا ملا اكن أکرث
نـور القمـر «ب| ا´هـن بعـد التجربـة، کقولنـا:  ۵۴احلـمك هبـا جـودة |فهـي قضا¸ مبـدٔا  احلدسـياتاحلدسـياتاحلدسـياتاحلدسـياتوأّما 

  بعد ما تتکرر مشاهدة اختالف النور فيه بسبب القرب والبعد من الشمس.» مسـتفاد من الشمس
فهـي قضا¸ حتمك النفس هبا حکامً يقينيًا لکـرثة إالخبـارات بعـد أن تشـعر ٔاّهنـا غـري ممتنعـة  املتواتراتاملتواتراتاملتواتراتاملتواتراتوأّما 

اصًال من التواطؤ، اكحلمك بـأّن محمـداً (عليـه السـالم) اّدعـی النبـوة وظهـرت املعجـزات عـىل ويکون االٔمن ح
  يده. ومبلغ الشهادات املوقعة لليقني غري منحرص يف عدد؛ رّب قليل يفيد اليقني ورّب کثري ال يفيد.

دامئـًا، اكحلـمك فهـي اليت حيمك العقل هبـا بسـبب وسـط حـارض يف ا´هـن  القضا¸ اليت قياساالقضا¸ اليت قياساالقضا¸ اليت قياساالقضا¸ اليت قياساهتهتهتهتا معهاا معهاا معهاا معهاوأّما 
  ».  %نقسام مبتساويني«، والوسط حارض يف ا´هن هو »االٔربعة زوج«بأّن 

واليقني املسـتفاد من التجربة و التـواتر واحلـدس ال يکـون جحـة عـىل الغـري، فرمبـا مل حيصـل � ذÈ. وال 
مكـن يعـمل املقـدمتني  جيمتع اليقني والظن عىل يشء واحد Dهام ¤لفعل، بل قد يُظـن مـا يُعـمل نقيضـه ¤لقـوة؛

مث رأی بغK منتفخة البطن فظـن ٔاّهنـا حـبىل فقـد ظـن » لك بغK عاقر«وال خيطر ببا� ترکيبهام، مكن حمك أّن 
  ما عمل نقيضه ¤لقوة. 

وذاتـه دون رمحـة  ٢فهـي قضا¸ سبب التصديق هبا معـوم أالعـرتاف، ولـو ُخـّيل العقـل املشهوراتاملشهوراتاملشهوراتاملشهوراتومنها 
الظـمل «و» العـدل حسـن«دات ورشائـع وآداب، مل حيـمك هبـا ´اهتـا، کقولنـا: وأنفة وقوی وانفعـاالت مـن عـا

ولو قُّدر إالنسان أنّه ُخلق ومل يسـتأنس مبا وراء عقi، مل حيـمك هبـا؛ خبـالف ». کشف العورة مسج«و» قبيح
  االٔوليات. وهذه املشهورات قد تکون حقة لکنها يصحح ¤لنظر، وقد تکون اكذبة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ب).١٢(بيان أالرسار . ´اته] ساقط من أالصل، واملثبت من قياس ١
  . العقل] ساقط من أالصل.٢
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   اليت تؤخذ من اخلصم ليبتين عليها ال7م يف دفعه. ويه التقرير¸تالتقرير¸تالتقرير¸تالتقرير¸تومنها 
  ويه اليت تؤخذ ممن ُحيسن الظّن به.  املقاملقاملقاملقببببوالتوالتوالتوالتومنها 
مـع العـمل » اليشـء کـذا«ويه قضا¸ حتمك هبا النفس اتباعاً للظّن. والظّن هو احلـمك بـأّن  املظنو�تاملظنو�تاملظنو�تاملظنو�تومنها 

  ».  من يطوف ¤لليل فهو سارق«ٕ¤ماكن نقيضه، اكحلمك بأّن 
ر يف النفس بقبض أو بسط، صادقة أو اكذبـة، کقولنـا:  اااا))))يالتيالتيالتيالتنها وم  ٕاّن امخلـر ¸قـوت «فهـي قضا¸ تؤثِّ
  فيُنفر. » العسل مرة مقيأة«، و١فُريغب» سـيال

لك «الومه إالنساين يف أمور غري حمسوسـة، اكحلـمك بـأّن  ٢الف| قضا¸ يوجبها ۵۵ومنها الومهيات ويه |
ولـو ال أّن العقـل دفعهـا لاكنـت مـن االٔوليـات. والـومه ». لعـامل خـٔال غـري متنـاهخارج ا«و» موجوٍد مشاٌر ٕاليه

يساعد العقل يف مقدمات منتجة لنقـيض مـا حـمك بـه الـومه وعنـد التعـدي ٕاىل النتيجـة يرجـع ٕاىل الـومه عـن 
  قبول ما حمك به العقل.

        الفصل الثاين: يف الربهانالفصل الثاين: يف الربهانالفصل الثاين: يف الربهانالفصل الثاين: يف الربهان
ول وٕاّما مسـتفادة منه. واحلد االٔوسـط يف الربهـان ٕان اكن فهو قياس مؤلف من مقدمات يقينية ٕاّما واجبة القب

ــبة طـريف النتيجـة خارجـًا وذهنـًا فهـو  ــبة ممسوسـة النـار؛ ولك «، کقولنـا: برهـان الـملّ برهـان الـملّ برهـان الـملّ برهـان الـملّ عK لنس ٕاّن هـذا اخلش
ــبة يف ا´هـن دون اخلـارج فهـو »ممسوس النار حمرتق؛ فهذه اخلشـبة حمرتقة ، برهـان إالنّ برهـان إالنّ برهـان إالنّ برهـان إالنّ ؛ وٕان اكن عK للنس

ــبة ممسوســة النـارهــذ«کقولنـا:  ــبة حمرتقــة؛ ولك حمـرتق ممســوس النـار, فهــذه اخلش لك «، وکقولنــا: »ه اخلش
  ».  ٕانسان ضاحك؛ ولك ضاحك اكتب؛ فلك ٕانسان اكتب

وال يشرتط يف برهـان الـمل أن يکـون احلـد االٔوسـط عـK لالٔکـرب مطلقـًا بـل عـK لوجـوده يف االٔصـغر، 
  ».انسان جسملك ٕانسان حيوان؛ ولك حيوان جسم؛ فلك «کقولنا: 

فهــو اليشــء ا´ي يُبحــث فيــه عــن أعراضــه  املوضــوعاملوضــوعاملوضــوعاملوضــوعولك عـمل فــi موضــوع، ومبــادئ، ومســائل. أّمــا 
ا´اتية، أعين ما يلحق املوضوع من ذاتـه وماهيتـه، ال بسـبب أمـر أخـص، وال بسـبب أمـر أمع خـارجٍ عـن 

  ية الٔجل التصور. فهـي املقدمات وحدود املوضوعات وحدود أعراضها ا´ات  املبادئاملبادئاملبادئاملبادئاملاهية. وأّما 
واملقدمات اليت منها يؤلف الربهان قد تکون واجبة القبول، وقد تکـون مبيIنـة ببيـان يقيـين، وقـد تکـون 

  .مصادراتمصادراتمصادراتمصادراتؤاوضاعًا ٔاوضاعًا ٔاوضاعًا ٔاوضاعًا  میمسلمة ٕاىل أن يُبنيI وتس

        الفصل الثالث: يف القياسات اليت ليست برهانيةالفصل الثالث: يف القياسات اليت ليست برهانيةالفصل الثالث: يف القياسات اليت ليست برهانيةالفصل الثالث: يف القياسات اليت ليست برهانية
؛ وٕان اكن اجلـديلاجلـديلاجلـديلاجلـديلشـهورات أو التقريـر¸ت فهـو القياس ٕان اكنت مقدماته غري يقينيـة، فـٕان اكن مولفـاً مـن امل 

ــتعمل ذÈ الشـعريالشـعريالشـعريالشـعري؛ وٕان اكن مـن املتخـيالت فهـو اخلطااخلطااخلطااخلطايبيبيبيبمؤلفًا من املقبوالت أو املظنو�ت فهو  ، وال يس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  . فُريغب] ساقط من أالصل.١
  . يوجهبا] أالصل: يوجبه.٢
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  . املغالطياملغالطياملغالطياملغالطيب| من الومهيات الاكذبة فهو  ۵۵ٔالجل %حتجاج بل الٔجل القبض والبسط؛ وٕان اكن |
 من من من من $$$$ـة املـادةـة املـادةـة املـادةـة املـادةتقع من $ة الصورة، وقد تقع من $تيهام مجيعاً. أّما  قد تقع من $ة املادة، وقد املغالطةاملغالطةاملغالطةاملغالطةو

، »لك انسـان برشـ؛ ولك برشـ متفکـر«مفنه ما يکون جبعل املطلوب مقدمًة، بتبديل لفظ مبرادفـه، کقولنـا: 
. ومنه ما تکون املقدمـة يف نفسـها مصادرة عىل املطلوب أالّولمصادرة عىل املطلوب أالّولمصادرة عىل املطلوب أالّولمصادرة عىل املطلوب أالّولذÈ  میفالکربی واملطلوب يشء واحد؛ ويس

  بة ٕاّال ٔاّهنا تشابه الصادق. اكذ
فبـأن ال يکـون عـىل رضب منـتج أو ال يکـون عـىل هنـج قيـايس؛ ويقـرب منـه  مـن مـن مـن مـن $$$$ـة الصـورةـة الصـورةـة الصـورةـة الصـورةوأّما 

إالنسـان «فهو احلـمك عـىل لكـي لوجـوده يف أکـرث جزئياتـه، کقـول القائـل:  %سـتقراء%سـتقراء%سـتقراء%سـتقراء%سـتقراء والمتثيل. اما 
حيـوان فهـو مـن جـنس إالنسـان واJواب والطيـور؛  واJواّب والطيور حيرك فکه أالسفل عند املضـغ؛ ولك

فهو احلمك عىل جزيئ لوجـوده يف جـزيئ آخـر، کـام  اااالمتلمتلمتلمتثيلثيلثيلثيلوأّما ». فلك حيوان حيرك فکه أالسفل عند املضغ
  ».  الفí مؤلف؛ والبناء مؤلف؛ والبناء حادث؛ فالفí حادث«يقال: 
  

  ّمت املنطق
  وامحلد ~ رب العاملني

  ٔامجعني. والصالة عىل محمد وآ�
  



 

 


