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الذي اسمه يف الس ِ
صباح ال َّظال ِم ِ
بس ِم اهلل ،والصالة والسالم عىل َخري األَنا ِمِ ،
ِ
امء
وم
َّ
َّ
ُ
َّ

حممد ،ال َّل ُه َّم ِّ
حممد.
حممد وآل َّ
صل عىل َّ
أمحدُ  ،ويف األرض أيب القاسم َّ
وبعدُ ..

ِ
ِ
تالقحت األفكار،
تضافرت اجلهو ُد احلثيثة ،والعمل الدَّ ؤوب ،وبعد أن
بعد أن
وتو َّلد الصواب بحمد اهلل تعاىل ،وصار املِ
ُ
صداق ِمصدا ًقا لكالم أمري املؤمنني:
َّ
ِ
ِ
ٍ
بعضه
العاملني،
هبمة
واب) ،سعى
أي َ
َ
ُ
الص ُ
ببعض يتو َّلد َّ
الر َ
(ارضب َّ
مركز تُراث احل َّلة َّ
ٍ
العلمي ،ويف
تصب لصالح العمل
ومشاريع
أفكار
واإلخوة األفاضل املح ِّققني إلجياد
ُّ
َ
ّ

الشيف.
صالح الدِّ ين احلنيف ،واملذهب رَّ

ِ
ِ
والفضل ،تسنَّى ملركز تراث
جلود
وبعد ِمن َِن اهلل ت َعاىل وفضله،
وفضل صاحب ا ُ
ٍ
ٍ
ِ
لواحد من َجهابذة اإلسالم،
خمطوطة
الزمن ويميط لثامه عن
غبار َّ
احل َّلة أن يكشف َ
و ُأمناء اهلل تعاىل عىل احلالل واحلرا ِم ،ومن عيامل ِ
الع ْلم ،الذي طاملا ُعرف فض ُله بني العا ِّم
واخلاص ،وبني القايص والدَّ اين ،وبني املؤالف واملخالف ،السيام أهل العلم ،وأهل
ِّ

أخص
الف ِّن ،وأصحاب امليادين ،أال وهم الفقهاء الذين خ ُّطوا الدِّ ين بأناملهم املقدَّ سة؛ ُّ
هبذا القول والتَّعريف العلاَّ مة احلسن بن يوسف ابن املطهر املعروف بالعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل
َّ

قدَّ س اهلل نفسه النفيسة املقدَّ سة.

أكتب هذه الكلامت ،أتذكَّر يف ط َّيات ذهني مقول ًة منقول ًة عن أستاذ الفلسفة
وأنا
ُ
7

السيد مسلم ِ
حق العلاَّ مة ِ
ٍ
احل يِّ ّل( :ماذا َعساين ُ
شخص
حق
أقول يف ِّ
احل يِّ ّل؛ إذ قال يف ِّ
ِّ ُ
بربكة ِشسع نع ِ
ِ
له تش َّيعت إيران؟).
ْ
نعم ..هذا هو العلاَّ مة ِ
احلل؛ ففض ُله معروف لدى القايص وال��دَّ اين ،وكذا

منطقي ،ولك َّن العلم نور يقذفه اهلل بقلب َمن يشاء ،وقد
معروف أنَّه فقي ٌه ،ومل ُيعرف أنَّه
ّ
قذف بقلب العلاَّ مة ِ
آثارا يف الكالم،
احل يِّل
َ
أنواع العلوم بربكة أهل البيت؛ فرتك ً

آثارا -ما شاء اهلل يف املنطق -منها ما هو
والفلسفة ،والفقه ،وكذلك املنطق؛ إذ خ َّلف ً
اصدُ التَّح ِق ِيق) ،ومنها (ال َقو ِ
اصدُ التَّدْ ِق ِيق وم َق ِ
بني أيدينا بحمد اهلل تعاىل ،وهو (مر ِ
اعدُ
َ
ْ
َ َ
ََ
اث فيِ الع ُلو ِم ال َّث ِ
اصدُ ) ،و(تن ِْقيح األَبح ِ
وامل َق ِ
الث) ،وبعضها ُصنِّف عىل شكل رسائل
ُ
ُ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ُّور
كـ(نْ ِج الع ْر َفان فيِ ع ْل ِم امل ْي َزان) ،و(الن ُ
قصرية ،كان هيدف فيها للتَّعليم واملنهج ،هَ
ِ
الـم رْ ِ
الـمنْطِ ِق).
ش ُق فيِ ع ْل ِم َ
ُ
الرسائل ،واهلدف منها حماكاة بعض احلكامء ومناقشتهم،
ولع َّله كان يكتب بعض َّ
كام يقول هو يف (إِي َضاح ال َّت ْل ِ ِ
الر ِئ ِ
يس)« :باحثنا فيه َّ
الش ْي َخ اب َن ِسينا».
ْ ُ
بيس م ْن كَال ِم َّ
ِ
احل يِّل؛ فالكالم حيتاج إىل ٍ
كثري
وإذا أراد املتت ِّبع أن يتت َّبع املؤ َّلفات واملصنَّفات للعلاَّ مة ّ
من البيان ،واحلال ها هنا ال يتَّسع لذلكَّ ،
ولعل األخ املح ِّقق (جزا ُه اهللُ َخ ًريا) قد أحىص
آثار العلاَّ مة ِ
احلل وتت َّبعها ،وكذلك بينَّ دوره يف علم املنطق.
إن العلاَّ مة ِ
احلق واإلنصاف أن ُيقالَّ :
احل يِّ ّل صار ِمصدا ًقا لقول اإلمام
ومن ِّ

ِ
القلوب
أعيانم مفقودةٌ ،وخزائن ُُهم يف
(العلامء
جعفر الصادق:
ُ
هر ،هُ
بقي الدَّ ُ
باقون ما ُ
ُ
موجودةٌ) .فها هي آثار العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل باقي ٌة بحمد اهلل تعاىل إىل قيام القائم وحتَّى
قيام القيامة.
وها نحن بربكة أهل البيت يف مركز تراث ِ
ُّ
نحث
احل َّلة قد سعينا جاهدين،
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وهبمة اإلخوان املح ِّققني عىل ضبط الكتاب ومراجعته مراجع ًة دقيقةُ ،يشار
اخلُطى تبا ًعا َّ
هلا بالبنان ،وال أنسى جهود األخ املفضال أمحد عيل جميد ِ
احل يِّل الذي سعى جاهدً ا لضبط
ّ
الكتاب ّ
مرارا ألجله؛ فجزاه اهلل عنِّي أفضل
والذهاب إىل مجهور َّية إيران اإلسالم َّية ً
األعرجي
عيل
ّ
اجلزاء ،وكذا ال أنسى دور األخ املثابر اجلدِّ ّي األستاذ املساعد الدّ كتور ّ
الذي راجع الكتاب مراجع ًة لغو َّي ًة دقيق ًة جدًّ ا ،وكذا اإلخوة العاملني ٌّ
حممد
كل من م.م َّ

يب.
مناضل ،و م.م .ع َّياد محزة ،واألخ مصطفى صباح اجلنا ّ

وأسحب كورة ُّ
املختاري واسطة
الشكر و ُأمللم وصاهلا ،وأقدِّ مها إىل جناب الشيخ
ّ

خريا ،والذي سعى جاهدً ا لتعريفنا بمح ِّقق الكتاب وإيصالنا إليه.
الفيض ،جزاه اهلل ً

يِّ
املتول ّ
وال أنسى أن أتقدَّ م ُّ
َرعي
بالشكر اجلزيل وال َّثناء اجلميل إىل سامحة
الشـ ّ
أي دع ٍم
للعتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة الس ِّيد أمحد الصايف (دام ُّ
يقصـ ِْر عنَّا يف ِّ
عزه) الذي مل ّ

معنوي ،وهو يف أحلك ال ُّظروف ،وكذا رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالم َّية
ما ِّد ّي أو
ّ

واإلنسان َّية جناب َّ
خريا.
الشيخ عماَّ ر اهلال ّيل َّ
أعزه اهلل ،وجزاه عن العاملني ً

نكتب،
ونحن يف هذه األجواء العلم َّية املثمرة ،نقول -شهاد ًة هلل تعاىل :-إنَّام نحن
ُ

ونضبط ،وند ِّق ُق ،ونح ِّق ُق ،ونع ِّلق -إىل ما شاء اهللُّ -
ُ
كل ذلك بربكة من استظللنا بأفواه

بنادقهم ،فهم َلبِسوا القلوب عىل ال��دُّ روع ،ول ُّبوا نداء املرجع َّية ،نداء نائب اإلمام

احلجة ،ووضعوا أرواحهم عىل أ ُك ِّفهم ،إنَّام ننعم باألمن واألمان بربكة دمائهم؛
َّ
خري جزاء املحسنني وأفض َل ُه.
فجزاهم اهلل تعاىل َ

اخلويلدي
�صادق
ّ
حللَّة
مدير مركز تراث ا ِ
 15ذي القعدة 1438هـ
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بد ٌع َف ٌّذ
م ٌّد ،و ُم ِ
قي جُ ِ
َمن ِْط ٌّ
�أ ّو اًل :منزلته يف علم املنطق و�أق�سام �أعماله يف هذا الفن

احلسن بن یوسف ابن املطهر املشتهر بالعلاّ مة ِ
احل يّ ّل (648ق1250/م726-ق/
َّ

1226م) من عباقرة املنطق ّینی ،وله منزلة عظیمة يف تاریخ علم املنطق يف احلضارة
علو شأنه يف الفقه واألصول والکالم قد ّ
اإلسالم ّیة؛ إلاَّ ّ
أظل منزلته يف املنطق،
أن ّ
وأغلق أبصار ّ
املتأخرین عن إبصار أعامله يف املنطق ،وقد عمل العلاّ مة يف املنطق

أثرا ،فهو من جهابذة هذا الف ّن.
ما یتجاوز العرشین ً

آثار اَّ
العلمة يف علم املنطق:

1.1بعضها رسائل قصریة مؤ ّلفة من أجل التعلیم وعلیها صبغة تعلیم ّیة كـ(هنج
العرفان يف علم املیزان) ،و(النور املرشق يف علم املنطق).

2.2وبعضها ،تب ًعا لکتابيَ النجاة واإلشارات والتنبیهات البن سینا ،یشتمل علی
العلوم الثالثة :املنطق ،والطبیع ّیات ،واإلهل ّیات ،کمراصد التدقیق ومقاصد
التحقیق ،والقواعد واملقاصد ،واألرسار اخلف ّیة يف العلوم العقل ّیة ،وتنقیح

األبحاث يف العلوم الثالثة.
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3.3ر ّبام یکتب العلاّ مة يف بعض األحیان رسالة يف نقد بعض احلکامء الکبار من
السلف ،کام أنّه یتحدّ ث يف اخلالصة عن کتاب إیضاح التلبیس من کالم
الرئیس ویقول« :باح ْثنا فیه الشیخ ابن سینا» ،کام أنّه عندما یذکر کتاب

املقاومات احلکم ّیة يف املصدر نفسه یقول« :باحثنا فیه احلکامء السابقنی ،وهو

یتم مع متام عمرنا».
ُّ

4.4کام ّ
مهم يف تنقیح املتون احلکم ّیة
آثارا يف التلخیص ،والذي هو ف ّن ّ
أن له ً
وهتذیبها وتسهیلها ،مع احلفاظ علی متام ّیتها؛ فإنّه خلّص کتاب الشفاء

البن سینا؛ وهذا التلخیص -وإن مل یتم -لکنّه یشمل قسم املنطق من کتاب

الشفاء بتاممه.

5.5أکثر ما کتب العلاّ مة يف املنطق والفلسفة ،هو رشوح علی کتب السلف؛ فإنّه
رشح کتاب اإلشارات والتنبیهات ،والذي یعدّ ّأول تألیف يف تاریخ علم
املنطقُ ،أ ّلف يف سیاق املنطق ذي القسمنی قبال املنطق ذي األقسام التسعة(((،

ثالث مرات؛ کام أنّه حاک ََم منتقدي اإلشارات وموافقیه يف کتاب املحاکامت

رشاح اإلشارات وقىض بينهم ،والذی قد وصل إلینا قسم املنطق منهّ ،
فإن
بنی ّ
أنموذجا من دراسة مقارنة وبح ًثا منطق ًّيا متينًا ومحُکماً .
هذا الکتاب یعدّ
ً

قد رشح العلاّ مة أیضا کتاب ّ
الرازي (-1149/544
امللخص لفخر الدین
ّ

دي (/549
 ،)1209/606وحکمة اإلرشاق والتلوحیات لشهاب الدین
السهر َو ْر ّ
َ
للخونجي (،)1249/628-1194/573
 ،)1191/587-1154وکشف األرسار
ّ
القزویني (،)1276/655-1204/600
للکاتبي
والرسالة الشمس ّیة وعنی القواعد
ّ
ّ
((( ينظر للرشح والتفصیل حول هذین ِ
املصحح علی الکتاب
القسمنی من کتابة املنطق :مقدمة
ِّ
ُ
الذی بنی یدیك.
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وقد انتخب متون هذه ال�شروح مجيعها من املصادر التی قد ُأ ّلفت يف املنطق ذی
ِ
أیضا إلی املنطق ذي األقسام التسعة ،فقد
القسمنی؛ ولکنّه قد َأل َف َت نظره ً
الطويس
خلّص کتاب الشفاء– کام أرشنا إلیه آن ًفا -ورشح جترید املنطق لنصری الدین
ّ
(.)1274/672-1201/597
إن أکثر أعامل العلاّ مة يف املنطق قد کتبها يف قالب املنطق ذی ِ
َّ
القسمنی؛ فإنّه یتبع

صیاغة اإلشارات والتنبیهات يف أعامله املنطق ّیة ،وهذا األمر ُیستثنی منه يشء ،وهو ّ
أن
ٍّ
ابن سینا قد بحث مبادئ القیاس الربهان ّیة واجلدل ّیة واخلطاب ّیة والشعر ّیة يف ٍ
مستقل
هنج
ٍ
کل وقدّ مه علی مباحث القیاس (النهج السادس)؛ ّ
وإن أکثر من اتّبع صیاغة
علی وجه يٍِّّ
اإلشارات يف کتابة املنطق قد خت ّلف يف هذا املورد عن مسلك ابن سینا ،وجعل مبادئ
نظرا إلی عالقة هذا املبحث بأقسام املعرفة ومراتبها .أ ّما
القیاس بعد مباحث القیاس؛ ً

العلاّ مة يف هذا النمط اتّبع ابن سینا يف مراصد التدقیق ،لکنه خت ّلف عنه واتّبع مناطقة
القرننی السادس والسابع الذین أ ّلفوا کتبهم يف قالب املنطق ذي ِ
القسمنی.
فدراسة أعامل العلاّ مة يف املنطق ُّ
تدل عىل ومعرفته العمیقة واالجتهاد ّیة بالنسبة

إلی مریاث املناطقة املاضنی؛ کام ّ
أن دراسة أعامله األخری يف الفقه والکالم تنبئ عن
املنطقي.
النقدي
عبقر ّیته يف التفکری
ّ
ّ

ثانيً ا :امل�صادر احلاكیة عن �أعمال اّ
العلمة يف املنطق
ّ
تقریرا ملا عمله العلاّ مة يف الفلسفة واملنطق ،کتابان ،مها:
إن أقدم مصدر حیوي
ً

خالصة األقوال ،وکتاب اإلجازة؛ کام ّ
أن
املجليس((( ،والس ِّید حمسن األمنی العامل(((،
ّ
حممد باقر ،بحار األنوار ،بریوت ،ج ،107ص.57
((( املجلسيّ َّ ،
العامل ،الس ِّید حمسن ،أعیان الشیعة ،بریوت ،دار التعارف للمطبوعات=/1403 ،
((( األمنی
يّ
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(((
والشیخ آغا بزرگ
احلسون
عرفوا لنا بعض تألیفاته ،وقد بحث املح ّقق فارس ّ
الطهراين ّ
ّ

يف مقدّ مته علی القواعد اجلل ّیة يف رشح الرسالة الشمس ّیة مؤ ّلفات العلاّ مة يف تقسیم

ثالثي :الکتب التی قد ثبت لنا انتساهبا للعلاّ مة ،الکتب التی لیس له وقد نسبت إلیه،
مصحح کتاب مراصد التدقیق ،واحدً ا وعرشین
عرف
ّ
والکتب مشکوکة االنتساب ،وقد ّ

خمتصة باملنطق ،وبعضها جامعة للعلوم الثالثة:
احلل ،ک ّلها يف املنطق؛ بعضها ّ
کتا ًبا للعلاّ مة يّ ّ
املصحح علی الکتاب الذي بنی یدیك).
املنطق والطبیع ّیات واإلهل ّیات (انظر مقدّ مة
ّ

حممد خاين ،دراسة مستق ّلة حول آراء العلاّ مة املنطق ّیة قبل مخس
وقد عمل حسنی َّ

عرشة سنة((( ،کام ّ
توجه العلاّمة
قصریا حول تعلیل ّ
أن کاتب هذه األسطر کتب بح ًثا ً
إلی املنطق واهتاممه به(((.

أن املسترشقنی عملوا تقریرات کثریة عن مؤ ّلفات العلاّ مة ،نكتفي ِ
کام ّ
بذکر

(((
قصریا
موردین منها :قد ه ّیأ نیکوالس ریرش((( يف کتابه تطور املنطق العرب
تقریرا ً
ً

احلل((( ،وقد بحث کاتب هذه األسطر ،تقریر ریرش،
ً
وناقصا عن مؤ ّلفات العلاّ مة يّ ّ
دراسة نقد ّیة وتکمیل ّیة(((.

= ،1983ج ،5ص.46-45
((( الطهرانيّ  ،آغا بزرگ ،الذریعة الی تصانیف الشیعة ،بریوت ،ج ،4ص ،46ج ،3ص،351
ومواضع أخری.
حممد خانی ،حسنی ،آرای منطقی ّ
عالمه ح ّلی ،رسالة املاجیسرت ،بإرشاف :احد فرامرز
((( ّ
قراملکي ،جامعة طهران ،شهریور .1380
قراملکي ،احد ،جستار در مریاث منطقدانان مسلامن ،هتران ،پژوهشگاه علوم انسانی،
((( فرامرز
ّ
 ،1391ص 257إلی .275
(4) Nicholas Resher.

(5) The Development of Arabic Logic, 1964.

حممد مهران ،قاهرة ،داراملعارف ،ص.474-473
((( ررش ،نیکوالس ،تطور املنطق العربيّ  ،ترمجة ّ
قم ،آل البیت.1412 ،
(((
احللّ ،
ّ
الطباطبائي ،الس ِّید عبد العزیز ،مکتبة العلاّمة ّ يّ
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کام ّ
أن املسترشقة زابینه اشمیتکه((( قد عدّ دت يف مقدمة کتاهبا اآلراء الکالم ّیة

وأخریا ،قد أکمل الس ِّید عبد العزیز
أیضا،
احلل((( التألیفات املنطق ّیة للعلاّمة ً
ً
للعلاّ مة يّ ّ

الطباطبائي دراسة اشمیتکه(((.
ّ

ثال ًثا :اهتمام اّ
�سره
حل ِّل ّي
العلمة ا ِ
ّ
اخلا�ص باملنطق وك�شف ّ
احلل يف علم املنطق تنتهی بنا إلی آرائه البدیعة
الدراسة التحلیل ّیة ملا کتبه العلاّ مة يّ ّ

أنموذجا -إلی ّ
أن
ومواقفه النقد ّیة بالنسبة إلی السلف ،جیدر اإلشارة هنا -بوصفه
ً

خامسا ،خال ًفا جلمیع املناطقة،
ً
العلاّ مة قد زاد يف تقسیم القض ّیة من حیث املوضوع قسماً

السلف منهم واخللف ،فإنّه يف بحث التوجیه((( -وتب ًعا للطوسيّ  -یعرض نظر ّیة البنیو ّیة
واألو ّيل.
البدهیي
املتشدّ دة علی أساس تساوق
ّ
ّ

ّ
إن أبحاث العلاّ مة يف املنطق کثریة ،وله آراء بدیعة يف هذا املجال ،وهذا أمر حیتاج
إلی تعلیل ،ولكن ما الع ّلة التی ِ
توجب رصف هذا القدر من االهتامم منه يف علم

املنطق؟ بالقياس إىل اهتاممه بالکالم والفقه وغريها من العلوم؟.

قد نستطیع اإلجابة عىل هذا السؤال باملقارنة بنی الظروف التارخییة ِ
لعلمي املنطق
ّ
والکالم يف زمن حتصیل العلاّ مة هلذین ِ
العلمنی ،وأجوائهام يف الزمن الذی قد بدأ

العلاّ مة بتولید آثاره العلم ّیة يف هذین الفرعنی .فإنّه قد رصف عمره لتحصیل
هذین ِ
العلمنی يف النصف الثاين من القرن السابع ،وکان هذا القرن أوان رواج البحث

والکتابة يف علم املنطق وازدهاره وشیوعه .وتوضیح ذلكّ :
إن مجیع املصادر املنطق ّیة
(1) Sabine Schmitke.
(2) The Theology of Allama Al-Hilli.

الطباطبائي ،الس ِّيد عبد العزیز ،مکتبة ّ
قم ،آل البیت.1412 ،
(((
احللّ ،
ّ
العالمة ّ يّ

(4) Justification.
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مهد بعض
بعد ابن سینا إ ّما هو رشوح علی کتابه الشفاء ،أو علی کتابه اإلشارات؛ وقد ّ
کبار املنطق ّینی بعد ابن سینا من القرن الرابع إلی السادس ،أرض ّیة ازدهار علم املنطق،

وساهم يف هذا اإلطار علامء من السنّة والشیعة ،منهم  :هبمنیار بن املرزبان (-990/362
حممد بن حزم ( ،)1064/459-994/366وابن رضوان
 ،)1066/442وأبو َّ
املرصي ( ،)1068/444-1000/377وأبوحامد الغزا ّيل (/505-1074/450
ّ

الساوي
البغدادي ( ،)1153/547-1084/460وابن سهالن
 ،)1129وابن ملکا
ّ
ّ

الرازي ،والشیخ
اجلیيل (أستاذ فخر الدین
( ،)1170/565-1116/492وجمد الدین
ّ
ّ
السهروردي يف علم املنطق).
ّ

کان مناطقة القرن السابع کثریي العمل يف املنطق ،ومشاهری ،وذوي تأثری ٍ
کبری

األندليس (-1126/520
نخص بالذکر منهم :ابن رشد
علی من جاء من بعدهم،
ّ
ّ

مر ذکره آن ًفا ،وقد
الرازي ،والشیخ
 ،)1249/628وفخر الدین
ّ
ّ
السهروردي الذی ّ

األهب��ري (،)1265/663-1201/597
اإلرشاق��ي ،وأثری الدین
اشتهر بالشیخ
ّ
ّ
الکاتبي
الطويس ( ،)1274/672-1201/597ونجم الدین دبریان
ونصری الدین
ّ
ّ
القزویني ،ولع ّله أکثر عملاً من غریه يف علم املنطق ،والذی أصبحت رسالته الشمس ّیة
ّ
متنًا تعلیم ًّیا طوال قرون.

کمونة
ومنهم :رساج الدین األرم ّ
��وي ( ،)1283/682-1198/594وابن ّ

الکیيش (/694-1236/615
حممد
( ،)1284/683-1225/624وشمس الدین َّ
ّ
السمرقندي (1304-1240م) ،هذا من جهة.
حممد
ّ
 ،)1295وشمس الدین َّ

اإلسالمي ،ففي القرن
ومن جهة أخری نجد القرن السابع قرنًا ذا فِتَن کثریة للعامل
ّ

الذی کانت هجمة املغول علی األرايض اإلسالم ّیة وثقافتهم ،عاشت فیها احلضارة
اإلسالم ّیة هذه الغارات املد ّمرةّ ،
فإن هزیمة هذه الثقافة جتاه سلطة الثقافة املغول ّیة ،کان
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اإلسالمي ،وبعد
اإلسالمي والثقافة والفکر
بإمکاهنا أن تکون بدء دورة نکبة للعامل
ّ
ّ

جیا صوت مکافحة املنطق؛ وإن
استیالء املغول الباعث عىل اليأس کان یسمع تدر ً
کان قد کتب الغزا ّيل يف هذا املجال ،يف القرن اخلامس ،کتاب هتافت الفالسفة يف نقد

الشهرستاين ()1153/547-1068/460
الفالسفة وتکفریهم ،أو کتب عبد الکریم
ّ
مهمةّ ،
کتاب مصارعة الفالسفة يف هذا املضامر ،إلاّ ّ
وأن
أن املنطق آنذاك کان ذا منزلة ّ
الغزا ّيل نفسه کتب يف هذا العلم کت ًبا عدّ ة ،مثلّ :
حمك النظر ،ومعیار العلم ،والقسطاس

املستقیم ،ومنطق مقاصد الفالسفة ،ومنطق املستصفی من علم األصول؛ ولکن يف
تقي الدین أبو العباس أمحد
النصف الثانی من القرن السابع وبدایة القرن الثامن ،فنّد ّ

ابن تیم ّیة ( )1328/728-1262/661هذا العلم يف کتابه الر ّد علی املنطق ّینی ،ويف

جمموع الفتاوی قام بمواجهة مباين هذا العلم.

احلل -الذی کان متک ّلماً ّ -
الفرار من املنطق ،هو بدایة الرؤیة
أن
َ
وکان یری العلاّ مة يّ ّ

املتعمقة إلی الفکرة الدین ّیة ،وورود األفکار السخیفة املزجیة باخلرافات،
رشیة غری
الق ّ
ّ

الدیني ،ومن هنا کثر اهتامم العلاّ مة بتنمیة علم املنطق بوصفه بنیانًا
يف ساحة التفکری
ّ
الدیني ک ََسیل
الدیني ،والذی کان هیدّ د الفکر
رشیة يف الفکر
مرصوصا جتاه الرؤیة الق ّ
ً
ّ
ّ
جرار؛ ّ
احلل عالوة علی الکتب الکثریة التی عملها يف املنطق ،قد اهتم
ّ
فإن العلاّ مة يّ ّ
الرازي.
بتعلیم بعض املناطقة الکبار وتربیتهم ،کقطب الدین
ّ

کام یمکننا أن نع ّلل نظریة البنیو ّیة املتشدّ دة للعلاّ مة يف التوجیه بنفس هذا الطابع

الکالمي له؛ فإنّه حفا ًظا علی إحکام العقائد الدین ّیة وتثبیتها کان حیتاج إلی میزان
ّ
الغث من السمنیّ ،
ومعیار یم ّیز به ّ
احلل حتافظ علی أصالة
فإن العقالن ّیة عند العلاّ مة يّ ّ

الدیني ،کام ّ
أن التأکید علی نظر ّیة البنیو ّیة املتشدّ دة یصعب معه إثبات اآلراء
التفکری
ّ
الکالم ّیة ،لکن اإلیامن بح ّقان ّیة املعارف الدین ّیة األصیلة صار سب ًبا ْ
ألن یضع العلاّ مة
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آراءه الکالم ّیة علی میزان املنطق ویزهنا به؛ ّ
ألن املنطق هو آلة معتمدة يف ر ّد اآلراء
االلتقاط ّیة واألفکار السخیفة.

احلل يف
ونظر ّیة البنیو ّیة املتشدّ دة قد تبنّاها نصری الدین
الطويس الذی کان أستاذ يّ ّ
ّ

املعقول ،يف رشح اإلشارات وجترید املنطق.

ومن اجلهة التارخيية ّ
فإن ّأول من طرح نظر ّیة البنیو ّیة يف مبحث التوجیه ،هو أرسطو

يف کتاب التحلیل الثاين أو الربهان ملکافحة التشکیکات السوفسط ّیة ،وبنا ًء علی ما تبنّاه
البدهیي من خالل تنظیم األقیسة؛
النظري من العلم
أرسطو ،نستطیع أن نستنتج العلم
ّ
ّ

کام ّ
واألولیات.
منحرصا عنده يف املحسوسات
البدهیي کان
أن
ّ
ّ
ً

ٍ
بشکل معتدل وبلغوا
توسعوا يف نظر ّیة البنیو ّیة األرسط ّیة
فالعلامء املسلمون قد ّ

األو ّيل.
البدهیي إلی ستّة أقسام،
بأقسام
أعم من ّ
فالبدهیي بنا ًء علی هذا ّ
ّ
ّ

والبدهیي؛ فإنّه یقول يف مبحث مبادئ الربهان:
األو ّيل
الطويس یربهن علی تساوق ّ
ّ
ّ
ِ
واملجربات واملتواترات واحلدس ّیات والقضایا
األول ّیات واملحسوسات
«ومبادئ ُه ستةّ :
ّ
أیضا،
ثم یقول« :واألخریتان لیستا من املبادئ ،بل وال ّلتان قبلهام ً
الفطر ّیة القیاس»ّ ،
األولیات»((( .ونری ّ
أن الطوسيّ يف عدوله عن بنیو ّیة السلف املعتدلة إلی
والعمدة هي ّ
احلل يف هذه
بنیو ّية متشدّ دة ،قلق بالنسبة إلی صالبة الفکر
ّ
الدیني وعمقه ،وقد أجا َد يّ ّ

النقطة ،وقام ببسطها.

راب ًعا :بع�ض �إبداعات اّ
العلمة احل ّل ّي يف املنطق
ّ
خاصة به ،نختار واحدة منها للبسط والتوضیح،
احلل آراء منطق ّیة کثریة ّ
إن للعلاّ مة يّ ّ

وهی إبداع قسم خامس يف تقسیم القض ّیة من حیث املوضوع.
العالمة ِ
((( ّ
احل ّ يّل ،اجلوهر النضید ،ص.201-199
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وتوضیح ذلكّ :
أن أرسطو (384ق.م322-ق.م) يف بدایة کتاب التحلیل األول

أو القیاس قد عدّ أقسام القض ّیة من احلیث ّیة املذکورة ثالثة :املهملة ،والک ّل ّیة ،واجلزئ ّیة،
ثنائي يف واقع األمر؛ وذلك ّ
ألن الک ّل ّیة واجلزئ ّیة
ثالثی ،إلاّ أنّه
وظاهر هذا التقسیم
ٌّ
ٌّ

املسورة .قد زید علی هذا التقسیم بعد أرسطو القضیة الشخص ّیة التی
قسامن للقض ّیة
ّ

الثالثي شاع بنی املنطق ّینی إلی
کان أرسطو حتدّ ث عنها يف کتاب العبارة ،والتقسیم
ّ
القرن السابع.

وحتدّ ث ابن سینا يف توضیح أقسام القض ّیة احلمل ّیة عن قضیة «اإلنسان عا ّم» .ومل

األرموي
یعدّ مناطقة القرن السابع الذین کانوا یتّبعون نظام املنطق ذي القسمنی ،أمثال
ّ
واألهبري يف آثاره ،تلك القض ّیة قض ّیة مهملة؛ وذلك ّ
ألن املهملة مل یوجد
يف اإلیضاح،
ّ

سور ،إلاّ هّأنا قابلة للسور ،واحلال ّ
إن قضیة «اإلنسان عا ّم» ال یقبل السور .إذن
هلا ٌ
الثالثي قسماً راب ًعا ،وقد
سموا مثل هذه القض ّیة قض ّیة طبیع ّیة ،وزادوا يف التقسیم
ّ
ّ

الرباعي برغم خمالفة بعض املنطق ّینی التابعنی لنظام املنطق ذي األقسام
شاع التقسیم
ّ

الدشتکي ( )1542/949-1462/866يف القرون
کالطويس وغیاث الدین
التسعة
ّ
ّ

سمی هذه القضیة «عا ّمة» ً
التالیة((( .أ ّما ّ
بدال من «طبیع ّیة»،
احلل فقد ّ
العالمة ّ يّ
خامسا سماّ ه الطبیع ّیة(((.
ً
وعدَّ ها قسماً

ٍ
احلل -کقسم خامس للقضایا-
وللجواب عن سؤال حول مفاد القضیة الطبیع ّیة عند يّ ّ

التحرز عن خلطها بالطبیع ّیة عند القوم؟ جیب أن نبحث عن جواب هلذا
والذی جیب
ّ

الطويس للقضیة املهملة؛ ّ
الطويس قد انتفع بتمییز األقسام الثالثة
فإن
السؤال يف حتلیل
ّ
ّ
قراملکي ،احد ،جستار در مریاث منطق
((( انظر تفصیل البحث حول اعتبار الطبیع ّیة فی :فرامرز
ّ
دانان مسلامن ،ص 439إلی .461
العالمة ِ
((( ّ
احل ّ يّل ،اجلوهر النضید ،ص 54و55؛ القواعد اجلل ّیة ،ص 351و352؛ األرسار
اخلف ّیة ،ص.58
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واملسورة) باالعتبارات الثالثة للامه ّیة :باعتبار ّ
أن
للقض ّیة (أعني املخصوصة واملهملة
ّ

املاه ّیة مع تقییدها باخلصوص (هذا اإلنسان مثلاً ) موضوع للمخصوصة ،ومع تقییده

بالتبعیض أو التعمیم ّ
للمسورة ،وباعتبارها من حیث هي من
(کل وبعض) موضوع
ّ
دون أی ٍ
تقیید موضوع للمهملة ،کقولنا« :اإلنسان ساعٍ».
ّ
ویمکن لنا نقد هذا التحلیل ّ
بأن املاه ّیة إذا أخذت موضو ًعا من دون أي تقیید ،فها

األويل
هنا احتامالن :إ ّما أن یکون احلکم للامه ّیة العا ّمة من حیث هي هي (أي باحلمل ّ

وکمفهوم عام)؛ أو ّ
األول هي التی سماّ ها املناطقة التابعون
إن احلکم ملصادیقها؛ ّ
الشق ّ

احلل (قضیة عا ّمة)،
للنظام ذي القسمنی يف القرن السابع (قض ّیة طبیع ّیة) ،وسماّ ها العلاّ مة يّ ّ

وأ ّما إذا کان احلکم للمصادیق ،وکان مالکه الطبیعة من حیث هي ،فاحلکم يف القضیة

یعم مجیع األفراد؛ ّ
صح علی األفراد» ،فالعلاّ مة يف
صح علی الطبیعة ّ
ألن «ما ّ
شامل ّ

املهمة عدَّ هذه القض ّیة قسماً منفر ًدا وسماّ ها القض ّیة الطبیع ّیة.
ضوء هذه النقطة ّ

األول:
احلل ثالثة أقسامّ :
النسبة بنی املحمول واحلکم وبنی املوضوع عند العلاّ مة يّ ّ

وتسمی القض ّیة
أن ینظر إلی تلك الطبیعة من حیث هي هي ،وحیکم علیها باملحمول،
ّ
الکل
الطبیع ّیة؛ الثانی :أن ینظر إلیها من حیث هّإنا تقع علی الکثرة ،وهی املأخوذة بمعنی يّ ّ
العقيل ،وهذه هي التی سماّ ها القض ّیة العا ّمة ،کقولنا« :اإلنسان نوع» ،و«احلیوان جنس»؛
ّ
الثالث ،أن ینظر إلی الکثرة من حیث ّ
إن تلك الطبیعة مقولة علیها ،وهذا القسم یمکن
تقسیمه باعتبار انضامم القید والسور وعدمه إلی املهملة أو الک ّل ّیة أو اجلزئ ّیة(((.

داعي إلی اعتبار احلقیقیة واخلارج ّیة ،والتي اعتربها فخر الدین
وبنا ًء علی هذا ال
َ

األهبري إلی مبحث القضایا
اجلیيل ،وأوصلها
الرازي وشیخ اإلرشاق ،تلمیذا جمد الدین
ّ
ّ
ّ

احلقیق ّیة واخلارج ّیة والذهن ّیة.
((( األرسار اخلف ّیة ،ص.58
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توضح لنا الفارق بنی القضایا
احلل ّ
ومیزة الک ّل ّیة والطبیع ّیة يف مصطلح العلاّ مة يّ ّ

الک ّل ّیة يف أمثال العلوم التجریب ّیة والتاریخ ،وبنی القضایا الکل ّیة امليتافیزیائ ّیة يف القضایا

الطبیع ّیة ،بام ّ
أن الطبیعة هي مناط احلکم ،فتضا ّد احلکمنی تناقض ،وال یکون أثر لکوهنا
ممتنعة جتریب ًّیا .والقضایا الطبیع ّیة يف مصطلح العلاّ مة تشبه القض ّیة الک ّل ّیة عند الیب

نیتس ،والتي -وف ًقا هلا -إذا عرفنا املوضوع ،فاملحمول یکون يف ضمن املوضوع باحلمل
األويل.
ّ

وإب��داع العلاّ م��ة يف اعتبار القض ّی��ة الطبیع ّیة -بحس��ب مصطلح��ه -مل یلفت نظر

املناطق��ة ّ
املتأخرین ،ولکنه لفت أنظار األصول ّینی .وجیب أن نعلم أنّه قد خیتلط مصطلح

الطبیع ّیة عند بعض األصول ّینی ،ویش��تبه علیهم املصطلحان :الطبیع ّیة يف مصطلح القوم
 -والت��ی س�ّم�اّ ها العلاّ مة :عا ّم��ة -والطبیع ّیة يف مصطل��ح العلاّ مة ،فإنهّ��م -أي القوم-

أرادوا بالطبیع ّیة -يف مبحث کون األحکام الرشع ّیة قضایا طبیع ّیة -الطبیع ّی َة يف مصطلح
العلاّ مة؛ وألنّه قد ُیتل َّقی مساو ًیا للقض ّیة احلقیق ّیة يف مصطلح القوم ،قد ُیستعمل مصطلح

احلقیق ّیة يف هذا املبحثّ ،
املتأخرین حسبوا ّ
ولعل املناطقة ّ
أن الطبیع ّیة يف مصطلح العلاّ مة

هي نفسها احلقیق ّیة يف مصطلحهم ،ولذلك أعرضوا عن نظر ّیة العلاّ مة.

خام�سً ا :تبویب مرا�صد التدقیق
أمورا عدّ ة .فقد کتب ابن
ِّ
توضح املقارنة بنی مراصد التدقیق واألرسار اخلف ّیة لنا ً

سینا يف قسم املنطق من کتاب اإلشارت الذی یعدّ ّأول کتاب يف املنطق کُتب يف أسلوب
املنطق ذي القسمنی ،يف عرشة مناهج؛ قد حذف منها مبحث املقوالت ،وقدّ م مبحث
احلدود علی مبحث القضایا ،وقد اکتفی من مبحث الصناعات اخلمسة بالربهان

واملغالطة ،وقد کتب املناطقة التابعون ألسلوب املنطق ذي القسمنی يف القرن السابع
کتبهم يف املنطق يف مقدّ مة ومقصدین وخامتة أو أکثر ،وحاولوا أن یؤکّدوا منهجهم ،وهو
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ّ
احلجة ،من خالل
املعرف ومباحث ّ
یقسم قسمنی ،أعنی مباحث ّ
أن املنطق جیدر به أن ّ

أیضا .أ ّما العلاّ مة فقد ّبوب مراصده يف أربعة مقاصد :إیساغوجي
تبویب کتبهم ً
(جعل إیساغوجي مقصدً ا بدل أن جیعله مقدّ مة) ،والقضایا وأقسامها ،والقیاس،
والربهان واجلدل .مضا ًفا إلی أنّه -خال ًفا لإلشارات واملصادر األخری يف منهج املنطق

ذي القسمنی ووفا ًقا للمصادر التی ُد ِّونت يف منهج املنطق ذی األقسام التسعة -جعل
مبحث احلدود ضمن الربهان.

واضحا؛ فقسم املنطق من الکتاب
لک ّن الوضع خیتلف يف األرسار اخلف ّیة اختال ًفا
ً

ُد ّون يف ستّة مقاالتّ ،
وإن العلاّ مة جعل البحث عن القول الشارح واحلدود بح ًثا
مستقلاًّ  ،وقدّ مه علی بحث القضایا ،کام فعله ابن سینا يف اإلشارات ،واکتفی يف مبحث

الصناعات اخلمسة بالربهان واملغالطة کذلك .دراسة ما حیویه الکتابان ترشدنا إلی أنّه

الطويس؛ کام أنّه عند
من املحتمل أن العلاّ مة عند کتابته املراصد قد تأ ّثر بنصری الدین
ّ
القزوینيّ ،
کل ذلك مع احتفاظه باستقالله يف
بالکاتبي
کتابة األرسار اخلف ّیة کان متأ ّث ًرا
ّ
ّ

آرائه املنطق ّیة ،واهلل أعلم.

حجة اإلسالم واملسلمنی
قد کتبت هذه النقاط تأدی ًة ّ
حلق الشکر للصدیق العامل َّ

ٍ
مهم من الکتب املنطق ّیة للعلاّ مة
حممد غفوري نژاد کي تکون مقدّ مة
لکتاب ٍّ
الدکتور َّ
ِ
احل يّ ّل ،أعنی کتاب (مراصد التدقیق ومقاصد التحقیق).
أشکر اهلل سبحانه وتعالی علی توفیقه له يف إخراج الکتاب ،وأسأله املزید من
التوفیقات لسامحته ،والرمحة واملغفرة لروح العلاّ مة ِ
احل يّ ّل.

قراملکي
أحد فرامزر
ّ
جامعة طهران
1437هـ
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توطئة
العلاّ مة ِ
احل�ّل�يّ ((( ،هو أبو منصور ،احلسن بن يوسف بن عل بن املطهر ِ
احل ّ يّل
ّ
ّ
يّ
ومفس
منطقي ،رجا ّيل ،حمدّ ث ،أديب ،شاعر(((،
(ت 726هـ) فقيه ،أصو ّيل ،متك ّلم،
ّ
رّ
شيعي كبري ،وهو املل ّقب بـ(العلاّ مة) ،وهو أشهر من أن حيتاج إىل التعريف ،ويف
ّ
األعوام األخرية ُأ ّلفت حول شخص ّيته رسائل علم ّية شاملة جديرة باالهتامم((( ،ولذلك
((( لكثرة من ترجم هلذا العلم ّ
الفذ نحب أن نشري اىل مصادر الرتمجة دون الدخول اىل التفاصيل؛
احلل
لغرض حتقيق الفائدة ،يف ترمجتهُ .ينظر :رجال ابن داود  119الرقم  ،461رجال العلاّ مة يّ ّ
 45الرقم  ،52الوايف بالوفيات  85/13الرقم  ،79مرآة اجلنان  ،276/4لسان امليزان 17/2
الرقم  ،1295الدرر الكامنة  71/2الرقم  ،1618النجوم الزاهرة  ،267/9نقد الرجال 99
الرقم  ،175جمالس املؤمنني  ،570/1كشف الظنون  ،346/1جامع الرواة  ،230/1أمل
اآلمل  81/2الرقم  ،224رياض العلامء  ،358/1لؤلؤة البحرين  210الرقم  ،82منتهى
املقال  475/2الرقم  ،831روضات اجلنّات  269/2الرقم  ،198إيضاح املكنون ،142/2
هدية العارفني  ،284/1تنقيح املقال  314/1الرقم  ،2794أعيان الشيعة  ،396/5الكنى
واألَلقاب  ،477/2هد ّية األحباب  ،201الفوائد الرضو ّية  ،126طبقات أعالم الشيعة
 ،52/3الذريعة  175/1الرقم  ،897مص ّفى املقال  ،131األعالم  ،227/2معجم رجال
احلديث  157/5الرقم  ،3204معجم املؤلفني  ،303/3موسوعة الفقهاء .82-77/8
أفندي األصبهانيّ  ،رياض العلامء وحياض الفضالء ،قم1401 ،هـ ،ج،1
((( انظر :املريزا عبد اهلل
ّ
ص.359
احللّ ،
العالمة ،القواعد اجلل ّية يف رشح الرسالة=
((( للمزيد عن هذا الرشح املبسوط راجع ّ :يّ
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سنرصف النظر عن التعريف به وبيان سريته ،ونكتفي ببيان خمترص ملؤ ّلفاته العديدة يف
ثم نتحدّ ث عن الكتاب
نتعرض لبيان منهجه
املنطقي ،وآرائه املنطق ّيةّ ،
ّ
ثم ّ
علم املنطقّ ،

ملطالب:
الذي بني أيدينا ،ووفا ًقا
َ

املطلب الأ ّول
م�ؤ ّلفاته يف املنطق
ّ
احلظ اعتنى الباحثون
اشتهر العلاّ مة بكثرة مؤلفاته يف خمتلف العلوم ،وحلسن

املعريف ،ونُرشت بحوث تشتمل عىل عنوانات مؤ ّلفاته
يف السنوات األخرية برتاثه
ّ
بالتفصيل ،مع ذكر فهرس النُسخ اخلط ّية وأماكن حفظها((( ،ومن بني هذه املؤ ّلفات

يضم
احلل للمرحوم الس ِّيد عبد العزيز
الطباطبائي الذي ّ
ّ
نشري إىل كتاب مكتبة العلاّ مة يّ ّ
فهرسا ملؤ ّلفات العلاّ مة اشتمل عىل  120مؤ َّل ًفا ،ويذكر نسخها اخل ّط ّية املكتوبة حتى
ً

اهلجري مع أسامء املكتبات التي حتتفظ هبا.
القرن العارش
ّ

احلسون يف مقدّ مة كتابه (القواعد اجلل ّية) معلومات يف هذا
ويذكر الشيخ فارس ّ

الطباطبائي املذكور أ ّيام إفادة.
املضامر ،وقد أفاد من كتاب
ّ

وأ ّما الباحثة األملان ّية (سابينه اشميتكه) فقد تت ّبعت يف ملحق الفصل الثاين من

الطباطبائي -النسخ اخلط ّية ،وأحصت  126من
كتاهبا -الذي أ ّلفته قبل نرش كتاب
ّ
اإلسالمي ،ط1417 ،2هـ،
مؤسسة النرش
ّ
قمّ ،
احلسونّ ،
=الشمس ّية ،حتقيق وتقديم :فارس ّ
احلل،
ص( 53-11مقدّ مة التحقيق)ً .
وأيضا راجع :اشميتكه ،سابينه ،اآلراء الكالم ّية للعلاّ مة يّ ّ

األول من الكتاب).
ترمجة :أمحد ناميي ،مشهد ،اآلستانة الرضو ّية1999 ،م (الفصل ّ
الطباطبائي ،عبد العزيز ،مكتبة ّ
احلل ،إعداد:
((( مواصفات هذا الكتاب عىل النحو اآليت:
ّ
العالمة ّ يّ
قم1416 ،هـ.
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثّ ،
ّ
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الطباطبائي هو إفادهتا بنحو أكرب من املكتبات
مؤ ّلفات العلاّ مة ،وما امتازت به من
ّ

والفهارس الغرب ّية.

ونكتفي هنا بذكر مؤ ّلفات العلاّ مة يف املنطق ،مستفيدين من الفهارس املذكورة؛

املوسعة
لكي تتّضح مكانة العلاّ مة يف علم املنطق ،ونُرجع القارئ الكريم إىل املصادر ّ
احلل يف سائر املجاالت.
إذا رغب يف زيادة اال ّطالع عىل تراث العلاّ مة يّ ّ
ويمكن تقسیم مؤ ّلفات العلاّ مة املنطق ّية عىل قسمني:

حرصا.
أ .املؤ ّلفات يف علم املنطق
ً

ب .املؤ ّلفات الفلسف ّية التي تشتمل عىل عدّ ة أقسام ،وربام اشتملت عىل قسم
خمصص للمنطق.
ّ

األول يشمل املوارد اآلتية:
القسم ّ
1 .1القواعد اجلل ّية يف رشح الرسالة الشمس ّية :أمتّها يف ربيع اآلخر سنة 679هـ،
القزويني ،وهو من
الكاتبي
وهي رشح عىل الرسالة الشمس ّية من تأليف
ّ
ّ
احلسون ،يقول العلاّ مة
أساتذة العلاّ مة ،وقد طبعت بتحقيق األستاذ فارس ّ
يف آخر هذا الكتاب« :فهذا آخر ما أردنا إيراده يف رشح هذه الرسالة ،وقد
احلق عندنا إلاّ يف مواضع قليلة،
نتعرض لذكر ما هو ّ
قصدنا فيه اإليضاح ،ومل ّ

وتركنا ذلك إىل كتاب األرسار»(((.

2 .2اجلوهر النضید يف رشح منطق التجريد :رشح عىل منطق التجريد للخواجة
قم ب��إرشاف حمسن بيدارفر يف سنة
نصري الدين
الطويسُ ،طبع يف مدينة ّ
ّ
1984م ،ويحُ تمل ّ
أن تاريخ تأليفه بعد سنة 680هـ؛ ألنّه يذكر يف هذا الكتاب

(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
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فقط كتابني من كتبه ومها :األرسار((( ،واملناهج((( ،واملناهج أ ّلفه سنة 680هـ،

واألرسار قبله.

3 .3هنج العرفان يف علم امليزان :ذكره العلاّ مة يف اخلالصة((( ،وكذلك يف إجازة

أيضا(((.
املهنأ بن سنان ،وبينّ أنّه جم ّلد واحد ،كام ذكر هذا الكتاب يف املراصد ً

4 .4كاشف األستار يف رشح كشف األرسار :وعىل ما يبدو هو رشح عىل كشف
للخونجي ،والعلاّ مة يذكره يف كال الفهرسني(((،
األرسار عن غوامض األفكار
ّ
ويف إجازة املهنأ يذكره أنّه جم ّلد واحد.

وح ْسب يف إجازة املهنّا ،ويذكر أنّه جم ّلد
الـمرشق يف علم املنطق :يذكره َ
5 .5النّور ُ
واحد.

6 .6الدّ ّر املكنون يف رشح علم القانون :يذكره العلاّ مة يف اخلالصة ،وإجازته للمهنأ.

أ ّما القسم الثاين فهو يشمل:

فلسفي
1 .1األرسار اخلف ّية يف العلوم العقل ّية :وهو -بحسب الظاهرّ -أول كتاب
ّ
للعلاّ مة ،ويشتمل عىل ثالثة أقسام :املنطق ،والطبيع ّيات ،واإلهل ّيات .يقول
العلاّ مة يف مقدّ مة كتابه (غاية الوصول)ّ :
إن األرسار واملناهج مها ّأول كتابني

أ ّلفهام يف الفلسفة والكالم(((.

احلل ،اجلوهر النضيد يف رشح منطق التجريد ،إرشاف :حمسن
((( احلسن بن يوسف ابن ّ
املطهر ّ يّ
بيدارفر ،قم ،منشورات بيدار1984 ،م ،ص.192 ،35 ،23 ،20 ،13
((( املصدر نفسه ،ص.35
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
((( اخلالصة ،ص.24
((( اخلالصة ،ص ،6هامش .9
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مرة من ِق َبل الدكتور حسام حميي الدين
وص ِّحح ّ
وقد ُح ِّقق هذا الكتاب ُ
ألول ّ
اآللويس والدكتور صالح مهدي هاشم ،ومن َث ّم ُح ِّقق ثانية من قبل مركز
ّ
قم.
الدراسات والبحوث اإلسالم ّية يف مدينة ّ

2 .2إيضاح املقاصد من حكمة عني القواعد :عني القواعد كتاب يف علم املنطق
ىّ
(متوف 675هـ) ،وبعد أن انتهى من تأليفه أضاف
القزويني
الكاتبي
أ ّلفه
ّ
ّ
إليه -بنا ًء عىل طلب تالمذته -رسالة يف الطبيع ّيات واإلهل ّيات ،وسماّ ه حكمة
العني ،والعلاّ مة رشح كتاب :حكمة العني ،وهذا الكتاب ُطبع بطهران سنة

1999م ،بإرشاف ع .منزوي.

3 .3املقاومات [احلكم ّية] :ذكره العلاّ مة يف اخلالصة قائلاً « :باح ْثنا فيه احلكامء
يتم مع متام عمرنا»(((.
السابقني ،وهو ّ

4 .4تنقيح األبحاث يف العلوم الثالثة((( :وحيتمل أنّه غ َّيـر حترير األبحاث يف معرفة
املجليس يف
العلوم الثالثة؛ ألنّه يف نسخة اخلالصة التي اعتمدها العلاّ مة
ّ
ِ
أي
لدي مل يذكر ّ
كتاب البحار ذكر كال الكتابني ،ويف نسخة اخلالصة املتوافرة ّ
واحد منهام.

5 .5كشف اخلفاء من كتاب الشفاء :ذكره يف اخلالصة

(((

إجازته أنّه جم ّلدان.

وإجازته ،وذكر يف

رشاح اإلشارات :ذكره يف اخلالصة((( ،وذكر يف إجازته أنّه
6 .6املحاكامت بني ّ

(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ

((( الذريعة  .460/4بالتاء عىل املخالفة ،وليس الثالث .نعم ذكره املجلسيّ يف البحار56/104 :
األعرجي.
عيل
ّ
من دون تاء عىل املطابقة ،وهو ليس صوا ًبا .دّ .
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
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ثالث جم ّلدات ،وتوجد نسخة منه يف مكتبة أمحد ثالث يف تركيا.
7 .7إشارات إىل معاين اإلشارات :أحد رشوح العلاّ مة الثالثة عىل اإلشارات،
ذكره يف بعض نسخ اخلالصة ،ويف اإلجازة التي اعتمدها يف البحار.

8 .8إيضاح املعضالت من رشح اإلشارات :ذكره يف اخلالصة واإلجازة ،ويبدو
الطويس عىل إشارات الشيخ الرئيس
أنه رشح عىل رشح اخلواجة نصري الدين
ّ

ابن سينا.

9 .9بسط اإلش��ارات :أحد رشوح العلاّ مة الثالثة عىل اإلش��ارات ،ذك��ره يف:
اإلجازة واخلالصة.

الرئيس(((.
1010كشف التلبيس وبيان سري [سهو] ّ

الرئيس :ذكره يف اخلالصة((( وقال :باحثنا فيه الشيخ
1111إيضاح التلبيس من كالم ّ
ابن سينا .وحيتمل أن يكون نفس كتاب :كشف التلبيس يف بيان سري [سهو]
الرئيس املذكور يف اإلجازة ،وبأنه جملد واحد.

1212حترير األبحاث يف معرفة العلوم الثالث يف املنطق والطبيع ّيات واإلهل ّيات:
مرات عىل ِّ
أقل تقدير(((.
يذكر العلاّ مة يف كتاب املراصد هذا الكتاب ثالث ّ

((( يف هذا الكتاب وتسميته احتامالت عدّ ة :إيضاح التلبيس وبيان سهو الرئيس ،وكشف التلبيس
يف بيان سري الرئيس ،ويف نسخة اإلجازة التي نقل عنها يف بحار األنوار :كشف التلبيس وبيان
سري الرئيس ،ويف رياض العلامء :كشف التلبيس وبيان سهو الرئيسُ .ينظر :اخلالصة ،47
اإلجازة  ،57بحار األنوار  57/107و ،149رياض العلامء  ،369/1أعيان الشيعة ،405/5
األعرجي.
عيل
ّ
الذريعة  .24/18 ،493/2دّ .
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
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ّ
الرازي،
امللخص للفخر
رشح عىل
1313حتصيل امللخّ ص :هو بحسب الظاهر
ّ
ٌ
ويشتمل عىل املنطق واحلكمة.

1414ح ّ��ل املشكالت من كتاب التلوحيات ،أو كشف املشكالت من كتاب
التلوحيات :وحيتمل ّ
أن كلیهام كتاب واحد ،وحيتمل أنّه رشح عىل تلوحيات
شيخ اإلرشاق يف املنطق واحلكمة.

1515مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق يف املنطق والطبيع ّيات واإلهل ّيات :وسيأيت
احلديث عنه بالتفصيل.

املطلب الثاين
منهج اّ
العلمة يف علم املنطق
يتكون من تسعة
کان العلامء املسلمون یقومون بتعليم علم املنطق بمنهج
ّ

أقسام ،وهو متأ ّثر بكتاب (أرغنون) ألرسطو((( ،وهذه األقسام التسعة عبارة عن:
قاطيوغورياس أو املقوالت ،باري إرمانياس أو العبارة ،أنالوطيقا األوىل أو التحليالت
األوىل ،أنالوطيقا الثانية أو التحليالت الثانية (الربهان) ،طوبيقا أو اجلدل ،سوفسطيقا

أو السفسطة ،ريطوريقا أو اخلطابة ،بويطيقا أو الشعر ،إيساغوجي (= املدخل) .ويعدُّ

ابن سينا يف كتاب اإلشارات ّأول من جتاوز هذا التقليد ذا األقسام التسعة يف تدوين
منهجا منطق ًّيا جديدً ا ذا قسمني ،ومن خالل هذا اإلبداع قدّ م بحوث
وأسس
ً
املنطقّ ،
احلجة .وبعض املنطقيني الذين جاؤوا بعده
املعرف والثاين
ّ
املنطق يف قسمنيّ :
األول ّ

لتكون املنطق ذي األقسام التسعة يف اليونان راجع :فرامرز
للتعرف عىل املسري التارخيي
(((
ّ
ّ
قراملكي ،أحد ،مقدّ مة التنقيح ،ملاّ صدرا ،بنياد حكمت إسالمي صدرا ،طهران1999 ،م،
ص.7 ،6
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ودونوا مؤ ّلفاهتم املنطق ّية يف قسمني ،وبعض آخر مزجوا هذين املنهجني
اتّبعوا منهجه ّ
ٍ
بنحو مركّب ومل ّفق بينهام(((.
ودونوا منطقهم
ّ
ومن أجل مطالعة منهج تدوين املنطق لدى العلاّ مة وحتليله ،يتوافر عندي مصدران

منطق ّيان للعلاّ مة ،أحدمها كتاب األرسار اخلف ّية ،واآلخر مراصد التدقيق .وأ ّما اجلوهر
النضيد ،والقواعد اجلل ّية ،فبام هّأنام رشح لكتب غريه ،فهام يتّبعان أسلوب مؤ ّل َف ْي ِهام.
احلل يف كتابه (األرسار اخلف ّية) مسلك املنطق ذا القسمنی؛ فقد
قد سلك العلاّ مة يّ ّ

واحلجة ،کام ويعدُّ تقديم بحث الداللة بمنزلة
خصص فصلني أصل ّيني للقول الشارح
ّ
ّ

أحد املباين الدالل ّية يف علم املنطق((( ،وتقديم النسب األربع بصورة مستق ّلة((( ،وكذلك
بحث العكس بصورة مستق ّلة ،واالكتفاء ِ
بذكْر الربهان واملغالطة من بني الصناعات
اخلمسّ ،
الحظ يف الكتاب
كل هذه من عالمات املنهج
املنطقي ذي القسمني الذي ُي َ
ّ

املذكور(((.

[الرتكيبي] ،وهو
املزجي
وأ ّما ترتيب فصول كتاب املراصد فهو يشري إىل املنهج
ّ
ّ

التساعي
تركيب من منهج تدوين املنطق
منهجا يف هذا الكتاب؛
والثنائي((( ،إذ اتخّذه
ً
ّ
ّ

يبق منها من
عىل الرغم من أن النسخة الوحيدة املتوافرة من هذا الكتاب ناقصة ،ومل َ
قسم الصناعات اخلمس سوى كتاب الربهان ويشء من كتاب اجلدل.

((( راجع :مقدمة التنقيح .15

(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ

للتعرف عىل ميزات منهج تدوين املنطق ذي القسمني راجع :مقدمة التنقيح ،ص 13إىل .15
((( ّ
((( للمزيد والتفصيل راجع :املصدر نفسه ،ص.15
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املطلب الثالث
�آراء اّ
العلمة يف علم املنطق
اخلاصة يف علم املنطق باختصار،
ال بأس أن نستعرض هنا آراء العلاّ مة ونظر ّياته
ّ

بالذكْر ّ
واجلدير ِّ
مبني عىل أساس أربعة من مؤ ّلفاته
أن حتليل آراء العلاّ مة املنطق ّية ّ

وهي :اجلوهر النضيد ،والقواعد اجلل ّية ،واألرسار اخلف ّية ،ومراصد التدقيق .ويف بيان

الطويس والفخر
هذه اآلراء اقترصنا علی اخلالفات املنطق ّیة بني اخلواجة نصري الدين
ّ
ألنام رشحا کتاب اإلشارات والتنبیهات البن سینا.
ّ
الرازي ،هّ

کثریا من آراء ابن سینا ،أما اخلواجة فقد أجاب عىل مناقشات
وال
ّ
��رازي ناقش ً

الرازي يف رشحه .وبام ّ
أن العلاّ مة درس عند اخلواجة ،فمن خالل دراسة موقف العلاّ مة
ّ

املذکورین ،نستطیع معرفة منزلة العلاّ مة يف علم
الشارحنی
احلل يف مواضع اخلالف بنی
َ
َ
يّ ّ
الطويس أو استقالله يف آرائه املنطق ّیة.
املنطق ،ومدی تأ ّثره بأستاذه اخلواجة
ّ

احلل املنطق ّية يف جامعة طهران ضمن رسالة
ونوقشت من َق ْب ُل آراء العلاّ مة يّ ّ
حممد خاين حتت إرشاف الدكتور أحد فرامرز قراملكي ،يف سنة
ماجستري قدّ مها حسني َّ

2002م ،وأفدت من الرسالة املشار إلیها يف تدوین هذا القسم من املقدّ مة.

بساطة التصديق أو تركيبه :وقع خالف يف بحث بساطة التصديق أو تركيبه بني

اخلواجة والفخر ،فالفخر يرى ّ
أن التصديق مركّب((( واخلواجة يرى أنّه بسيط(((،
يرجح يف هذا البحث رأي أستاذه ،ويذهب إىل بساطة التصديق(((.
والعلاّ مة ّ
((( منطق ّ
امللخص ،ص.7
املحصل ،ص.6
((( تلخيص
ّ
((( األرسار اخلف ّية يف العلوم العقل ّية ،ص.11
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التصور والتصدیق يف
موضوع املنطق :يف بحث موضوع املنطق نجد العلاّ مة جیعله
ّ

ّ
ويستدل عىل بطالهنا(((،
موض ٍع((( ،ولكنّه يف موض ٍع آخر يرفض هذه النظر ّية رصاح ًة

ويف موضع ثالث جيمع بني هاتني النظر ّيتني(((.

ومهجوريتها
مهجور ّية الداللة االلتزام ّية يف التعريف :يف بحث الداللة االلتزام ّية
ّ

الرازي(((– يتّبع ّ
 الذي ا ّدعاه الفخرالعالمة أستاذه يف رشح اإلشارات((( وال يقبل
ّ

هبذه املهجور ّية ،ويعتقد ّ
أن داللة احلدود الناقصة والرسوم هي داللة التزام ّية ،ولكن يف

جواب (ما هو) ال يمكن االستفادة من ملزوم اليشء(((.

تقسيم اللفظ إىل املفرد واملركّب واملؤ ّلف :من البحوث التي وقع فيها االختالف

هو بحث تقسيم اللفظ إىل املفرد واملركّب واملؤ ّلف ،وبحسب ما ذكر اخلواجة يف رشح
بعض عىل تعريف أرسطو للمفرد ،ورأوا ّ
أن ألفا ًظا من قبيل
اإلشارات((( فقد أشكل ٌ

عرفوا املفرد بأنّه« :الذي ال ّ
يدل جزؤه عىل
(عبد اهلل) خارجة عن هذا التعريف؛ وهلذا ّ
إن جزء اللفظ إ ّما أن ال ّ
جزء معناه» ،وقال بعض آخرّ :
أي يشء مطل ًقا ،فمثل
يدل عىل ّ
هذا اللفظ هو املفرد ،أو ّ
يدل عىل يشء ليس جزء معناه ،ومثل هذا اللفظ هو املركّب ،أو

ّ
سموه املؤ ّلف.
يدل عىل جزء معناه ،ومثل هذا اللفظ ّ

واخلواجة مل يقبل هذا التقسيم ،وبنا ًء علی ّ
أن الداللة تابعة إلرادة املتک ّلم يقول:

((( القواعد اجلل ّية ،ص.190
((( األرسار ،ص 10و.11
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
((( منطق ّ
امللخص ،ص 20و.21

((( ج ،1ص.30
(النص املح َّقق).
((( األرسار ،ص ،16وانظر :مراصد التدقيق
ّ
((( ج ،1ص 31و.32
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«اللفظ إن ُأريد بجزئه الداللة عىل جزء املعنى من حيث هو جزؤه ،فهو املركّب ،وإلاّ

فهو املفرد؛ فيدخل فيه مثل(عبد اهلل) َع َلماً  ،رضورة عدم إرادة معنى ما من لفظي
ٍ
واحد منهام ّ
(عبد اهلل) عىل انفرادمها حني ُجعال جزأين من ال َع َلم لكن ّ
يدل بإرادة
كل
ٍ
حينئذ مر ّك ًبا» ،والعلاّ مة يتبع أستاذه
أخرى ،وقصد آخر ال من حيث هو جزؤه ،ويكون
ويرتيض تعريف أرسطو للمفرد ،ويرفض هذا التقسيم(((.

املقول يف جواب ما هو والواقع يف طريق ما هو :وقع خالف بني اخلواجة والفخر يف

بحث االختالف بني «املقول يف جواب ما هو» و«الواقع يف طريق ما هو» ،فالفخر يعتقد

ّ
أن ذلك القسم من الذات ّيات الذي يؤخذ كجزء من التعريف يف التعريف إذا ُذكرت عىل

نحو الداللة املطابق ّية يف املقول يف اجلواب ،تكون هي «املقول يف طريق ما هو» .وأ ّما إذا
ُذكرت بالتضمني يف التعريف تصبح «داخلة يف جواب ما هو»((( .ولكن اخلواجة نصري
الطويس يف رشح اإلشارات اعترب «الداخل يف جواب ما هو» بمعنى جزء املاه ّية
الدين
ّ
(اجلنس أو الفصل) ،و«الواقع يف طريق ما هو» اعتربه ذات ًّيا أعم (اجلنس)(((.

وبرغم ّ
الرازي هلذه املفاهيم الثالثة((( ،لك ّن
أن غالب املنطقيني اختاروا تفسري الفخر
ّ

رجح تفسري اخلواجة ،ورأى ّ
أن تفسري الفخر «ظ ٌّن» ،و«تغيري بال فائدة»(((.
العلاّ مة ّ

«قول ٌّ
عرفه بأنّهٌ :
دال
عرف املناطقة احلدّ بتعريفات عدّ ة ،فالشيخ ّ
تعريف احلدّ ّ :

والعالمة يف األرسار يقولّ :
ّ
فإن
عىل ماه ّية اليشء» ،واخلواجة ارتىض هذا التعريف(((،

(النص املح َّقق) ،والقواعد ،ص.200
((( األرسار ،ص ،17واجلوهر ،ص ،11ومراصد التدقيق
ّ
((( منطق ّ
امللخص ،ص.37
((( رشح اإلشارات ،ج ،1ص.68
((( انظر :فرامرز قراملكي ،أحد ،مقدّ مة منطق ّ
امللخص ،ص.75
(النص املح َّقق).
((( انظر :األرسار ،ص ،30ومراصد التدقيق
ّ
((( رشح اإلشارات ،ج ،1ص.95
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ٍ
وحينئذ من احلدّ ما هو قول،
أراد بالقول ما يكون مر ّك ًبا ،خرج عنه التحديد باملفردات،

ومنه ما هو مفرد(((.

ويبدو ّ
أيضا ،وعليه ال يوجد خلل يف جامع ّية
أن لفظ «القول» يشمل املفرد ً

أيضا ّ
أن العلاّ مة نفسه يف املراصد اختار تعريف
التعريف ،ومن شواهد هذا املدّ عى ً
الشيخ نفسه(((.

واخلاصة :للعلاّ مة يف بحث احلدّ والرسم الناقص بيانان :ففي
التعريف بالفصل
ّ

األرسار((( يرى ّ
ناقص.
أن التعريف بالفصل وحده حدٌّ
رسم ٌ
ٌ
ناقص وباخلاصة وحدها ٌ

أقل يف ّ
ولكنّه يف القواعد((( واملراصد((( يرفض هذا الرأي ،ويقول يف القواعد :ال ّ
كل
تعريف من معنيني من ح ّقهام أن ّ
يدل عليهام بلفظني.

أجزاء القض ّية احلمل ّية :يوجد خالف يف باب أجزاء القض ّية احلمل ّية بحسب البنية

املنطق ّية -ال البنية اللغو ّية -فالشيخ يرى ّ
أن احلمل ّية تشتمل عىل ثالثة أجزاء ،وهي

املوضوع واملحمول والرابطة [النسبة] .والفخر يرى ّ
أن ثالث ّية أجزاء القض ّية احلمل ّية

تقترص عىل القضايا ذات املحمول اجلامد ،ويعتقد ّ
أن املحموالت املشت ّقة تقتيض بذاهتا
االرتباط باملوضوع ،وال حاجة يف هذه الرابطة إىل واسطة.

واخلواجة ي ِ
شكل عىل رأي الفخر هنا ،وال يراه مقبول(((.
ُ

يرصح بخطأ قول فخر
العلاّ مة يف هذا البحث ً
أيضا يتبع أستاذه؛ فهو يف القواعد ِّ

((( انظر :األرسار ،ص.45
(النص املح َّقق) ،واجلوهر ،ص.22
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
((( راجع :رشح اإلشارات ،ج ،1ص 125و.126
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الرازي ،ولكنّه يف املراصد خيتار طري ًقا وس ًطا ،و ُيطلق عىل القضايا التي يكون
الدين
ّ
رابطها فعلاً أو اسماً مشت ًّقا ،اسم «القضايا الثالث غري التا ّمة»(((.

العامة :من آراء العلاّ مة اإلبداع ّية يف علم املنطق إضافة القض ّية العا ّمة إىل
القضية ّ

أقسام القض ّية األربعة (من حيث املوضوع).

واملسورة،
قسم أرسطو القض ّية بحسب املوضوع عىل قسمني ،املهملة
ّ
التوضيحّ :

ثم
وأضاف أتباعه حتى القرن السابع
ّ
اهلجري القض ّية الشخص ّية إىل هذين القسمنيّ .

أضاف املنطق ّيون القض ّية الطبيع ّية إىل األقسام الثالثة لتصبح أقسام القض ّية أربعة(((.
وأخريا جاء العلاّ مة وأضاف القض ّية العا ّمة إىل األقسام األربعة ،لتصبح األقسام مخسة.
ً

التوضيح :تقسيم القض ّية بحسب املوضوع عند املنطق ّيني حتّى القرن السابع هو:

إذا كان موضوع القض ّية جزئ ًّيا فالقض ّية شخص ّية .وإذا كان املوضوع كل ًّيا فهو ال خيرج

عن حالتني :إ ّما أن يقع نفس املفهوم موضو ًعا ،أو ُيراد منه املصاديق .ويف الصورة
أيضا ال خترج من حالتني :إذا كان نطاق
األوىل القض ّية طبيع ّي ٌة .وعىل الفرض الثاين ً

مسورة ،وإلاّ فهي مهملة.
شمول املصاديق حمدّ ًدا فهي قض ّية ّ

قسم القض ّية الكل ّية عىل ثالثة أقسام :إذا كان املفهوم يّ
الكل مرا ًدا من
والعلاّ مة قد ّ

حيث هو بيان للطبيعة من حيث هي هي ،فالقض ّية طبيع ّية؛ وإذا لوحظ من حيث أنّه
العقيل) ،فالقضية عا ّمة؛ وإذا لوحظت الكثرة من حيث ّ
أن هذه
(الكل
واقع عىل الكثرة
ّ
يّ ّ

مسورة ،وإلاّ فهي
الطبيعة تُطلق عليها؛ فإذا كان نطاق شمول املصاديق حمدّ ًدا فهي ّ
مهملة(((.

(النص املح َّقق) ،واجلوهر ،ص ،39والقواعد،
((( انظر :األرسار ،ص ،56ومراصد التدقيق
ّ
ص.247
((( انظر :فرامرز قراملكي ،أحد ،مقدّ مة التنقيح ،ص.32
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
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القزويني يقول« :وقد أمهل
الكاتبي
أيضا يف أثناء رشحه لكالم
العلاّ مة يف القواعد ً
ّ
ّ

املصنّف القسم اآلخر من القضايا ،وهي :التي حكم فيها عىل املاه ّية من حيث هي
نسمي هذه القض ّية ،القض ّية الطبيع ّية ،والتي سماّ ها املصنّف الطبيع ّية نحن
هي ،ونحن ّ

سميناها القض ّية العا ّمة»(((.
ّ

الرازي
العلاّ مة يف األرسار يرى خطأ ما يدّ عيه بعض املناطقة كابن سينا والفخر
ّ

(((

ّ
من ّ
يستدل عىل الفرق بني املهملة والقض ّية
أن القضايا الطبيع ّية مهملة((( ،وكذلك

العا ّمة(((.

مفاد القض ّية املوجبة الكل ّية عا ّم اإلطالق :من البحوث التي يمكن طرحها يف

هذا املجال هو حتليل مفاد القض ّية املوجبة الك ّل ّية عا ّمة اإلطالق ،وهو البحث الذي
اشتملت عليه أكثر الكتب املنطق ّية بعد ابن سينا.

وهنا وقع خالف بني الفخر واخلواجة يف تفسري كالم ابن سينا .فابن سينا يقول:

«اعلم أنّا إذا قلنا :كل (ج ب) ،فلسنا نعني به ّ
أن ك ّل ّية (ج) أو اجليم يّ
الكل هو (ب).»...
ّ
يّ
بـ«الكل
فسه
بـ«الكل
فس الفخر ك ّل ّية (ج) يف هذا الكالم
املجموعي» واخلواجة رّ
ّ
وقد رّ

املنطقي»؛ واحلق هنا مع الفخر.
ّ

املذكورين يف كالم ابن سينا،
التصور َين اخلاط َئني
وأ ّما العلاّ مة فإنه يضيف إىل
ّ
َ

تصورات أخرى ،ويقول « :ال نعني بقولناّ :
املنطقي؛
الكل
ثالثة ّ
ّ
كل (ج) ك ّل ّي َة (ج) ،أي يّ ّ
كل أي ّ
الكل من حيث هو ّ
العقيل وال ّ
املجموعي؛ وال ما حقيقته حقيقة
الكل
الكل
ّ
ّ
وال يّ ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
((( راجع :مقدّ مة التنقيح ،ص.32
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
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أعم ،بحيث يشمل
(ج) ...وال نعني به ما هو موصوف بـ(ج) ...بل نعني به ما هو ّ

ما حقيقته (ج) وما هو موصوف به»(((.

يرجح كالم اخلواجة عىل كالم الفخر.
يتّضح من كالمه هذا أنّه ّ

التصورات اخلاطئة التي
وللعلاّ مة يف األرسار((( عبارة أوضح ،فهو بعد أن يذكر
ّ
ٍ
بـ(كل ج) ّ
يمكن أن ختطر للذهن يقول « :بل نعني ّ
واحد واحد ممّا يصدق عليه (ج)
كل
صد ًقا بالفعل ال باإلمكان» .ويف القواعد((( لديه كالم شبيه هبذا.

املتفرعة عىل حتليل املوجبة
القضايا احلقيق ّية ،واخلارج ّية ،والذهن ّية :من البحوث ّ

یصح
الك ّل ّية ،تقسيم القضايا إىل احلقيق ّية ،واخلارج ّية ،والذهن ّية .يقول العلاّ مة :ال
ّ
تفسری ّ
کل (ج) يف قولنا «کل (ج ب)» باجلیامت املوجودة يف اخلارج فقط (مفاد القض ّیة
یصح تفسریه ّ
بکل ما لو ُوجد کان (ج) (مفاد القض ّیة احلقیق ّیة) ،بل ّ
إن
اخلارج ّیة)؛ کام ال ّ

أن ّ
املعنى املتعارف بني اجلمهور من قولناّ :
كل (ج ب) ّ
كل واحد ممّا يقال عليه (ج) -إ ّما
ٍ
دائمة،
فرضا ،سواء كانت اجليم ّية ذاته أم صفته ،وسواء كانت دائمة أم غري
حتقي ًقا وإ ّما ً
الذهني -فام ال يمتنع وجوده
وسواء كان موجو ًدا يف اخلارج أو يف العقل أو يف الفرض
ّ

لذاته فهو (ب)(((.

رشوط التناقض :من م��وارد اخل�لاف األخ��رى بني الفخر واخل��واج��ة رشوط

أن ّ
التناقض؛ وبحسب ما ذكره اخلواجة يف رشح اإلشارات يعتقد الفخر ّ
كل رشوط

التناقض الثامنیة إ ّما أن ترجع إىل املوضوع أو إىل املحمول ،وعليه تكون رشوط التناقض
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ

(النص املح َّقق).
((( انظر :األرسار ،ص ،64والقواعد ،ص ،255-253ومراصد التدقيق
ّ
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يف احلقيقة اثنتني :وحدة املوضوع ووحدة املحمول((( .والفخر يف ّ
عام
امللخص يرتاجع ّ
قاله يف رشح اإلشارات ،ويرى ّ
أن وحدة الزمان ختتلف عن وحدة املحمول وعن وحدة

املوضوع ،وعليه جيعل رشوط التناقض ثالثة(((.

اخلواجة يرفض رأي الفخر قائلاً ّ :
خصصها الفخر باملوضوع فقط
إن األمور التی ّ

أو باملحمول فقط یصلح هلا اللحوق ّ
بکل منهام ،فال وجه إذن لتخصیص البعض منها

باملوضوع واآلخر باملحمول؛ علی أن الوحدات الثامنیة قد تتع ّلق باحلکم ،دون طريف
یصح إرجاعها إلی أحد الطرفنی.
القضیة؛ إ ًذا ال ّ

العلاّ مة ي ِ
القزويني الذي تبع الفخر يف إرجاع رشوط التناقض
الكاتبي
شكل عىل
ُ
ّ
ّ

الثامنية إىل رشطني ،وال يقبل هذا الرأي منه((( ،وهو يف املراصد يرى ّ
أن رشط التناقض
ويتم هذا االتحّ اد
الوحيد هو اتحّ اد القض ّيتني يف النسبة احلكم ّية -باستثناء الكيف-
ّ

باألمور الثامنية(((.

ويف األرسار((( ينقل بالتفصيل جواب اخلواجة عىل الفخر ،ويرتيض رأي اخلواجة،

أيضا ،وال يذكر شي ًئا عن االتحّ اد يف النسبة
ويف اجلوهر يتبع أستاذه اخلواجة نصري الدين ً

احلكم ّية(((.

العامة اإلطالق :يف باب نقيض املطلقة العا ّمة اإلطالق ذهب بعض
نقيض املطلقة ّ

القدماء إىل ّ
أن نقيض املطلقة هو املطلقة .بينام يمكن أن خيتلف زمان القض ّيتني وأن يكون
((( انظر :رشح اإلشارات ،ج ،1ص.180
((( منطق ّ
امللخص ،ص.17
((( القواعد ،ص.291
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
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ٍ
كالمها صاد ًقا «مثلّ :
إنسان نائم بالفعل ،وبعض الناس ليس نائماً بالفعل» ،وقد جلأ
كل
األول تفسري املطلقة بالعرف ّية؛ والثاين
ابن سينا من أجل توجيه هذا الكالم إىل َح َّلنيّ :
تقييد املوضوع بزمان معينّ  ،واخلواجة أشكل عىل ِكلاَ احلَ َّلني ،ورأى بأنّه ال يمكن
أيضا متاب ًعا اخلواجة يف ذلك(((.
الـح َّليـن ً
القبول هبام((( ،والعلاّمة رأى فساد هذين َ
تعريف العكس املستوي :يف بحث تعريف العكس املستوي ينقسم املنطق ّيون

إىل قسمني :فبعضهم كالشيخ((( ،والفخر
األهبري أخذوا قيد
الرازي((( ،وأثري الدين
ّ
ّ

(((
القزويني
والكاتبي
«البقاء يف الكذب» يف تعريف العكس .وبعضهم كاخلواجة
ّ
ّ
احلل((( رأوا خطأ هذا القيد ،مستد ّلني بأنّه من املمكن أن يكون حممول القض ّية
والعلاّ مة يّ ّ

(((

أو تاليها الز ًما باملعنى األعم.

وجيب التنبيه إىل أن قيد بقاء الكذب ،بمعنى تبع ّية كذب األصل لكذب العكس

يمكن تسويغه.

تفسري عكس النقيض :البحث اآلخر املطروح يف هذا املجال هو رأي العلاّ مة يف

«عكس النقيض»؛ ألنّه يوجد يف عكس النقيض رأيان ،فالبعض كالشيخ الرئيس يف
الشفاء((( ذكر رأ ًيا ،يصطلح عليه املنطق ّيون «عكس النقيض املوافق» ،وهو جعل نقیض
((( راجع :رشح اإلشارات ،ج ،1ص.193-188
(النص املح َّقق) ،واألرسار ،ص 80و.81
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
((( رشح اإلشارات ،ج ،1ص.196
((( ّ
امللخص ،ص.185
((( رشح اإلشارات ،ج ،1ص.196

((( القواعد اجلل ّية ،ص.298
(النص املح َّقق) ،والقواعد،
((( األرسار ،ص 81و ،82واجلوهر ،ص ،84ومراصد التدقيق
ّ
ص.299
((( ج ،2ص.93
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املحکوم علیه مکان املحکوم به ،ونقیض املحکوم به مکان املحکوم علیه ،مع املوافقة يف
الصدق والکیف .والبعض اآلخر مثل هبمنيار يف التحصيل((( ذكر أنّه جعل نقيض املحمول

موضو ًعا وعنی املوضوع حممولاً مع املخالفة يف الکیف (عكس النقيض املخالف).

فالعلاّ مة يقبل رأي ابن سينا ،وأ ّما الرأي الثاين فرياه يف األرسار والقواعد أخذ

الزم الشیء مکان نفسه(((.

الشكل الرابع من القياس
االقرتاين
االقرتاين :يف بحث القياس ،يعدُّ اعتبار القياس
ّ
ّ
من الشكل الرابع وإنتاج ثامنية رضوب من خمتلطات هذا الشكل ،رأ ًيا مهماًّ من آراء

(((
حممد خاين آراء ّ
العالمة يف القياسات املختلطة يف جدول
العلاّ مة  ،وقد أدرج حسني َّ

بحسب نظر ّياته يف كتبه األربعة ّ
حمل البحث ،وال يسعنا ذكره يف هذا املخترص(((.

وقوع احلمل ّية أو الرشط ّية ،كربى يف القياس
االستثنائي :يف بحث وقوع احلمل ّية أو
ّ

االستثنائي ،وهو من البحوث اخلالف ّية بني اخلواجة والفخر،
الرشط ّية كربى يف القياس
ّ
للعلاّ مة رأي خاص؛ فالفخر ال يرى رضورة كون الكربى محل ّية إلاّ يف املوارد التي

تكون فيها الرشط ّية مركّبة من محل ّيتني ،ويرى أنّه يف سائر املوارد يمكن أن تكون الكربى
رشط ّية((( .واخلواجة يف أساس االقتباس يرى رضورة كون الكربى محل ّية مطل ًقا(((.

احلل يف املراصد :أنّه إن کانت الصغری رشط ّیة مرکّبة من رشط ّیتنی،
ويرى العلاّ مة يّ ّ

أو رشط ّیة ومحل ّیة ،بأن تکون الرشط ّیة مقد ًما واحلمل ّیة تال ًیا ،واستثنينا عني التايل ،ففي
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
((( انظر :األرسار ،ص ،95واجلوهر ،ص ،94والقواعد ،ص.315

((( اجلوهر ،ص 134و.135
حل (اآلراء املنطق ّية ّ
حممد خاين ،حسني ،آراء منطقي ّ
احلل).
((( انظرَّ :
للعالمة ّ يّ
عالمه ّ يّ
((( انظر :منطق ّ
امللخص ،ص.320
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
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أیضا؛ کام هو احلال إذا کانت الصغری مرک ّبة
هذه احلالة بإمكاننا جعل الکربی رشط ّیة ً
من محل ّیة کاملقدّ م ورشط ّیة کالتايل(((.

أي :يف بيان املطالب األصل ّية والفرع ّية يرى ابن سينا يف اإلشارات ّ
أن
مطلب ّ

أي» من املطالب األصل ّية((( .واخلواجة يف رشح كالم ابن سينا يرى جواز
«مطلب ّ
ٍ
وجها ّ
واحدة منهام((( .والعلاّمة يف اجلوهر بعد
لكل
كوهنا أصل ّية أو فرع ّية ،ويذكر
ً

(أي) يف املطالب الفرع ّية ،يقول« :وقد يضاف إىل األصول» (املصدر
أن يذكر مطلب ّ
ويرصح بكونه من املطالب
نفسه) ،ولكنّه يف األرسار ال يذكر ذلك يف املطالب األصل ّية،
ّ
اجلزئ ّية(((.

ترتيب املطالب :يف بحث ترتيب املطالب يناقش العلاّ مة أستاذه ،وال يقبل قول

أستاذه يف تقديم هل املرك ّبة عىل ما احلقيقية(((.

ماه ّية الربهان اإلنيّ ّ يف الدليل :يوجد خالف بني الفخر واخلواجة يف بيان الربهان
(((
واللم ّي
ّ
اإلنيّ ّ  ،والعلاّ مة يقبل رأي اخلواجة ،ويف األرسار بعد تقسيم الربهان إىل اإل ّنيّ
«ثم إن كان [األوسط] معلولاً لوجود احلكم يف اخلارج فهو
وبيان مالك ذلك ،يقولّ :

الدليل».

(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
((( رشح اإلشارات ،ج ،1ص.311

((( انظر :املصدر نفسه ،ص ،312اجلوهر ،ص.196
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
((( راجع :اجلوهر ،ص 197و.198
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
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املطلب الرابع
مع الكتاب (مرا�صد التدقيق ومقا�صد التحقيق)
رصح نفسه بذلك يف مقدّ مته -خلزانة سعد الدين
أ ّلف العلاّ مة هذا الكتاب -كام ّ

لب العلوم العقل ّية الثالثة ،وهي املنطق
صاحب الديوان؛ واهلدف من تأليفه هو جتميع ّ
واإلهل ّيات والطبيع ّيات ،وقد اتخّ ذ العلاّ مة يف هذا الكتاب منهج اإلجياز واالختصار،

التوسع يف
وحذف التطويل واإلكثار ،وهو حينام يذكر هذه املالحظة ُيرجع من يريد
ّ

البحوث إىل كتابه اآلخر (حترير األبحاث يف معرفة العلوم الثالث).

العاميل يف كتابه أمل اآلمل ّ
أن عنوان الكتاب هو مراصد التوفيق
احلر
وقد ذكر ّ
ّ

ومقاصد التحقيق((( .ولك ّن املذكور يف الذريعة إىل تصانيف الشيعة((( ،وأعيان

الشيعة((( ،يوافق نسخ اخلالصة املوجودة((( ،وهو مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق؛

خصصه من هذا الكتاب
وبنا ًء عىل ترصيح العلاّ مة يف كتابه اخلالصة يف القسم الذي ّ
حرر هذا القسم يف ربيع اآلخر سنة 693هـ ،ويستظهر من
لتعريف نفسه ومؤ ّلفاته أنّه ّ

ذلك أنّه بدأ كتابة املراصد قبل ذلك التاريخ ،ولكن توجد شواهد تشري إىل ّ
أن عنوانات
(((
يتم االستظهار
بعض الكتب قد أضيفت إىل كتاب اخلالصة بعد هذا التاريخ  ،وعليه ال ّ
ٍ
باعتبار كبري.
املذكور

أي حال ال ّ
شك يف نسبة هذا الكتاب إىل العلاّ مة؛ ومن الشواهد القطع ّية عىل
وعىل ّ
((( ج ،2ص.84

((( ج ،20ص.300
((( ج ،5ص.406
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
((( انظر :اشميتكه ،سابينه ،ص.51
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ذلك ِذكر اسم هذا الكتاب يف اخلالصة ،واإلرجاعات املذكورة يف مواضع من كتاب
املراصد إىل سائر كتب العلاّ مة من قبيل حترير األبحاث وهنج العرفان((( ،وتطابق حمتوى

اخلاصة يف املنطق من قبيل إضافة القض ّية العا ّمة إىل التقسيم
الكتاب مع آراء العلاّ مة
ّ
واملسورة،
التقليدي السائد للقضايا ،وهي :الشخص ّية ،والطبيع ّية ،واملهملة،
الرباعي
ّ
ّ
ّ

احلل
وبنا ًء عىل رأي الباحث الس ِّيد عبد العزيز
ّ
الطباطبائي يف كتابه مكتبة العلاّ مة يّ ّ
 خال ًفا لرأي بعض املح ّققني((( -يوجد باإلضافة إىل قسم املنطق من كتاب املراصد،أيضا ،وكانت هذه النسخة موجودة يف
نسخة تشتمل عىل قسم اإلهل ّيات من الکتاب ً
نصريي ،وقد كُتبت هذه النسخة يف سنة 700هـ ،وقبل عدّ ة سنوات
مكتبة فخر الدين
ّ

كنت أبحث عن قسم اإلهل ّيات من الكتاب واتّصلت حينها بورثة املرحوم فخر الدين
ُ
نصريي ،ولكنّي مل أنجح يف احلصول عىل تلك النسخة.
وال تتوافر أ َّية معلومات عن قسم الطبيع ّيات.

�أق�سام الكتاب
يشتمل قسم املنطق من كتاب املراصد -حسب ما حتتویه النسخة املشار إلیها -عىل

واحلجة ،وأصناف
أربعة مقاصد ،وهي بالرتتيب :إيساغوجي ،والقضايا وأحكامها،
ّ

القياس من جهة املا ّدة.
ٍ
ّ
األول فيه ثالثة مراصد،
كل واحد من هذه املقاصد يشتمل عىل عدّ ة مراصد ،املقصد ّ

خمصص لبيان ماه ّية املنطق وموضوعه ،وكذلك مباحث األلفاظ .ويف
األول ّ
املرصد ّ
واجلزئي ،والنسب األربعة )...،ويف املرصد
(الكل،
املرصد الثاين يبحث املعاين املفردة
ّ
يّ ّ

الثالث يبحث القول الشارح.

(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
((( اشميتكه ،ص.64
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املقصد الثاين من الكتاب يشتمل عىل أربعة مراصد ،وهي بالرتتيب :جهات القضايا،

والعدول والتحصيل ،ومواد القضايا ،وأحكام القضايا ،والقضايا الرشط ّية.

املقصد الثالث يشتمل عىل مخسة مراصد ،وهي بالرتتيب :املقدّ مات ،وأنواع

القياس ،واملختلطات ،والقياسات الرشط ّية ،ولواحق القياس.

خصصهام لبحث :الربهان ،واجلدل .واملرصد
املقصد الرابع يشتمل عىل مرصدينّ ،
ٍ
الثاين من هذا املقصد غري تا ٍّمّ ،
واحد من مراصد الكتاب يشتمل بدوره عىل فصول
وكل
عدّ ة تشتمل بدورها عىل عدّ ة بحوث.

املطلب اخلام�س
الـمجاز
ترجمة ُ
يب منسوب إلی مدینة آوة من املدن الشیع ّیة القدیمة
حممد
اآلوي أو اآل ّ
ّ
شمس الدین َّ

اإلیران ّیة يف جماورة مدینة ساوة املشتهرة بالتسنُّن والتعصب ،قد احتمل بعض املح ّققنی

ّ
حممد بن
حممد بن هالل بن آبی طالب بن احلاج َّ
رتجم له هو شمس الدین أبو یوسف ّ
أن امل َ
اآلوي الذي أجازه فخر املح ّققنی يف سنة 705هـ مع أيب الفتوح أمحد بن
حممد
ّ
احلسن بن َّ

بلکو((( ،وقد صرّ ح بعض آخر من الباحثنی بتغایرمها((( .الرجل ،كام يبدو من الشواهد،
احلل املرحوم وابنه فخر املح ّققنی يف القافلة العلم ّیة
عامل فقیه ،کان یصحب العلاّ مة يّ ّ
احلسیني ،الس ِّید أمح��د ،تراجم الرجال ،ص137؛ لالطالع علی ترمجة خمترصة
((( انظر:
ّ
ملحمد بن هالل .انظر :طبقات أعالم الشیعة ،ج( 3احلقائق الراهنة) ،ص ،208لال ّطالع علی
َّ

ترمجة ألمحد بن بلکو انظر :املصدر نفسه ،ص.5
الربوجردي« ،نکاتی در مورد یکی از شاگردان مدرسه سیار عالمه
املوسوي
((( الس ِّید حسن
ّ
ّ
حلی»http://www.cgie.org.ir/fa/news/142870 :
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حممد خدابنده يف أسفاره؛ ّ
املحب للعلم جعل
فإن السلطان
ّ
التي کانت مع السلطان َّ

مدرسة س ّیارة فیها مائة طالب یرت ّأسها العلاّ مة مراف ًقا له يف أسفاره.

یستظهر ممّا کُتب علی ظهر بعض النسخ ّ
اآلوي صحب العلاّ مة وابنه فخر
أن
ّ

اآلوي
املح ّققنی خالل ثامنیة سنوات علی األقل بنی عام  702إلی 710هـ.ق .قد کتب
ّ
بعض مؤ ّلفات العلاّ مة بخ ّطه وأخذ إجازات من العلاّ مة وفخر املح ّققنی ،ومن مجلة

اآلوي يف شهر
تلك الکتب کتاب هنج املسرتشدین يف علوم الدین الذي استنسخه
ّ

احلجة من عام 702هـ ،وقرأه علیه وأخذ إجازة من سامحته يف رجب عام 705هـ
ذي َّ
يف کربالء ،وإلیك نص اإلجازة لِـام فیها من الفوائد:
ّ
األجل األوحد ،الكبري العامل الفاضل ،املح ّقق املد ّقق،
عيل هذا الكتاب الشيخ
«قرأ ّ

حممد بن أيب طالب
ملك العلامء ،قدوة الفضالء ،رئيس األصحاب ،الفقيه شمس الدين َّ
اآلوي -أدام اهلل إفضاله -من ّأوله إىل آخره قراء ًة ّ
مهذب ًة
حممد بن احلسن
ّ
ابن احلاج َّ
تشهد بفضله ،وقد أجزت له رواية هذا الكتاب عنّي وغريه من مصنّفايت .وكتب العبد

املطهر مصنّف الكتاب يف احلرضة الرشيفة
الفقري إىل اهلل تعاىل حسن بن يوسف ابن ّ
ّ
مستهل شهر رجب من سنة 705ه��ـ ،حامد ًا
مرشفها يف
احلائر ّية صلوات اهلل عىل ِّ
مص ِّلي ًا».
کام ّ
لآلوي بخ ّطه بجنب إجازة والده العلاّ مة.(((
أن فخر املح ّققنی أصدر إجازة
ّ
لآلوي علی نسخة من کتاب مبادئ الوصول إلی
ولفخر املح ّققنی إجازة أخری
ّ

علم األصول لوالده العلاّ مة ،تاریخ کتابتها عام 702هـ(((.

وعرفت يف فهرس خمطوطاهتا
((( والنسخة هذه حمفوظة يف مکتبة العتبة الرضو ّیة حتت رقم ّ ،955
الطباطبائي ،ص ،214الس ِّید حسن
احلل للس ِّید عبدالعزیز
ّ
ج ،4ص .268انظر :مکتبة العلاّ مة يّ ّ
الربوجردي« ،نکاتی درباره یکی از شاگردان مدرسه س ّیار علاّ مه ح ّلی».
املوسوي
ّ
ّ
((( والنسخة هذه حمفوظة يف مکتبة العتبة الرضو ّیة ،الرقم  .2947فارس احلسون ،مقدّ مة=
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أیضا ّ
اآلوي کتب قسماً من کتاب املختلف للعلاّ مة يف عام 704هـ(((.
أن
ونعلم ً
ّ

اآلوي قسم املنطق من کتاب مراصد التدقیق ومقاصد
ويف عام 710ه��ـ قرأ
ّ
ٍ
التحقیق علی العلاّ مة وفخر املحققنی وأجازه ّ
واحد منهام يف شهر مجادی الثاين
کل
من تلك السنة ،ستُالحظ نص اإلجازتنی بخ ّطهام فیام بعد .العلاّ مة يمتدحه يف إجازته،

قائلاً :

األجل األوحد ،العامل الفقيه ،الفاضل الكبري ،اَّ
ُّ
العلم ُة املح ِّقق
الكتاب
«قرأ عيلَّ هذا
َ
املد ِّقق ،ملِ ُ
اآلوي أدام اهلل إفضاله وك َّثر أمثا َله
حممدُ بن أيب طالب
ك العلامء،
ّ
ُ
شمس الدِّ ين َّ
ٍ
ٍ
ومعرفة وإمعان؛ وسأل عن مباحثه املشكلة منه.
بحث وإتقان،
قراءة
ِ
وأحب.
وغريه عنِّي ،وليرَ ِو ذلك ملن شاء
أجزت له رواية هذا الكتاب
وقد
ُ
َّ

وكتب العبدُ الفقري إىل اهلل تعاىل ،حسن بن يوسف ابن املطهر ِ
احل يِّ ّل مصنِّف الكتاب،
َّ
ُ ُ

يف رابع مجادی اآلخر ،سنة ٍ
عرش وسبع مائة بالسلطان ّية محاها اهلل تعاىل وصلىَّ اهلل عىل
حممد وآله ال َّطاهرين».
س ِّيدنا َّ

أيضا يف إجازته ،قائلاً :
وفخر املح ّققني يمدحه ً
عيل موالنا ملِ ُ
األئمة والعلامء ،س ِّيد األفاضل والفقهاء ،جامع الفضائل
ك
َّ
«قرأ َّ
حممد
بن أيب طالب بن
واألخالق ،رئيس األصحاب،
ِّ
حممد ُ
ُ
احلاج َّ
شمس امل َّلة والدِّ ينَّ ،

كتاب مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق يف العلوم الثالث،
اآلوي أدام اهلل فضائله
َ
ّ
أستارهِّ ،
مقرر ًة دالئلهَ ،ف ِه َم
تصنيف والدي أدام اهلل أ َّيامه قراء ًة كاشف ًة
موضح ًة أرسارهِّ ،
َ
لقي إليه وضبطه.
ما ُأ َ

=القواعد اجلل ّیة ،ص.87
((( فهرست دست نوشته های ایران ،دنا ،ج ،9ص ،277فهرست نسخه های خطی کتابخانه
جملس شورای إسالمی ،ج ،4ص.117
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ٍ
مصنَّفات والدي أدام اهلل أ َّيامه عنِّي عنه،
وقد
ُ
أجزت له رواي َة هذا الكتاب وعدَّ ة من َ
مجيع مصنَّفايت ومؤ َّلفايت ممَّا َ
َ
واحتمل روايتَه من مصنَّفات املشايخ
قرأه
وأجزت ً
ُ
أيضا َ

املتقدِّ مني ،رضوان اهلل عليهم أمجعني.

وكتب حممدُ بن احلسن بن يوسف بن ع بن املطهر ِ
احل يِّ ّل ،يف مجادى اآلخر سنة
َّ
َّ ُ
يلِّ
ٍ
عرش وسبع مائة بالسلطان َّية.
النبي وآله ال َّطاهرين».
حممد ِّ
واحلمدُ هلل وحده ،وصلىَّ اهللُ عىل س ِّيدنا َّ

وأخریا قد حصل بعض الباحثنی علی نسخة من جمموعة حکیم اغلو يف مکتبة
ً

السلیامن ّیة يف ترکیا (حتت رقم )325 :یزید علی معلوماتنا حول شخصیة املجاز .یبدو

ممّا کتب علی النسخة ّ
املرتجم له کان یسکن ،مدّ ة من الزمن ،يف مدرسة اإلمام ّیة
أن
َ

يف قزوین .واستنسخ هناك كتاب احلاوي يف الفقه لنجم الدين عبد الغ ّفار بن عبد
القزويني (ت 665هـ) يف عام 707هـ من نسخة ّ
ثم إنّه
الشافعي
الكريم
بخط املؤ ّلفّ ،
ّ
ّ

«قابلت هذه النسخة بنسخة املصنّف عىل حسب اجلهد
قابل النسختنی وکتب بخ ّطه:
ُ

حممد بن أيب طالب
والطاقة يف أوائل ّ
حرره صاحبه وكاتبه َّ
شوال سنة سبع وسبعامئةّ .
بمحمد وآله».
اآلوي متَّعه اهلل به وبأمثاله
ّ
َّ

ثم ّ
حممد بن عبد الغ َّفار (ت 709هـ)(((،
إن
ّ
اآلوي قرأ ثلث الکتاب علی ابن املؤلف َّ
ّ

اآلوي يف إجازته قائال« :الصدر اإلمام
وأخذ إجازة منه .وابن عبد الغفار هذا امتدح
ّ

األئمة والعلامء ،شمس امل ّلة والدين ،فخر اإلسالم
حلرب اهلامم النحرير ،ملك
ّ
الكبري ،ا َ
اآلوي ،أدام اهلل فضائله».
حممد بن أيب طالب
ّ
واملسلني َّ

احلجة سنة 739هـ يف تربیز نعلم من
وقد کتب
اآلوي يف هنایة النسخة فائدة يف ذی ّ
ّ

خالهلا أنّه کان ح ًّیا يف هذا التاریخ(((.

السبکي ،طبقات الشافع ّية الكربى ،ج ،9ص.165
((( انظر ترمجته املخترصة يف:
ّ
ال�ب�روج���ردي« ،نکاتی درب���اره یکی از ش��اگ��ردان مدرسه=
امل��وس��وي
((( الس ِّید حسن
ّ
ّ
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املطلب ال�ساد�س
الن�سخة املعتمدة
بعد الفحص البلیغ لفهارس املکتبات واستشارة خرباء الفن ،مل نعثر علی نسخة

أخری من کتاب املراصد عدا نسخة مکتبة جامعة طهران .إذن التصحيح والتحقيق
تم عىل ضوء النسخة الوحيدة لقسم املنطق من الكتاب ،وهي حمفوظة يف املكتبة
احلايل ّ

املركز ّية للجامعة املشار إلیها برقم .2301

حممد اآلوي عىل العلاّ مة وابنه ،وقد أج��ازه ّ
کل
وقد قرأ النسخة شمس الدین َّ
ٍ
واح���د منهام بخ ّطه علی ظهر الکتاب ،وق��د طبع آی��ة اهلل الس ِّید شهاب الدین
احل��ق کأنموذج من
��رع�شي امل��رح��وم ،الصفحة األول��ی منها يف مقدّ مة إحقاق
امل
ِّ
ّ
خ��ط العلاّ مة ،وذک���ر أنّ���ه أخ���ذ ص���ورة ه���ذه الصفحة م��ن ن��ص�یر ال��دی��ن
النصریي((( ،ویبدو َّ
أن النسخة قبل انتقاهلا إلی مکتبة جامعة طهران ،کانت من ممتلکات
ّ
النصریي.
ّ

اآلوي قرأها علیهام يف جملس واحد؛ ّ
والظاهر ّ
ألن تاريخ صدور ِكلتا اإلجازتني
أن
ّ

املدون عىل ظهر كتاب املراصد هو مجادى اآلخرة سنة 710هـّ ،
وحمل صدورمها هو
ّ

السلطان ّية(((.

=س ّیار عالمه ح ّلی».
احلق ،ج ،1مقدّ مة الس ِّید املرعشيّ علی الکتاب ،ص سج ( .)63والخیفی ّ
أن قراءة
((( إحقاق ِّ
املرعيش ملتن إجازة العلاّ مة الختلو من بعض األخطاء ،وهذا سیبدو لك من خالل املقارنة
الس ِّید
ّ
بنی قراءته وقراءتنا وبنی صورة ّ
خط العلاّ مة.
((( تعدّ مدینة السلطان ّیة إحدی عواصم إیران القدیمة العریقة ،وتتم ّیز الیوم بشهرة عامل ّیة بسبب
امتالکها ألحد أعظم املباين اإلسالم ّیة ،أال وهي ق ّبتها التی تعدّ أکرب ق ّبة لبنیة وأقدم ق ّبة=
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ثم وهبها لولده مهام الدين
اخلواجگي
وقد امتلك هذه النسخة فتح اهلل
ّ
الشريازيّ ،
ّ

احلجة سنة 767هـ.
حممد يف ذي َّ
َّ

تتكون من  220صفحة ،ويف
والنسخة الوحیدة املوجودة من منطق مراصد التدقيق ّ

حوايش املخطوطة تشاهد مجلة «بلغت قراءته أ ّیده اهلل» من املصنّف (وربام تكون لفخر

املح ّققني) يف مواضع يبلغ عددها نحو  57مور ًدا ،وهذه اجلملة توجد يف الصفحات
املئة والستنی األوىل من الكتاب ،وختتفي من الصفحات الستني األخرية (من أواسط
الفصل الثالث ،املرصد الرابع من املقصد الثالث الذي يبحث يف القياس املركّب من
احلمل ّية واملتّصلة إىل هناية النسخة) ،وهذه أمارة عىل ّ
أن تلك النسخة مل تُقرأ كاملة عىل

العلاّ مة ،وزيادة نسبة األخطاء يف هذا القسم مقارن ًة باألقسام السابقة تؤ ّيد قولنا.

ٍ
ألنا تشتمل يف موارد
ويالحظ وجود
حواش عىل الكتاب ّ
َ
مدونة يف حياة العلاّ مة؛ هّ

(((
تم متييز حوايش ّ
العالمة عىل كتابه بعبارة
عدّ ة عىل عبارة ، ويف موارد أخرى ّ

بخط املصنّف»((( ،وهذا ّ
يدل عىل ّ
ّ
أن هذه النسخة نُسخت بشكل مبارش عن
«حاشية
مهش عليها ،ومن خالل هذه
نسخة املرحوم العلاّ مة أو عن النسخة التي ُق ِرئت عليه و ّ
=مزدوجة يف العامل .أما الیوم فهی من توابع قضاء أهبر يف حمافظة زنجان ،وتبتعد عن مدینة
رتا.
رتا ویفصلها عن مدینة أهبر  54کیلوم ً
زنجان (مرکز حمافظة زنجان) بمسافة  30کیلوم ً
اهلجري يف عهد
ویعود تاریخ اکتامل بناء هذه املدینة إلی العرشات األوائل من القرن الثامن
ّ
مرکزا حلکومته وأسامها بـ(السلطان ّیة).
حممد خدابنده الذي اتخّ ذها
السلطان املغو ّيل
ً
اإلیلخاين َّ
ّ
انظر :حسن األمنی ،دائرة املعارف اإلسالم ّیة الشیع ّیة ،ج ،13ص .369-368وقد کتب حسن
األمنی يف مذکراته أنّه زار قاعة مستطیلة بجنب بنایة الق ّبة وسمع من بعض مرافقیه أنّه یؤکد هَّأنا
احلل لیلقي فیه دروسه .انظر :املصدر نفسه ،ص377؛ انظر
املکان الذي أعدّ ه خدابنده للعلاّ مة يّ ّ
صورة مدرسة العلاّ مة بجانب الق ّبة يف املصدر نفسه ،ص.375
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
(النص املح َّقق).
((( انظر :مراصد التدقيق
ّ
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ٍ
أي ٍ
النسخة نستنتج ّ
إشارة
دليل أو
احلل ،وليس لدينا ّ
بأن هذه التعليقات ليست للعلاّ مة يّ ّ

عن كاتب هذه التعليقات.

ومن املؤسف ّ
أن هذه النسخة ناقصة ،وال تشتمل عىل البحوث املنطق ّية األخرية،

أن العلاّ مة نفسه مل ُيكمل هذا الكتاب؛ ّ
وحيتمل ّ
ألن نقص النسخة يف الصفحات األخرية

ال يبدو أنّه بسبب تلف الصفحات األخرية أو سقوطها أو أشياء من هذا القبيل ،بل
يدون الناسخ بقية املطالب ،وهذا ربام يعود إىل عدم إمتام الكتاب من ِق َبل العلاّ مة
مل ّ
نفسه ،وكالم العلاّ مة يف ختام فهرس مؤ ّلفاته يف كتاب خالصة األقوال يشهد هلذا

اال ّدعاء(((.

املطلب ال�سابع
منهج التحقیق
بام ّ
تم هذا التحقیق
أن القسم األعظم من نسخة کتاب مراصد التدقیق ،التي قد ّ
فإنا نسخة نفیسة وقلیلة
بمحور ّیتها ،قد ُق ِرئت علی العلاّ مة وابنه فخر املح ّققنی ،هّ
ٍ
ٍ
خمدوشة ،ويف هذه املوارد
مقروءة أو
السقط واخلطأ .ولکن ر ّبام یوجد فیها کلامت غری

املصحح حيتمل أن يكون ضبط الكلمة خال ًفا
التي تصعب فيها قراءة الكلامت ،أو كان
ّ
رجحه ،قمنا بإدراج صورة تلك الكلمة يف املخطوطة ،وبحسب ا ّطالعي ّ
فإن هذه
ملا ّ

مصحح هذا
املرة األوىل التي ُتتَّبع فيها مثل هذه الطريقة التقن ّية ،وهي ممّا أبدعه
ّ
هي ّ

حق مشاهدة صورة الكلمة يف املخطوطة األصل ّية ور ّبام
الکتاب؛ لكي حيفظ للقارئ ّ
ٍ
املصحح.
أصح ،وال يفرض عليه ذوق
قراءهتا
ّ
بشكل ّ

((( يقول ّ
يتم» .انظر :اخلالصة،
كثري مل ّ
العالمة يف ختام فهرس مؤ ّلفاته« :وهذه اآلثار فيها ٌ
ص.25
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وقد قام مركز تراث ِ
احل َّلة بإدراج صور للبالغات املوجودة عىل حاشية املخطوطة،

مقتطعة من حوايش النسخة األصل َّية ،والتي بلغ عددها ( )60بال ًغا )22( :منها وردت
إقراؤ ُه أ َّيده اهلل) ،و( )38منها بصيغة (بلغت قراءته أ َّيده اهلل).
بصيغة (بلغت ُ

ويف تصحيحنا للنّص استبدلنا أسلوب اخلط القديم باجلديد من دون ذكره يف
ِ
و«سايل» إىل ِ
ِ
اهلامش؛ عىل سبيل املثال استبدلنا كلمة ِ
و«سائل».
«قائس»
«قايس»
ومن أجل رعاية األمانة التا ّمة يف تصحيح التعليقات ،قمنا بوضع أرقام التعليقات

يف املوضع نفسه الذي بدأت التعلیقة منه يف النسخة األصل ّية.
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وتقدير
كر
ٌ
ُ�ش ٌ
ِ
ختر ٍج يف
تم تصحيح القسم األكرب من هذه النسخة قبل سنوات يف إطار رسالة ّ
ّ

نوراين واألستاذ املساعد
مرحلة املاجستري بإرشاف املرحوم األستاذ الشیخ عبد اهلل
ّ
الدكتور أحد فرامرز قراملكيِ ،
حق كبري عىل الكاتب.
وكال األستا َذين هلام ٌّ
َّ
إن إحياء هذه النسخة وتصحيحها جاء إثر اقرتاح من األستاذ فرامرز قراملكي،

تفضل بمبادرة كريمة ،وكتب مقدّ مة للكتاب.
وقد ّ

بعلو الدرجات،
وال یفوتني هنا أن أدعو اهلل سبحانه وتعاىل لألستاذ نوراين ّ
ولألستاذ قراملكي بطول العمر ،وأشكر مدير مركز تراث ِ
احل َّلة سامحة الشيخ صادق

لتفضله بقبول نرش هذا الكتاب ضمن سلسلة منشورات تراث ِ
احل َّلة،
اخلويلدي؛ ّ
ّ
ِ
ّص
عيل جميد احل يِّ ّل الذي قرأ الن ّ
والشكر موصول لألخ الفاضل املح ِّقق والباحث أمحد ّ
َ
مالحظ ق ّيمة أفدت منها يف التحقيق.
بأكمله بد ّقة فائقة ،وأبدى
ِ
كبري يف هذا العمل ،فقد رافقتني باستمرار يف نشاطايت
وقد كان لزوجي ٌ
دور ٌ
ّص وتنضيد احلروف ،ففضلاً عن كوهنا
العلم ّية ،وكان هلا الدور األساس يف مقابلة الن ّ
و ّفرت يل األجواء املنزل ّية اهلادئة ،فلها الشكر اجلزيل عىل ما بذلته من جهود كريمة.
واحلمدُ هلل َّأولاً
وآخرا
ً

حممد غفوري نژاد
َّ
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الصفحة األوىل من املخطوطة
57

الصفحة األخرية من املخطوطة
َّ
58

العلمة ِ
صفحة عنوان كتاب (مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق) ،وفيها إجازة اَّ
احل يِّ ّل بخ ِّطه
اآلوي
الرشيف لشمس الدين
ّ
59

اآلوي
إجازة فخر املح ِّققني بخ ِّطه الرشيف لشمس الدين
ّ
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وبه نستعني
أنعمت وأعطيت ،وأشك ُُرك عىل
ست وتعاليت ،عىل ما
َ
هم ،تقدّ َ
أمح��دك ال ّل ّ

الصالة والتّسليم عىل أرشف النفوس القدس ّية،
ما أسبغت((( وأسدَ يت((( ،وأسألك بعد ّ

احلق
حممد املصطفى وعرتته املرض ّية أن تو ّف َقنا إلصابة ّ
وأكمل الذوات ّ
املطهرة العل ّيةّ ،
الصدق يف هذا الكتاب املوسوم بـ(مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق)،
وسلوك هنج ّ
نحصـر فيه لب العلوم ال ّثالثة العقلية ،ونذكُر ُغرر((( الن ِ
ا ّلذي قد أمجعنا((( عىل أن ِ
ّكت
ّ
َّ
َ َ
نحذف فيه التّطويل واإلكثار؛ إذ جعلنا
النّظر ّية عىل سبيل اإلجياز واالختصار ،وأن
َ

املسمى بـ(حترير األبحاث يف معرفة العلوم الثالث)(((؛
ذلك موكولاً إىل كتابنا الكبري
ّ
وتسلك بنا َ
َ
خري مو ِّف ٍق و ُمعني.
السداد،
سبيل َّ
وأن تُرشدَ نا إىل هنج ّ
الرشاد ،إنّك ُ
((( أسبغ اهلل عليه النعمةّ :أمتها.

((( أسدى إليه :أحسن.
األمر وعىل األمر :عزم عليه كأنّه مجع نفسه له.
((( أمجع َ
والغرة من ِّ
كل يشءّ :أوله ومعظمه وطلعته ،ومجعه غرر.
الغرة :بياض يف جبهة الفرس،
ّ
((( ّ
((( ُينظر :أعيان الشيعة ،ج  ،5ص ،406الذريعة ،ج ،3ص.351
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وقد خدمت هبذا الكتاب بعد إمتامه وإنعام النظر((( يف نقضه وإبرامه ِخزان َة موالنا

السن ّية((( ،منبع الفواضل
الصاحب األعظم ،املخدوم العامل املع ّظمُ ،مسدي الفواضل ّ
املؤ َّيد من
اإلنس ّية ،جامع كامالت النّفس ،املرتقي بنظره ال ّثاقب إىل حظرية القدس(((َ ،

ِ
الرئاستني((( ،احلائز للقسط
القوتني(((،
اهلل تعاىل بكامل ّ
واملخصوص منه تعاىل بتحصيل ّ

األوىف من فضائل األخالق ،والفائز بالسهم املـعلىّ من طيـب األعـراق ،أفضل النّاس
عىل اإلطالق ،صاحب ديوان املاملك رش ًقا وغربا ،ملك وزراء العاملني بعدً ا و ُقرباِ ،
سعد
ً
ُ
ً َ
أعز اهلل بدوام دولته اإلسال َم واملسلمني ،وال زالت األعيان ألوامره
امل ّلة
ّ
واحلق والدّ ين َّ

والقلوب من هيبته وخشيته خاشع ًة ،ما تعاقب امللوان ،وامتدّ اجلديدان(((،
خاضعة،
ُ
وسا َد َ
أهل اجلنّة احلسنان [.(((]

((( أنعم النّظر يف املسألة :ح َّقق النظر فيها وبالغ.
((( السن ّية :الرفيعة.
((( حظرية القدس :اجلنّة.

وقوة اجلسم.
قوة العقل ّ
((( أي ّ
((( رئاسة الدّ ين والدّ نيا.
((( امللوان واجلديدان بمعنى واحد :الليل والنهار.
((( إشارة إىل احلديث املشهور( :احلسن واحلسني س ّيدا شباب أهل اجلنّة).
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العلم الأ َّول

املـنطق
وفيه مقاصد:
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املق�صد الأ ّول

يف �إي�ساغوجي

(((

وفيه مراصد:
((( يف حاشية النسخة« :اعلمّ :
أن إيساغوجي عبار ٌة عن البحث عن الك ّل ّيات اخلمسة ا ّلتي هي:
لهِ
ورأيت يف بعض
واخلاصة ،والعرض العا ّم) ،وأحوا ا وتراكيبِها.
(اجلنس ،والنوع ،والفصل،
ُ
ّ
يبّ :
أن فرفوريوس لـماّ وصل إىل صقل ّیة [يف األصل« :صقيلة»] أودع ُك ُت َبه عند
تعاليق الفارا ّ
يسمى (إيساغوجي) وذهب إىل معاينة األط ّبة [الكلمتان غري معجمتني يف األصل،
شخص ّ
] فنظر يف آخر املنطق ،ففهم شي ًئا دون يشء ،فكتب إىل فرفوريوس
وصورهتام هكذا:
فس ِّم َي بذلك».
يسرتشده ،فكتب إليه( :أ ّما بعد ،يا إيساغوجي )...وکتب املدخلُ ،
أقول :مل نعثر علی مصدر القصة يف ما بأیدینا من الکتب؛ إلاّ ّ
حممد تقی دانش پژوه قال
أن املح ّقق ّ
يب رشح علی إیساغوجي للفرفوریوس
يف مقدمة له علی کتاب املنطق البن املقفع« :کان للفارا ّ
ثم نقل عن خمطوطة من کتاب بستان األطباء وروضة األلباء ملوفق
أثرا»ّ .
وال نجد له عینًا و ال ً
الدمشقي
الدين أبی نرص (الفتح) [کذا] أسعد بن أيب الفتح إلياس بن جرجس ابن املطران
ّ
نصا ال خیلو عن تکرار واعوجاج ،ونحن نورد النص کام وجدناه يف مقدمة
(املتوفی 587ق) ًّ
يب إليساغوجي الرشح الصغري ،قال :كان فرفوريوس الفيلسوف
دانش پژوه« :رشح الفارا ّ
من مدينة صور الشام ،ممّن كان هناك حمسو ًدا ،فصار إىل مدينة رومية ،فألفى هبا رجلاً ُيقال له
خروساوريوسّ .
إن فرفوريوس الفيلسوف قد قدم إىل مدينة رومية ،قصده بعناية ،وسأله املصري
إليه مواظ ًبا عليه .فلماَّ صار إليه وسأله تعليمه إ ّياه الفلسفة قال له فرفوريوس عند ذلك :ال سبيل
إىل تعليم الفلسفة مرسلاً من قبل أن يتعلم اجلؤمطريا واألسطرنوميا واألرثامطيقى واملوسيقى.
ّ
وإن فرفوريوس أراد اخلروج إىل سقلية ،لينظر إىل اطسى وهي (؟) [کذا] ،وهذه تفور منها النار،
ولينظر إىل أفعال الطبيعة وخيربه عنها بأقاويل برهان ّية .فلماّ سأل فرفوريوس خلروساوريوس=
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=وأقنعه باملسألة أطلقه عىل أن يعود إليه ،إذ كان قد وعده بذلك ،وخ ّلف عنده وعاء كتبهّ .
وإن
قوته موسو ًما عليه
خروساوريوس لـماّ تناول وعاء كتبه ،وجد فيه كُت ِّي ًبا
كبريا ىف َّ
صغريا ىف املنظر ً
ً
قاطاغورياس ألرسطوطاليس .فلماّ نظر خروساوريوس ىف هذا الكتاب وعلم أنّه ال يستطيع
فهم ما قيل فيه ،كتب إىل فرفوريوس كتا ًبا وأنفذه إليه مع رسول قاصد ،يقول فيه :قد (اى)
أترب (رأيت) من الرار (؟) [کذا] ك ّلام سلف من أيامي ودهري إين وجدت كت ِّي ًبا صغريا فلم ِ
أدر
ً
ممّا قيل فيه شي ًئا ،و ال ما قيل ىف ّأولهّ .
وإن فرفوريوس لـماّ قرأ كتاب خروساوريوس إليه استوى
يسمى إيساغوجي وهو تفسريه املدخل»( .ابن املق ّفع ،املنطق ،دیباچه،
جالسا ،وكتب إليه كتا ًبا ّ
ً
ص سی -سی ویک) .أقول :قد طبعت جزء من کتاب بستان األط ّباء بعد إحدی عرش سنة من
القصة يف اجلزء املطبوع.
طبع کتاب املنطق البن املق ّفع ،فلم نجد ّ
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املر�صد الأ َّول
يف ما ينبغي تقدميه
وفيه فصول:

[الف�صل] الأ ّول :يف ماه ّيته وغايته

املنطق آل ٌة قانون ّية تعصم مراعاهتا ّ
الذه َن عن اخلطأِ يف الفكر ،والغرض منه اإلصابة.
تصور ،وهو احلضور ّ
ّ
هني السا َذج ،وقد َ
يؤخذ مطل ًقا(((؛ ومنه
فإن العلم منه ّ
الذ ُّ

آخ َر إجيا ًبا أو سل ًباٌّ .
بتصور عىل َ
رضوري،
وكل منهام إ ّما:
تصديق((( ،وهو حكم النّفس
ٌ
ٌّ
ّ

نظري يفتقر يف حصوله إىل الفكر ،إذ لو كانت ِ
بأرسها رضور ّي ًة لزم االستغنا ُء عن
أو
ٌّ
ُ
التسلسل والدّ ور(((.
االكتساب وعد ُم الغلط؛ ولو كانت نظر َّي ًة لزم
واحلق ا ّدعاء الرضورة فيهام.
غري ضائر،
ُّ
وكون املالزمة نظر َّي ًة ُ

القطعي بأنّا إذا حصل لنا العلم باملالزمة
الكسبي ممّا ال يمكن حتصيله؛ للعلم
وليس
ّ
ُّ

األول وجود الالزم ،ومن ال ّثاين
بني شيئني ووجود امللزوم أو عدم الالزم ،استفدنا من ّ
عدم امللزوم.

السادس من الفصل الثالث.
فسه املصنِّف يف املبحث ّ
((( أي مطل ًقا عن ّ
السذاجة ،وقد رّ
((( يف حاشية النسخة« :اعلم ّ
تصو ٍر وتصديق».
أن املشهور عند العلامء انقسام العلم إىلّ :
((( يف حاشية النسخة« :وإذا بطل كوهنا بأرسها نظر َّي ًة وكوهنا بأرسها رضور َّي ًة ،ثبت ّ
أن بعضها
نظري».
رضوري وبعضها
ّ
ٌّ
69

وال تكفي الرضور ّيات يف حصول املكتسبات ،لعدم اشرتاك العقالء فيها مع

بالقوة
اشرتاكهم يف املبادئ؛ بل ال بدَّ من ترتيب حاصل بالفكر ا ّلذي هو حركة النفس ّ
ا ّلتي آلتُها مقدّ م البطن األوسط من الدّ ماغ يف املعقوالت ،أو جمموع((( احلركتني أو
خاص ًة ،اآلخذة ُمن املطالب إىل املبادئ.
األوىل ّ

كثريا ،بحيث حيصل التناقض ألكثر العقالء يف مقتىض
وهذا الفكر يقع فيه الغلط ً

أفكارهم ،بل الواحد نفسه يناقض رأيه يف زمانني؛ فاحتيج إىل هذا القانون املفيد معرفة
الشبيه به ،أو ِ
الصحيح والفاسد من الفكر ،وبه يتم َّيز الصواب((( من ّ
املوهم أنّه شبيه.
ثم منها إليها .والفكر هبذا املعنى
((( يف حاشية النسخة« :يعني االنتقال من املطالب إىل مبادئها ّ
أيضا؛
األول؛ ألنّه انتقال من مبدأ معينّ  ،ومن الثالث ً
أخص من ّ
حيتاج يف جزئَيه إىل املنطق ،وهو ّ
ألنّه انتقال من املطالب إىل املبادئ»ُ .ينظر :رشح اإلشارات ،ج ،1ص ،11وقد ناقشه املصنّف
يف األرسار اخلف ّية ،ص.8
((( يف حاشية النسخة« :واعلم ّ
ثم
أن صواب الترّ تيب يف احلدّ مثلاً حيصل بوضع اجلنس ّأو ًالّ ،
وصواب هيأته أن حتصل لألجزاء صورة وحدان ّية تطابق هبا صورة املطلوب،
تقييده بالفصل؛
ُ
وأ ّما يف مقدّ مات القياس فيحصل صواب الترّ تيب بأن تشمل احلدود يف الوضع واحلمل عىل
والكم واجلهة عىل ما ينبغي؛ وأ ّما يف
ما ينبغي ،وصواب اهلیئة بأن يكون الربط بينهام يف الكيف
ّ
أوضاع املقدّ مات عىل ما ينبغي ،وصواب هيأته أن يكون رض ًبا
القياس فصواب ترتيبه أن تكون
ُ
منتجا [يف األصل« :رضب منتج»] .والفساد يف البابني بخالف ما تقدّ م.
ً
ٍ
واستعامل ّ
ُ
كل
مها أنّه شبيه به ،فيجب التن ّبه للفرق
بصواب
وقد يكون ما ليس
ً
شبيها به أو مو ً
ٍ
الصور وحدها هو القياسّ ،
والشبيه هو االستقراء لالنتقال من
واحد يف بابه .فالصواب باعتبار ّ
الكل؛ كام ّ
واملوهم أنّه شبيه به ،التّمثيل؛
الكل إىل اجلزئ ّيات،
ُ
أن القياس انتقال من يّ ّ
اجلزئ ّيات إىل يّ ّ
ّ
موهم مشارك َة سائر اجلزئ ّيات ،حتّى ُي َظ ّن أنّه
اجلزئي الواحد إلثبات احلكم املشرتك
فإن إيراد
ٌ
ّ
استقراء.

والشبيه به من ٍ
فالصواب :القضايا الواجب قبوهلاّ ،
وجه :املس ّلامت
وباعتبار املوا ّد املركّبة وحدهاّ ،
ٍ
باألول ّيات ،واملوهم أنّه شبيه به املش ّبهات
واملقبوالت واملظنونات ،ومن وجه آخر :املش ّبهات
ّ
باملس ّلامت=.
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ستغني عن تع ُّلمه ،ومل يقع فيه ٌ
غلط ،وال يف
ال يقال :هذا العلم إن كان رضور ًّيا ُا
َ
غريه من العلوم ،لكون املبادئ و ُط ُر ِق االنتقال رضور َّي ًة ،وليس نظر ًّيا بجملة أجزائها
ّ
القوانني املنطق ّية.
وألن اإلصاب َة قد حتصل ملن ال يراعي
وال ببعضها وإلاّ تسلسل؛
َ
ٍ
مستغن عن املنطق ،لكونه من
نظري
وبعضه
رضوري
ألنّا نقول :بعض هذا العلم
ُ
ٌّ
ٌّ
وبعض ُه اصطالحات،
العلوم املتَّسقة املنتظمة الفطر ّي ِة القياس ،كاهلندسة واحلساب؛
ُ

البدهيي ال يكفي يف مجيع املعارف ،أو إن
البدهيي منه ،وذلك
كسبي حيتاج إىل
والقليل منه
ّ
ٍّ
ٌّ

كفى لك ّن الغلط يكون أبعدَ ويكون ُ
طرق االنتقال أكثر ،وأ ّما اإلصابة فإنّام حتصل للمؤ َّيد
ٍ
من اهلل تعاىل ٍ
ً (((
غيـر دائم.
نادرا((( ،ويف بعض العلوم اتّفاقا
ّ
ُ
بقوة قدس ّية؛ وذلك ً

[الف�صل] ال ّثاين :يف مو�ضوعه

ِ
موضوع ّ
ُ
الذاتية ،أعني اللاّ حق َة له لذاته أو جلزئه
يبحث فيه عن أعراضه
كل عل ٍم ما
ُ
(((
ٍ
ٍ
مساو لذاته ،وموضوع املنطق هو :املعقوالت ال ّثانية(((من حيث نتأ ّدى
لعرض
أو

التصورات والتصديقات ،ال مطل ًقا ،بل من
بواسطتها من املعلومات إىل املجهوالت ،أو
ّ
ٍ
حينئذ قولاً
شارحا ،أو بعيدً ا كالك ّل ّية
التصور إيصالاً قري ًبا و ُي َس ّمى
حيث هّإنا توصل إىل
ً
ّ
ٍ
وتسمى
حج ًة ،أو بعيدً ا
تصديق إيصالاً قري ًبا،
واجلزئ ّية وأمثاهلا؛ أو
وتسمى هبذا االعتبار ّ
ّ
ّ
ونقيض ُأخرى ،أو أبعدَ ككوهنا موضوعات وحمموالت.
وعكس قض َّي ٍة
قض ّي ًة
َ
َ
ٍ
فالصواب الربهان؛ ّ
والسفسطة من وجه،
=وباعتبارمها م ًعا ّ
والشبيه به اجلدل واخلطابة من وجهّ ،
فإنا تشبه اجلدل كام ّ
السفسطة تشب ُه الربهان».
أن ّ
واملوهم أنّه شبيه به املشاغبة؛ هّ

(نادر).
((( كذا يف األصل ،والصواب:
ٌ
((( كذا يف األصل ،والصواب( :ات ٌ
ّفاق).
((( ُينظر للتفصيل :األرسار اخلف ّية ،ص 10و ،11القواعد اجلل ّية ،ص.190
نتوصل.
((( نتأ ّديّ :
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[الف�صل] ال ّثالث :يف التّ�ص ّور والت�صديق
وفيه سبعة((( مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف تق�سيمات الت�ص ّور والتّ�صديق]
فيسمى
ناقص((( ،والتّصديق إ ّما أن يقارن اجلزم؛ أو ال،
ّصور منه تا ٌّم ،ومنه ٌ
أ :الت ّ
ّ

فيسمى علماً ؛ أو
ثابت
مطابق أو ال،
واألول إ ّما
ظنًّا؛
ٌ
فيسمى جهلاً مر ّك ًبا .واملطابق إ ّما ٌ
ّ
ّ
ّ
للحق.
فيسمى تقليدً ا
ال،
ّ
ّ

ّ
خللومها عن احلكم .وإن مل ُيعترب
أ ّما اجلهل البسيط
والشك فال جيامعان التصديق؛ ِّ

يف اجلازم املطابقة وعدمها -وإن مل َّ
ينفك عنهام :-فإن قارن تسليماً فهو املس َّلم العا ّم
واخلاص إن س ّلمه واحد :إ ّما مع ِّلم
املطلق إن س ّلمه اجلمهور؛ واملحدود إن س ّلمه مجاع ٌة؛
ّ

َ
توض ُع يف مبادئ العلوم قضايا
قارن
أو متع َّلم أو منازع .وإن
إنكارا فهو الوضع ،كام َ
ً
غري مس ّل ٍ
مة وبياهنا يف علو ٍم ُأخر ،لكن ُصدِّ رت يف هذا العلم البتناء مسائله عليها؛ وكام
ُ
اخللفي وإن ناقض معتقدَ ه؛ وكام يلتزمه املجيب اجلد ّيل.
يضعه القايس
ّ
وقد يقول به القائل بال ّلسان دون أن يعتقده.

كل ٍ
قول يفرضه فارض ،أو ٍ
وقد ُيطلق الوضع عىل ِّ
رأي يقول به قائل.

املجيب بالقياس إىل السائل
وقد جيتمع الوضع والتّسليم يف حكم واحد ،كام يلتزمه
ُ

وإليه.

هوز.
((( يف األصل( :ز) ،وهو إشارة إىل الرقم (سبعة) بحسب حروف أبجد ّ
«التصور منه تا ّم ،وهو :العلم باملاه َّية من حيث هي هي ،ومنه
((( قال املصنّف يف األرسار ،ص:14
ّ
ناقص ،وهو :العلم هبا من حيث بعض عوارضها».
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ُّ
ينفك أحدمها عن اآلخر؛ كاملس ّلامت اخلالية عن املنازع والقضايا املحالة
وقد

املأخوذة يف األقيسة اخللف ّية.

[املبحث ال ّثاين :يف � ّأن اجلهل ینق�سم كما ینق�سم العلم]
التصور والتصدیق کذا مقابله ینقسم إلی مقابل القسمنی،
ب :کام انقسم العلم إلی
ّ

باحلجة.
تصوره يكتسب بالقول الشارح ،واملجهول تصديقه يكتسب
ّ
فاملجهول ّ

[املبحث ال ّثالث :يف حقیقة الت�صديق]

بالتصور؛ الستحالة احلكم بيشء
ج :إن جعلنا التّصديق هو احلكم كان مرشو ًطا
ّ

عىل يشء َ
تصور الطرفني مع النسبة
تصور الطرفني والنسبة؛ وإن جعلناه عبارة عن ّ
قبل ّ

التصور عىل ّ
كل تقدير.
التصور واحلكم ،فيكون متو ِّق ًفا عىل
كان مر ّك ًبا من
ّ
ّ

ٍ
باعتبار ّما َل َصدَ َق((( ّ
أن املجهول مطل ًقا
تصو َره
ال يقال :لو استدعى احلكم عىل اليشء ّ

يمتنع احلكم عليه بعكس النقيض ،والتايل كاذب؛ ّ
ألن املحكوم عليه فيه إن كان معلو ًما

صح احلكم عليه وكذب احلكم عليه بامتناع احلكم عليه وإن مل يكن معلو ًما
باعتبار ما ّ
ٍ
خاص.
بيشء من االعتبارات ،كذب احلكم عليه بامتناع احلكم عليه؛ ألنّه حكم
ّ
حكم ّما عليه كذبت هذه
أو نقول :املحكوم عليه بامتناع احلكم عليه إن أمكن
ٌ

القض ّية ،وكذا إن مل يكن.

نحكم عىل املعلوم بأنّه لو كان جمهولاً مطل ًقا أو يف زمان
وال ينفع االعتذار بأنّا
ُ

ٍ
باعتبار ّما َل َصدَ ق قولنا:
تصو َره
((( يف حاشیة النسخة« :ألنّه لو استدعی احلکم علی الشیء ّ
ٍ
باعتبار ّما) ،و ینعکس بعکس النقیض إلی قولنا( :ما لیس بمعلوم بجمیع
(املحکوم علیه معلوم
االعتبارات یمتنع احلکم علیه)».
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أن املجهول ّ
اجلهل امتنع احلكم عليه؛ ألنّه لو صدق ذلك لصدق ّ
بكل اعتبار يمتنع

احلكم عليه.

ألنّا ُ
نقول :املجهول مطل ًقا له اعتباران :أحدمها مدلول هذا ال ّلفظ ،وال ّثاين مدلوله

مع اعتبار وصفه بكونه جمهولاً مطل ًقا.

ٍ
باعتبار ّما؛ ّ
أمر معلوم ،واملوصوف باملعلوم
وال ّثاين معلوم
ألن االتّصاف باملجهول ّية ٌ

معلو ٌم من حيث ذلك الوصف .فاملحكوم عليه يف قولنا( :املجهول مطل ًقا يمتنع احلكم
األول ،ومن حيث احلكم عليه
عليه) من حيث امتناع احلكم عليه هو املأخوذ باالعتبار ّ

بامتناع احلكم عليه هو املأخوذ بال ّثاين .وال تناقض ،الختالفهام يف املوضوع.

أيضاّ :
بأن املوضوع هو احلكم املق ّيد بكونه عىل املجهول مطل ًقا ،واملحمول
و ُأجيب ً

هو االمتناع ،كام يف القضايا ا ّلتي حمموالتهُ ا نفس االمتناع.
وال يفيد هذا اجلواب.

الرابع :يف عدم ا�شرتاط ت�ص ّور طريف التّ�صديق من ّ
كل وجه]
[املبحث ّ

ٍ
تصو ُر الطرفني من ّ
باعتبار
تصورمها
كل وجه ،بل يكفي ّ
د :ال يشرتط يف التصديق ّ

مسمى بذلك االسم.
ّما ،ولو بكونه ًّ

[املبحث اخلام�س :يف لزوم �إيقاع احلكم يف الت�صديق]

للش ّ
فإنا حتصل ّ
اك ،بل ال بدّ
هـ :ال يكفي يف التّصديق ّ
تصو ُر النّسبة مع الطرفني ،هّ

من إيقاع احلكم فيه.
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ال�ساد�س :يف معاين الت�ص ّور]
[املبحث ّ

السذاجة ،فيكون قسيماً ل ّلتصديق و ُمكاف ًيا له ،وقد ُي ُ
ؤخذ
و :الت ّ
ّصور قد يشرتط فيه ّ
تصور وإ ّما
جنسا له ،رّ
والشط هو ال ّثاين(((؛ واملأخوذ يف قولنا( :العلم إ ّما ّ
مطل ًقا فيكون ً

األول.
تصديق) هو ّ

[املبحث ال�سابع :يف كيف ّية تق�سيم العلم �إىل الت�ص ّور والت�صديق]

خاصة ،مل تكن قسم ُة العلم إليه وإىل مقابله قسمة
ز :التّصديق ،إن جعلناه هو احلكم ّ

ٍ
َ
واآلخر من باب( :أن يفعل).
جنس إىل أنواعه؛ لكون أحدمها من باب( :الكيف)

الف�صل الرابع :يف مباحث الألفاظ
وفيه مطالب:

[املطلب] الأ ّول :يف مباحث الدالالت الثالث
وهي سبعة((( مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف تعريف الداللة الو�ضع ّية و�أق�سامها]

أ :الدّ اللة الوضع ّية فهم املعنى من ال ّلفظ عند إطالقه أو خت ّيله بالنسبة إىل َمن هو

عامل((( بالوضع؛ وهي :إ ّما مطابق ٌة إن كانت داللته بتوسط وضعه للمعنى .وإ ّما تضم ٌن
التصور باملعنى ال ّثاين.
ّصور ا ّلذي هو رشط التصديق هو
ّ
((( أي :الت ّ
هوز.
((( يف األصل (ز) ،وهو إشارة إىل الرقم (سبعة) بحسب حروف أبجد ّ
((( يف حاشية النسخة« :إنام اعتربنا بالداللة [کذا] فهم العامل ّ
ألن اجلاهل بالوضع لو فهم املعنی من
اللفظ اتّفا ًقا الیکون اللفظ دالاًّ بالنسبة إلیه».
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بتوسط اللزوم غري
بتوسط دخوله يف ما له الوضع .وإ ّما التزا ٌم إن كانت ّ
إن كانت دالل ُت ُه ّ

املقوم(((.
ّ

ِ (((
وخرج بالوضع ّية ما ّ
ُ
يدل بالعقل أو ال ّطبع؛ وبالتوسط
اللفظ املشرتك بني املعنى

وجزئه أو الزمه.

[املبحث ال ّثاين :يف �شرط داللة االلتزام]

ب :يشرتط يف االلتزام ال ّلزوم الذهني ،وإلاّ مل جيب الفهم ،لعدم الوضع والدخول

فيه واالستلزام ،فتنتفي الداللة املفروض ثبوتهُ ا .هذا خلف.

(((
خارجا.
اخلارجي ،لداللة العدم عىل ملكته مع املنافاة
وال يشرتط
ً
ّ

الدالالت الثالث]
[املبحث ال ّثالث :يف مناط ّ
هلا.

رابع
ج :املطابقة وضع ّية رصفة ،والباقيتان بمشاركة من الوضع والعقل ،وال َ

التضمن».
((( يف حاشية النسخة« :احرتاز عن
ّ
((( يف حاشية النسخةّ « :ملا جاز أن يكون ال ّلفظ موضو ًعا للمعنى وجلزئه باالشرتاك كاإلمكان املوضوع
للخاص وجلزئه ا ّلذي هو العا ّم وأن يكون موضو ًعا للمعنى ولالزمه باالشرتاك ،كالشمس
ّ
للكوكب والنّور ،جاز أن يكون ال ّلفظ دالاًّ عىل املعنى الواحد باعتبارين؛ كداللة (اإلمكان)
اخلاص ،وكداللة ّ
(الشمس) عىل النّور
عىل العا ّم باعتبار وضع اإلمكان له ،وباعتبار دخوله يف
ّ
باعتبار وضعه له وباعتبار لزومه للكوكب ،فداللة ال ّلفظ عىل ما ُوضع له مطل ًقا ليست مطابقة،
وتوسطِ ِه؛ ّ
فإن داللة اإلمكان عىل العا ّم حني هو جزء من
بل باعتبار الوضع
اخلاص– باعتبار
ّ
ّ
دخوله فيه– دالل ُة ال ّلفظ عىل ما وضع له وليست مطابقة؛ ألنّه ّ
بتوسط الوضع ،بل
دال عليه ال ّ
التضمن حتت داللة املطابقة يف
ّوسط دخلت داللة
ّ
بتوسط دخوله فيام له الوضع ،فلو ال قيدُ الت ّ
ّ
مثل هذه األلفاظ ،وكذا يف االلتزام ،فلهذا وجب تقييد التّوسط يف الدّ الالت ال ّثالث».
اخلارجي.
((( أي :وال يشرتط يف داللة االلتزام اللزوم
ّ
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وضع اللفظ بعينه لعني ذلك املعنى أو
وداللة((( املركّب مطابقة؛ إذ املراد بالوضع
ُ

جمموع املعنى.
جمموع اللفظ
وضع أجزائه ألجزائه ،بحيث يطابق
َ
ُ
ُ
وهيئة الرتكيب موضوعة ٍ
هليئة تركيب ّي ٍة بني تلك املعاين ،فكانت األجزاء املا ّدية

والصور ّية(((بالوضع.

[املبحث الرابع :يف ر ّد مهجور ّية داللة االلتزام]

د :قيلّ :
إن داللة االلتزام مهجورة مطل ًقا(((.
ٍ
والرسوم عىل املحدودات واملرسومات
وليس بج ّيد ،لداللة احلدود النّاقصة ّ

بااللتزام ،نعم؛ هي مهجورة يف جواب (ما هو؟).

وال يلزم عد ُم التّناهي(((؛ ّ
ألن الب ّينة متناهية .وال جيب الضبط كاملطابقة .وكون

تصور الغري(((.
غريه ،ليس الز ًما ب ّينًا؛ لتو ُّقفه عىل ّ
اليشء ليس َ

((( يف حاشية النسخة« :هذا جواب سؤال مقدّ ر ،وتقريرهّ :
أن داللة ال ّلفظ املركّب عىل معناه
ّ
فألن الواضع إنّام وضع املفردات ال املركّبات
ليست بإحدى الدّ الالت الثالث ،أ ّما املطابقة
ّ
وألن
ّضمن وااللتزام فالنتفاء متبوعهام ا ّلذي هو داللة املطابقة،
وداللة املطابقة وضع ّية ،وأ ّما الت ّ
ثم أجاب عنه ْ
بأن َمنَع خروجه
الواضع مل يضعه ملا يدخل فيه املفهوم منه ،وال ملا يستلزمهّ .
عن الثالث ،بل هو من قبيل داللة املطابقة؛ ّ
ألن املراد من داللة املطابقة داللة ال ّلفظ بعينه عىل
جمموع
جمموع األلفاظ املسموعة
ما وضع له ،أو عىل ما وضع أجزاؤه ألجزائه ،بحيث يطابق
َ
ُ
املعاين املرتسمة يف ّ
األول وإن انتفى يف ال ّلفظ املركب وحت َّق َق يف املفرد ،لك ّن
الذهن .واملعنى ّ
املعنى ال ّثاين متح ّقق يف املركّب دون املفرد».
((( يف حاشية النسخة« :أي :دا ّلتان».
((( والقائل هو الفخر الرازيُ ،ينظر :منطق ّ
امللخص ،ص 20و ،21رشح اإلشارات للمح ّقق
الطويس ،ج ،1ص30؛ األرسار اخلف ّیة ،ص.16
ألن امللزوم إنّام ّ
((( أي :ال يلزم من داللة امللزوم عىل لوازم لوازمه عد ُم التناهي؛ ّ
يدل عىل لوازمه
الب ّينة ،واللوازم الب ّينة متناهية الحمالة.
((( إ ًذا ال يمكن أن یقال( :لفظ اإلنسان ّ
يدل بالدّ اللة االلتزام ّية عىل أنّه غري الفرس)؛ ّ
ألن كونه=
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الدالالت وانفكاكها]
[املبحث اخلام�س :يف م�صاحبة ّ

هـ :املطابقة قد ّ
ّضمن كام يف البسائط؛ وعن االلتزام؛ لعدم وجوب
تنفك عن الت ّ
ذهني بينّ ٍ ّ
لكل ماهية ،أ ّما مها فلكوهنام تاب َعينْ للمطابقة استحال انفكاكُهام عنها،
الزم
ٍّ
ٌّ
وكل منهام ّ
ينفك عن صاحبه.

ال�ساد�س :يف جماز ّية �إطالق اللفظ على مدلو َليه الت�ض ّمني
[املبحث ّ
وااللتزامي]
املطابقي باحلقيقة((( ،وعىل َ
اآلخ َرين باملجاز.
و :إطالق ال ّلفظ عىل مدلوله
ّ

اخلا�ص]
[املبحث ال�سابع :يف عدم داللة العا ّم على
ّ

ٍ
بيشء من الدالالت الثالث ،والنّوع ّ
يدل عىل
اخلاص
ز :العا ّم ال دالل َة((( له عىل
ّ

بالتضمن ،وفص ُل ُه ّ
يدل عليه وعىل جنسه بااللتزام.
جزئه
ّ

املطلب الثاين :يف مباحث املفرد واملر ّكب
[وهي ستّة مباحث]:
تصور الفرس.
=(غري الفرس) ليس الز ًما ب ّينًا له؛ لتو ّقف ذلك عىل ّ
((( يف حاشية النسخة« :احلقيقة استعامل ال ّلفظ يف ما وضع له يف أصل االصطالح ،واملجاز هو
استعامله يف غري ما وضع له يف ذلك االصطالح ،فنقول :ال ّلفظ إذا ُأ ِ
طلق و ُأريدَ ما وضع له
ّضمني أو
كان استعاملاً له يف ما وضع له ،فكان بطريق احلقيقة ،وإذا ُأطلق و ُأريد به مدلو ُله الت ّ
االلتزامي فقد أريد به ما مل يوضع له فيكون ذلك بطريق املجاز ،واهلل أعلم».
((( يف حاشية النسخةّ :
منقسام إىل طبيعتني وإحدى ال ّطبيعتني الزمة لألخرى؛
«إال إذا كان العا ّم
ً
فإن العا ّم ّ
ّ
يدل هناك بااللتزام».
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[املبحث الأ ّول :يف تعريف املفرد واملركب]

أ :ال ّلفظ((( إن ُقصد بجزئه الدالل ُة عىل جزء معناه حني هو جزؤه فهو املركّب؛ ّ
وإال
فهو املفرد ،سواء كان بسي ًطا ِ
كـ(ق) و(عِ)(((.
أو مرك ًبا من أج��زاء مل توضع ليشء كـ(زيد) .أو ُوضعت للخارج ومل تُقصد

أيضا كـ(احليوان الناطق) إذا ُجعل علماً عىل
كـ(عبد اهلل) َع َلماً  ،أو لألجزاء ومل تقصد ً
ٍ
حينئذ بني املؤ َّلف واملركّب(((.
(زيد) .وال فرق

[املبحث الثاين :يف �أق�سام املفرد]

ٍ
استقل باملفهوم ّية ّ
ّ
جترد
ب :املفرد إن
ودل عىل معنى زمان معينّ فهو الكلمة ،وإن ّ
ّ
كونا ألفا ًظا
الزمان فهو االسم ،وإن مل
عن ّ
يستقل فهو األداة .واملشرتك بني الثالثة هُ

معاين بالوضع.
مفرد ًة دا ّل ًة عىل
َ

[املبحث الثالث :يف خروج بع�ض �أق�سام اال�سم عن تعريف الكلمة]

للزمان فيها ،وإذا
ج( :الصبوح)((( و(الغبوق)((( و(املتقدّ م) و(املايض) ال تعيني ّ

((( يف حاشية النسخة« :اعلم أنّه يريد تقسيم اللفظ إىل املفرد واملركب ،وليس اللفظ مفر ًدا ومرك ًبا
باعتبار بساطة احلروف أو تركيبها؛ بل باعتبار إرادة الدّ اللة بجزئه وعدمها» .أقول :قد ن ّبه
املصنّف عىل هذا يف السطر اآليت.
((( ِق :فعل أمر من وقى ،يقي؛ وعِ :فعل أمر من وعى ،يعي.
بعض املنطق ّيني ،فجعل املركّب ا ّلذي حدّ دناه (مؤ َّل ًفا)،
((( يف حاشية النسخة:
«وفرق بينهام ُ
ّ
سهو؛ ّ
فإن (عبد اهلل)
ّب ما يكون جلزئه داللة ،لكن ال عىل جزء املعنى كـ(عبد اهلل) .وهو ٌ
واملرك َ
الطويس اجلواب عن
فصل املحقق
إذا ُجعل علماً  ،مفر ٌد ال يقصد بجزئه دالل ٌة أصلاً » .أقول :وقد ّ
ّ
هذا السهو يف رشحه عىل اإلشارات ،ج ،1ص 31و.32
((( الصبوحّ :
صباحا ،ما ُحلب من اللبن يف الغداة.
كل ما أكل أو رشب
ً
حيلب يف العشيّ  ،وهو خالف الصبوح.
((( الغبوق :ما ُيرشب يف العشيّ  ،اسم ما
ُ
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التعيني صرُ ِّ َف ْت ،فقيل( :اصط َب َح) و(اغ َت َب َق) و(تقدّ م) و(مىض).
ُأريد
ُ

الزمان املعينّ  ،إلاّ أنّه ّ
كل املعنى.
و(اليوم) و(األمس) وإن دلاّ عىل ّ

وصيغة املضارع((( ُوضعت لزمان معينّ ؛ إ ّما عىل سبيل االشرتاك أو جتدّ د بعد

الوضع.

[املبحث الرابع :يف �أق�سام الكلمة]

ٍ
وزمان((( لتلك النسبة،
د :الكلمة حقيق ّي ٌة إن د ّلت عىل((( معنى و((( نسبتِ ِه((( إىل موضوع
الز ِ
(((
مان والنسبة(((،
جتردت عن الداللة عىل املعنى وانحصـرت داللتها عىل ّ
ووجود ّي ٌة إن ّ
ٍ
فتفتقر إىل ٍ
خرب تحُ ِّقق نسب َت ُه إىل املوضوع ،فإن رش ْطنا التامم ّية كانت هذه
أدوات(((.

ٍ
سؤال مقدّ ٍر ،وهو أنهّم قالوا:
جواب عن
((( يف حاشية النسخة« :قوله( :و صيغة املضارع) ،هذا
ٌ
فعل مع أنّه ال ّ
(ينتقض حدّ الفعل بالفعل املضارع ،فإنّه ٌ
الزمان املعينّ ).
یدل عىل ّ
لزمان مع ٍ يف األصل ،فقيل :للحال ،ثم است ِ
ٍ
وتقرير اجلوابّ :
ُعمل يف
أن الفعل املضارع وضع
ّ
ينّ
ِ
جمازا باعتبار ما كان؛
ثم استُعمل للحال ً
االستقبال ً
جمازا باعتبار ما يؤول إليه؛ وقيل :لالستقبالّ ،
لكل منهام بخصوص ّي ٍة ،وض ًعا ّأوال [کذا]ّ .
وقيل :إنّه وضع ٍّ
وكل ذلك ال خيرجه عن الداللة عىل
الزمان املعينّ ».
ّ
(رضب)».
((( يف حاشية النسخة« :كالرضب املدلول يف قولناَ :
((( يف حاشية النسخة« :أي عىل نسبته».
((( يف حاشية النسخة« :معنى [كذا]».
((( يف حاشية النسخة« :أي د ّلت عىل زمان تلك النسبة».
فإن لفظة (كان) إنّام ّ
قائام)ّ ،
يدل
((( يف حاشية النسخة« :مثال قوله( :و وجود ّية) كقولنا( :كان زيد ً
عىل نسبة القيام إىل زيد يف زمان املايض ،وال ّ
یدل عىل معنى القيام .فلهذا احتاج إىل اخلرب ،فهو
ٍ
إنّام ّ
منتظر متوقع أن یقال ،وال داللة للكلمة عليه».
يدل عىل النّسبة ملعنى
تدل [يف األصلّ :
((( يف حاشية النسخة« :الكلمة يف لغة اليونان إنّام ّ
ثم إذا
«يدل»] عىل املعنى احلارضّ ،
تدل [يف األصلّ :
أريد أن ّ
الضميمة الدّ ا ّلة عليه،
الزمانني اآلخرين احتيج إىل ذكر ّ
«يدل»] عىل أحد ّ
الضميمة (مرصوفة)».
فاألوىل [يف األصل:
تسمى (كلمة) ،والثانية وهي ا ّلتي تكون مع ّ
ّ
«فاألول»] ّ
ٍ
وحينئذ يكون التقسيم هكذا :ال ّلفظ املفرد إ ّما=
الزمان فقط،
((( يف حاشية النسخة« :لداللتها عىل ّ
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[املبحث اخلام�س :يف ر ّد بع�ض ّ
ال�شبهات]

هـ :قيل(((ّ :
ّبات لداللتها عىل الفاعلني(((،
إن األفعال املضارعة((( غري الغائب مرك ٌ

ألن معناه ليس ّ
الصدق والكذب؛ ّ
أن شی ًئا ّما مطل ًقا
بخالف الغائب؛ فإنّه ال حيتمل ّ
وجد له الفعل؛ ّ
ألن هذه النّسبة إن كانت تقييد ّي ًة كان مفر ًدا أو يف حكمه؛ وإن كانت
ٍ
يشء كان وتكذب بعدمه عن ّ
كل يشء ،مل
ألي
خرب ّية بحيث تصدق بوجود الفعل ِّ

أن شي ًئا مع َّينًا يف نفسه وعند القائل جمهولاً
يصح محله عىل موضوع معينّ  ،فإذن معناه ّ
ّ
السامع((( ُوجد له الفعل ،فيتو ّقف يف احتامله للصدق والكذب إىل التصـريح بذلك
عند ّ
املضمر ،بخالف األفعال الثالثة.

واحلق التساويّ ،
فإن األفعال الثالثة إنّام حتتمل الصدق والكذب مع الفاعل
ّ

املحذوف لظهوره.

وقيل :إنّه ال كلمة يف لغة العرب ،الشتامهلا عىل الضامئر(((.

وهو ٌ
خطأ؛ النتفاء الضمري يف (قام زيد).

ٍ
زمان معينّ فهو الكلمة وإلاّ
واألول :إن ّ
=أن ّ
دل عىل
يدل عىل معنى تا ٍّمْ ،أو ال ،والثاين (األداة)؛
ّ
فهو االسم .فاندرجت الكلامت الوجود ّية يف هذا التقسيم حتت األداة .وإن مل نشرتط التّامم قلنا
ٍ
يف التّقسيم :املفرد إن ّ
وزمان كان (كلمة)؛ وإلاّ  :فإن كان مدلوله تا ًّما كان اسماً ،
دل عىل معنى
أعم منهام [كذا يف األصل] يف ال ّثاين».
وإلاّ  :فهو األداة .فاألداة يف التقسيم ّ
األول ّ
((( والقائل هو الشيخ ،كام ّرصح به املصنّف يف األرسار اخلف ّیة ،صُ ،18ينظر :الشفاء،
درة التاج ،ص.316-314
املنطق ،ج ،1صّ ،21-18
((( يف األصل« :أفعال املضارعة».
((( أي لداللتها عىل الفاعل املخاطب واملتك ّلم ،وإذا د ّلت عىل شيئني فهي مركّبة.
ً
واملعني م ًعا».
حمموال عىل املطلق
((( يف حاشية النسخة« :الستحالة كونه يف حالة واحدة
ّ
ٍ
الساوي يف
«فحينئذ ال تكون مفردة» .وقائل هذا القول عمر بن سهالن
((( يف هامش األصل:
ّ
رییة ،ص.48
البصائر النص ّ
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ٍ
وقيلّ :
معان.
املايض واملشت ّقات مركّبان ،لداللة الصيغ عىل
إن
َ

وليس بج ّي ٍد؛ ّ
خاصة يف هذا املوضع.
ألن الرتكيب إنّام حيصل باألجزاء املا ّدية ّ

[املبحث ال�ساد�س :يف ا�شرتاكات اال�سم والكلمة]
وخيتص االسم
و :االسم والكلمة يشرتكان يف صحة اإلخبار هبام ،بخالف األداة؛
ّ

قسيم ْيه.
بصحة اإلخبار عن مسماّ ه بمجرد ذكره ،بخالف
ّ
َ

خاص.
إخبار
اليقال :قو ُلك( :الكلمة واألداة ال خيرب عنهام)
ّ
ٌ
ربنا عنهام معبرِّ ين عنهام باسمني.
ألنّا نقول :أخ ْ

ٍ
ال يقال :يصدق (ضرَ َ ب ُ
بمجرد
إخبار عنهام
جر) ،وهو
ماض) و(يف
فعل
ُ
ّ
ٌ
حرف ٍّ

ذكرمها.

املسمى.
ألنّا نقول :اإلخبار هنا عن ال ّلفظ ال
ّ

بمجرد ِذك��ره) ،فإنّه إخبار عن اللفظ
وكذا لو قلنا( :ضرَ َ ب ال خيرب عن مسماَّ ه
ّ

مسمى.
ال
ملسمى (رضب) ًّ
املسمى ،المتناع أن يكون َّ
ّ

املطلب الثالث :يف باقي مباحث الألفاظ
وهي ثامنية((( مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف تعريف احلقيقة واملجاز]

جمازا .وأقسام احلقيقة
أ :اللفظ إن استعمل يف موضوعه كان حقيق ًة ،وإلاّ كان ً
هوز.
((( يف األصل( :ح) ،وهو إشارة إىل الرقم (ثامنية) بحسب حروف أبجد ّ
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ثالثة :لغو ّية((( ،وعرف ّية((( ،ورشع ّية((( .وال بدَّ يف املجاز من العالقة.

[املبحث ال ّثاين :يف املتواطئ وامل�شكّك]

ب :معنى ال ّلفظ إن اتحّ د بالشخص فهو ال َع َلم أو املضمر ،وإن تك ّثر فإن تساوت

أفراده فيه فهو املتواطئ ،وإلاّ فهو املشكِّك بأن يكون البعض ّأول ّيـ[ـًا] أو أقدم أو أشدّ .

[املبحث الثالث :يف الفرق بني امل�شرتك ،وبني املتواطئ وامل�شكِّك]

جّ :
ألكثر،
يوضع
كل مفرد إ ّما منفرد بأن يكون له حقيقة واحدة؛ وإ ّما مشرتك بأن
َ
َ

سوا ٌء تضا ّدت((( أو ال.

وفرق بني املشرتك وبني املتواطئ واملشكّكّ ،
فإن معنى املتواطئ واملشكّك واحد،
ّ

يصح أن يقالّ :
أن العني تنقسم إىل ينبوع املاء
وإن تكثرت حما ّله؛ بخالف املشرتك وال
ّ
والعضو البارص؛ فإن اللفظ ال ينقسم ،وال معنى واحد هناك.

يصح أن يقال للمتك ّلم بـ(احليوان)( :عينِّ مرا َدك منه أنّه إنسان أو فرس).
وال ّ

[املبحث الرابع :يف ك ّل ّية ال ّلفظ امل�شرتك وجزئ ّيته بح�سب مفهو َم ْيه]

د :ال ّلفظ املشرتك قد يكون كل ًّيا يف ِكال مفهوميه كـ(العني) ،وجزئ ًّيا فيهام كـ(زيد)،

وبالتفريق كـ(عبد اهلل).

((( كـ(األسد) املوضوع لغ ًة للحيوان املفرتس.

دب بمعنى مشى ،وصار بعد ذلك حقيق ًة عرف ّية للحيوانات
((( كـ(الدابة) التي هي اسم فاعل من ّ
التي متيش عىل األربع.
((( كـ(الصالة) املوضوعة لغ ًة للدّ عاء ،وصارت بعد ذلك حقيق ًة رشع ّي ًة للفعل املخصوص.
((( يف حاشية النسخة« :كـ(القوة)».
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وقد يقع ال ّلفظ عىل الشيّ ء وصفتِ ِه باالشرتاك كـ(اإلقبال) إذا ُس ِّم َي به ذو إقبال،
سم َي به إنسان وله إقبال.
وقد يقع عىل اليشء ووصفه
كـ(الـمقبِل) إذا ِّ
ُ
والفرق إمكان احلمل وعدمه ،وقد يقع عىل اليشء الواحد باعتبارين((( ،كالنّوع

السافل.
عىل ّ

[املبحث اخلام�س :يف اجلامد وامل�شتق]

دل عىل موصوف ّية الذات ٍ
دل عىل ال ّ��ذات فهو اجلامد ،وإن َّ
هـ :ا ّللفظ إن َّ
بأمر
صفة متقر ٍ
ٍ
رة
املشتق .واالشتقاق قد يكون للنسبة كـ(املهنَّد)((( ،وقد يكون من
فهو
ّ
ّ

كـ(األبيض).

ِ
وبقاء احلروف األصل ّية،
والبدَّ من املشاركة املعنوية بني املشتق واملشتق منه،
ٍ
وتغيري ّما :إ ّما بالزيادة أو بالنّقصان أو هبام ،يف احلرف أو احلركة أو مها((( ،فاألقسام
عرش(((.
مخس َة َ

ال�ساد�س :يف الترّ ادف والتّباين]
[املبحث ّ

وّ :
كل لفظني إذا نُسب أحدمها إىل اآلخر ،كانا مرتاد َفينْ إن اتحّ د معنامها ،ومتباينني

((( يف حاشية النسخة« :االعتباران قد يكونان متباينني كام يقع النّوع عىل السافل باعتبار مفهو َم ْيه
ومها متباينان ،وقد يكونان متداخلني كام يقع اإلمكان عىل اليشء الواحد باعتبار مفهو َم ْيه ومها
متداخالن».
((( املهنّد :السيف املصنوع من حديد اهلند.
((( كذا يف األصل.
((( يف حاشية النسخة ]-1[« :زیادة احلرف [ ]-2زیادة احلرکة [ ]-3زیادهتام م ًعا []-4نقصان
احلرف [ ]-5نقصان احلرکة [ ]-6نقصاهنام م ًعا [ ]-7زیادته مع نقصانه [ ]-8زیادته مع نقصاهنا
[ ]-9زیادته مع نقصاهنام []-10زیادهتا مع نقصاهنا [ ]-11زیادهتا مع نقصانه [ ]-12زیادهتا مع
نقصاهنام [ ]-13زیادهتام مع نقصانه [ ]-14زیادهتام مع نقصاهنا [ ]-15زیادهتام مع نقصاهنام».
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ٍ
إن تغايرا؛ سواء كان أحدمها صف ًة َ
ليشء
و(الصارم((()؛ أو كانا صفتني
كـ(السيف)
لآلخر
ّ
ّ
َ
واآلخر صفتَها ،كـ(النّاطق) و(الفصيح).
كـ(الصارم) و(املهنّد)؛ أو كان أحدمها صف ًة
ّ

ال�سابع :يف �أق�سام املر ّكب]
[املبحث ّ

اسمينْ  ،أو اس ٍم حمكو ٍم
السكوت عليه ،وال يتأتّى إلاّ من َ
ز :املركّب تا ٌّم إن َح ُس َن ّ
(((
ٍ
ينتقض بالنداء؛ ّ
ألن حرفه يف تقدير الفعل .وال يستلزم
وفعل حمكو ٍم به .وال
عليه
ُ
َ
احتامل الصدق والكذب ،وكونَه خطا ًبا مع ثالث ،ألنّه إنشاء.

َ
قوة املفرد ،مثل( :احليوان
يكون
غري تا ّم ،فإ ّما أن
تركيب تقييد ،وهو ما يقع يف ّ
َ
وإ ّما ُ

النّاطق) أو(اإلنسان ا ّلذي يكتب)ّ .
فإن (اإلنسان) و(الكاتب) ي ُقومان((( مقامهام ،وإ ّما
ٍ
ٍ
وأداة ،أو أداتني.
كلمة
غري تقييد كاملركّب من اسم وأداة ،أو
أن يكون َ

[املبحث ال ّثامن :يف �أق�سام املر ّكب التا ّم]

ٌ
َ
و(قول
رب) ،و(قض ّي ٌة)،
الصدق
ح[ :املركّب] التا ّم إن احتمل
َ
والكذب فهو (خ ٌ

جاز ٌم).

وإن مل حيتملها :فإن َّ
دل عىل طلب الفعل دالل ًة ّأول َّي ًة((( -أي وضع ّي ًة -فهو مع

(التامس)؛ وإن مل َّ
ٌ
يدل فهو
(سؤال) ،ومع التّساوي
(أمر) ،ومع اخلضوع
ٌ
االستعالء ٌ
(((
ب) و(ال َق َس ُم) و(النّداء).
التنبيه ،ويندرج حتته (التمنّي) و(الترّ ّجي)
و(التعج ُ
ّ

((( الصارم :القاطع.
((( يف حاشية النسخة« :أي كونه يف تقدير الفعل».

((( يف األصل« :يقوم».
فإهنام ّ
تدالن بالوضع والفصل».
((( يف حاشية النسخة« :احرتاز من داللة
التضمن وااللتزامّ ،
ّ
((( (التّمنّي) طلب أمر ٍ
حمال عر ًفا كقول القائل( :يا ليت يل ً
و(الرتجي) رجاء
جبال من ياقوت)،
ّ
أمر ممكن كقولهّ :
الصديق يزورنا).
(لعل ّ
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املر�صد الثاين

يف املعاين املفردة
وفيه فصول:

واجلزئي
[الف�صل] الأ ّول :يف مباحث الك ّل ّي
ّ
وهي ثامنية:

[املبحث الأ ّول :يف ماه ّية الك ّل ّية واجلزئ ّية]

أ( :الك ّل ّية) و(اجلزئ ّية) من املعقوالت الثانية ،وال حت ّقق هلام يف اخلارج ،ومها باحلقيقة

ّ
والذات للمعنى وبالعرض ل ّلفظ ،ومها عارضان للامهيات؛ وإلاّ مل يصدق املاه ّية عىل

تقومت هبام.
تقومت باآلخر ،أو اجتمع النقيضان لو ّ
أحدمها لو ّ

اجلزئي]
[املبحث الثاين :يف �أق�سام
ّ

فيه.

الشكة
اجلزئي يقال بمعنيني:
ب:
نفس تصوره من وقوع رّ
حقيقي وهو ا ّلذي يمنع َ
ٍّ
ّ
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وإضايف وهو ّ
والكل ما ال يمنع؛
أعم((( ،وليس
كل ما اندرج حتت غريه ،وهو ّ
ٍّ
يّ ّ

تصورا.
جنسا ،لالنفكاك
ً
ً

[املبحث الثالث :يف �أق�سام الك ّل ّي]
الكل قد الیکون له فرد يف اخلارج ،إ ّما مع االمتناع كـ(رشيك الباري) ،أو مع
ج :يّ ّ

اإلمكان كـ(جبل من ياقوت)؛ وقد يكون له فرد :إ ّما مع امتناع تعدّ ده كـ(الباري تعاىل)،
أو مع إمكانه كـ ّ
(الشمس)؛ وقد يتعدد :إ ّما مع التّناهي كـ(الكواكب) ،أو مع عدمه

كـ(النّفوس).

والعقلي]
واملنطقي
الطبيعي
الرابع :يف الك ّل ّي
[املبحث ّ
ّ
ّ
ّ

كل) فهناك ُأمور ثالثة :املعروض ،والعارض ،واملجموع.
د :إذا قلنا( :احليوان يّ ٌّ

الطبيعي ،وهو موجود؛ ألنّه جزء من ّ
املنطقي،
الشخص املوجود ،والثاين:
الكل
ّ
ّ
ّ
فاألول :يّ ّ

العقيل .ويف وجودمها خالف(((.
بيعي وجزئ ّياته؛ والثالث:
وهو إضافة بني ال ّط ّ
ّ
الكل إىل الثالثة فكذا أنواعه اخلمسة(((.
وكام انقسم يّ ّ

لألول،
اجلزئي باملعنى السابق
((( يف حاشية النسخة« :ألنّه يشمل
جنسا ّ
أعم .وليس ً
وغيـره ،فهو ّ
َ
ّ
تصو ًرا».
ألنام متغايران ّ
هّ
((( ّ
مفص ًال كون البحث عن وجودمها
ولعل سبب إعراض املصنّف عن ذكر هذا اخلالف ّ
خارجا عن علم املنطق ،كام أشار إليه يف رشحه عىل الرسالة الشمس ّية املسماّ ة بـ(القواعد اجلل ّية)
ً
فإن يف وجودمها خال ًفا بني احلكامء؛ ّ
العقيل ّ
املنطقي نوع
ألن
والكل
املنطقي
الكل
ّ
ّ
ّ
يّ ّ
فقال« :و أ ّما يّ ّ
والعقيل؛
اإلهلي ال من علم املنطق،
من اإلضافة ،والكالم يف وجود اإلضافة وعدمها من علم
ّ
ّ
أيضا» .القواعد اجلل ّية ،ص.222
لكون جزئه إضاف ًّيا كان وجوده خمتل ًفا فيه ً
((( أي ٌّ
كل من الك ّل ّيات اخلمسة ينقسم إىل هذه الثالثة.
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[املبحث اخلام�س :يف تق�سيم الك ّل ّي باعتبار �آخر]

الكيل إ ّما قبل الكثرة ،وهو الصورة املعقولة يف املبدأ الف ّياض َ
قبل وجود
هـ:
ّ
بالذات؛ أو معها ،وهو ا ّلذي يف ضمن اجلزئ ّيات َ
اجلزئ ّيات ّ
حال وجودها يف اخلارج،

وفيه نظر(((.

الصورة املنتزعة من اجلزئ ّيات.
أو بعدها ،وهو ّ

واجلزئي مو�ضوع ّ
الكلي حممول ّ
بالطبع]
بالطبع،
[املبحث ّ
ّ
ال�ساد�س :يف � ّأن ّ

كل فهو حممول بال ّطبع عىل ما حتتهّ ،
وّ :
جزئي فهو موضوع بالطبع؛ أ ّما
وكل
ٍّ
كل يّ ٍّ

ّ
وصف للموضوع ّ
خيص ال يقع
والش
فألن املحمول
احلقيقي
اإلضايف فظاهر ،وأ ّما
ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
وص ًفا؛
وألن موضوعه إن كان كل ًّيا ك َِذ َب((( ،وإن كان جزئ ًّيا :فإن تغايرا كذب ،وإن
اتحّ دا فال َ
الطبيعي ،كام يف قولنا:
تغيريا للوضع
محل .وإذا قيلُ :
ّ
(بعض اإلنسان زيدٌ ) كان ً

ٍ
(الكاتب إنسان)،
بعمرو) أو( :ال يش َء من احلجر
ويصح((( يف السلب كـ(زيدٌ ليس
ّ
بزيد).

الكل محل املواطاة ،ال االشتقاق.
واملعترب من احلمل يف يّ ّ

اجلزئي]
ال�سابع :يف �أعرف ّية الك ّل ّي من
[املبحث ّ
ّ

األعم ّ
ّ
أقل رش ًطا ومعاندً ا من
وألن
اجلزئي ،لالستقراء؛
الكل أعرف من
ّ
ّ
ز :يّ ّ
((( يف حاشية النسخةَّ :
خواص اجلزء التقدّ م
الكل جزء من الكثرة ،فكيف يكون معها ومن
ّ
«ألن ّ يّ
يف الوجود».
ً
حمموال فإن كان موضوعه كل ًّيا كذبت القض ّية.
اجلزئي
((( أي :لو فرضنا كون
ّ
ً
حمموال.
((( أي كون اجلزئي
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األخص؛ وألنّه((( جزؤه((( فتتو ّقف معرف ُت ُه عليه(((.
ّ

واجلزئي ونقي�ضيهما]
[املبحث ال ّثامن :يف الن�سب الواقعة بني الك ّل ّي
ّ

أعم منه مطل ًقا ،وإلاّ فمن وجه.
الكل إن صدق عىل مجيع أفراد
اجلزئي فهو ّ
ّ
ح :يّ ّ

وإن صدق أحد الك ّل ّيني عىل مجيع أفراد اآلخر وبالعكس ،فهام متساويان؛ وإن مل يصدق

أحدمها عىل يشء ممّا يصدق عليه اآلخر تباينا.

أعمه ،وال وجود ليشء يف غري جزئ ّياته،
و ّملا كانت أفراد
األخص مطل ًقا َ
ّ
بعض أفراد ّ

األخص؛ إذ ّ
األعم
كل فرد يصدق عليه نقيض
أخص من نقيض
األعم
كان نقيض
ّ
َّ
ّ
ّ
األخص من دون أف��راده((( ،وال ینعکس؛
األخص ،وإلاّ ُلوجد
يصدق عليه نقيض
ّ
ّ

األخصَ ،
ّ
دون نقيض
األعم يصدق عليه نقيض
األخص من جزئ ّيات
ألن ما عدا
ّ
ّ
ّ
األعم.
ّ

ونقيضا املتساويني متساويان ،لتساوي أفرادمهاّ .
فكل موض ٍع كذب فيه أحدمها

كذب فيه اآلخر.

مجيع املعلومات
ونقيضا املتباينني يتباينان جزئ ّيا؛ ألنهّ�ما إن مل يشمال
َ

(((

«كل».
((( يف حاشية النسخة ّ :يّ
«جزئي».
((( يف حاشية النسخة:
ّ
((( أيّ :
اجلزئي مركّب من حقيقته الك ّل ّية وخصوص ّياته اخلارج ّية.
اجلزئي؛ إذ
الكل جز ٌء من
ّ
ّ
ألن ّ يّ
الكل ّأولاً ؛ لتوقف معرفة املركّب عىل معرفة أجزائه.
فإذا أردنا معرفة
ّ
اجلزئي جيب أن نعرف يّ ّ
األخص ،فهو من أفراد
األعم وال يصدق عليه نقيض
((( أي لو فرضنا فر ًدا يصدق عليه نقيض
ّ
ّ
أعمه،
يوجدَ فرد من أفراد
ّ
األخص الحمالة .والزم هذا أن َ
ّ
األخص من دون أن يكون من أفراد ّ
هذا خلف.
((( أي إن مل يكونا نقيضني كـ(ال إنسان) و(ال حجر) ،ال ّلذين مها نقيضا (اإلنسان) و(احلجر)؛ ّ
فإن
هناك أشياء يصدق عليه (ال إنسان) ،كام يصدق أنّه (ال حجر) كالفرس مثلاً  .بخالف ما إذا=
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صدق((( نقيضامها عىل ما خت ّليا عنه ،فال يتح ّقق يف ذلك الفرد املباينة.
ونقيض ٍّ
كل منهام يصدق عىل عني اآلخر الكاذب عليه نقيضه ،فتباينا هناك .وإن

شمال مجيع املعلومات مل يصدق النقيضان عىل يشء البتّة ،بل يصدق أحدمها عىل عني
ألنا تقع تار ًة
اآلخر الكاذب عليه نقيضه ،فتباينا مطل ًقا .فمن َث َّم وجبت املباينة اجلزئ ّية؛ هّ
كل ّية وأخرى جزئ ّية.

األعم من وجه فنقيضه مباي ٌن مباين ًة جزئ ّية؛ ّ
كاألعم مطل ًقا -قد
ألن أحدمها-
وأ ّما
ّ
ّ

األخص مطل ًقا ،فال يصدق نقيض اللاّ زم مع امللزوم
يكون الز ًما لنقيض اآلخر كنقيض
ّ
فتتح ّقق املباينة الك ّل ّية((( ،وقد يصدق نقيضامها عىل يشء ويفرتقان ،فتثبت اجلزئ ّية(((،
فاجلزئ ّية متي ّقنة.

األعم شاملاً للموجودات ،فال يصدق نقيضه عىل يشء وكذا
ال ُيقال :قد يكون
ّ
ِ
ّ
ونقيض ِه مطل ًقا ،النحصار النقيض يف
اخلاص
أعم من
املساوي؛
ّ
وألن املمكن العا ّم ّ
الواجب واملمتنع ّ
وكل منهام ممكن عا ّم.
والذهن يمكنه فرض نقيض ّ
ألنّا نقول :احلمل والوضع من األمور الذهن ّيةّ ،
كل

ألنام
=كان أحد املتباينني نقيض األخرى ،كاإلنسان والالإنسان .فإن نقيضيهام متباينان بالك ّل ّية؛ هّ
ّ
باألقل ونقول( :نقيضا املتباينني متباينان تباينًا جزئ ًّيا).
أيضا .فإ ًذا نأخذ
نقيضان ً
((( يف األصل« :صدقا».
مثالّ ،
((( كـ(احليوان) و(الالإنسان) ً
فإن بينهام عمو ًما من وجه ،و(احليوان) يكون الز ًما لنقيض
(الالإنسان) -ا ّلذي هو (اإلنسان) ،-وال يصدق نقيض (احليوان) -ا ّلذي هو (اللاّ حيوان)-
كل.
عىل (اإلنسان) ،فإ ًذا بني (الالحيوان) و(اإلنسان) تباين يّ ّ
((( مثل (ال ّطري) و(األسود)؛ ّ
فإن نقيضيهام (ال طري) و(ال أسود) بينهام عموم وخصوص من وجه
ألنام جيتمعان يف (القرطاس األبيض) ،ويفرتق (ال طري) يف (ال ّثوب األسود) ،ويفرتق
ً
أيضا؛ هّ
(ال أسود) يف احلامم األبيض.
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مضاف ال بدّ من اعتبار املضاف إليه ،فإن كان((( وجو ًدا ،مل يشمل اآلخر
يشء .واملمكن
ٌ

وبالعكس.

الف�صل الثاين :يف املحمول
وفيه بحثان:

[البحث الأ ّول :يف ماه ّية احلمل والو�ضع]

أ( :احلمل) و(الوضع) من املعقوالت ال ّثانية العارضة للمعقوالت األوىل ،ال حت ُّق َق

هلام عينًا ،وليس يف اخلارج يشء هو (حممول) ،بل يشء حيمله ّ
الذهن عىل غريه.

[البحث ال ّثاين :يف جهتي حّ
االتاد والتغاير بني املحمول واملو�ضوع]

كل ٍ
ُ
ب :لو اتحّ د املوضوع واملحمول من ّ
احلمل شي ًئا؛ وإن تغايرا من
وجه ،مل ُي ِفد
كل ٍ
ّ
وجه لزم صدق أحد املتباينني عىل اآلخر ،فإذن ال بدّ من وص َفي االتحّ اد والتغاير من
حيث ّيتَني ،فاليشء ا ّلذي يقال له( :املوضوع) ،هو بعينه اليش ُء ا ّلذي يقال له( :املحمول).

فجهة االتحّ اد هي((( الشيئ ّية ،وهي قد تكون مغايرة هلام وقد تكون((( أحدمها(((،

وهذا احلمل هو محل املواطاة.
((( أي ذلك املضاف إليه.
((( يف األصل« :هو».

((( يف األصل« :قد يكون».
«ثم ّ
إن جهة االتحّ اد قد تكون هي املوضوع وحده ،كام
((( قال املصنّف يف األرسار اخلف ّیة ،صّ :25
تقول( :اإلنسان ضاحك) ،وقد تكون هي املحمول كام يف عكس املثال ،وقد تكون مغايرة هلام،
(الضاحك كاتب)».
كام تقولّ :
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يسمى َ
كالضحك
محل االشتقاق ،وهو محل (هو ذو هو)ّ ،
وهنا نوع آخر من احلمل ّ
ِ
حرف النّسبة.
املحمول عىل اإلنسان بواسطة االشتقاق أو
الضحك؛ ّ
و َمن قالّ :
ألن ذو للنّسبة ،وهي خارجة)
(إن املحمول باحلقيقة هو ّ

أخ َط َأ؛ ّ
ب قد تكون حمموالت(((.
ألن الن َّس َ

الف�صل ال ّثالث :يف ّ
والعر�ضي
اتي
ّ
الذ ّ
و فيه عرش((( مباحث:

والعر�ضي]
[املبحث الأ ّول :يف تعريف الذاتي
ّ

الكل إ ّما أن ّ
يدل عىل املاه ّية أو عىل جزئها ،ويقال هلامّ :
يت؛ أو عىل
الذا ّ
أ :ال ّلفظ يّ ّ

العريض.
اخلارج ،وهو
ّ

ٌ
مقول((( يف جواب (ما هو؟) بحسب اخلصوص ّية إذا وقع يف
والدّ ال عىل املاه ّية

اجلواب عنها ال غري ،كاحلدّ  .أو بحسب الرشكة كاجلنس .أو بحسبهام كالنّوع بالنسبة
يت) باعتبار نسبته إىل أفراده ،ال عىل أن يكون جز ًءا منها بل
إىل أفراده .ويقال هلذا( :الذا ّ

نفسهاّ .
فإن أشخاص النوع إنّام يزيد بعضها عىل بعض بعوارض خارج ّية.

((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :السامء فوق األرض ،واألرض حتتها) و(زيد أبو عمر [كذا]) أو
(زيد ابن عمر [كذا]) ،وغريها».
هوز.
((( يف األصل( :ي) ،وهو إشارة إىل الرقم (عرشة) بحسب حروف أبجد ّ
((( يف حاشية النسخة« :وإنّام كانت أقسام املقول يف جواب (ما هو؟) هذه الثالثة ال غري؛ ّ
ألن
كثريا؛ فإن كان واحدً ا :فإ ّما أن يكون ك ّل ًّيا أو جزئ ًّيا؛ وإن كان
املسؤول عنه إ ّما أن يكون واحدً ا أو ً
كثريا فأفراده إ ّما خمتلفة احلقائق أو متّفقتُها ،فاألقسام أربعة واألجوبة ثالثة؛ ّ
اجلزئي الواحد
ألن
ّ
ً
مع املتك ّثر غري خمتلف احلقيقة يكون جواهبام واحدً ا».
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اختص كان فصلاً ؛ وإن
جنس أو فصل؛ ألنّه :إن
وال��دّ ال عىل جزء املاه ّية إ ّما
ّ
ٌ
ِ
جنسا؛ وإلاّ
اشرتك :فإن كان َ
وأي نوع ُفرضت رّ
كامل املشرتك بنی املاه ّية ِّ
الشكة معه كان ً
ٍ
كان مساو ًيا لكامل املشرتك ،فكان َ
أعم من متام املشرتك تسلسل.
فصل
جنس؛ إذ لو كان ّ
عارضا لآلخر.
ال ُیقال :نمنع اجلنس ّية عىل تقدير كامل ّية املشرتك ،جلواز أن يكون
ً

ٍ
حينئذ مأخوذة بالنّسبة إىل العارض.
ألنّا نقول :اجلنس ّية

[املبحث ال ّثاين :يف جماز ّية قول ّ
اتي على املاه َّية وجزئها]
الذ ّ

ألن ّ
يت) عىل املاه ّية وعىل جزئها بنو ٍع من املجاز؛ ّ
يت منسوب إىل
الذا َّ
ب :قول (الذا ّ
ٍ
ٌ
نسب إىل نفسهّ ،
ّ
حممول؛ الستحالة
حممول وجز ُء املاه َّية غري
يت
والذا ّ
الذات ،واليشء ال ُي َ
كون الشـيء نفس جزئه ،بل املعروض واحد.

خوا�ص ّ
الذاتي]
[املبحث ال ّثالث :يف
ّ

جّ :
خواص ثالثة:
يت
ّ
للذا ّ

ذايت له وهذه مطلقة.
إحدهيا(*) :تقدّ مه((( يف الوجو َدين والعدمني عىل ما هو ّ
والذهني ،والعدمني؛
اخلارجي
((( يف حاشية النسخة« :أي :إنّه متقدّ م عىل املاه ّية يف الوجودين
ّ
ّ
أن للجزء وج��و ًدا وأنّ��ه متقدّ م عىل وجود ّ
ال بمعنى ّ
الكل؛ بل بمعنى هّأنام لو وجدا بأحد
الوجودين كان الوجود للجزء ّأولاً
للكل؛ فإنّه ال یمکن وجود ّ
وبالذات ،وثان ًيا ّ
ّ
الكل بدون
اجلزء ،والعكس ممكن ،فله هذا النّوع من التقدّ م .وهذا االعتبار حاصل للامه ّية والوجود ،وإن
فهمت هذا يف الوجو َدين فافهمه يف العدمني ،فإنّه ال یمکن أن
مل يوجدا بأحد الوجو َدين .وإذا
َ
تعدم املاه ّي ُة ومجيع أجزائها حاصلة ،بل متى عدم واحدٌ من أجزائها عدمت ،فهي متو ّقفة يف
أن التقدّ م يف الوجودين بالنسبة إىل ّ
أي جزء كان؛ فظهر ّ
كل جزء ،ويف العدمني
العدمني عىل عدم ّ
أي جزء فرض عدمه».
بالنسبة إىل ّ
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يت له.
وثانيتها :استحالة انفكاكه عماّ هو ذا ّ

وثالثتها :عدم احتياجه إىل الع ّلة؛ بمعنى استغنائه عن ع ّلة مغايرة لع ّلة املاه ّية،

العن الع ّلة مطل ًقا.

وهاتان إضاف ّيتان(((.

ازي]
الرابع :يف اجلواب عن
ٍ
الر ّ
�شبهة �أوردها الفخر ّ
[املبحث ّ

د :قد تُع َلم املاه ّية املركّبة إمجالاً فال جتب معرفة أجزائها تفصيلاً  ،وإنّام جتب لو

ِ
مفصلة.
ُعلمت مفصل ًة؛ نعم ،لو ُأخطرت بالبال مت ّثلت ّ

ٍ
بوصف ال جيب حصوله عند العلم ّ
بالذات(((.
والعلم باالمتياز علم

تقدم الأجزاء وت�أخّ رها]
[املبحث اخلام�س :يف ّ

هـ :اجلزء قد يكون متقدّ ًما وهو ظاهر؛ وقد يكون ّ
متأخ ًرا ،كاألجزاء املقدار ّية بنا ًء

عىل نفي اجلوهر.

ّ
الصفة ّ
وألن اتّصاف
متأخرة واجلزء متقدّ ًما استحال كون اجلزء صف ًة؛
ولـماّ كانت ّ

الشيّ ء بجزئه يستدعي تقدّ َم اليشء عىل نفسه بمرتبتني.

((( يف حاشية النسخةّ :
الذايت فيهام ،كالزوج ّية لالثنني».
«فإن من العوارض ما يشارك ّ
الرازي عىل الشيخ ،فقالّ :
إن املاه ّيه لو كانت معلومة،
((( هذا جواب اعرتاض أورده الفخر
ّ
امللخص ،ص .)43واجلوابّ :
مفصلة (منطق ّ
أن
لكانت معلومة االمتياز عماّ يغاير ها ،فتكون ّ
علم بوصف للامهية ،والعلم بالوصف ال جيب حصوله عند
العلم بامتياز املاه ّية عن غريها ٌ
العلم ّ
بالذات.
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ال�ساد�س :يف عدم �إمكان عرو�ض ّ
ال�شدة ّ
وال�ضعف للأجزاء]
[املبحث ّ

ٍ
ليشء من األجزاء؛ ّ
و :ال یمکن عروض ّ
الضعف
والضعف
ألن [يف] حالة ّ
الشدة ّ

الزيادة(((.
املقومات عدمت املاه ّية؛ وإلاّ مل يكن ضع ًفا ،وكذا ّ
إن عدم يش ٌء من ّ

[املبحث ال�سابع :يف وجوب تناهي �أجزاء املاه َّية]

ز :ال يمكن عدم التناهي يف األجزاء ،وإلاّ مل تكن املاه ّية معقول ًة.

وف��ي��ه ن��ظ��ر؛ ملنع امل�لازم��ة إن ُق��ص��د اإلمج����ال؛ واس��ت��ح��ال��ة ال��ت��ايل إن قصد

التفصيل(((.

الثبوتي ثبوت ًّيا]
[املبحث ال ّثامن :يف لزوم كون جزء
ّ
يصح يف املاه ّيات االعتبار ّية
يت عدم ًّيا ،نعم
ّ
ح :ال یمکن أن يكون جزء الثبو ّ

كـ(األعمى).

[املبحث التّا�سع :يف معاين الذاتي]

ٍ
ٍ
أربعة
فظي؛
ط :يقال الذا ّ
يت يف غري كتاب إيساغوجي عىل معان باالشرتاك ال ّل ّ

تتعلق بنفس املحمول:

أ :أن يكون ممتنع االنفكاك عن املوضوع.
((( أي معنى الشدّ ة يف األجزاء زيادهتا عىل ما كان ،وهذه تقتيض عدم تلك املاه ّية وصريورهتا
ماه ّية أخرى.
((( أي إن كان مرادكم عدم معقول ّية املاه ّية ً
إمجاال فال مالزمة بني عدم تناهي أجزاء املاه ّية وعدم
كوهنا معقولة إمجالاً ؛ وإن كان مرادكم عدم معقول ّيتها بالتّفصيل فهو حمال عقلاً .
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ب :أن يكون ممتنع االنفكاك عن ماه ّية املوضوع ،وهو
أخص(((؛ خلروج لوازم
ّ
الوجود.

األعم وهو
ج :أن يكون ممتنع الرفع عن ماه ّيته ،ويراد به البينّ باملعنى
أخص(((،
ّ
ّ
خارجا.
خلروج ما يمتنع انفكاكه عنه
ً

األخص،
وهوأخص((( األربعة.
ّ
ّ
د :أن يكون واجب الثبوت ملاه ّيتــه ،ويراد به البينّ

وثامنية تتع ّلق((( باحلمل:

يت.
أ :إذا كان املوضوع مستح ًّقا للموضوع ّية((( فاحلمل ذا ٌّ
أخص(((.
ب :إذا كان املوضوع ّ
ج :إذا كان املحمول حاصلاً له باحلقيقة(((.
ّ
املشخص،
((( يف حاشية النسخة« :فإنّا أخذنا املحمول يف األوىل ممتنع االنفكاك عن اليشء املوجود
احلبيش عن
امللحوق بلواحق زائدة عىل ذاته جيوز [كذا] أن تكون أسبا ًبا ل ّلزوم ،كامتناع انفكاك
ّ
املجردة
السواد يف اخلارج ،وأخذناه يف الثاين ممتنع االنفكاك عن ماه ّية اليشء املوجودة وحقيقته ّ
فإن ّ
أخصّ ،
كل ما يمتنع انفكاكه عن املاه ّية امتنع انفكاكه عن
عن سائر العوارض .وهذا الثاين ّ
اليشء امللحوق بالعوارض ،وال ینعکس».
«ألن حكم العقل جيب أن يكون مطاب ًقا ملا يف اخلارجّ ،
((( يف حاشية النسخةّ :
ذهني فهو
فكل الزم
ّ
خارجي وال ینعکس ،جلواز أن يكون اللاّ زم يف اخلارج يفتقر إىل وسط يف الذهن ،فال حيكم
الزم
ّ
الذهن باللزوم حالة الغفلة عن الوسط ،كاحلكم بمساواة زوايا املثلث للقائمتني».
تصور املاه ّية ّ
((( يف حاشية النسخةّ :
والالزم كاف ًيا،
«ألن احلمل إذا كان كاف ًيا يف احلكم بال ّلزوم كان ّ
ٍ
أن ّ
وال ينعكس؛ فظهر ّ
أخص ممّا قبله».
كل واحد من هذه األربعة ّ
((( يف األصل« :يتع ّلق».
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :اإلنسان كاتب) وبإزائه( :الكاتب إنسان)».
((( يف حاشية النسخة(« :اإلنسان حيوان) وبإزائه( :احليوان إنسان)».
متحرك)».
متحرك) ،وبإزائه( :الساكن يف السفينة
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :الفلك
ّ
ّ
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د :إذا كان حاصلاً له بمقتىض طبعه(((.

ٍ
هـ :أن يكون حاصلاً له من غري
واسطة(((.

و :أن يكون دائم(((.
مقو ًما(((.
ز :أن يكون ّ

يت((( .واحلمل
أخص ،وهو العرض الذا ّ
أعم وال ّ
ح :أن يكون الح ًقا ال بواسطة أمر ّ
العريض يقابل هذه.
ّ

ٍ
يت إذا ترتّب عليه أثره دائ�ًم�اً أو أكثر ًّيا ،وإلاّ
وواح��د عىل السبب ،فيقال له :ذا ّ

ّفاقي.
فات ٌّ

َ
يت(((،
وآخ َر عىل اليشء باعتبار الوجود .فإذا كان الوجود قائماً بذاته صدق عليه الذا ّ

العريض.
وإن قام بغريه صدق
ّ

]

((( يف حاشية النسخة« :إىل فوق العامل [هكذا قرأناها وصورة الکلمة يف األصل هکذا:
متحرك إىل أسفل)».
احلجر
ّ
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :سطح أبيض)ّ ،
فإن املحمول صادق عىل املوضوع من غري
واسطة ،ويقابله (جسم أبيض)؛ ّ
فإن املحمول صادق عليه باعتبار صدقه عىل أمر آخر».
متحرك) ،وبإزائه( :احلجر منحدر إىل أسفل)».
((( يف حاشية النسخة(« :الفلك
ّ
((( يف حاشية النسخة(« :اإلنسان حيوان)».
متعجب) ،أو جلزئه كقولنا( :اإلنسان
((( يف حاشية النسخة« :وهو إ ّما لذاته ،كقولنا( :اإلنسان
ّ
ٍ
ٍ
مساو كـ(اإلنسان ضاحك)؛ ويقابله املحمول بالعرض ،وهو ا ّلذي
ماش) ،أو ألمر خارج عنه
متحرك)؛ ّ
فإن احلركة الحقة
أعم منه ،كقولنا( :األبيض
ّ
يلحق املوضوع بواسطة أمر خارج عنه ّ
أخص ،كقولنا( :احليوان ضاحك)ّ ،
فإن
أعم منه؛ أو
ّ
باألبيض ألنّه جسم ،وهو أمر خارج عنه ّ
الضحك الحق باحليوان ألنّه إنسان».
((( يف حاشية النسخة« :كالباري [تعاىل]».
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العر�ضي]
[املبحث العا�شر :يف �أق�سام
ّ

ٍ
ٍ
(عرضا عا ًّما)؛ وهو
(خاصة)؛ وإلاّ كان
واحدة ،كان
بطبيعة
اختص
العريض إن
ي:
ً
ّ
ّ
ّ

أيضا إ ّما الزم أو غري الزم ،فانقسمت الكل ّيات مخس ًة( :اجلنس) و(النّوع) و(الفصل)
ً

و(اخلاصة) و(العرض العا ّم).
ّ

الف�صل الرابع :يف مباحث اّ
اللزم
عرش((( بح ًثا:
وهي أحدَ َ

[البحث الأ ّول :يف تعريف اّ
اللزم و�أق�سامه]
أ :ال�لازم ما يمتنع انفكاكه عن ال�شيء ،وهو قد يكون للامه َّية((( وقد يكون

للوجود(((.

ّ
وكل الزم إ ّما بوسط ،وهو ع ّلة االنتساب(((؛ أو بغري وسط ،ويسمى القريب ،وهو

بينّ الثبوت(((.

وأعم ،وهو
تصو ُره(((؛
تصور امللزوم ّ
أخص ،وهو ا ّلذي يلزم من ّ
وللبينّ تفسريانّ :
ّ
تصو ُر ال ّلزوم(((.
تصورمها ّ
ا ّلذي يلزم من ّ
هوز.
((( يف األصل( :يا) ،وهو إشارة إىل الرقم (أحد عرش) بحسب حروف أبجد ّ
الزوج ّية لالثنني.
((( كلزوم ّ
للزنجي.
((( كالسواد
ّ
((( كمساواة زوايا املثلث لقائمتني.
((( كـ(ذي الزوايا) للمثلث.
((( كاملثال السابق.
((( مثل أنّه إذا تصورت االثنني واألربعة يلزم منه نصف ّية االثنني لألربعة.
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أمرا خارج ًّيا ،وإلاّ
وال ّلزوم أمر
ّ
اعتباري يعتربه العقل عند مالحظة منتس َب ْيه ليس ً

تسلسل .وينقطع عند انقطاع االعتبار.

[البحث ال ّثاين :يف لزوم ت�ص ّور اّ
اللزم من ت�صور املاه ّية]

تصور الزمها
مفسا بعدم االنفكاك لزم من تصور املاه ّية
ّ
بّ :ملا كان ال ّلزوم رَّ ً

القريب إن قلنا بالصور.

وقيل((( :لواله امتنع اكتساب القضايا خلروج املحمول .فالوسط خارج عن أحدمها

قط ًعا ،فيفتقر ثبوته إىل وسط ويتسلسل.
اجلزئي.
وليس بج ّي ٍد؛ إلنتاجه
ّ

[البحث ال ّثالث :يف امل�أخذين الأ ّول وال ّثاين]

ج :لو كان ّ
كل الز ٍم بوسط تسلسلت األوساط وانتفت ،ولو انتفى الوسط صارت

ال ّلوازم ك ّلها ب ّينة ،والتاليان باطالن فال بدّ من االقتسام.

ً
(مأخذا
ويسمى
مقو ًما له
مقوما للموضوع استحال كون اللاّ زم ّ
ثم الوسط إن كان ّ
ّ
ّ

ً
(مأخذا ثان ًيا).
ويسمى:
ومقو ًما،
ّأولاً )؛ وإن كان
ً
عارضا جاز أن يكون املحمول الز ًما له ّ
ّ
استثنائي إ ّما أن تكون املقدّ مة فيه سالب ًة ك ّل ّي ًة أو سالبة
((( يف حاشية النسخة« :هذا الدّ ليل قياس
ٌّ
ٍ
جزئ ّية؛ ْ
األول كان صورته هكذا :لو صدق (ال يشء من اللوازم ا ّلتي بغري وسط بينّ َ
فإن كان ّ
الثبوت المتنع العلم بالقض ّية املجهولة؛ لك ّن التايل باطل ،فاملقدّ م مثله) .بيان املالزمة ّ
أن حممول
القض ّية خارج عن موضوعها ،المتناع طلب ّ
يت بالربهان .فالوسط خارج عن ماه ّية املوضوع
الذا ّ
السالبة الكل ّية املذكورة؛ الحتاج ّ
كل وسط
أو املحمول
ٌ
خارج عن ماه ّية الوسط ،فلو صدقت ّ
يتم مقصود القائل؛ إذ من بطالن السالبة الكلية مل تلزم املوجبة
إىل وسط ويلزم التسلسل .وال ّ
الك ّل ّية ،وإن كان الثاين كذبت املالزمة».
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وللوسط قسامن:
أ :أن تكون املاه ّية تقتيض صفة ،وتلك الصفة أخرى.

ثم هي والصفة ُأخرى.
ب :أن تكون املاه ّية تقتيض صفةَّ ،

ٍ
حينئذ ،وإنّام جيب بع ّلته.
وتستحيل معرفة ذي الوسط بدونه؛ ألنّه ممكن

الرابع :يف عدم ا�ستحالة ا ّت�صاف ال�شيء بالقبول والع ّل ّية]
[البحث ّ

د :ال استحالة يف اتّصاف اليشء بالقبول والع ّل ّية عىل ما يأيت ،فجاز كون البسيط

ملزو ًما.

تعدد املعلوالت عن الب�سيط]
[البحث اخلام�س :يف �إمكان ّ
هـ :يمكن تعدّ د املعلوالت عن البسيط عىل ما يأيت ،فجاز أن يلزمه اثنان.

ال�ساد�س :يف ما يكون اللزوم م�ستندً ا �إليه]
[البحث ّ

ِ
كالعرض اللاّ ز ِم لذاته للجوهر؛ وقد يكون إىل
و :ال ّلزوم قد يستند إىل ذات اللاّ زم،

احلص َة؛ وقد يكون ملا عدامها.
ذات امللزوم ،كاستلزام الفصل ّ

ال�سابع :يف التّالزم]
[البحث ّ

ز :ال ّلزوم قد يكون من اجلانبني لذا َت ْيهام كاملضافني ،أو ال لذاتيهام ،فال بدّ وأن يكون
معلول ع ّل ٍة واحدة بحيث تقتيض ارتباط أحدمها باآلخر ،وإلاّ
َ
أحدمها ع ّلة ،أو يكونا
حصل االستغناء ،فانتفى ال ّلزوم.
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األخ��ص من
وقد يكون من أحد الطرفني ،كاملرشوط مع ال�ّش�رّ ط((( ،والع ّلة
ّ

معلوهلا(((.

[البحث ال ّثامن :يف � ّأن لزوم ال�شيء لغريه �إ ّما لذاته �أو حلا ّله �أو
ملح ّله �أو ملباين]

ح :كون الشيّ ء الز ًما لغريه إ ّما أن يكون لذاته ،أو ملا ّ
حيل فيه((( ،أو ملح ّله((( ،أو

ملباين ،عىل إشكال ينشأ من تساوي نسبته إليهام وإىل غريمها(((.

واالعتباري]
احلقيقي
[البحث التّا�سع :يف ال ّلزوم
ّ
ّ

ط :اللاّ زم قد يكون حقيق ًّيا كالعرض ،وقد يكون اعتبار ًّيا كنصف ّية الواحد لالثنني.

واستحال ُة التّسلسل تقتيض امتناع وجوده.

[البحث العا�شر :يف لزوم انق�سام الطبيعة �إىل نوعني]

فمن َمن ََع تعدّ د الزم البسيط استحال تعدّ د
ي :انقسام ال ّطبيعة إىل نوعني الزم هلاَ ،

وجوه القسمة عنده(((.

((( كالصالة وال ّطهارة.
((( كالشمس واحلرارة.
((( يف حاشية النسخة« :كإمكان الرؤية ،فإنّه الزم للجسم بواسطة الضوء».
((( يف حاشية النسخة« :كقابلية االنقسام ،فإنهّا الزم للصورة بواسطة املا ّدة».
((( أي يشكل كون اليشء الز ًما لغريه من أجل أمر مباين هلام؛ ّ
ألن نسبة ذلك املباين إليهام وإىل
غريمها سواء.
((( أي من لوازم الطبيعة انقسامها إىل نوعني أو أكثر ،فمن قال باستحالة تعدّ د الزم الطبيعة
البسيطة يلزمه أن حيكم باستحالة تعدّ د وجوه القسمة يف تلك الطبيعة.
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الدوام ل ّلزوم]
[البحث احلادي ع�شر :يف عدم ا�ستلزام ّ

يا :ال جيب من الدّ وام ال ّلزوم؛ ألنّه((( قد يكون اتّفاق ًّيا .فغري اللاّزم :إ ّما مفارق
رِ
سه ،بطيئ ًة أو رسيع ًة(((.
بالقوة؛ وهو إ ّما سهل ّ
بالفعل أو ّ
الزوال ،أو َع ُ

الف�صل اخلام�س :يف مباحث اجلن�س
وهي ستّة:

[املبحث الأ ّول :يف تعريف اجلن�س]

ٍ
نسبي إىل
اعتبار
أ :يقال (اجلنس) يف لغة اليونان ملا يندرج فيه أشخاص كثرية :من
ٍّ

ويسمون
للعلويني ،واملصـر ّية للمرصيني.
بلد أو شخص أو صنعة .فالعلو ّية جنس
ّ
ّ
جنسا للعلو ّيني،
جنسا ً
أيضا؛ فيجعلون عل ًّياً 
الواحد املنسوب إليه هذه األشخاص ً

ثم نقل املنطق ّيون اسم اجلنس إىل املعهود
واملرص للمرص ّيني .وال ّثاين أوىل يف عرفهمّ .

الكل املقول عىل كثريين خمتلفني بالنّوع يف جواب ما هو قولاً بحال
َ
ور َسموه بـ(أنّه يّ ّ

الرشكة من حيث هو كذلك).

وخاصته؛ و(يف
جنس؛ وقيد االختالف بالنّوع يخُ ِرج النوع وفصله
فـ(الكل)
ّ
ٌ
يّ ّ
وخاص َة اجلنس وفص َله .وباقي احلدّ للتّتميم.
جواب ما هو) خيرج العرض العا ّم
ّ

[وجوه من االعرتاضات]
وقد اعترُ ض بوجوه:

((( أي الدوام.
((( يف حاشية النسخة« :السهل والرسيع كحمر اخلجل ،والسهل والبطيء كالشباب ،والعرس
كاملغيش عليه».
كحمي الدّ ّق ،والعرس والرسيع
والبطيء ّ
ّ
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جنس
أ:
أخص ،ألنّه ٌ
أعم من مطلق اجلنس .لكنّه ّ
(الكل) ٌ
جنس للخمسة ،فيكون ّ
يّ ّ
خاص ،هذا خلف.
ّ

عرفتموه به ،فيدور.
يعرف باجلنس ،وقد ّ
ب :النّوع َّ

ج :ما صدق عليه اجلنس ليس هو النّوع؛ ال تّفاق أفراده؛ وال جزءه ،وإلاّ مل يكن
مقو ًما وال مقولاً يف جواب
جنسا؛ وال
َ
عارضه ،وإلاّ مل يكن ّ
مقولاً فلم يكن ً

(ما هو؟).

اجلنيس إن كان موجو ًدا يف اخلارج مل يكن مشرتكًا ،وإن كان يف الذهن مل
د :املعنى
ّ
مقو ًما.
يكن ّ

[أجوبة االعرتاضات]

واجلواب عن «أ»ّ :
أعم؛ وتار ًة باعتبار
الكل يوجد تار ًة باعتبار ذاته فيكون ّ
أن يّ ّ

أخص ،وال امتناع يف ذلك كاملضاف وحدّ احلدّ (((.
عروض اجلنس ّية له فيكون ّ

وعن «ب»ّ :
أن لفظ (النّوع) مشرتك بني حقيقة ال�ّش�يّ ء ،وهو املراد هنا ،وبني

املصطلح عليه.

((( قال املصنّف يف األرسار اخلف ّية ،ص 32و« :33احليوان ً
مثال له اعتبارات؛ منها :أن يؤخذ
من حيث هو هو ،ال باعتبار جنس ّيته وال باعتبار عدمها وال باعتبار مقول ّيته عىل يشء وال باعتبار
عدم مقول ّيته .وباجلملة يؤخذ من حيث هو ال (برشط يشء) .ومنها :أن يؤخذ برشط أنّه وحده
ويكون ّ
األول مقولاً عىل ذلك املجموع؛ بل جز ًءا
كل ما يقارنه زائدً ا عليه ،وال يكون معناه ّ
واألول هو احليوان املحمول عىل كثريين ،وال
منه .ومنها :أن يؤخذ برشط أن يقارنه الناطق.
ّ
يكون جز ًءا من النوع؛ ّ
ألن اجلزء ال حيمل عىل ك ّله ،نعم إنّه يكون جز ًءا من حدّ ه ،وال يوجد من
ٍ
حيث هو كذلك إلاّ يف العقل ،ويتقدّ مه يف العقل بالطبع .والثاين هو اجلنس ،وليس بجزء للنّوع
ٍ
حممول عليه .والثالث هو املا ّدة لإلنسان ،وهو اجلزء [اخلارجي] .والرابع هو اإلنسان
وال
نفسه».
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وعن «ج»ّ :
أن اجلنس ّية واجلزئ ّية عارضان ليشء واحد باعتبارين ،واملقول ّية باالعتبار

األول ،والتّقويم بال ّثاين.
ّ

مقو ًما،
وعن «د» :بمثل ذلك ،فإنّه باعتبار اجلنس ّية ليس موجو ًدا يف اخلارج وال ّ

جنسا .وهل التّعريف حدّ أو رسم؟ فيه احتامل.
وباعتبار التّقويم ليس ً

[املبحث ال ّثاين :يف �أق�سام اجلن�س]

ب :اجلنس إما ٍ
متوس ٌط
عال،
ويسمى َ
السافل ،أو ّ
جنس األجناس؛ أو مقاب ُله وهو ّ
ّ
ّ

أو مفردْ .
جنسا هلا((( فأحدُ أنواعه جنس األجناس ،فإن اختلف
فإن جعلنا املطلق ً
ِ
أخريا وفوقه اجلنس املندرج
الختالف معروضه أو لغريه كان ً
جنسا سافلاً ؛ وإلاّ كان نو ًعا ً
فالكل إذن جنس األجناس،
الكل.
يّ ّ
حتت املقول عىل كثريين بالفعل ،الدّ اخل حتت يّ ّ
وجنس األجناس نوع األنواع.

[املبحث ال ّثالث :يف لزوم اندراج نوعني حتت ّ
كل جن�س]

ج :إنّام َحكَمنا عىل معروض اجلنس ّية هبا حيث وجدنا النّوع مشاركًا َ
آلخ َر يف بعض

آخر ،وهو الفصل ،فال بدّ يف ّ
كل جنس
جنسا؛
ً
ّ
وممتازا عنه يف َ
املقومات ،وهو املفروض ً

من نوعني خارجني.

أيضا.
ويكفي يف كل ّية النّوع وجود شخص ،بل ال يفتقر((( إليه ً

((( أي هلذه األربعة.
((( يف حاشية النسخة« :كرشيك الباري».
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والداخل فيه ،والواقع يف طريقه]
الرابع :يف املقول يف جواب ما هوّ ،
[املبحث ّ

الشكة ،أ ّما إذا سئل عن
د :كون اجلنس مقولاً يف جواب (ما هو؟) إنّام هو بحال رّ

النّوع وحده فال يكفي اجلنس يف اجلواب؛ فإن النّوع ليس هو ما هو((( باجلنس ال غري؛

(((

بل به وبالفصل.

والسائل بـ(ما هو؟) عن النّوع إنّام يطلب كامل احلقيقة ،فال يكفي ّ
يت؛ سواء كان
الذا ّ
ّ

أعم أو مساو ًيا(((.
ّ

ومن جعل ّ
يفرق بني املقول يف جواب
الذا ّ
يت هو املقول يف جواب (ما هو؟) مل ّ

(ما هو؟) وبني الدّ اخل يف اجلواب((( .وسبب خطئه((( إهيام العكس يف قولنا( :اجلنس
ثم عد ُم التّمييز بني اجلنس والفصل.
مقول يف جواب ما هو؟)ّ ،

ومن جعل ّ
يت
يت
األعم هو املقول يف جواب ما هو حيث َتنَ َّبه للفصل ،وهو ذا ّ
الذا ّ
ّ

يفرق بني اجلواب والواق ِع يف ال ّطريق.
غري صالح جلواب ما هو مل ّ

[املبحث اخلام�س :يف مراتب اجلن�س]

اجلواب عنه وعن بعض ما يشاركه فيه هو
هـ :اجلنس :منه قريب ،وهو ا ّلذي يكون
ُ

اجلواب عن ذلك النّوع وعن مجيع ما يشاركه فيه.
َ
ومنه بعيدٌ ؛ وهو ا ّلذي ال یکون كذلك.

((( يف حاشية النسخة« :أي حقيقته».
يتكون من اجلنس والفصل م ًعا.
((( أي ليس النوع ما هو باجلنس فقط ،بل النوع ّ

((( يف حاشية النسخة« :ناطق» [کذا].
ّ
امللخص ،ص37؛ األرسار
الطويس :ج ،1ص ،68منطق
((( ُينظر :رشح اإلشارات للمح ّقق
ّ
اخلف ّیة ،ص.30
((( يف األصل« :خطائه».
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وختتلف مراتب البعيد وتتصاعد األجناس ،لكن ال بدّ من انقطاعها لِ َئلاّ تتسلسل

العلل واملعلوالت.

وتتنازل األنواع متناهي ًة ،وإلاّ انتفت األشخاص.

ال�ساد�س :يف ع ّل ّية اجلن�س القريب حلمل اجلن�س البعيد على
[املبحث ّ
النّوع]

و :اجلنس القريب ع ّلة حلمل اجلنس البعيد عىل النّوعّ .
فإن اجلسم إنّام يحُ مل عىل

ُ
فحمل احليوان إذن أقدم ،وتقدّ ُم اجلزء ال ينافيه(((،
اإلنسان بعد صريورته حيوانًا،
إلمكان كون ّ
املتأخر ع ّلة لثبوت املتقدّ م آلخر.

ال�ساد�س :يف النّوع
الف�صل ّ
وفيه ثامنية مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف معاين النوع]
(الكل املقول عىل كثريين متّفقني
احلقيقي ،وهو:
أ :النّوع يقال باالشرتاك عىل
ّ
يّ ّ

باحلقيقة يف جواب ما هو من حيث هو كذلك) .وقيد (االتّفاق) يخُ رج اجلنس وفص َله
والعرض ،و(يف جواب ما هو) يخُ ِرج الباقي(((.

(((

((( دفع دخل مقدّ ر ،وتقرير اإلشكالّ :
أن اجلسم جزء للحيوان ،وجزء الشيّ ء متقدّ م عليه ،فكيف
ّ
للمتأخر .واجلواب أنّه يمكن كون اليشء املتقدّ م ع ّل ًة لثبوت املتقدّ م
يمكن معلول ّية محل املتقدّ م
ليشء آخر.
((( أي فصل اجلنس.
واخلاصة.
((( أي فصل ذلك النوع،
ّ
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(الكل ا ّلذي
(أخص الك ّل ّيني املقو َلينْ يف جواب ما هو) أو:
اإلضايف ،وهو:
وعىل
ّ
ّ
يّ ّ
الصنف؛
يقال عليه وعىل غريه
اجلنس يف جواب ما هو ،قولاً ّأول ًّيا) .وباألخري يخَ رج ّ
ُ
جنس ّما محلاً ّأول ًّيا ،بل بواسطة محل النّوع ،ملا تقدّ م من ّ
أن محل العايل
فإنّه ال يحُ َمل عليه ٌ

السافل.
بواسطة محل ّ

احلقيقي والإ�ضا ّ
يف]
[املبحث ال ّثاين :يف النّ�سبة الواقعة بني النوعني
ّ

آخ َر وات ُ
ّب جنس حتت َ
السافلُ ،يعطي العموم ّية
ب :وجود البسائط وترت ُ
ّفاق أفراد ّ

من وجه.

[املبحث ال ّثالث :يف �أق�سام النّوع الإ�ضا ّ
يف]

السافل ،وهو نوع
ج :اإلضايف إن كان فوق اجلميع فهو العايل؛ وإن كان حتتها فهو ّ

األنواع ،بخالف اجلنس؛ ّ
ألن النّوع ّية تستدعي التّحت ّي َة ،واجلنس ّي ُة الفوق َّية .وإن صدقت

املتوسط ،وإن خال عنهام فهو املفرد.
اإلضافتان((( عليه فهو
ّ

اإلضايف فهو إ ّما مفر ٌد
احلقيقي إىل مثله مل يكن إلاّ مفر ًدا ،وإذا نُسب إىل
وإذا نُسب
ّ
ّ

أو سافل.

الرابع :يف النّ�سبة بني مراتب النوع واجلن�س]
[املبحث ّ

د :مراتب النّوع مبائنة للجنس العايل واملفردٌّ ،
السافل واملفرد مبائن
وكل من النّوع ّ

ملراتب اجلنس.

والسافل وبني ٍّ
وبني ٍّ
واملتوسط ،عمو ٌم
كل من النّوع العايل
كل من اجلنس
ّ
املتوسط ّ
ّ

من وجه.

((( يف حاشية النسخة« :فوق ّية وحتت ّية» [كذا].
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احلقيقي]
[املبحث اخلام�س :يف � ّأن النّوع ا ّلذي هو �أحد اخلم�سة،
ّ

احلقيقي؛ ّ
ألن طريق القسمة أن نقول:
هـ :النّوع ا ّلذي هو أحد [الك ّل ّيات] اخلمسة،
ُّ

واألول إ ّما أن ال یقال يف جواب ما هو ،وهو (الفصل)،
عريض؛
يت وإ ّما
ّ
الكل إ ّما ذا ٌّ
ٌّ
يّ ّ

أو يقال؛ فإ ّما عىل خمتلفات احلقائق وهو (اجلنس) ،أو عىل متّفقاهتا ،وهو (النّوع).

عريض؛ ّ
يت إ ّما أن يمكن وقوعه يف
يت أو
ولو أردنا
والذا ّ
الكل إ ّما ذا ّ
َّ
ٌّ
اإلضايف قلنا :يّ ّ

جواب ما هو؛ أو ال یمکن ،وال ّثاين هو (الفصل) ،وممكن الوقوع إذا ترتّب مع غريه يف

يت
جنسا
واخلاص نو ًعا ،فال ينحرص يف مخسة ،لوجود ذا ّ
ّ
العموم واخلصوص كان العا ّم ً
ال يرتتّب أو ال ُيعترب تر ّت ُبه.

ال�ساد�س :يف كون ح�ص�ص الأنواع من الأجنا�س العالية
[املبحث ّ
أنواعا حقيق ّية]
� ً

ِ
ص األنواع من األجناس العالية وغريها إذا ُج ِّردت عن الفصول((( ،كانت
و :ح َص ُ

حمصل ًة يف اخلارج.
أنوا ًعا حقيق ّي ًة لتساوي أفرادها ،وإنّام ختتلف((( إذا ُأخذت ّ

واملنطقي]
الطبيعي
املنطقي للنوع
ال�سابع :يف عدم تقومي اجلن�س
[املبحث ّ
ّ
ّ
ّ

الطبيعي
الطبيعي؛ ألنّه نسبة عارضة للجنس
يقوم النّوع
ز :اجلنس
املنطقي ال ّ
ّ
َّ
ّ
بالقياس إليه(((ّ ،
ّ
فيتأخر(((؛ وال
احلقيقي
اإلضايف فللتّضايف بينهام؛ وأ ّما
املنطقي((( ،أ ّما
ّ
ّ

تصور ّ
كل واحد منهام عن اآلخر.
فالنفكاك ّ
«مقسمة» [كذا].
((( يف حاشية النسخة:
ّ

((( يف حاشية النسخة« :أفراد» [كذا].
((( يف حاشية النسخة« :النوع».
ومقوم اليشء ال ّ
يتأخر عنه.
(((
ّ
أيضا.
يقوم النّوع
((( أي اجلنس
املنطقي ً
املنطقي ال ّ
ّ
ّ
109

[املبحث ال ّثامن :يف حّ
اتاد ذات اجلن�س وذات النّوع]

ح :ذات اجلنس هي ذات النّوع ،إلاّ ّ
أن ذات اجلنس ُأخذت يف القول من حيث

هي موصوف ٌة ببعض ما يتّصف به يف القول عند كوهنا نو ًعا((( ،مع جتويز اتّصافها بسائر

ما يتّصف به النّوع .والشيّ ء املأخوذ من حيث اتّصافه ببعض صفاته ال یکون داخلاً

الصفات يكون داخلاً يف
يف نفسه من حيث اتّصافه بجميع صفاته ،بل هو مع بعض ّ

الصفات ،والنّوع مجي َعها،
الصفات .وليس اجلنس بعض ّ
املجموع احلاصل منه مع مجيع ّ

بل اجلنس هو ّ
الصفات ،والنّوع هو تلك الذات بعينها
الذات باعتبار االتّصاف ببعض ّ
باعتبار االتّصاف بجميعها .فاإلنسان ليس حيوانًا ونُط ًقا ،بل هو نفس احليوان ا ّلذي
ذلك احليوان هو الناطق.

جماز ،نعم مها جزءا احلدّ .
وقولهُ ُم( :اجلنس والفصل جزءان للنّوع) ٌ

ال�سابع :يف الف�صل
الف�صل ّ
وفيه عرشة((( مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف معاين الف�صل ور�سمِه]

أ :لفظ الفصل ُيط َلق عىل العا ّم ،وهو ا ّلذي يفصل الشيّ ء عن غريه يف اجلملة

اخلاص ،وهو ا ّلذي يفصله عن الغري وال يفصل
وقتًا ما ،فيندرج حتته املفارق؛ وعىل
ّ
الغري عنه؛ إما دائ بأن يثبت له دائ وينتفي عن الغري دائ  ،أو يف ٍ
وقت بأن يث ُب َت يف
ماً
ماً
ّ ماً
َ
((( أي اجلنس هو النوع ،إلاّ أنّه يتّصف ببعض ما يتّصف به النوع ال بك ّلها ،مع أنّه جيوز ذلك.
هوز.
((( .يف األصل( :ي) ،وهو إشارة للرقم (عرشة) بحسب حروف أبجد ّ
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اخلاص ،وهو املم ّيز ّ
يت .ويحُ ِدث اآلخر ّي َة(((،
وخاص
وينتفي عن الغري دائماً ؛
وقت
الذا ّ
ّ
ِّ
َ
واألوالن الغري ّي َة ،واملراد األخري.
ّ

(الكل املقول عىل ّ
(أي
ورسمه:
أي يشء هو يف جوهره)َ .ف َق ْيدُ ّ
الشـيء يف جواب ّ
يّ ّ

اخلاص ُة(((.
واألخري
يشء) يخَ رج به اجلنس والعرض والنّوع؛
ّ
ُ

واحل�صة]
[املبحث ال ّثاين :يف ن�سبة الف�صل �إىل الطبيعة اجلن� ّسية والنّوع
ّ

قسام هلا؛ وبالقياس
ب :الفصل إذا اع ُتبرِ بالقياس إىل ال ّطبيعة اجلنس ّية املطلقة كان ُم ِّ
احلص ِة((( قيل :كان ع ّل ًة لوجودها(((؛ ّ
ألن استغناء
إىل النّوع كان جز ًءا له؛ وبالقياس إىل ّ
ّ
احلصة تنفي العموم ّية((( ،فتعينّ العكس.
كل منهام ينفي الترّ كيب ،وع ّل ّي ُة ّ

وفيه نظر؛ الستدعاء الترّ كيب
احلصة ال توجب
الص ّ
احتياج اجلزء ّ
َ
وري((( .وع ّل ّية ّ

املالزمة(((ّ ،إال إذا كانت تا ّمة.

والتّحقيقّ :
يصح وجوده إذا كان
أن اجلنس أمر مبهم ال يتعينّ إلاّ بالفصل ،وإنّام
ّ
مع ّينًا ،فمن هذه احليث ّية كان الفصل ع ّل ًة.
((( اآلخر ّية :االختالف باملاه ّية ،وهو ا ّلذي يقع الكالم فيه .راجع :األرسار اخلف ّية ،ص.37
اخلاصة.
((( أي خيرج بالقيد األخري
ّ
املختصة به من اجلنس.
احلصة
ّ
((( أي بالقياس إىل ّ
الرازي إىل الشيخ ابن سينا ،انظر :منطق ّ
امللخص ،ص ،73لكنّه غري مطابق ملا يف
((( نسبه الفخر
ّ
الشفاء ،املنطق ،ج ،1ص.74
((( أي تنفي عموم ّية اجلنس يف سائر أنواعه.
((( ا ّلذي هو الفصل.
احلصة ع ّلة للفصل ال توجب املالزمة بني اجلنس والفصل يف الوجود ،إذ يمكن أن
((( أي كون ّ
تكون ع ّلة ناقصة.
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[املبحث ال ّثالث :يف جواز تركيب اجلن�س العايل �أو الف�صل الأخري من
�أمرين مت�ساويني]
ِ
ِ
الفصل األخري من أمرين متساو َيينْ .
اجلنس العايل أو
تركيب
ج :جيوز
ُ

وج َع َل بعضهم َّ
كل واحد منهام فصلاً يم ّيز املركّب عماّ يشاركه يف الوجود.
َ

ٍ
طبيعة
وهو خطأ ،فإن الفصل ال بدّ وأن يعينِّ وجو ًدا مبهماً  ،أو يكون ع ّلة يف وجود
جنس ّي ٍة ،وليس هو كذلك هنا .ولو احتاج املركّب إىل مم ّيز يف وجوده الحتاج جزءاه ،بل

ُّ
وكل بسيط ومركّب.

الرابع :يف بع�ض �أحكام الف�صل]
[املبحث ّ

د :إذا قلنا بالع ّل ّية امتنع انقالب اجلنس فصلاً ؛ واقرتان الفصل بأكثر من جنس

يقوم أك َث َر من نوع واحد يف مرتبة واحدة((( ،وأن يتك ّثر؛ ّ
ألن أحدمها إن مل
واحد؛ وأن ّ

اجلنيس مل يكن فصلاً ؛ وإن أفاد؛ فإ ّما من ّ
كل وجه ،فال یکون اآلخر فصلاً ،
يعينّ املبهم
ّ
ٍ
جنس.
وإ ّما من بعض الوجوه فيكون فصل

[املبحث اخلام�س :يف افتقار الف�صل �إىل ف�صل �آخر يف بع�ض املوارد]

ٍ
آخر ،وال يتسلسل .بل ال بدّ من
هـ :الفصل قد يندرج حتت جنس فيفتقر إىل
فصل َ

االنتهاء إىل فصل بسيط.

للحصة يمتنع انقالب اجلنس ً
فصال المتناع انقالب املعلول ع ّلة؛
((( أي :إذا قلنا بعل ّية الفصل
ّ
أيضا اقرتان الفصل بأكثر من جنس واحد ،وإلاّ لزم خت ّلف املعلول عن ع ّلته ،إذ يلزم منه
ويمتنع ً
خت ّلف أحد اجلنسني عن الفصل حني اقرتانه باآلخر .وإذا امتنع اقرتان الفصل بأكثر من جنس
واحد يف مرتبة واحدة يمتنع تقويمه ألكثر من نوع واحد يف تلك املرتبة.
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اندراج النّوع ،وإلاّ لكان قسيماً للنّوع
وال یمکن اندراج الفصل حتت جنس النّوع
َ

مكاف ًئا.

وقول بعضهمّ :
(كل فصل يشارك النّوع يف االندراج حتت طبيعة اجلنس ،ويمتاز

عنه بعدم دخول اجلنس يف حقيقته ،فيفتقر إىل فصل) خ َط ٌأ؛ ّ
ألن الدّ خول ال يستلزم
النّوع ّية.

ال�ساد�س :يف معاين الترّ ّكب]
[املبحث ّ

و :ال جيب انحصار الترّ كّب((( يف اجلنس والفصلّ ،
فإن العرشة مركّبة من اآلحاد؛
كل ٍ
ٍ
والعسكر من األشخاص .نعمّ ،
حممول فهو أحدمها.
جزء
َ

ال�سابع :يف � ّأن ّ
كل ف�صل مق ّوم للعايل مق ّوم لل�سافل]
[املبحث ّ

افل من غري عكسّ ،
الس َ
زّ :
قسم
كل فصل َق َّوم العا َيل َّ
السافل ّ
قسم ّ
وكل فصل ّ
قوم ّ

العا َيل من غري عكس.

السافل،
مقسم ،وجيوز أن يكون له ّ
قسم للنّوع ّ
مقوم .وال ُم ّ
واجلنس العايل له فصل ّ

ٌ
ومقسمة.
مقومة
واملتوسطات هلا
املقوم.
فصول ّ
بل جيب له ِّ
ّ
ّ

وخا�صته]
[املبحث ال ّثامن :يف بيان ف�صل الإن�سان
ّ

ٌ
ح :فصل اإلنسان هو النّاطق ال النّطق؛ ّ
الضاحك
حممول ،وكذا
ألن الفصل
اخلاصة ّ
ّ

ال الضحك ،والعرض املايش.
((( أي تركّب املاه ّية.
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[املبحث التّا�سع :يف � ّأن عدم الف�صل ال میكن �أن يكون ف�صل]

ط :ال یمکن أن يكون عدم الفصل فصلاً لنوع اجلنس ،وإلاّ
َّ
لتأخ َر أحد النّوعني

عن اآلخر ّ
بالذات ،هذا َخ َلف.

[املبحث العا�شر :يف � ّأن الف�صل الأخري هو الع ّلة الأوىل]

ي :الفصل األخري هو الع ّلة األوىل ،واجلنس العايل هو املعلول األخري.

اخلا�صة والعر�ض
الف�صل ال ّثامن :يف
ّ
كل مقول عىل حقيقة واحدة ال غري ،قولاً عرض ًّيا ،وهبذين القيدين
ّ
اخلاصة املطلقة يّ ٌّ

والسافل ،وقد تكون
خاصة للجنس العايل
خيرج البواقي .وهي قد تكون
ّ
ّ
واملتوسط ّ
خاص ًة للنّوع .وقد تؤخذ باإلضافة ،بأن تكون موجودة ليشء دون آخر ،وإن وجدت
ّ

خاصة بالنسبة إىل اآلخر ،ال إىل ال ّثالث.
يف ثالث فتكون((( ّ

وأيضا منها ما هي الزمة ،ومنها
واخلاصة قد تكون بسيطة ،وقد تكون مركّبةً ،
ّ

وأيضا منها قارصة ومنها
وأيضا منها ما هي ب ّينة ،ومنها ما ليس كذلك،
مفارقة،
ً
ً

شاملة.

اخلاصة ّ
بالشاملة اللاّ زمة الب ّينة ،وليس ذلك الز ًما؛ نعم هي
اسم
ّ
وقد ّ
خص القو ُم َ

اخلواص.
أرشف
ّ

الكل املقول عىل أفراد حقيقة واحدة وغريها قولاً عرض ًّيا.
وأ ّما العرض العا ّم فهو يّ ّ

وخاص ُت ُه؛ وبال ّثاين الباقي.
ّوع وفص ُل ُه
َّ
باألول الن ُ
وخيرج ّ
((( يف األصل« :فيكون».
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واملتوسط والنّوع ،وقد يكون الز ًما ومفار ًقا
رضا((( للجنس العايل
وهو قد يكون َع ً
ّ

ب ّينًا وغريه.

وظ ّن بعضهم أنّه القسيم للجوهر(((؛ ألنّه َو َجدَ حدَّ ه( :ما يوجد للموضوع) ،وحدَّ

(((
يفرق بني ما يوجد للشيّ ء وما يوجد فيه.
ّ
األول( :ما يوجد يف املوضوع)  ،فلم ّ

ّ
وألن هذا قد يكون
ومع ذلك فقد غفل عن كون املوضوع يف املوضعني خمتل ًفا(((؛

ّ
وألن القسيم
جوهرا((( ،وألنّه قد حيمل عىل اجلوهر((( محل املواطأة ،بخالف القسيم؛
ً
للسواد ،فبينهام((( عموم من وجه.
جنسا كال ّلون ّ
قد يكون ً

الف�صل التّا�سع :يف امل�شاركات واملباينات
املشاركة إ ّما ثنائ ّية ،أو ثالث ّية ،أو رباع ّية ،أو مخاس ّية .فهنا مطالب:

وهي عرشة:

[املطلب] الأ ّول[ :يف امل�شاركات] ال ّثنائ ّية

أ :مشاركة اجلنس مع الفصل يف كون ّ
كل منهام جزء النّوع.
والتّحقيق أنّه جز ٌء من حدّ ه؛ ملا ب ّينّا ّ
أن النّوع ليس مر ّك ًبا من اجلنس والفصل ،بل

«غرضا».
((( يف األصل:
ً
((( راجع الشفاء ،املنطق ،ج ،1ص.85
دائام قد ال یکون
دائام يكون ّ
متقو ًما به ،واملوجود لليشء ً
((( يف حاشية النسخة« :املوجود يف اليشء ً
متقو ًما به».
ّ
«ألن املوضوع ههنا بإزاء املحمول ،ويف القسيم هو ّ
((( يف حاشية النسخةّ :
املحل».
عريض لألبيض».
((( يف حاشية النسخة« :كاجلسم ،فإنّه
ٌّ
((( يف حاشية النسخة« :كاألبيض».
((( أي بني هذا العرض وبني القسيم للجوهر.
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هو اجلنس ا ّلذي ذلك اجلنس هو الفصل .وتتبعه
خواص((( اجلزء.
ّ

ً
خواص ذلك ،وهي أنّه وما يحُ َمل عليه يف جواب
حمموال وتتبعه
ويف كونه((( جز ًءا
ّ

(ما هو) أو يدخل يف هذا اجلواب ،أو من طريق (ما هو) فهو حممول عىل النّوع من
طريق (ما هو) .أو يدخل يف جواب (ما هو) بالنّسبة إليه؛ ويف أنّه أحدُ جزئَي احلدّ

التّام.

ب :مشاركة اجلنس مع النّوع يف املقول ّية يف جواب (ما هو) ،وإن كان أحدمها يف

الشكة واآلخر يف حال اخلصوص ّية.
حال رّ

الرسم التّا ّم.
ج :مشاركة اجلنس مع
ّ
اخلاصة يف كونه أحد جزئَي ّ

د :مشاركة اجلنس مع العرض يف وجوب كونه مقولاً عىل كثريين خمتلفني باحلقائق.
أخص من
هـ :مشاركة الفصل مع النّوع يف كوهنام ذات َّيينْ متعاكسني؛ ويف كونه ذاتًا ّ

اجلنس ،وهاتان مركّبتان(((.

أخص جزئَي
اخلاصة يف االكتفاء به يف التّعريف؛ ويف كونه
و :مشاركة الفصل مع
ّ
ّ

املعرف التّا ّم؛ ويف املقول ّية يف جواب (أ ّيام هو؟).

ز :مشاركة الفصل مع العرض؛ وق ّلام يتّفق للتّنايف؛ ّ
خاص واآلخر
يت ّ
فإن أحدمها ذا ّ

عريض عا ّم.
ّ

اخلاصة يف أنّه قد يحُ مل ّ
كل منهام عىل اآلخر محلاً ك ّل ًّيا نظر ًّيا(((.
ح :مشاركة النّوع مع
ّ

((( يف حاشية النسخة« :وهي أربع :أ .تقدّ مه يف الوجودين ،ب .عدم كونه صفة هلا ،ج .عدم قبوله
االشتداد والضعف ،د .عدم كونه أخفى منها».
اجلار واملجرور متع ّلقان باملشاركة.
((( ّ
((( يف حاشية النسخة« :ألنّـهام ذات ّيان متعاكسان» [يف األصل :ذات ّینی متعاکسنی].
((( يف حاشية النسخة« :إنّام قال :نظر َّيا ّ
اخلواص قد يكون نظر ًّيا وقد يكون رضور ًّيا».
ألن بعض
ّ
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ط :مشاركة النّوع مع العرض العا ّم ،وهي نادرة ملا تقدّ م(((.

(((
يتفرع عليه من الت ّ
ّأخر عن
ي :مشاركة
ّ
اخلاصة مع العرض يف ال َع َرض ّية وما ّ

احلقيقة ّ
الزوال؛ ويف صدق املتقابلني منهام عىل واحد؛ ويف قبول
بالذات؛ ويف إمكان ّ

ّ
والضعف.
الشدّ ة ّ

[املطلب] ال ّثاين[ :يف امل�شاركات] الثالث ّية
وهي عرشة:
أ :مشاركة اجلنس والفصل مع النّوع يف ّ
الذات ّية وعدم التّفاوت ،ويف وجوب
ألمر ٍ
الدّ وام .وبعض األعراض ،وإن وجب دوامها ،فليس للعرض ّية ،بل ٍ
آخر ،ويف
الرفع(((.
األقدم ّية والتّبع ّية يف ّ

اخلاصة((( يف ّ
املعرف التّا ّم إنّام يتأ ّلف منها.
ب :ومع
ّ
أن ّ

أعم من النّوع عىل ٍ
أن ّ
ج :ومع العرض يف ّ
رأي(((.
كل واحد منها ّ

اخلاصة يف كون ّ
أخص من اجلنس مطل ًقا،
كل منها
د :مشاركة الفصل والنّوع مع
ّ
ّ

أو من وجه عىل َر ٍ
أي؛ و[يف] ثبوت التّعاكس.

((( أي ملا تقدّ م يف مشاركة الفصل والعرض من التنايف بينهامّ ،
خاص واآلخر
يت
ّ
فإن أحدمها ذا ٌّ
عريض عا ّم.
ٌّ
«اخلاص».
((( يف األصل:
ّ
بخط املصنّف :نعني بالتّبع ّية بالرفع ّ
ّ
أن رفع هذه الثالثة ملزوم
((( يف حاشية النسخة« :حاشية
لرفع ما حتتها».
((( عطف عىل (مع النوع) يف البند السابق ،وكذا ما بعده.
جنسا للجنس .راجع :األرسار اخلف ّية ،ص.40
((( أي عىل رأي من ّ
جيوز كون الفصل ً
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مر(((.
نادر ملا ّ
هـ :ومع العرض ،وهو ٌ

اخلاصة والعرض
واخلاصة مع العرض يف هّأنا ليست جز ًءا ،أ ّما
و :مشاركة النّوع
ّ
ّ

فظاهر ،وأ ّما النّوع فألنّه نفس املاه ّية.

اخلاصة ،وهي نادرة.
ز :مشاركة اجلنس والنّوع مع
ّ
أيضا.
ح :مشاركة اجلنس والنّوع مع العرض ،وهي نادرة ً
اخلاصة والعرض ،نادرةً.
ط :مشاركة اجلنس مع
ّ
اخلاصة والفصل مع العرض ،وهو كونه [كذا] أكثر من واحد يف مرتبة
ي :مشاركة
ّ

واحدة عىل رأي.

وهي ستّة:

[املطلب] ال ّثالث[ :يف امل�شاركات] الرباع ّية

ٍ
ٍ
واحد أو
جنس
أ :مشاركة ما عدا العرض يف أنّه يستحيل اشرتاك مجيع املوجودات يف
ٍ
ٍ
ٍ
خاص ٍة واحدة ،ويمكن اشرتاكها يف عرض واحد ،كالوجود.
واحد أو
نو ٍع
فصل واحد أو ّ
ب :مشاركة ما عدا النّوع يف عدم داللتها عىل املاه ّية؛ ويف هّأنا قد يوجد فيها

متوس ًطا؛ ويف هّأنا مقولة عىل كثريين خمتلفني باحلقائق باإلمكان
جنسا عال ًيا أو ّ
ما يكون ً

(((

العا ّم.

وباقي املشاركات نادرة.

مر يف مشاركة الفصل والعرض من التنايف.
((( أي ملا ّ
((( يف حاشية النسخة« :أ ّما اجلنس والعرض فواجب فيهام ذلك ،أ ّما اخلاصة والفصل فيمكن
فيهام؛ جلواز أن يكون الفصل فصل جنس ،وأن تكون اخلاصة خاصة جنس ،والشامل للوجوب
واإلمكان هو اإلمكان العا ّم».
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الرابع[ :يف امل�شاركات] اخلما� ّسية
[املطلب] ّ
وهي ثامنية:
أ :كوهنا ك ّل ّيات وما يلزم ذلك من احلمل.
ب :هي((( من مقولة املضاف.
ج :تعطي((( ما حتتها االسم واحلدّ .
د :املحمول عليها حممول عىل ما حتتها.
هـ :محلها عىل ما حتتها بالتّواطؤ((( باإلمكان العا ّم.
و :إمكان((( دوامها ملوضوعاهتا.
ز :إمكاهنا يف نفسها.
ح :افتقارها إىل العلل ،إلاّ النّوع
احلقيقي((( غري املضاف.
ّ

ٍ
فإن ّ
املشاركات السلب ّي ُة؛ ّ
مشاركة ثنائ ّي ٍة بني أمرين فسلبها مشارك ٌة
كل
ُعرف هبذه،
ُ
وت َ

ثالث ّي ٌة بني الباقية ،وكذا ال ّثالث ّية سل ُبها مشاركة ثنائ ّية.

أيضا املباينات؛ ّ
بعضا با َي َن به ما عداه.
بعض ً
ألن ما شارك به ٌ
وتُعرف ً
«فإن اجلنس ّية ً
((( يف حاشية النسخةّ :
مثال إنّام تعقل بالقياس إىل غريها».
ِ
كثريين خمتلفني باحلقائق
كل مقول عىل
((( يف حاشية النسخة« :فإن اجلنس السافل مثلاً جنس؛ وهو ّ يّ
يف جواب ما هو».
((( يف حاشية النسخة« :ال باالشتقاق».
((( يف حاشية النسخة« :فإن األجناس والفصول واألنواع جيب دوامها ملا حتتها؛ ألنّـها ذات ّية له،
واخلاصة والعرض الالزمان يمكن دوامهام من حيث اللزوم».
((( يف حاشية النسخة« :كالباري».
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[خوا�ص الك ّل ّيات اخلم�سة]
ّ
أعم
اخلواص،
وأ ّما
ّ
ّ
فخاصة اجلنس وجوب زيادة جزئ ّياته عىل جزئ ّيات النّوع ،وأنّه ّ

املعرف التّام ،وأنّه ينقص عن النّوع يف املفهوم مع زيادة جزئ ّياته.
جزئَي ّ

وخاصة الفصل مساواته للنّوع دائماً عىل ٍ
ونقصه عنه يف املفهوم مع املساواة،
رأي،
ُ
ّ

وأنّه يكون وحده حدًّ ا تا ًّما عىل رأي(((؛ إلمكان تركّب ماه ّية من فصلني.
وخاصة النّوع زيادته عىل اجلنس يف املفهوم ،والنقص يف اجلزئ ّيات.
ّ

الرسم التّا ّم.
وخاصة
وأنا ّ
ّ
ّ
أخص جزئَي ّ
الرسم هبا ،هّ
اخلاصة االكتفاء يف ّ
وخاصة العرض إمكان اشرتاك مجيع املوجودات فيه.
ّ

الف�صل العا�شر :يف منا�سبات [الك ّل ّيات] اخلم�سة
وفيه أربعة((( مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف � ّأن الك ّل ّيات اخلم�سة �إ�ضاف ّية]

جنسا يف نفسه
أ :هذه اخلمسة إضاف ّية ال تُعقل إلاّ مضاف ًة إىل غريها ،فليس اجلنس ً

وال ّ
لكل يشء ،بل لنوعه؛ وكذا الفصل وباقي اخلمسة.

وقد جيتمع أكثرها بل مجيعها يف واحد بالقياس إىل أمور متعدّ دة.

((( ر ّد املصنّف عىل هذا الرأي يف املبحث اخلامس من الفصل الثاين من املرصد الثالث ،كام ر ّد
باخلاصة وحدها يف الرسم يف املوضع نفسه.
عىل االكتفاء
ّ
هوز.
((( يف األصل( :د) ،وهو إشارة إىل الرقم (أربعة) بحسب حروف أبجد ّ
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[املبحث ال ّثاين :يف اعتبار الك ّل ّيات بالنّ�سبة �إىل �أفرادها]

ب :إذا اعتربنا الك ّل ّيات ما عدا النّوع بالنّسبة إىل حصصها املوجودة يف أفرادها
ٍ
ال بالنّسبة إىل أفرادها احلقيق ّية كانت أنوا ًعا حقيق ّية؛ ّ
حقيقي
واحد من اخلمسة نوع
فكل
ٌّ
خاصة له.
باعتبار ،واجلنس عرض عام بالنّسبة إىل الفصل ،والفصل ّ

[املبحث الث ّالث :يف �إمكان تر ّكب اخلم�سة ب�إ�ضافة بع�ضها �إىل بع�ض]

ج :قد يمكن تركّب اخلمسة ِ
ٍ
بعض بإضافته إليه؛ فجنس الفصل ال جيوز
بعضها مع

جنسا ،بل يكون((( فصل جنس.
أن يكون ً

وجنس العرض عرض ،وإلاّ لصدق أحد املتعاندين عىل اآلخر((( .وقد يكون

َع َر ًضا((( للجنس وقد ال يكون(((؛ وكذا فصله.
خاصة((( أو عرض(((.
وجنس
اخلاصة إ ّما ّ
ّ

خاصة ال��ن ّ��وع ،وبالعكس .وع��رض النّوع ع��رض الفصل،
وخاصة الفصل
ّ
ّ
((( يف حاشية النسخةّ :
«وإال مل ينحرص جزءا املاه ّية يف اجلنس والفصل».
عرضا .وفيه
((( قال املصنف يف األرسار ما هذا لفظه« :قالوا :جنس العرض جيب أن يكون ً
مقو ًما».
نظر؛ فإنَّه ال استبعاد يف أن يكون جزء اليشء العارض ّ
عريض
«كامللون ا ّلذي هو جنس لألسود ا ّلذي عرض لإلنسان ،وهو
((( يف حاشية النسخة:
ّ
ٌّ
للحيوان».
((( يف حاشية النسخة« :كاملايش ا ّلذي هو جنس للمنتقل ينقل قدميه ،ا ّلذي هو عرض لإلنسان
خاصة له».
وليس ً
عرضا جلنسه ،بل هو ّ
خاصة
والقوة ،وكالمها
((( يف حاشية النسخة« :كالكاتب ّالذي هو جنس للكاتب بالفعل
ّ
ّ
لإلنسان».
للمتحرك باإلرادة».
«كاملتحرك ا ّلذي هو جنس
((( يف حاشية النسخة:
ّ
ّ
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ِ
الش ُ
اجلنس ّ
امل
وعرض
خاصة اجلنس ،وال عكس(((.
وال ينعكس(((.
ُ
وخاصة النّوع ّ
ّ

عرض النّوع وال عكس(((.

(((
وذايت ّ
وعريض
العريض
وذايت
وعريض
ّ
ّ
ذايتّ ،
الذ ّايت ّ
العريض((( قد يكون ذات ًّياّ ،
ّ
ّ

(((

ّ
يت قد يكونان ذات ّيني.
الذا ّ

وجنس اجلوهر وفصله جوهران؛ وجنس العرض وفصله عرضان.

الرابع :يف ُع�سر معرفة الك ّل ّيات على ما هي عليه]
[املبحث ّ

رِ
س جدًّ ا ،فإن ّ
كثريا عن متييز
الذهن يعجز ً
د :معرفة هذه الك ّل ّيات عىل ما هي عليه َع ٌ

ِ
اخلاصة .فلهذا كانت معرفة احلدود احلقيق ّية من أعرس
والفصل من
اجلنس من العرض،
ّ

املدركة ّ
فإن معرفتها سهلـ[ـة].
األشياء .أ ّما حدود املاه ّيات َ

يت للنّوع».
((( يف حاشية النسخة« :فإن اجلنس عرض للفصل ،وهو ذا ٌّ
((( يف حاشية النسخةَّ :
«فإن الفصل خاصة للجنس من دون النوع».
خاص ًة للجنس كاملايش».
((( يف حاشية النسخة« :فإنّه جيوز أن يكون عارض النوع ّ
ِ
العارض لإلنسان».
((( يف حاشية النسخة« :كاحليوان العارض لألبيض،

يت للحيوان األبيض ،واحليوان األبيض
((( يف حاشية النسخة« :كاحليوان األبيض ،فإن احليوان ذا ٌّ
عارض لإلنسان ،مع ّ
يت له».
أن احليوان ذا ّ
((( يف حاشية النسخة« :كاجلنس العارض للفصل».
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املر�صد الثالث
يف القول ال�شارح
وفيه فصول:

[الف�صل] الأ ّول :يف �إمكان التعريف
كثريا من املاه ّيات بالضرّ ورة ،ونطلب تعريفها ،وحيصل لنا العلم هبا؛ إ ّما
إنّا نجهل ً
بالكُنه أو ببعض االعتبارات ،واست ُِد ّل عىل املنع بوجهني:
األول(((ّ :
تقديري العلم به وجهله؛ الستحالة
إن املطلوب يستحيل طلبه عىل
ّ
َ

املتصور من ّ
كل وجه ،وعد ِم الشعور بأنّه املطلوب.
حتصيل احلاصل ،وعد ِم الطلب لغري
َّ
وال ينفع العلم به من وجه دون آخر ،لعود البحث إىل الوجهني(((.
ال ّثاين :إنّه إن ُعرف بنفسه أو بجميع أجزائه ا ّلتي هي نفسه ،لزم تقدّ م اليشء عىل
نفسه؛ وإن ُع ِرف ببعض أجزائه دار؛ ّ
معرف جلميع أجزائه ،وإن
املعرف لليشء ّ
ألن ّ
َ
املسبوق لكونه
العلم باختصاصه(((،
أيضا؛ الستدعاء التعريف به
عرف باخلارج دار ً
َ
((( هذا ما أورده (مائن) عىل سقراط ،راجع رشح املطالع ،ص.105
((( أي :الوجه املعلوم من املطلوب والوجه املجهول منه؛ قال املصنّف يف األرسار يف هذا
املقام (ص« :)46و اجلوابّ :
أن املطلوب ليس هو الوجه املعلوم وال الوجه املجهول؛ بل املاه ّية
إن النّفس تعرف آخر األمر ّ
ثم ّ
أن احلاصل هو مطلوهبا؛ لِـام حصل عندها
املوصوفة بالوجهنيّ ،
التصور الناقص هلا».
ّأولاً من
ّ
باملعرف.
((( أي اختصاص ذلك اخلارج ّ
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ّ
وألن علم االختصاص يستدعي معرف َة مجيع املاه ّيات.
نسبة بالعلم باليشء؛
تعريف باخلارج.
والتعريف باملركّب من الدّ اخل واخلارج
ٌ

[اعرتاض وجواب]

ُأ ِ
الصدق؛ الستلزام
األول باستحالة اجتامع مقدّ متيه عىل ّ
عرتض((( عىل [الوجه] ّ

ِ
ِ
كذ َب األُخرى ،وإنتاج عكس النّقيض مع ٍّ
عكس نقيض ٍّ
كل منهام ْ
كل منهام
عكس
ِ
َ (((
ثم بعكسه عكس النّقيض؛ وكذا
املحال  ،وكذا لو كانتا سالبتني ،بأن تَعك َس إحدهيامّ ،
لو كانتا متّصلتني.

ُ
ِ
عكس نقيض ٍّ
وأجيب ّ
أعم موضو ًعا من عني األُخرى،
عكس
بأن
َ
كل منهام ّ

األخص .وهو
األعم ،وثبوته جلميع
فال تناقض؛ جلواز سلب الشيّ ء عن بعض أفراد
ّ
ّ
خمتص بموضو ٍع مت ٍ
واألعم ّ
أن((( موضوع ال ّثانية اخلارج ّية إن
ّحد لوصفني متقابلني؛
ٌّ
ّ
ِ
أخص من عكس عكس نقيض
السلب يقتيض كذهبا ،فهي معدولة ،فتكون ّ
ُأخ َذ بحسب ّ
األوىل .ونمنع يف املتّصلتني املنافاة بني عكس عكس نقيض إحدهیام وعني األُخرى ،جلواز

أن يلزم النّقيضان ليشء واحد .وكون ّ
الشعور ملزو ًما للنّقيضني وكذا عدمه ال يستلزم
اجتامع النّقيضني؛ ّ
جزئي ،فال يلزم منه اجتامع النّقيضني؛ إلمكان تغاير
ألن االستلزام
َ
ٌّ
الزمان .فال جيتمع االستلزام وصدق املقدّ م.
ّ

السؤال؛ ّ
ألن املطلوب
واجل��واب جيوز اتّصاف املطلوب بالوجهني وال يعود ّ

املوصوف ،ال الوجهان.

((( املعرتض هو رشف الدين املراغي ،راجع :رشح املطالع ،ص.105
عكس نقيض أحدمها مع أصل اآلخر أنتج املحال.
((( أي :إذا ُركِّب
ُ
((( كذا.
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واملعرف لليشء
فإنا علل،
ّ
وعن الثاين :أن جمموع األجزاء ليس هو نفس الشيّ ء ،هّ

معر ًفا جلميع أجزائه ،إلمكان سبق بعض األجزاء ،أو كونه بدهي ًّيا.
ال جيب أن يكون ّ

نعم ،املعرفة تتو ّقف عىل معرفة اجلميع.

واالختصاص هو الرشط ال العلم به ،س ّلمنا ،لكن متو ّقف عىل املعرفة ببعض
ٍ
ب الكامل ومعرفة مجيع ما عداه ٍ
ٍ
بمحال.
شامل ليس
بأمر
االعتبارات ،وتط ُل ُ

احلد
الف�صل ال ّثاين :يف ّ
وفيه سبعة((( مباحث:

احلد]
[املبحث الأ ّول :يف تعريف ّ

قول ٌّ
أ :احلدّ ٌ
نعرف احلدّ من حيث أنّه حدّ
دال عىل ماه ّية اليشء ،وال دور؛ ألنّا ّ

حيدّ ه ،ال من حيث هو حدّ .

ومن أدخل (الوجازة)((( أخطأ؛ ألنّه َ
أدخ َل نو ًعا من املضاف يف حدّ غريه.

[املبحث ال ّثاين :يف بع�ض �شروط التّعريف]

للمعرف سوا ٌء احلدّ والرسم؛ ألنّه ع ّلة ،وأن
مغايرا
املعرف جيب أن يكون
ّ
ً
بِّ :
(((
ترجح أح��دُ املتساويني
املعرف ،وإلاّ دار ،أو ّ
املعرف عىل معرفة َّ
تتقدّ م معرفة ِّ

((( يف األصل( :ح) ،وهو إشارة إىل الرقم (ثامنية) ،والصحيح (ز) ،فهو يعادل الرقم (سبعة)
هوز.
بحسب حروف أبجد ّ
((( أي :من أدخل الوجازة يف تعريف احلد فقال« :احلد قول وجيز يدل عىل ماهية اليشء» أخطأ.
الطويس شارح اإلشارات إىل مجاعة من املنطقيني .راجع :رشح اإلشارات،
وقد نسبه املحقق
ّ
ج ،1ص.100
((( عطف عىل (أن يكون).
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ملرجح ،فال جيوز تعريف الشيّ ء بنفسه وال بمساويه وال باألخفى وال بام تتو ّقف
ال ّ
معرفته عليه بمرتبة أو بمراتب.

[املبحث ال ّثالث� :شرط �آخر للتعریف]

واملعرف يف العموم ال املفهوم؛ وإلاّ لزم التعريف
املعرف
َّ
ج :جتب املساواة بني ِّ

باألخفى أو انتفا ُء ّ
أقل مراتبه(((.

والر�سم]
الرابع :يف �أق�سام ّ
احلد ّ
[املبحث ّ

املعرف إن كان داخلاً فهو احلدّ التا ّم إن اشتمل عىل مجيع األجزاء ،والنّاقص
دِّ :

الرسم التا ّم إن م َّي َزه عن مجيع ما عداه ،والناقص إن
إن مل يشتمل .وإن كان
ً
خارجا فهو ّ
م ّيزه عن البعض.

حكم ُه ما تقدّ م(((.
واملركّب من الدّ اخل واخلارج
ُ

[املبحث اخلام�س :يف عدم جواز كون املفرد حدًّ ا �أو ر�س ًما ناق�صني]

بعضهم((( َ
كاخلاصة.
ناقصا
هـَ :ج َّوز ُ
ّ
رسام ً
كون املفرد حدًّ ا ً
ناقصا كالفصل وحده ،أو ً
ألن النّاطق والضاحك يدلاّ ن عىل ٍ
وفيه نظر؛ ّ
يشء ما له نطق أو ضحك من غري
ّ

ً
أخص أو مساو ًيا،
أعم من اإلنسان أو
تقييد((( ،فيكون مفهومهام
ّ
حمتمال ألن يكون ّ
((( املراد من ّ
أقل مراتب التّعريف هو (التّمييز) .راجع :األرسار اخلف ّیة ،ص.44
((( أي ما تقدّ م من ّ
أن التعريف باملركّب من الدّ اخل واخلارج تعريف باخلارج.

القزويني (ت 675هـ) صاحب
والكاتبي
الرازي (ت 606هـ)،
((( مراده من البعض فخر الدّ ين
ّ
ّ
ّ
الشمس ّيةُ .ينظر :القواعد اجلل ّية ،ص 238و.239
((( أي من غري تقييد ّ
بأن ذلك اليشء حيوان أم غريه.
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التصور ما مل يتق ّيدا بام يقتيض التخصيص بالنوع
فإذن اليفيدان بمجردمها التمييز وال
ّ
كل تعريف من َع َلمني من ح ّقهام أن ّ
أقل يف ّ
كاجلنس ،فإذن ال ّ
يدل عليهام لفظان .وهلذا

عدّ وا التعريفات يف األقوال املؤ ّلفة.

حد]
ال�ساد�س :يف � ّأن الب�سيط ال ُي ّ
[املبحث ّ
ثم إن كان جز ًءا من غريه ُحدّ به؛
يعرف بلوازم خارج ّيةّ .
و :البسيط ال يحُ دّ وقد َّ

وإلاّ فال.

أيضا؛ وإلاّ فال.
واملركّب يحُ دّ ؛ فإن كان جز ًءا من غريه ُحدّ به ً

احلد التّا ّم]
ال�سابع :يف لزوم رعاية الترّ تيب يف ّ
[املبحث ّ
والصور ّية؛ بأن يقدَّ َم اجلنس،
ز :احلدّ التا ّم جيب أن ُيذكر فيه مجيع األجزاء املا ّد ّية ّ

ثم يق ّيد بالفصل .فإن ُغيرِّ َ الترّ تيب فاحلدّ ناقص.
ّ

وجيوز تركّب املاه ّية ال من األجناس والفصول ،فيجب ذكر تلك األجزاء بأمجعها

يف احلدّ التّا ّم.

ذكرمها فيه.
وإذا كان لليشء فصالن متساويان وجب ُ

الر�سم
الف�صل ال ّثالث :يف ّ
قد يكون بعض ال ّلوازم يفيد كنه ملزومها ،فيساوي ا ّلتعريف باحلد؛ وقد يكون

ناقصا.
الكل ،فيكون تا ًّما أو
اجلزئي ،فيكون ً
ّ
كذلك ،فيفيد التم ّيز يّ َّ

وقيلْ :
َّب من الدّ اخل واخلارج فهو التّا ّم ،وإلاّ فالنّاقص.
إن ترك َ

واألقرب ما تقدّ م.
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أجود .وحيتمل
والرسوم تتفاوت يف اجلودة وال��رداءة؛ فام كان أكثر
ظهورا كان َ
ً

الزيادة والنّقصان ،بخالف احلدود التّا ّمة.
ّ

ُعرف((( ّإال بعد معرفة امللزوم ،فيدور.
قيل :مساواة اللاّ زم رشط ،وال ت َ

ونعرف باملركّب.
و ُأجيب بأنّا نركّب ال ّلوازم العا ّمة ّ
هبا.

وليس بج ّي ٍد؛ لورود السؤال يف املركّب .بل اجلوابّ :
أن املساواة رشط ،ال العلم
واملثال مندرج يف الرسم؛ ألنّه تعريف بكون اليشء مشا ًهبا(((.

واعلم ّ
أعم؛ لوروده يف
والرسم ّ
أتم من الرسم؛ إلفادته معرف َة احلقيقةّ ،
أن احلدّ ّ

البسائط.

الرابع :يف ما ُيح َ
رتز عنه يف احلدود والر�سوم
الف�صل ّ
وفيه أربعة((( مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف �أق�سام ما ُيح َ
رتز عنه يف احلدود والر�سوم]

رتز عنه يف احلدود والرسوم منه ما يتع ّلق باأللفاظ؛ ومنه ما يتع ّلق باملعاين.
أ :ا ّلذي يحُ َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
يوجد
فمن املواضع ال ّلفظية التعريف بألفاظ غريبة وحش ّية أو جماز ّية ،فإن اتّفق أن ال َ

للمعنى ٌ
مناسب معتا ٌد فل ُيخرتع له لفظ من أشدّ األلفاظ مناسب ًة له(((.
لفظ
ٌ

((( أي املساواة.
((( ُينظر :األرسار اخلف ّية ،ص 48و.49
هوز.
((( يف األصل( :د) وهو إشارة إىل الرقم (أربعة) بحسب حروف أبجد ّ
((( هذه الفقرة مأخوذة بعينها من كالم الشيخ يف اإلشارات ،راجع :رشح اإلشارات ،ج ،1ص.106
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احلد ّية]
[املبحث ال ّثاين :يف بيان بع�ض الأغالط ّ

ٍ
ٍ
ب :من األغالط احلدّ ّية ُ
بفصل فصلاً  ،أو
جنسا ،أو ما ليس
جعل ما ليس
بجنس ً

عوض القريب ،وكذا يف الفصل ،أو تغيرُّ الرتتيب ،فيقدّ م الفصل
ذكر اجلنس البعيد َ
ُ
عىل اجلنس.

[املبحث ال ّثالث :يف بيان بع�ض الأغالط الر�سم ّية]
ج :من األغالط الرسم ّية التعريف باألخفى أو املساوي ،وقد تقدّ م(((.

الرابع :يف بيان بع�ض الأغالط العا ّمة يف التّعريف]
[املبحث ّ

ِ
ّعريف التّكرير لغري رضورة وال حاجة؛ إ ّما للمحدود يف
د :من األغالط يف الت

بشـري) ،أو لبعض أجزاء احلدّ مثل( :اإلنسان حيوان
احلدّ  ،مثل( :اإلنسان حيوان
ّ

كرر للحاجة مثل ما إذا سئل عن (اإلنسان احليوان) فيحتاج إىل
جسامين ناطق) ،وإذا ّ
ّ

ذكر حدَّ يهْ ام ،وهو تكرار قبيح لوال السؤال أو الرضورة؛ إ ّما يف املركّبات ،وهي ا ّلتي
تركّب اليشء فيها مع عرضه ّ
يت ،فيقع الشـيء تار ًة يف حدّ ه ،وتار ًة يف حدّ عرضه
الذا ّ
ّ
يعرف األب بأنّه شخص ُي َو ِّلد آخر
الذا ّ
يت كـ(األنف األفطس) ،وإ ّما يف اإلضافات ،كام َّ

من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك.

يعرف معه؛ ألنّه دور ،بل الواجب
عرف كلاًّ منهام بصاحبه ،حيث ّ
وأخطأ من ّ

ُ
ختصيص البيان بام يراد
ثم
جمر َدين عن اإلضافة
ُ
السبب املوجب هلاّ ،
وذكر ّ
ُ
أخذمها ّ

تعريفه منهام.

((( يف املبحث الثاين من الفصل الثاين من هذا املرصد.
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املق�صد ال ّثاين
يف الق�ضايا و�أحكامها
وفيه مراصد:

املر�صد الأ ّول
يف الق�ضايا
وفيه فصول:

[الف�صل] الأ ّول :يف تعريف الق� ّضية

القض ّية واخلرب والقول اجلازم ألفاظ مرتادفة ،فهي معلومة غن ّي ٌة عن التّعريف .وقد

بـ(:أنا قول يقال لقائلها أنّه :صادق أو كاذب)(((.
ُع ِّرفت
هّ

وقيل :إنّه قول حيتمل الصدق والكذب أو التّصديق والتّكذيب(((.

وال ختلو هذه التّعريفات عن دورّ ،
الصدق والكذب من األعراض الذات ّية
فإن ّ

للخرب ،فال یمکن معرفتهام إلاّ بأخذه يف حدّ مها(((.

((( وهذا تعريف الشيخ يف اإلشاراتُ ،ينظر :اإلشارات والتنبيهات مع الرشح ،ج ،1ص.112

اخلونجي للقض ّية.
((( وهذا تعريف
ّ
((( أجاب املصنّف عن هذا اإلشكال يف القواعد اجلل ّية ،ص ،243فقال« :واجل��واب ّ
أن
تعريف له بامه ّية اخلرب ،فاختلفت
الصادق بأنّه خرب مطابق
ٌ
التّعريف إنّام هو للفظ اخلرب ،وتعريف ّ
جهة التو ّقف فال دور».
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واعت ُِذر ّ
عرف
بأن
املستغني عن التّعريف قد يعرض له نوع اشتباه بالتباسه بغريه ممّا ُي َ
َ

ويورد يف متييزه ما يتو ّقف معرفته عليه لو افتقر إىل تعريف؛ إذ ليس الغرض
مشاركته لهَ ،
حتديده ،بل ختليصه عن مشاهبه وباخلصوص(((.

ٍ
الصدق والكذب
يت
فذكر ّ
وهذا العرض ذا ٌّ
فذكر ُه للتّمييز ّأويلُ .
مستغن عن البيانُ ،

يف متييز اخلرب عن غريه من أصناف الرتاكيب ليس بمحال.

(((
َ
الصدق
ال يقال :من اخلرب ما ُيعلم صد ُقه ومنه ما ُيعلم كذبه ،فال يحَ تمل هذان

والكذب ،فيخرجان عن اخلرب ّية.

الصورة ال ينايف وجوب أحدمها من حيث ّي ٍة أخرى.
ألنّا نقول :االحتامل باعتبار ّ

الف�صل الثاين :يف �أق�سامها و�أجزائها
وفيه تسعة((( مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف انق�سام الق�ضية �إیل احلملیة وال�شرطیة]

قوهتام فهي محل ّية،
الرابطة إىل مفردين أو يف ّ
أ :القض ّية إن انح ّلت بحذف ّ
وإن انح ّلت إىل قض ّيتني فهي رشط ّية؛ إ ّما متّصلة إن ُح ِكم عىل أحد الطرفني بأنّه
(((
يستصحب((( اآلخر ،أو يستلزم((( ،أو بنفيهام؛ أو منفصلة إن ُح ِكم بتعاند طرفيها
((( كذا ،وال ّظاهر َّ
أن كلمة (وباخلصوص) زائدة ،فالحظ.
((( يف األصل« :هذين».

هوز.
((( -يف األصل( :ط) وهو إشارة إىل الرقم (تسعة) بحسب حروف أبجد ّ
((( يف حاشية النسخة« :إن كانت اتّفاق ّية».
((( يف حاشية النسخة« :إن كانت لزوم ّية».
((( يف األصل« :طرفيهام».
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إجيا ًبا((( ،أو سل ًبا((( ،أو فيهام(((؛ أو بنفيه(((.
يسمى موضو ًعا ،ويف الباقيتني مقدّ ًما؛ واملحكوم به يف
واملحكوم عليه يف احلمل ّية ّ

يسمى حممولاً  ،وفيهام تال ًيا.
احلمل ّية ّ
قيل عليه:

الشط ّية قض ّيتني حال َة االتّصال وليس كذلك.
[أ ]:إنّه يستلزم كون جزئَي رّ
[ب ]:وينتقض بقولنا( :طلوع ّ
الشمس يستلزم وجود النّهار ويعانده وجود

ال ّليل)ّ ،
فإن التّالزم والتّعاند موجودان وهي محل ّية.

ّ
الشمس وجد ال ّليل) ،أو(ك ّلام طلعت ّ
وألن قولنا( :ليس ك ّلام طلعت ّ
الشمس
[ج]:

مل يوجد ال ّليل) قد حكم فيهام بالتّعاند وهي متّصلة.

(إن زيدً ا عامل يوجب ّ
وألن قولناّ :
ّ
مكر ٌم) محل ّية ،مع انحالهلا إىل
[د]:
أن زيدً ا َ

قض ّيتني.

واجلواب عن (أ) :املراد ما يكون قض ّي ًة حال َة التّحليل ال الترّ كيب.
وعن (ب) :أنّه ليس حكماً عىل قض ّيتني بالتّالزم والتّعاند ،بل عىل مفردين.
أن داللته عىل التّعاند بااللتزام ،واملعترب ما ّ
وعن (ج)ّ :
يدل برصحيه عليهام.

الشط ّية هي ا ّلتي ّ
وعن (د)ّ :
للربط إىل قض ّيتني
أن رّ
تنحل بحذف األدوات املوجبة ّ
ِ
ٍ (*)
الرابطتني.
وأداة ّ
الربط؛ زمان ّية وغري زمان ّية ،وليس فيام ذكرتم من املثال إحدى ّ
((( يف حاشية النسخة« :مانعة اجلمع».
اخللو».
((( يف حاشية النسخة« :مانعة
ّ
((( يف حاشية النسخة« :حقيق ّية».
((( يف ال ّثالث .والضمري يف (بنفيه) راجع إىل (التعاند).
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ّ
نعم ،بحذف ّ
تنحل إىل قض ّيتني ،ولكنّهام ليسا دا ّلني عىل
(أن) [و] حذف (يوجب)
الربط.
ّ

وال�سلب]
[املبحث ال ّثاين :يف �أق�سام الق� ّضية من حيث الإيجاب ّ

ٍ
بّ :
واحد من هذه القضايا إ ّما موجبة ،وهي ا ّلتي حكم فيها ّ
بأن أحد الطرفني
كل

هو اآلخر أو يستلزم اآلخر أو يعانده ،وإ ّما سالبة ،وهي ا ّلتي حكم فيها بنفي ذلك.

فإن سلب ّ
واملوجبة أبسطّ ،
كل يشء ُيع َقل مضا ًفا إىل إجيابه فهو مسبوق باإلجياب.

[املبحث ال ّثالث :يف كيف ّية ت�سمية الق�ضايا من حیث احلقیقیة
واملجازیة]

باحلميل واملتّصل واملنفصل حقيق ٌة،
ج :تسمية املوجبات
��از(((؛
والسوالب جم ٌ
ّ
ّ
من حيث ّ
أن أجزاء السالبة مستعدّ ة للحمل واالتّصال واالنفصال .وتسمية املتّصلة
ِ
جماز؛ لرتكُّبها من قض ّيتني كاملتّصلة.
بالشطية حقيق ٌة،
رّ
واملنفصلة ٌ
الشط ّية.
واحلمل ّية أبسط من رّ
الشط ّية من أمثاهلا عىل ما يأيت.
وقد ترتكّب رّ

الرابع يف �أجزاء احلمل ّية]
[املبحث ّ

والرابطة بينهام ارتبا ًطا به
تتم احلمل ّية بأمور ثالثة :املوضوع ،واملحمولّ ،
د :إنّام ّ

الرابطة
يكون املوضوع هو املحمول ،أو ليس هو .ولو ّ
جمردين عن ّ
تصورنا ال ّطرفني ّ
إن سبب املجاز التقابلّ ،
((( يف حاشية النسخة« :وقد قيلّ :
السوالب تقابل املوجبات ،فأشبهت
فإن ّ
إطالق اسم أحد الضدين عىل اآلخر باملجاز».
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ثالث مغاير لل ّطرفني من ح ّقه أن ُي ّ
مل يكن هناك محل وال وضع ،فهناك معنى ٌ
دل عليه
يسمى رابطة؛ إ ّما يف قالب االسم كـ(هو) ،أو الكلمة كـ(يوجد) .وقد حتذف يف
بلفظ ّ

فتسمى القض ّية ثنائ ّي ًة ،ومعها ثالث ّي ًة .وختتلف ال ّلغات؛ ففي اليونان جتب
بعض ال ّلغات،
ّ
الرابطة مطل ًقا.
الزمان ّية((( ،ويف العرب ّية جتب ً
ّ
أيضا يف املتّصالت ،ويف ال ُفرس جتب ّ

الرابطة يف الق�ضايا احلمل ّية]
[املبحث اخلام�س :يف ّ

الرابطة كغريه ،وإن
هـ :املحمول إذا كان كلم ًة أو اسماً مشت ًّقا ،مل تكن حاجته إىل ّ
الضمري املستك ّن فيه إنّام ّ
الرابطةّ ،
يدل عىل موضوع غري معينّ ٍ ،
فإن ّ
كان ال بدّ فيه من ّ
ٍ
برابطة
الربطة إنّام هي للتّعيني ،فإذن القض ّية إ ّما ثالث ّية تا ّمة ،وهي املربوطة
واحلاجة إىل ّ
غري زمان ّية ،وإ ّما ثالث ّية غري تا ّم ٍة ،وهي املربوطة بالكلامت ،أو ما كان املحمول فيها كلم ًة
أو اسماً مشت ًقا(((؛ وإ ّما ثنائ ّية ،وهي ما حذف فيه األداة.
إن الكلامت ّ
وقيلّ :
السابق
تدل مع ما يستك ّن بعدها من ّ
الضمري العائد إىل املبتدأ ّ

عىل موضوع معينّ .

لغوي.
والنّزاع
ّ

الرابطة الزمان ّية]
[املبحث ّ
ال�ساد�س :يف ّ
غفورا
الزمان ّية قد تستعمل يف ما ال یکون زمان ًّيا ،كقولنا( :كان اللهّ
الرابطة ّ
ً
وّ :
ٍ
ّ
ثالثة يكون فر ًدا).
و(كل
رحيماً )

الرابطة الزمان ّية.
((( أي :جتب ّ
مجع بني ما قاله ّ
الرازي عليه.
الطوسـي ،وبني اعرتاض الفخر
الشيخ واتّبعه املح ّقق
ّ
((( وهذا ٌ
ّ
الرازي،
حممد ،رشح اإلشارات ،ج ،1ص 125و126؛
ُينظر :املح ّقق
ّ
الطويس ،نصري الدّ ين ّ
ّ
حممد ،منطق ّ
امللخص ،ص129و130؛ العلاّ مة يّ
احلل ،القواعد اجلل ّية ،ص.247
فخرالدّ ين ّ
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ال�سابع :يف كيف ّية الن�سبة الواقعة بني املو�ضوع واملحمول]
[املبحث ّ
ز :للموضوع نسبة املوضوع ّية إىل املحمول ،وللمحمول نسبة املحمول ّية إليه،

ومها متغايرتان ومتالزمتان؛ ّ
فإن املوضوع إذا كان بحيث يثبت له املحمول بالضرّ ورة،

كان املحمول بحيث يثبت للموضوع كذلك ،فال یمکن اختالفهام بالكيف واجلهة،
قوة األخرى.
وإحدامها يف ّ

ونسبة ّ
كل منهام إىل صاحبه غري نسبة صاحبه إليه بتلك النّسبة ،وإلاّ اتحّ د األصل

والعكس ،وهو كاذب ،لعدم التّالزم(((واالتّفاق((( ،فكيف جيب االتحّ اد؟.

الرابطة يف الق� ّضية]
[املبحث ال ّثامن :يف مو�ضع ّ

للرابطة التوسط بني ال ّطرفني؛ ألهنا نسبة بينهام.
بيعي ّ
ح :املكان ال ّط ّ

ٍ
أن ّ
واعلم ّ
نسبة ال بدَّ هلا من كيفية هي الوجوب واإلمكان واالمتناع ،فإن
كل
ِ
وللسور أن جياور املوضوع.
ألنا كيفية هلاّ ،
بيعي هلا أن جتاور الرابطة؛ هّ
ُذكرت فاملكان ال ّط ّ
وهو وإن كان جز ًءا من القض ّية املسموعة فليس جز ًءا من القض ّية املعقولة؛ ألنّه ليس
إلاّ ال ّلفظ الدّ ّال عىل قدر أفراد ما يثبت له املحمول ،وذلك القدر هو املوضوع ،فليس

قسموا القض ّية
الرابطة واجلهة .وهلذا مل ُي ِّ
له يف احلقيقة اعتبار مغاير للموضوع ،بخالف ّ
ألجله إىل اخلامس ّية.

[املبحث التّا�سع� :شبهة ودفع]

ٍ
وألن ّ
ّ
كل
معقول ،وإلاّ لكان متم ّي ًزا ،فيكون ثابتًا؛
السلب املطلق غري
ط :قيلّ :
((( يف حاشية النسخة« :يف العكسّ ،
فإن بعض القضايا ال تنعکس».
الكم».
((( يف حاشية النسخة« :يف العكس يف ّ
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السلب له مت ّيز،
للسلب مت ّيز ألمكن سلبه وذلك ّ
مت ّيز ُيفرض فإنّه يقابله سلب ،فلو كان ّ

فيكون اليشء مقابلاً لنفسه.

(السلب املطلق غري معقول) يستلزم التّناقض ،وال استبعاد يف
واجلواب :قولكمّ :

كون اليشء مقابلاً لنفسه باعتبارين.

الف�صل الثالث :يف املح�صورات
وفيه مخسة((( مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف انق�سام الق�ض ّیة من حیث املو�ضوع]

سميناها (الطبيع ّية) ،وإ ّما
أ :موضوع القض ّية إما أن يكون هو نفس ال ّطبيعة ،ونحن ّ

(((
سميناها (القضية العا ّمة) ،وإ ّما أن يكون مع
أن يكون هو ال ّطبيعة بقيد العموم ،ونحن ّ

قيد التشخص ،فإن كان مع َّينًا فهي (املخصوصة) و(الشخص ّية) ،وإ ّما أن ال يكون ،وهي
كم ّيتها فهي (املهملة) ،وإن
داخلة حتت اجلزئ ّية ،وإ ّما أن يكون هو األفراد ،فإن مل تبينَّ ّ

ب ِّينت((( فهي(املسورة) و(املحصورة) ،فإن ُحكم عىل اجلميع فهي الكل ّية ،إ ّما موجبة أو
سالبة ،وإن حكم عىل البعض فهي اجلزئ ّية موجبة وسالبة.

ال�سور و�ألفاظه]
[املبحث ال ّثاين :يف تعريف ّ

سورا ،وهو يف املوجبة الكلية ّ
(كل) ،ويف
يسمى ً
كم ّية األفراد ّ
ال ّلفظ الدّ ّال عىل ّ
هوز.
((( يف األصل( :هـ) وهو إشارة إىل الرقم (مخسة) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
جنس) ،و(اإلنسان نوع)».
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :احليوان ٌ
((( يف األصل« :بينّ ».
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السالبة الكلية (ال يشء) و(ال واحد) ،ويف املوجبة اجلزئ ّية (بعض) و(واح��د) ،ويف
واألول ّ
السالبة اجلزئ ّية (ليس ّ
يدل عىل سلب
كل) و(ليس بعض) و(بعض ليس).
ّ

فإن السلب عن ّ
احلكم عن ّ
الكل باملطابقة وعن البعض بااللتزام؛ ّ
الكل ال ّ
ينفك عن
السلب يّ
قطعي ،واألخريان بالعكس.
فاجلزئي
واجلزئي،
الكل
ٌّ
ّ
ّ

��م من السلبني ،فكيف ي ّ
ال یقال :السلب عن ّ
��دل عىل أحدمها بعينه
الكل أع ّ
ٍ
بيشء من الدّ الالت.
اخلاص
بااللتزام؟ وقد علم أنّه ال داللة للعا ّم عىل
ّ
اآلخر كان
والز َم أحدُ مها
منحرصا يف أمرين
الكيل
ألنّا نقول :إذا كان وجود
َ
َ
ً
ّ

للكيل ،فتجب داللة االلتزام .وال ّثاين ال يستعمل لإلجياب البتّة ،ويمكن
الالزم الز ًما
ّ

للكل ،والثالث بالعكس.
أن يستعمل يّ ّ

[املبحث ال ّثالث :يف �أن الأ�سوار قد تذكر لبيان ك ّم ّية الأجزاء �أي�ضً ا]
مر ،ولبيان كم ّية األجزاء(((.
ج :هذه األسوار قد تذكر لبيان كم ّية اجلزئ ّيات ،عىل ما ّ

والفرق َّ
األول ال يتح ّقق يف املخصوصات؛ وال ّثاين ال يتح ّقق يف املحصورات.
أن ّ

فإنا لبيان كم ّية العدد،
وقول األسوار عىل األجزاء واجلزئيات باالشرتاك املعنوي؛ هّ

سواء كانت الكم ّية يف األجزاء أو اجلزئ ّيات.

الرابع :يف � ّأن املهملة يف ق ّوة اجلزئ ّية]
[املبحث ّ
قوة اجلزئية بمعنى التالزم؛ ألنّه إذا صدق (اإلنسان كاتب) ،صدق
د :املهملة يف ّ

مجيع األفراد يف مجيع األوقات،
املحمول عىل شخص من أشخاصه ،وإلاّ ل َع َّم السلب َ
وهو يستلزم كذب الثبوت .وإذا صدق قولنا( :هذا اإلنسان كاتب) ،صدق (اإلنسان
((( يف حاشية النسخةّ :
«كل األعضاء بدن».
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كاتب)؛ ّ
ألن (هذا اإلنسان) عبارة عن اإلنسان املق ّيد بقيد(كونه هذا) ،وإذا صدق

(((

ّ
وألن املحمول إذا صدق عىل أفراد
احلكم عىل املركب صدق عىل مفرداته املحمولة(((،

اجلزئي .وإذا صدق
املوضوع فالبدّ وأن يصدق كل ًّيا أو جزئ ًيا .وعىل التقديرين يصدق
ّ

عىل بعض ما صدق عليه املوضوع فقد صدق عىل ما صدق عليه املوضوع.

[املبحث اخلام�س :يف الق� ّضية املنحرفة]
هـ :لـماّ يشكّك العقل يف صدق املحمول عىل مجيع أفراد املوضوع أو بعضها ،ال جرم
[أن] افتقر إىل ما ّ
يدل عىل أحدمها؛ أ ّما الصادق عىل اليشء فال(((ّ ،
ْ
فإن اليشء من حيث

هو هو ال یکون ك ّل ًيا ،وإنّام يعرض له الكل ّية عند مقول ّيته عىل كثريين ،فام مل ُيعترب كثر ٌة يف
لفظ ٌّ
موضوعاته مل يعرض له الكل ّية .والسور ٌ
دال عىل تقدير تلك الكثرة ،فإذا ورد عىل

وسميت (منحرفة).
املحمول انحرفت القض ّية عن املجرى
الطبيعي ِّ
ّ

[أقسام القضية املنحرفة]
وأقسامها أربعة:

األول :أن يكون الطرفان شخص ّيني ،فإن ُق ِرن باملحمول سور إجياب يّ
جزئي،
كل أو
ّ
ّ
كذبت ،وإن ُقرن به سور السالبتني صدقت ،إلاّ أنا ِ
توهم ّ
أن كون((( املحمول متعدّ د
هّ

األفراد.

((( يف حاشية النسخة« :احرتاز عن مثل قولنا( :السقف واجلدار بيت) ،فإنّه ال يلزم من صدقه
ُ
بيت)».
بيت) ،و(اجلدار ٌ
صدق (السقف ٌ
((( يف حاشية النسخة« :احرتاز من أفراد العرشة ،مثل( :اإلنسان كاتب) صدق عىل مفرداته ،وهو
(احليوان كاتب) ،و(الناطق كاتب)».
((( أي :املحمول ال يفتقر إىل ما ّ
كم ّية أفراده.
يدل عىل ّ
أن كلمة ّ
((( الظاهر َّ
(أن) هنا زائدة.
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يب؛ وإن قرن به حرف السلب أو
هذا إن مل يقرن باملوضوع يشء أو قرن به سور إجيا ّ

سلبي فاألمر بالعكس.
سور
ٌّ
ٌ

كاألول.
الكل ،وحكمه
ال ّثاين :أن يكون
ّ
الشخيص حممولاً عىل يّ ّ
ّ

فكاألول،
مسو ًرا
الكل حممولاً عىل
ّ
الشخيص :فإن كان املوضوع َّ
ّ
ال ّثالث :أن يكون يّ ّ

اجلزئي ،وإن
كل ،فيصدق السلب
ّ
وإن مل يكن ،كذبت إن ُقرن باملحمول سور إجياب يّ ّ

الكل بالعكس.
قرن به إجياب
ّ
جزئي صدقت يف الواقع وكذبت يف غريه .والسلب يّ ّ
رافع للحكم فاألمر بالعكس.
ولو قرن باملوضوع
ُ
حرف سلب ٌ

الرابع :أن يكونا كل ّيني ،فإن كان املوضوع مهمل((( كذبت((( مع اإلجياب يّّ
الكل،

الكل بالعكس.
اجلزئي ومع املوجب
فيصدق مع السلب
اجلزئي يف الواقعّ .
ّ
ّ
والسالب يّ ّ

وإن قرن باملوضوع حرف سلب فاألمر بالعكس.

مسو ًرا :فإن كان موج ًبا ك ّل ًيا ،كذب معه مثله ،إلاّ إذا ُأريد
وإن كان املوضوع َّ

(((
اجلزئي يف
اجلزئي مطل ًقا ،ومع املوجب
املجموعي يف املساوي((( فيصدق مع السلب
ّ
ّ
ّ

((( يف حاشية النسخة« :مثل :اإلنسان ناطق».
«ألن املوضوع إ ّما أن يراد به طبيعة اإلنسان ً
((( يف حاشية النسخةّ :
األول
مثال أو املهملة؛ فإن كان ّ
ٍ
كذبت؛ الستحاله اتّصاف ال ّطبيعة من حيث هي هي ّ
واحد من أفراد ماه ّية أخرى؛ ّ
ألن
بكل
ٍ
طبيعة اإلنسان مثلاً حممولة عىل زيد ،فلو اتّصفت ّ
بكل واحد واحد من أفراد النّاطق أو احليوان
ٍ
مثلاً لزم اتّصاف زيد ّ
واحد واحد من أفراد الناطق أو احليوان ،وهو حمال ،وإن كان الثاين
بكل
ٍ
ّ
أيضا؛ الستحالة اتّصاف بعض أفراد اإلنسان مثلاً
بكل واحد واحد من أفراد احليوان
كذبت ً
أو الناطق».
ٍ
ٍ
كل ٍ
(كل إنسان ّ
األعم ،مثلّ :
(كل إنسان ّ
((( يف حاشية النسخة« :مثلّ :
كل
ناطق) ،وتكذب يف
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
إنسان ّ
حيوان) ،ويف غري الواجب ،مثلّ :
رصح يف هذا املوضع ّ
بأن
كل
(كل
حجر) .لك ّن الشيخ ّ
إنسان) َّ ٍ
ٍ
ذلك خارج عن املراد هنا ،فإنّا نريد ّ
الكل املجموعي».
بـ(كل
كل فرد فرد ،ال يّ ّ
ٍ
ٍ
إنسان ليس ّ
((( يف حاشية النسخة« :مثلّ :
حيوان».
كل
كل
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(((
اجلزئي .وإن كان سال ًبا
الواقع((( .والسلب الكيل بالعكس((( .وكذا املوضوع املوجب
ّ
(((
اجلزئي ،وإن كان سال ًبا جزئ ًيا فحكمه عكس املوجب
كل ًّيا فحكمه عكس املوجب
ّ

الكل.
يّ ّ

مسو ًرا أو كان املحمول موج ًبا جزئ ًيا أو
والضابط أنّه ك ّلام كان أحد الطرفني
شخصا ّ
ً

سال ًبا جزئ ًّيا ،وجب اختالف الطرفني يف مقارنة حرف السلب ،وإلاّ وجب اختالفهام

(((

يف م���ا ّدة االم��ت��ن��اع وم��واف��ق��ه��ا(((م��ن امل��م��ك��ن؛ وت��واف��ق��ه�ما((( يف م���ا ّدة ال��وج��وب
وموافقه(((.

الرابع :يف حتقيق املح�صورات
الف�صل ّ
وفيه سبعة((( مباحث:
ٍ
إنسان بعض الناطق) ،وتكذب يف املمتنع وموافقه ،مثلّ :
((( يف حاشية النسخة« :مثلّ :
(كل
(كل
ٍ
إنسان بعض احلجر)».
ٍ
((( «فيصدق يف املمتنع وموافقه ،مثلّ :
إنسان ال يشء من احلجر) ،ويكذب يف الواجب
(كل
ٍ
وموافقه ،مثلّ :
إنسان ال يشء من احليوان)».
(كل
ٍ
الكل ،مثل( :بعض اإلنسان ّ
حيوان) فيصدق
كل
((( يف حاشية النسخة« :فإنّه يكذب مع املوجب ّ يّ
اجلزئي يف الواجب وموافقه ،مثل( :بعض
اجلزئي .ويصدق مع املوجب
السلب
ّ
ّ
مع نقيضه وهو ّ
اإلنسان بعض الناطق) .ويكذب يف املمتنع ،مثل( :بعض اإلنسان بعض احلجر) .ويصدق مع
الكل يف املمتنع وموافقه ،مثل( :بعض اإلنسان ال يشء من احليوان)».
ّ
السلب يّ ّ
((( يف حاشية النسخة« :ألنّه نقيضه ،فيتعاكسان يف احلكم :يصدق حيث يكذب ذاك ويكذب
حيث يصدق».
((( يف حاشية النسخة« :يف الكيف».
((( يف حاشية النسخة« :أي املمكن غري الواقع».
((( يف حاشية النسخة« :يف الكيف».
((( يف حاشية النسخة« :أي املمكن الواقع».
هوز.
((( يف األصل( :ز) وهو إشارة إىل الرقم (سبعة) بحسب حروف أبجد ّ
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[املبحث الأ ّول :يف حتقيق املوجبة الك ّل ّية]

ٍ
(كل «ج» «ب») ،نعني به أن ّ
أ :إذا قلناّ :
واحد ممّا يصدق عليه «ج» صد ًقا
كل

دائم((( أو غري دائ ٍم((( ،وسواء كانت اجليم ّية((( ذاته أو صف ًة له(((؛ وسواء كان موجو ًدا

يف اخلارج أو يف العقل أو يف الفرض ّ
هني لكن برشط كونه «ج» بالفعل ،حال احلكم
الذ ّ
أو قبله أو بعده فهو «ب» بالفعل ،أو بام يق ّيد من اجلهات .فال يدخل فيه ما يمتنع أن
يكون «ج» ،وال ما يمكن اتّصافه بـ«ج» وليس موصو ًفا بالفعل ،كام ذهب إليه أبو نرص

يب ،وال ما هو«ج» يف اخلارج ،كام ذهب إليه بعض القدماء؛ ّ
ألن اجليم املوجود يف
الفارا ّ
اخلارج هو بعض «ج» ال ك ّله.

[املبحث ال ّثاين :يف حتقیق معنى قولناّ :
(كل «ج»)]

ب :ال نعني بقولناّ :
العقيل
الكل
الكل
ّ
ّ
املنطقي ،وال يّ َّ
(كل «ج») ،ك ّل ّي َة «ج» ،أي يّ ّ
املجموعي((( ،وال ما حقيقته حقيقة «ج»ّ ،
كل أي ّ
الكل من حيث هو ّ
وال ّ
الكل
وإال
ّ

(((

مل يتعدّ احلكم من األوسط إىل األصغر أو انتفى الوسط .وال نعني به ما هو موصوف
ٍ
فرضا أو فعلاً ؛ ّ
صفات.
وألن أكثر موضوعات املسائل غري
بـ«ج»؛ وإلاّ لزم التّسلسل إ ّما ً

أعم ،بحيث يشمل ما حقيقته«ج» وما هو موصوف به.
بل نعني به ما هو ّ

ٍ
((( يف حاشية النسخة« :كقولناّ :
منتصب القامة إنسان)».
(كل
ٍ
((( يف حاشية النسخةّ :
ضاحك إنسان».
«كل
ٍ
((( يف حاشية النسخةّ :
إنسان حيوان».
«كل
ٍ
((( يف حاشية النسخةّ :
«كل ضاحك حيوان».
ٍ
ٍ
إنسان حيوان)ّ ،
((( يف حاشية النسخة« :فانّه يصدقّ :
حيوان جنس) مع كذب النتيجة».
و(كل
(كل
ٍ
ٍ
ّ
عضو ُ
بدن اإلنسان) مع كذب
و(كل
عضو)،
((( يف حاشية النسخة« :فإنّه يصدق( :يدُ زيد
ٌ
النتيجة».
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واحلقيقي]
الذكري
[املبحث ال ّثالث :يف املو�ضوع
ّ
ّ

ج :املوضوع يف ّ
يسمى ذات
يسمى عنوان املوضوع ،واملوضوع يف احلقيقة ّ
الذكر ّ

املوضوع .و ّملا أمكن التّعبري عن ّ
الذات تارة بلفظ موضو ٍع هلا ،وأخرى بلفظ موضوع

َلوصفها ،ال جرم ،أمكن اتحّ اد العنوان ّ
والذات وتغايرمها.

الرابع :دفع �شبهة]
[املبحث ّ

بـ(كل «ج») ّ
ّ
مسمى «ج» يدخل حتت قولناّ :
كل ما
(كل «ج») .وقيل :املراد
دّ :
ٍ
املسمى
يصدق عليه«ج» من األفراد الشخص ّية ،فال يدخل
حينئذ(((.
ّ

[املبحث اخلام�س :يف الق� ّضية احلقيق ّية واخلارج ّية]

قسم قو ٌم((( القض ّية إىل حقيق ّية ،وهي ا ّلتي ُيعنى هبا ّ
كل ما لو وجد وكان «ج»
هـّ :

فهو بحيث لو وجد كان «ب» ،عىل معنى محل احليث ّية الثانية عىل ما له احليث ّية األوىل،

ال عىل معنى االتّصال؛ وإىل خارج ّية ،وهي ا ّلتي يعني هبا كل «ج» يف اخلارج فهو«ب»
يف اخلارج.

والتّحقيق ما قلناه ّأول(((.
«ومسمي ج يدخل حتت قولناّ :
(كل «ج») ،فإن ُأريد بقولنا:
((( قال املصنّف يف األرسار:
ّ
(كل«ج») ُّ
ّ
كل ما يصدق عليه «ج» من األفراد الشخص ّية أو النّوع ّية ،خرج .وكذلك لوكان
جنسا و َعنَـ ْينا ّ
كل ما يصدق عليه «ج» من األفراد الشخص ّية أو النوع ّية .والشيخ قد
املسمى ً
ّ
األول» .راجع :األرسار اخلف ّية ،ص.62
اصطلح عىل املعنى الثاين دون ّ
((( نسبه املصنّف يف موضع آخر إىل ّ
املتأخرينُ .ينظر :األرسار اخلف ّية ،ص.63
درة التاج ،ص.369
((( ُينظر:
ّ
الشريازي ،قطب الدينّ ،
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ال�ساد�س :يف حتقيق املوجبة اجلزئ ّية]
[املبحث ّ

و :املوجبة اجلزئ ّية هي ا ّلتي حيكم فيها عىل بعض ما حكم فيه يف املوجبة الك ّل ّية.

فإذا قيل( :بعض «ج» «ب») كان معناه :بعض ما يصدق عليه «ج» بالفعل ،يف الوجود
أو ّ
السلب يف البعض اآلخر ،كام ت ََو َّهم
الذهن أو الفرض
العقيل ،فهو «ب» .وال يلزم ّ
ّ

َمن ال حتقيق له.

ال�سالبتنی الك ّل ّية واجلزئ ّية]
ال�سابع :يف حتقيق ّ
[املبحث ّ

السالبة الك ّل ّية هي ا ّلتي ترفع املحمول عن مجيع آحاد املوضوع ا ّلذي اعتربناه يف
زّ :

املوجبة سل ًبا بالفعل عىل اإلطالق.

وقيلّ :
سلب«ب» عن مجيع آحاد «ج» ما دام
إن معنى (ال يشء من «ج» «ب»)
ُ

موصو ًفا بـ«ج»(((.

وتسمى هذه (العرف ّية) ،وسيأيت تفصيلها(((.
وهذا بحسب التّعارف العا ّم ّي،
ّ

والسالبة اجلزئ ّية هي ا ّلتي ترفع احلكم عن بعض األفراد.
ّ

الف�صل اخلام�س :يف العدول والتّح�صيل
وفيه مخسة((( مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف � ّأن مناط �إيجاب الق� ّضية و�سلبها �إيجاب الربط و�سلبه]
الربط أو
أ :إجياب القض ّية وسلبها ليس إلجياب ال ّطرفني وسلبهام؛ بل إلجياب ّ

((( ُينظر :اإلشارات والتنبيهات مع الرشح ،ج ،1ص.169-167
((( يف املبحث الثاين من الفصل اآليت.
هوز.
((( يف األصل( :هـ) ،وهو إشارة إىل الرقم (مخسة) بحسب حروف أبجد ّ
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بحي فهو ال عامل) فالقض ّية موجبة ،وإن كان ال ّطرفان سل َبني.
سلبه .فإذا قيل( :ما ليس ٍّ

موجبني.
وإذا قلنا( :زيد ليس بعاملٍ) فالقض ّية سالبة ،وإن كان ال ّطرفان َ

[املبحث ال ّثاين :يف مناط التح�صيل والعدول يف الق� ّضية]
(حمصلة) إن كانت موجبة ،و(بسيطة) إن
ب :املحمول إن كان وجود ًّيا فالقض ّية
ّ

كانت سالبة؛ وإن كان عدم ًّيا فهي (املعدولة).

نادرا يف طرف املوضوع ،وإذا ُأطلقت املعدولة ُأريد به معدولة
وقد يعترب العدول ً

املحمول.

وحمصلتهام،
وقد حصل باعتبار العدول والتحصيل أربعة أنواع :معدولة الطرفني،
ّ

حمصلة املحمول ،وبالعكس.
ومعدولة املوضوع ّ

[املبحث الثالث :يف بيان الفرق بني املوجبة املعدولة وال�سالبة
املح�صلة]
ّ
ج :إنَّه قد يقع االلتباس بني املوجبة املعدولة والسالبة البسيطة ،بخالف البواقي؛

لوجود حرف السلب يف طرف املحمول فيهام.
ويقع الفرق بينهام يف ال ّلفظ واملعنى:

أما ال ّلفظ :فالقضية إن كانت ثالث ّية كانت سالبة إن تقدّ م السلب عىل الربط،

ومعدولة إن ّ
تأخر ،وإن كانت ثنائ ّية فبالن ّية واالصطالح ،كوضع (غري) و(ال) للعدول،

و(ليس) للسلب.

ّ
وأ ّما املعنى :فهو ّ
وألن السلب عدم
أن السلب يصدق عىل املعدوم دون اإلجياب؛
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يشء عن يشء مطل ًقا ،واإلجياب املعدول هو عدم يشء عن يشء من شأنه أن يكون له يف
ذلك الوقت ،وقيل :أو قبله أو بعده ،وقيل :من شأنه أو شأن نوعه أو جنسه القريب

(((

أو((( البعيد.

األول((( :إن ُعني باملعدوم ما هو معدوم يف اخلارج والذهن م ًعا مل يصدق
قيل عىل ّ

متصور ،وإن ُعني به يف اخلارج فاإلجياب كذلك(((.
السلب عليه؛ ألنّه غري
ّ

والتحقيق :أن السلب يف اخلارج يصدق عىل موضوع معدوم يف اخلارج؛ أ ّما اإلجياب

ّ
وألن اإلجياب((( مرشوط باعتبار
يف اخلارج فإنّام يصدق عىل موجود يف اخلارج ،فافرتقا؛
الثبوت املطلق ،بخالف السلب ،وإن كان مرشو ًطا بالثبوت ال باعتباره.

وعىل الثاين((( :أنّه يصدق (اجلوهر ال عرض)ّ .
فإن اجلوهر ليس من شأنه وال من

شأن جنسه االتّصاف بالعرض ّية ،إذ ال جنس له ،ولو ُفرض له جنس أمكن سلب يشء
عنه وإجياب عدمه عليه(((.

بأعم من ذلك ،وهو سلب يشء عن يشء يمكن اتّصافه
فسه ّ
((( يف حاشية النسخة« :ومنهم من رّ
يف اجلملة؛ إ ّما بحسب ذاته ،أو نوعه ،أو جنسه القريب ،أو البعيد».
والضعف عن الكيف ّيات غري القابل هلا ،كالكيف ّيات
((( يف حاشية النسخة« :فعدم قبول االشتداد ّ
بالكميات كالزوجية والفرد ّية واالستقامة إجيا ًبا؛ وعن اجلوهر سل ًبا ،فإن الزوج ّية وإن
املختصة
ّ
ّ
مل تقبل الشدة بحسب جنسها القريب ،لكنّها تقبلها بحسب جنسها البعيد».
التحصيل واإلجياب العدو يّل.
األول من وجهي االفرتاق املعنوي بني السلب
((( أي عىل الوجه ّ
يّ
حممد ،منطق ّ
امللخص ،ص.136
((( ُينظر:
ّ
الرازي ،فخر الدين ّ
((( يف حاشية النسخة« :يعني ّ
أن احلكم باإلجياب مطل ًقا يشرتط فيه وجود املوضوع مطل ًقا،
فيصح عن
ضم السلب إىل املوضوع؛ وأ ّم��ا احلكم بالسلب
وال
ّ
ّ
يصح احلكم به مع اعتبار ّ
أيضا ثابتًا يف الذهن .وال يلزم من فرض عدمه
املوضوع .وإن اعترب معه قيد السلب ،لكن يكون ً
ِ
ُ
صدق السلب الثبوت فيه ،ال فرض الثبوت فيه».
ورشط
يف الذهن عد ُمه فيه.
وجهي االفرتاق املعنوي.
((( أي عىل الوجه الثاين من َ
التحصيل.
((( فال فرق إذن بني اإلجياب العدو يّل والسلب
يّ
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وملن اشرتط اإلمكان(((منع(((هذه القض ّية.

ٍ
بعرضّ ،
غني عن املوضوع ،ينتج :اجلوهر
قيل :اجلوهر ليس
وكل ما ليس بعرض ٌّ

غني عن املوضوع ،وإنّام ينتج إذا كانت الصغرى موجبة(((.
ٌّ

تكرر االعتبار -إجيا ًبا كان أو سل ًبا-
واجلواب :املنع من اشرتاط اإلجياب ،بل متى ّ

أنتج القياس.

قيل :ال يشرتط يف اإلجياب املعدول وجود املوضوعّ ،
فإن املعدوم إن صدق عليه

عدم البرص ثبت املطلوب ،وإن مل يصدق صدق عليه نقيضه ،أعني وجود البرص،

املحصل ،فأوىل يف املعدوم(((.
فال يشرتط وجود املوضوع يف املحمول
ّ

ُ
وأجيب باملنع من املالزمة الثانية؛ ّ
أع��م من اإلجي��اب
ألن السلب املعدول
ّ

املحصل.
ّ

الرابع :يف دفع �شبهة]
[املبحث ّ
د :قيل :ثبوت اليشء لغريه فرع ثبوته لنفسه ،فاإلجياب يستدعي وجود املحمول،

كاستدعائه وجود املوضوع.

اع�ُت�رُ ض :ب ّ
��أن االصطالح وقع يف اإلجي��اب عىل صدق املحمول عىل اجليامت
ٍ
وحينئذ يستلزم وجود املوضوع
العقيل،
املوجودة يف اخلارج أو يف الذهن أو يف الفرض
ّ
عىل أحد األنحاء دون املحمول؛ ّ
يت.
ألن
العدمي قد يصدق عىل الثبو ّ
ّ
((( أي إمكان ثبوت املعدول عنه للموضوع.
عرضا».
((( يف حاشية النسخة« :ألنّه ال يمكن أن يكون اجلوهر ً
((( نسبه املصنف يف األرسار إىل الشيخ ابن سيناُ .ينظر :األرسار اخلف ّية ،ص.67
((( أي :عدم اشرتاط وجود املوضوع أولی يف املحمول غري املحصل.
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[املبحث اخلام�س :يف مناط التّناق�ض والتّ�ضاد بني الق�ضايا]

والسوالب أن القض ّيتني إن اختلفتا كي ًفا واتّفقتا يف العدول
هـّ :
الضابط يف املوجبات ّ

بالكم يف املحصورتني .وإن كان
والتحصيل تناقضتا يف املخصوصتني ،وعند االختالف
ّ

بالعكس تعاندتا صد ًقا حالة اإلجياب يف املخصوصتني ،وعند كل ّيتهام أو كل ّية إحدهيام يف
املحصورتني ،وتعاندتا كذبا فقط حالة السلب يف املخصوصتني ،وعند كوهنام جزئ ّيتني
أو جزئ ّية إحدهيام فقط يف املحصورتني.

السالبة يف املخصوصتني
وإن اختلفتا كي ًفا وعدولاً وحتصيلاً  ،كانت املوجبة ّ
أخص من ّ

الكم .وتتالزمان عند وجود املوضوع.
واملحصورتني إن كانت املوجبة ك ّل ّية أو توافقتا يف ّ

الف�صل ال�ساد�س :يف اجلهات
عرش((( مبح ًثا:
وفيه تسع َة َ

[املبحث الأ ّول :يف تعريف املا ّدة واجلهة وبيان الفرق بينهما]

ٍ
أّ :
حممول نُسب إىل موضوع باإلجياب أو السلب ،فال بدّ لنسبته من كيف ّية يف
كل

نفس األمر :هي إ ّما الرضورة ،أو اإلمكان ،أو االمتناع ،أو الدوام ،أو اللاّ دوام ،إىل غري

ذلك ممّا يمكن اعتباره.

ُ
يسمى
وعنرصا.
وتسمى هذه الكيف ّية ما ّد ًة
واللفظ الدّ ّال عليها ،أو حكم العقل هبا ّ
ّ
ً

ومنوع ًة
موجه ًة ّ
تسمى((( ّ
جه ًة .والقض ّية ا ّلتي ذكرت جهتها لف ًظا أو اعتربت ّ
تصو ًراّ ،

تسمى مطلق ًة.
ورباع ّية ،واخلالية عنها ّ

هوز.
((( يف األصل( :يط) ،وهو إشارة إلی الرقم (تسعة عرش) بحسب حروف أبجد ّ
«يسمي».
((( يف األصل:
ّ
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والفرق واقع بني اجلهة واملا ّدة؛ إذ ال جتب مطابقة حكم العقل وال ّلفظ ملا يف نفس

األمر.

[املبحث ال ّثاين :يف �أق�سام الق� ّضية من حيث اجلهة]
فاألول
بالقوة ،أي اإلمكان.
ّ
ب :ثبوت املحمول للموضوع أو سلبه إ ّما بالفعل أو ّ

إن مل يعترب فيه سواه فهي املطلقة العا ّمة ،وإن اعترب فيه الرضورة املطلقة أعني ا ّلتي جيب
فيها ثبوت املحمول للموضوع أوسلبه مادامت ذات املوضوع موجودة فهي الرضورية

العنواين فهي املرشوطة العا ّمة إن ُأطلقت،
املطلقة .وإن ق ّيدت الرضورة بالوصف
ّ
واخلاصة إن ق ّيدت بنفي الدوام الذايت .وإن ق ّيدت الرضورة بوقت مع نفي الدوام
ّ
ّ
الذايت فهي الوقت ّية إن ُعينّ الوقت ،واملنترشة إن ُأطلقت.

دت املطلق بالدوام فهي الدائمة إن كان الدوام بحسب الذات ،والعرف ّية
وإن ق ّي َ

واخلاصة إن
فتسمى((( العرف ّية العا ّمة إن مل تق َّيد بنفي الدوام الذايت،
إن ق ّيد بالوصف،
ّ
ّ

ق ّيدت.

وإن ق ّيدت املطلقة بنفي الرضورة فهي الوجود ّية الال رضور ّية ،وإن ق ّيدت بنفي

الدوام فهي الوجود ّية الال دائمة.

وأ ّما اإلمكان :فهو عا ٌّم إن اع ُتبرِ سلب الرضورة عن أحد الطرفني ،وخاص إن

اعترب سل ُبها عنهام م ًعا.

فهذه قضايا ثالثة عرش يبحث عنها يف التناقض والعكس والقياس.

ويمكن تزايد القضايا بحيث ال تنحرص .ومعرفة ما ذكرناه ت ُِعني عىل الباقي.

((( يف األصل« :يسمى».
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املوجهات الب�سيطة واملر ّكبة]
[املبحث ال ّثالث :يف بيان ّ

ست منها بسائط ،وهي ا ّلتي ذكر فيها جهة أحد
ج :هذه القضايا الثالث عرش((( ٌّ

الطرفني ،وسبع مركّبات ،وهي املشتملة عىل جهتهام م ًعا.

[املوجهات البسيطة]
ّ

أعم من الرضورية؛ الستلزام وجوب الدوام
فالبسائط :الرضور ّية ،والدائمة ،وهي ّ

أعم من الرضورية مطل ًقا ،الستلزام دوام
ثبوتَه من غري عكس ،واملرشوطة العا ّمة ،وهي ّ
الرضورة بحسب الذات دوامها بحسب الوصف وال عكس ،ومن الدائمة من ٍ
وجه،
َ
لصدقهام يف ما ّدة الرضورة وتباينهام يف الدوام املمكن بحسب الوصف ،ويف املرشوطة
اخلاصة.
ّ

أعم من املرشوطة العا ّمة ،ملا تقدّ م من ّ
أعم من
أن الدوام ّ
والعرف ّية العا ّمة ،وهي ّ

أيضا؛ الستلزام الدوام
أعم من
األخص ،أعني الرضور ّية ،ومن الدائمة ً
ّ
الرضورة ،فهي ّ
الذايت الدوام الوصفي من غري عكس.

أعم القضايا الفعل ّية ،لتق ّيد غريها بام يزيد عليها.
واملطلقة العا ّمة ،وهي ّ
أعم
واملمكنة العا ّمة ،وهي سلب الرضورة عن الطرف املخالف للحكم ،وهي ّ
القضايا الستلزام ّ
كل قض ّي ٍة مفهو َمها من غري عكس.
ال یقال :احلكم بثبوت الباء يغني عن سلب رضورة عدمه((( ،إذ ال يعقل الثبوت

هذرا.
الفعيل مع رضورة السلب ،فيكون ً
ّ

الفعيل ،بل برفع رضورة العدم.
ألنّا نقول :مل نحكم يف املمكنة بالثبوت
ّ

((( يف األصل« :الثالثة عرش».
((( يف األصل« :عدم».
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[املوجهات املركّبة]

وأ ّما املركّبات فسبع:

اخلاصة ،وهي مركّبة من املرشوطة العا ّمة املوافقة واملطلقة املخالفة،
املرشوطة
ّ
وأخص من املرشوطة والعرف ّية العا ّمتني مطل ًقا.
وهي مباينة للضرّ ورية والدائمة،
ّ
اخلاصة ،وهي مركّبة من عرف ّية عا ّمة موافقة ،ومطلقة عا ّمة خمالفة.
والعرف ّية
ّ

وأخص من املرشوطة العا ّمة من وجه؛ لصدقهام يف
وهي مباينة للرضور ّية والدائمة،
ّ
اخلاصة ،وصدق املرشوطة بدوهنا يف مادة الرضورة ،وصدق العرف ّية بدوهنا
املرشوطة
ّ

وأعم من املرشوطة
وأخص من العرف ّية العا ّمة مطل ًقا،
الوصفي،
يف ما ّدة اإلمكان
ّ
ّ
ّ
اخلاصة مطل ًقا.
ّ
والوقت ّية ،وهي مركّبة من وقت ّية مطلقة حكم فيها بالرضورة يف وقت معينّ  ،ومن

مطلقة عا ّمة .وهي مباينة للرضور ّية والدائمة ،وبينها وبني الوصف ّيتني العا ّمتني عموم

اخلاصة ،وصدق الوصف ّيتني بدوهنا يف مادة
من وجه؛ لصدق اجلميع يف املرشوطة
ّ
ِ
أعم من املرشوطة
الدوام ،وصدقها بدوهنام يف مادة اللاّ دوام بحسب الوصف .وهي ّ
اخلاصة مطل ًقا؛ الستلزام مفهوم املرشوطة مفهومها وال عكس ،ومن العرف ّية اخلاصة
ّ
اخلاصة ،وصدق الوقت ّية بدوهنا يف ما ّدة اللاّ دوام بحسب
من وجه؛ لصدقهام يف املرشوطة
ّ
الوصف ،وصدقها بدوهنا يف مادة نفي الرضورة مطل ًقا.

ٍ
واملنترشة ،وهي مركّبة من منترشة عامة حكم فيها بالرضورة يف ٍ
موافقة،
وقت ما
ّ
ٍ
(((
وأعم من الوقت ّية مطل ًقا ،فتكون
ومطلقة عا ّمة خمالفة ،وهي مباين ٌة للضرّ ور ّية والدّ ائمة،
ّ
أعم من املرشوطة اخلاصة كذلك .وبينها وبني باقي الوصفيات عموم من ٍ
وجه.
ّ
ّ
ّ
((( يف األصل« :فيكون».
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والوجود ّية الالدائمة[ ،وهي] مركّب ٌة من مطلقتني عا ّمتني متخالفتني كي ًفا متوافقتني
ٍ
وجه؛ لصدق
كماًّ  .وهي مباينة للرضور ّية والدّ ائمة مطل ًقا ،وللوصف ّيتني العا ّمتني من
الوصفي،
اخلاصة ،وصدق الوجود ّية بدوهنا يف مادة نفي الدوام
اجلميع يف املرشوطة
ّ
ّ

اخلاصتني والوقت ّيتني مطل ًقا.
أعم من
ّ
وصدقهام بدوهنا يف ما ّدة الدوام[ ،وهي] ّ

ٍ
ٍ
ٍ
وممكنة عا ّم ٍة خمالفة.
موافقة،
مطلقة عا ّمة
والوجود ّية الالرضور ّية[ ،وهي] مركّبة من

وهي مباينة للرضور ّية مطل ًقا ،وللدائمة من وجه؛ لصدقهام يف الدائمة الالرضورية،
وتباينهام يف الرضور ّية والوجود ّية الالدائمة .وكذا من الوصف ّيتني العا ّمتني؛ لصدق

اخلاصة ،وصدقهام بدوهنا يف مادة الرضورة ،وصدقها بدوهنام يف
اجلميع يف املرشوطة
ّ
أعم من الال دائمة؛ ّ
أعم من نقيض
ألن نقيض
ما ّدة نفي الدوام
ّ
األخص ّ
الوصفي .وهي ّ
ّ

اخلاصتني والوقت ّيتني مطل ًقا.
أعم من
ّ
األعم ،فهي ّ
ّ

اخلاصة[ ،وهي] مركّبة من ممكنتني عا ّمتني متخالفتني كي ًفا ال كماًّ  .وهي
واملمكنة
ّ
مباينة للرضورية مطل ّقا ،وللدائمة والوصفيتني العامتني من ٍ
وأعم السبع املركّبة
وجه،
ّ
ّ
ّ
ّ
مطل ًقا؛ ّ
أخص من إمكان
الفعيل
أعم من نفي ال��دوام؛ والثبوت
ّ
ألن نفي الرضورة ّ
ّ

الثبوت.

الرابع :يف احتفاف ّ
واقع ب�ضرورتني]
كل
ٍ
[املبحث ّ
ممكن ٍ

ٍ
ٍ
كل ٍ
دّ :
والحقة ،إذ ما مل خيرج عن حدِّ اإلمكان
سابقة
حمفوف برضورتني:
ممكن واق ٍع
ٌ

مل يوجد ،وإذا وجد امتنع عدمه حالة ثبوته؛ الستحالة اجتامع النقيضني.

وتسمى (ال�ضرورة بحسب
وهذه الرضورة الالحقة ال ختلو عنها قض ّية فعل ّية
ّ

املحمول) .وال كثري فائدة يف البحث عنها.
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أخ�ص والإمكان اال�ستقبا ّ
يل]
[املبحث اخلام�س :يف الإمكان ال ّ

أخص ،وهو سلب ال�ّض�رّ ورات الذات ّية والوصف ّية
هـ :قد ُيطلق اإلمكان عىل
ّ

أحق باسم اإلمكان؛ لقربه من
والواقعة يف وقت أو بحسب رشط أو غري ذلك .وهو ّ

ّ
حاق الوسط.

رت َط فيه قو ٌم
وقد يعترب بالنسبة إىل املستقبل
ويسمى (اإلمكان االستقبايل) .واش َ
ّ
العد َم احلا ّيل؛ ّ
ألن وجوده يخُ رجه إىل الوجوب.
وهو خطأ((( ّ
ّ
وألن وجوده احلا ّيل ال ينايف عدمه يف
وإال((( لزم اجتامع النّقيضني،

املستقبل ،فأوىل أن ال ينايف إمكانه.

ال�ساد�س :دفع وهم]
[املبحث ّ

لف ،وإلاّ فهو
و :قيل :اإلمكان إن صدق عىل واجب الوجود ،جاز عدمه ،هذا ُخ ٌ

ٍ
ممتنع ،إذ ما ليس
ممتنع(((.
بممكن ٌ

واجلواب :أنّه ممكن باإلمكان العا ّم((( ،وال ینعکس إىل الطرف((( اآلخر((( .وليس

اخلاص ،وال يلزمه االمتناع؛ جلواز الوجوب.
بممكن باإلمكان
ّ

الساوي ،عمر بن سهالن،
حممد ،أساس االقتباس ،ص108؛
ّ
((( ُينظر :الطوسيّ  ،نصري الدين ّ
البصائر النصري ّية ،ص.60–59
((( يف حاشية النسخة« :ألنّه كام ّ
أن وجوده خيرجه إىل الوجوب ،كذا عدمه خيرجه إىل االمتناع.
فيلزم أن جيب وجوده وجيب عدمه».
((( ُينظر :الطوسيّ  ،رشح اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص176؛ الساوي ،البصائر النصري ّية،
ص.60
((( يف حاشية النسخة« :أن يوجد».
((( يف حاشية النسخة« :أي ممكن باإلمكان العام أن يعدم».
((( يف حاشية النسخة« :أي إىل جواز العدم».
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ال�سابع :دفع وهم �آخر]
[املبحث ّ

ز :قيل عىل اإلمكان :إنّه غري متح ّققّ ،
ألن املوصوف به إ ّما موجو ٌد ،فيكون واج ًبا؛

أيضا .وإذا مل
الستحالة اجلمع بني الوجود والعدم ،وإ ّما معدوم ،فيكون ممتن ًعا كذلك ً
ُ
خيل عن الوجوب واالمتناع ،انتفى اإلمكان .وألنّه :إ ّما مع سببه ،فهو واجب ،أو مع
عدمه ،فهو ممتنع ،فال إمكان.

واجلواب[ :أنّه] ال امتناع يف اتّصاف اليشء بالوجوب واإلمكان ،فإن الوجوب

بالذات؛ ّ
بالغري جيامع اإلمكان ّ
ألن معنى الوجوب بالغري هو استحقاق الوجود من
يستحق الوجود من ذاته ،وال منافاة.
الغري ،واإلمكان بالذات هو أنّه ال
ّ

[املبحث ال ّثامن :دفع وهم �آخر]
قيل :إذا قلنا«( :ج» هو «ب»((() فإن كان املحمول هو الباء كان ثابتًا بالفعل،

فال ینعکس إىل الطرف اآلخر((( ،وإن كان هو إمكان «ب» ،فالقض ّية مطلق ٌة ما ّدتهُا

الوجوب(((.

وهو خطأ ،فإن املحمول إنّام يثبت بالفعل لو مل يق ّيد باإلمكان.

أخ�ص
[املبحث التّا�سع :يف �أنحاء �إطالق املمكن على
اخلا�ص وال ّ
ّ
واال�ستقبا ّ
يل]
اخلاص باعتبارين عىل سبيل االشرتاك :أحدمها باعتبار
ط :إطالق املمكن عىل
ّ
اخلاص».
((( يف حاشية النسخة« :باإلمكان
ّ
((( يف حاشية النسخة« :ج ليس باإلمكان».
الرازيُ .ينظر :منطق ّ
امللخص ،ص.167-166
((( والقائل هو فخرالدين
ّ
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ٍ
باعتبارات ثالثة ،وكذا عىل
األخص
ذاته ،واآلخر لصدق املمكن العا ّم عليه ،وعىل
ّ
اخلاص بالتواطؤ.
االستقبا ّيل .وإطالق املمكن العا ّم عىل الضرّ وري واملمكن
ّ

[املبحث العا�شر يف تف�سری (املحتمل)]

األول (املحتمل) ،فقيل :اإلمكان باعتبار الذهن ،وقيل :اإلمكان
ي :ورد يف التّعليم ّ

اخلاص ،وقيل :االستقبا ّيل.
ّ

األول.
القوة واإلمكان باشتامل ال ّثاين عىل
الفعيل ،بخالف ّ
وفرق بني ّ
ّ
ّ
واإلط�لاق العام وإن كان بحسب األم��ر نفسه شامل

(((

خص َصه بال ّثاين.
االصطالح َّ

للقوة والفعل لكن
ّ

[املبحث احلادي ع�شر :دفع وهمني]

يا :قيلّ :
رضوري(((؛ ّ
كيل فهو
ألن ما ال رضورة فيه وإن اتّفق
ٌّ
كل حك ٍم دائ ٍم ٍّ

وجوده فإنّه ال یمکن أن يدوم متناولاً جلميع األشخاص التي ُوجدت ،وا ّلتي سيوجد

ممّا يمكن أن يوجد.

املنطقي البحث عن ذلك ،بل عليه اعتبار ّ
كل واحد من احلكمني.
وليس عىل
ّ
إن ّ
وقيلّ :
كل فهو
رضوري(((.
ٌّ
كل حك ٍم يٍّّ

اجلزئي قد يتّصف بيشء وقتًا ما ال دائماً  ،فيكون ُّ
وهو خطأّ ،
كل شخص ساواه
فإن
ّ

كذلك باإلمكان.

((( يف األصل« :شامل».
حممد ،رشح اإلشارات ،ج ،1ص.150
((( ُينظر :الطوسيّ  ،نصري الدين ّ
((( راجع :املصدر نفسه ،ص.151
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ال�سالبة ال�ضرور ّية و�سالبة
[املبحث ال ّثاين ع�شر :يف الفرق بني ّ
ال�ضرورة]

السالبة الرضورية غري سالبة الرضورةّ ،
فإن األوىل تالزم املمتنعة ،والثانية
يبّ :

إن َس َل َب ْت رضور ًة إجيابي ًة ،الز َمت املمكن َة العامة السلبية ،وإن سلبت رضورة سلبية،
اخلاصة.
الزمت املمكنة العا ّمة اإلجياب ّية ،وإن سلبتهام م ًعا الزمت املمكن َة
ّ

والسالبة املمكنة غري سالبة اإلمكانّ ،
فإن األوىل إن كانت عا ّمة ،اشتملت عىل
ّ

خاصة كانت ملوجبتها مالزم ًة منعكسة(((.
املمكنة اخلاصة واملمتنعة ،وإن كانت ّ

وسالبة اإلمكان إن َس َل َبت العا ّم الزمت الرضور ّية املقابلة للممكن بذلك اإلمكان،

وإن سلبت اخلاص فهي تالزم ما يرت ّدد بني رضورة الطرفني والسالبة الوجود ّية الالدائمة
غري سالبة الوجود ،فإن األوىل مالزمة منعكسة ملوجبتها ،والثانية تالزم ما يرت ّدد بني دوام

الطرفني.

والسالبة الوجود ّية الالرضور ّية غري سالبة الوجودّ ،
فإن األوىل تالزم موجبتها ،بل
ّ

تقتسامن دوا َم الطرفني اخلا َيل عن الرضورة.

السلب،
وسالبة الوجود اإلجي��ا ّ
يب تالزم ما يرت ّدد بني رضورة اإلجياب ودوام ّ

السلب.
لبي تالزم ما يرت ّدد بني دوام اإلجياب ورضورة ّ
والس ّ
ّ

والسالبة الدائمة غري سلب الدوام .وكذا باقي اجلهات.
ّ

[املبحث ال ّثالث ع�شر :يف الفرق بني �إطالق اجلهة و�إطالق احلمل]

يج :إطالق اجلهة وإمكاهنا ورضورهتا غري إطالق احلمل وإمكانه ورضورته.

السالبة وبالعكس».
((( يف حاشیة النسخة« :أي ك ّلام صدقت املوجبة صدقت ّ
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واملراد من إطالق اجلهة أن جيعل املوضوع َّ
كل ما هو «ج» بالفعل ممّا يف املايض أو احلال(((،
أعم ،وهو ّ
كل ما هو «ج» يف الوجود عند
ومن اعتبار [إطالق] احلمل أن جيعل املوضوع ّ

الذهني.
العقل أو الفرض
ّ

والفرق بني االعتبارين ظاهر ،فإنّا لو فرضنا زمانًا ال يوجد فيه إنسان أسود ،صدق
ٍ
ّ
األول ،دون ال ّثاين.
(كل إنسان أبيض) باالعتبار ّ

ال�سور]
الرابع ع�شر :يف الفرق بني جهة احلمل وجهة ّ
[املبحث ّ

السور عود اجلهات إىل التعميم
السور ،ومعنى جهة ّ
يد :جهة احلمل مغاير ٌة جلهة ّ

ظاهر ،فإذا قلناّ :
(كل إنسان كاتب باإلمكان) بمعنى ّ
أن نسبة
والتخصيص .والفرق
ٌ
ٍ
مغايرا إلمكان اجتامع ّ
الكتابة إىل ّ
الكل عىل الكتابةّ .
األول
واحد ممكن ٌة ،كان
كل
فإن ّ
ً
ّ
ال ُي ّ
ويشك يف الثاين.
شك فيه،
ٍ
وقد تكون نسبة املحمول إىل ّ
واحد ممكن ًة بدلاً عن اآلخر.
كل

[املبحث اخلام�س ع�شر :يف �أنَّ قيد اّ
اللدوام قد يجامع الدوام يف
البع�ض]

يه :قيد ال�لادوام قد يرجع إىل مجيع اآلح��اد ،وقد يرجع إىل كل واحد واحد.

واألول((( جيامع الدوام يف البعض بخالف ال ّثاين.
ّ

((( يف حاشية النسخة« :ومن إمكان اجلهة أن جيعل املوضوع ّ
كل ما هو «ج» بالفعل يف االستقبال،
ومن رضورة اجلهة أن جيعل ّ
كل ما هو ج يف الثالثة بالفعل».
((( يف حاشية النسخة« :كام يف قولنا( :ال يشء من الساكن بكاتب ما دام ساكنًا ال دائماً ) .فإن رجع
ٍ
الالدوام إىل ّ
واحد واحد كذب؛ ّ
ألن األرض ساكن وهو ليس بكاتب دائماً » .کذا يف األصل،
كل
واألصح تأنیث الصفات واألفعال والضامئر للفظة (األرض).
ّ
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ال�ساد�س ع�شر :يف �أنَّ اجلهات كيف ّيات النت�ساب املحمول �إىل
[املبحث ّ
املو�ضوع]

يو :هذه اجلهات كيف ّيات النتساب املحمول إىل املوضوع ،ال لنسبة املوضوع إىل

املحمول.

ال�سابع ع�شر :يف تالزم اجلهات �أو لزوم بع�ضها لبع�ض]
[املبحث ّ

يز :رضورة الوجود يلزمها امتناع العدم وسلب اإلمكان العامي عن العدم.

ورضورة العدم يلزمها امتناع الوجود وسلب إمكان الوجود.

اخلاص يلزمه إمكان العدم هبذا املعنى ،وهذه متعاكسة،
وإمكان الوجود باملعنى
ّ

وكذا نقائضها.

ّ
وكل مفهو ٍم من عني إحدى الطبقات مع كل مفهوم من ُأخرى متضا ّدان ،ويستحيل

صدقهام ويمكن كذهبام .وإن كانا من نقييض طبقتني فبالعكس.
أخص من نقيض األخرى(((.
وعني كل طبقة ّ

لوح فیه طبقات القضايا من حيث املوا ّد الثالث هکذا:
((( يف حاشية النسخة ٌ

ليس باإلمكان العا ّم أن ال يوجد

ٍ
بممكن بالعا ّم أن يوجد
ليس

ليس بممتن ٍع أن يوجد
ممكن بالعا ّم أن يوجد
ٌ

اخلاص ونقائضها
طبقة اإلمكان
ّ
متالزمان
متعاكسان

باخلاص
ممكن أن ال يوجد
ّ

ٍ
بواجب أن ال يوجد
ليس

باخلاص
ليس بممكن أن يوجد
ّ
اخلاص [کذا] أن ال يوجد
ليس بممکن
ّ
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متالزمان
متعاكسان

اخلاص
ممكن أن يوجد باإلمكان
ّ
ٌ

ممكن بالعا ّم أن ال يوجد
ٌ

طبقة االمتناع ونقائضها
متالزمة
متعاكسة

ممتنع أن يوجد
ٌ

ليس بممتنع أن ال يوجد

متالزمة
متعاكسة

واجب أن ال يوجد
ٌ

متالزمة
متعاكسة

ممتنع أن ال يوجد
ٌ

ٍ
بواجب أن يوجد
ليس

متالزمة
متعاكسة

واجب أن يوجد
ٌ

طبقة الوجوب ونقائضها

[املبحث ال ّثامن ع�شر :يف الن�سبة بني اجلهات النف�س الأمر ّية والذهن ّية
واخلارج ّية]
يح :حال املحمول بالنسبة إىل املوضوع كام يكون رضور ًّيا وممكنًا يف نفس األمر،

فكذا يكون يف الذهن .فالرضورة ّ
الذهن ّية هي القض ّية ّالتي متى حرض يف الذهن طرفاها

أخص من الضـرورية
مل يتمكّن الذهن من أن ال ينسب املحمول للموضوع .وهي
ّ

تصور طرفيه فهو يف اخلارج كذلك،
اخلارج ّية؛ ألنه كل ما وجب جزم الذهن به
بمجرد ّ
ّ
أعم.
وال ینعکس ،وإلاّ انتفت النظر ّيات ،فاإلمكان
الذهني إذن ّ
ّ

ٍ
مطلوبة((( :أ ّما الرضورة ّ
وهذه األحوال الذهن ّية غري
احلجة تراد لتحصيل غري
فألن ّ

احلاصل ،واجلزم هنا حاصل ،وأ ّما اإلمكان الذهني فهو عبارة عن تر ّدد الذهن ،وهو

ٍ
حمتاج إىل برهان.
غري

[املبحث التا�سع ع�شر يف تف�سري الإمكان العا ّم وما يلزمه بح�سبه]
العامي إن فسـّرناه بام يالزم سلب الضـرورة كان الز ًما يف الطبقات،
يط :اإلمكان
ّ

وإن جعلناه نفس السلب ،فال؛ ألنّا إذا قلناّ :
إن لـ(واجب أن يوجد) الزمني :ممتنع أن
ٍ
بممكن أن ال يوجد ،وجب تغايرمها.
ال يوجد وليس

ٍ
بممكن أن ال يوجد) معناه( :ليس ليس بممتن ٍع أن ال يوجد)،
لكن قولنا( :ليس

مغايرا.
وهو نفس قولنا( :ممتنع أن ال يوجد) ،فال یکون
ً
ال یقال :سلب السلب ،ليس نفس اإلجياب.

ألنّا نقول :وإن كان كذلك ،لكنّه غري معترب ،وإلاّ لكان لقولنا( :واجب أن يوجد)
((( يف حاشیة النسخة« :أي بالربهان».
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ونضم إليه سلبني
الز ٌم سوى ما ذكرناه ،وهو قولنا( :ليس ليس بواجب أن يوجد).
ّ

آخرين ،فيكون الز ًما آخر ويتسلسل.

الف�صل ال�سابع :يف وحدة الق�ضية وتعددها
وفيه مخسة((( مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف مناط كون الق� ّضية واحدة]

شك ّ
أ :القض ّية هي ا ّلتي تقتيض نسبة معلوم إىل معلوم آخر .وال ّ
أن نسبة اليشء إىل

مغاير لنسبته إىل غري ذلك .وإنّام تكون القض ّية واحد ًة إذا اتحّ د معنى حمموهلا ومعنى
آخر
ٌ
ٍ
موضوعها ،سواء كانا مفردين ،أو كان ّ
واحد منهام أو أحدمها مر ّك ًبا ُعبرِّ عنه بلفظ
كل
مفرد أو مركّب.

ومتعددة
[املبحث ال ّثاين :يف � ّأن الق� ّضية قد تكون واحدة باعتبار
ّ
باعتبار]
جسم) احتمل أمرين:
ب :إذا قلنا( :اإلنسان والفرس
ٌ
أحدمها :أن يكون املجموع جسماً  ،وال ينسب إىل أحدمها.

ٍ
ويصح نسبته إىل ّ
والثاين :أن يكون ّ
واحد منفر ًدا.
كل
ّ
كل واحد منهام جسماً

األول تكون القض ّية واحدةً ،وعىل التقدير ال ّثاين تتعدّ د .وكذا يف
وعىل التّقدير ّ

حامض).
حلو
ٌ
جانب املحمول إذا قلناه( :هذا ٌ

هوز.
((( يف األصل( :هـ) ،وهو إشارة إىل الرقم (مخسة) بحسب حروف أبجد ّ
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[املبحث ال ّثالث :يف بيان �أنحاء تر ّكب طريف الق� ّضية]

ج :قد يرتكّب أحد الطرفني من أجزاء حتمل عىل ما يرتكّب منهّ ،
فإن القض ّية وإن

كانت واحد ًة لكنّها تستلزم((( تعدّ د القض ّية بحسب تعدّ د ما يف املحمول من األجزاء
حاف ًظا للكيف

(((

واجلهة

(((

واحل�صر ،وبحسب تعدّ د ما يف املوضوع من األجزاء

(((
الكل .وإن كان الرتكيب((( من
املحمولة حاف ًظا للكيف واجلهة والسور
ّ
اجلزئي ،ال ّ يّ

أجزاء ال حتمل عىل املجموع مل يتعدّ د.

ٍ
صدق أجزائه فيه .مثالهّ :
َ
إنسان
(كل
((( يف حاشية النسخة« :الستلزام صدق املجموع يف اليشء
ٍ
ٍ
إنسان جسمّ ،
حساس) ،فإنّه يستلزم ّ
حساس)؛ والنتظام قياس عىل هيئة
(كل
كل إنسان ّ
جسم ّ
ٍ
األول ،واألوسط فيه املجموع ا ّلذي هو املحمول يف القض ّية .فنقولّ :
(كل إنسان جسم
الشكل ّ
ٍ
جسم) ينتجّ :
ّ
إنسان جسم) .وكذا يف اجلزء اآلخر».
(كل
و(كل جس ٍم حساس
حساس)،
ٌ
ّ
((( يف حاشية النسخة« :وقد نقض هذا بقولنا( :ال يشء من اإلنسان بحيوان صاهل) .وتقريره
ّ
أن احليوان الصاهل إذا كان مسلو ًبا عن اإلنسان ال يلزم منه أن تكون األجزاء مسلوبة عنه
أيضا».
ً
((( يف حاشية النسخة« :يعني :محل األجزاء عىل املوضوع يكون باجلهة ا ّلتي هبا املجموع حممول
عليه ،وفيه نظر؛ ّ
ألن محل األجزاء عىل املجموع ال ّ
شك أنّه بالرضورة املطلقة ،ومحل املجموع
عىل املوضوع -بأي ِة ٍ
جهة كانت -كان محل األجزاء عىل املوضوع تاب ًعا حلملها عىل املجموع يف
ّ
اجلهة ،ملا ستعرف من ّ
األول إذا كانت رضور ّية مطلقة كانت النتيجة تابعة
أن الكربى يف الشكل ّ
إ ّياها».
اجلزئي؛ ألنّه إذا صدق ّ
حساس حيوان)
((( يف حاشية النسخة« :إنّام كان حاف ًظا للسور
(كل جس ٍم ّ
ّ
(كل جس ٍم حيوان) ،وال صدق ّ
صدق ّ
حساس) ،بل بعضه؛ ّ
ُ
ألن صدق
ال يلزم منه
(كل جس ٍم ّ
أعم من ّ
الكل،
املحمول عىل مجيع أفراد
ّ
اخلاص ال يستلزم صدقه عىل مجيع أفراد العا ّم .واجلزء ّ
ٍ
صدق ّ
ُ
كل جزء عىل املجموع ،وكرباه
الكم ّية .والنتظام قياس يف الشكل الثالث صغراه
فلم حتفظ ّ
حس ٍ
حس ٍ
جسم)ّ ،
القض ّية املفروض صدقها .كام نقولّ :
اس حيوان)».
اس
و(كل جس ٍم ّ
ٌ
(كل جس ٍم ّ
((( يف حاشية النسخة« :مثال الترّ كيب يف املوضوع قولنا( :اجلدار والسقف بيت) ،فإنّه ال يلزم
ُ
صدق (اجلدار بيت) [و] (السقف بيت) .ومثال الترّ كيب يف املحمول قولنا( :البيت
من صدقه
ُ
صدق (البيت جدار) [و] (البيت سقف)».
أيضا
جدار وسقف) .فإنّه ال يلزم من صدقه ً
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بتعدد �أحد ّ
الطرفني]
تعدد الق� ّضية ّ
الرابع :يف ّ
[املبحث ّ

ٍ
مشرتك
د :إذا تعدّ د أحد الطرفني تعدّ دت القض ّية؛ سوا ٌء ُعبرِّ عن املجموع بلفظ

أو منفرد.

ً
جملة ال فرادى]
[املبحث اخلام�س :يف �صدق حمل بع�ض الأ�شياء

(اخليص ٌ
رجل ال رجل)،
هـ :قيل :قد يصدق محل بعض األشياء مجل ًة ال فرادى ،كام:
ّ

زوج وفر ٌد) ،و(العرشة مخسة ومخسة).
و(العنقاء موجود يف الوهم) ،و(اخلمسة ٌ

طبيب،
ب ،فإنّه يصدق عليه أنّه
ٌ
ومنها ما ينعكس كالطبيب املاهر يف الشعر ال ال ّط ّ

ويصدق عليه أنّه ماهر ،وال يصدق اجلمع.

ألن املعنى إن اتحّ��د حال َة االنفراد واجلمع صدق فيهام ،وإلاّ
وليس بج ّيد؛ ّ

تغاير(((.

((( وهذا اجلواب من الشيخُ .ينظر :الشفاء ،املنطق ،ج ،1ص.98
162

املر�صد ال ّثاين
يف موا ّد الق�ضايا
أصناف القضايا أربعة :مس ّلامت ومظنونات ومش َّبهات بغريها وخم َّيالت.

فاملس ّلامت :إ ّما معتقدات ،أو مأخوذات؛ واملعت َقدات ثالثة :الواجب قبوهلا

مهيات.
واملشهورات والو ّ

[�أق�سام الواجب قبولها]
والواجب قبوهلا ستّة:
األول ّيات ،وهي قضايا حيكم هبا العقل الرصيح
بمجرد ّ
[أ(((ّ ]:
تصور طرفيَ
ّ

التصور بالكنه لن يقع التصديق .وال يثلم ذلك ّأول ّيتَه.
القض ّية(((؛ فإن مل حيصل
ّ
املشاهدات ،وأنوا ُعها ثالثة:
ب:
َ

[ ].1املحسوسات :وهي ا ّلتي يفتقر العقل [يف احلكم هبا] إىل اإلحساس بإحدى

احلواس الظاهرة ،كاحلكم بحرارة النار.

باحلس الباطن.
[ ].2والوجدان ّيات
ّ
بمجرد النفس ال باعتبار آلة ،كشعورنا بأفعالنا وذواتنا.
[ ].3والوجدان ّيات
ّ
((( ال يوجد يف األصل.
بأن ّ
((( يف حاشیة النسخة« :كاحلكم ّ
الكل أعظم من اجلزء».
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ٍ
ٍ
متكررة ،بحيث يفيد تكرارها عقدً ا قو ًّيا
ملشاهدة
املجربات ،وهي قضايا تابعة
جّ :

املجرب .وقد يفيد ظنًّا.
جاز ًما باحلكم ّ

خفي ،وهو أنّه لو كان اتّفاق ًّيا ملا دام ،كاحلكم باألمل
وال بدَّ يف
املجرب من قياس ٍّ
ّ

عقب الرضب.

وإنّام تنعقد التجربة إذا ِأمنَت النفس كون األثر اتّفاق ًّيا .وقد تكون التجربة كل ّي ًة عند

وغري حاصلة عند ثالث.
شخص ،وأكثر ّي ًة عند آخر،
َ

املجرب مقرتنًا هبيئة ،مل يلزم التجربة مع عدمها(((.
وإذا كان احلكم ّ

د :احلدس ّيات ،وهي قضايا مبدأ((( احلكم هبا
قوي من(*) النفس ،بحيث
ٌ
حدس((( ٌّ

الشك ،كاحلكم ّ
ّ
بأن نور القمر مستفاد من الشمس؛ الختالف تشكّالته عند
يزول معه

اختالف أوضاعه.

املجربات .وت ِ
ُفارقها((( بعد املشاهبة ّ
بأن السبب
وال بدّ فيها من القياس املذكور يف ّ

املجربات معلوم السبب ّية غري معلوم املاه ّية ،ويف احلدس ّيات معلوم بالوجهني.
يف ّ

هـ :املتواترات ،وهي قضايا حيكم هبا العقل؛ لكثرة ورود األخبار باليشء املستند

احلس ،بحيث يأمن العقل من املواطأة وجيزم بصدق اخلرب ،كاحلكم بوجود األمم
إىل ّ

اخلالية((( ،واألماكن املتباعدة .وال ينحرص اجلزم يف عدد ،فاليقني هو احلاكم بتوايف
الشهادات ،ال عدد الشهادات.

((( يف حاشية النسخة« :كاإلسهال عقيب السقمونيا».
((( يف حاشية النسخة« :ع ّلة».

((( يف حاشية النسخة« :خرب للمبدأ» [يف األصل« :للمبد»].
املجربات.
((( أي تفارق احلدس ّي ُ
ات ّ
((( أي :السابقة.
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و :الفطر ّية القياس ،وهي قضايا قياساهتا معها .وتفتقر إىل وسط ،لكن ال خيلو

ّ
الذهن عن ذلك الوسط ،كاحلكم بأن االثنني نصف األربعة.

[�أق�سام امل�شهورات]
وأ ّما املشهورات ،فهي قضايا متعارفة بني الناس:
هبا.

األول ّيات ،ال من حيث هي واجبة القبول ،بل من حيث عموم االعرتاف
فمنهاّ :
ختص باملشهورات ،إذ ال عمدة هلا سوى ّ
الشهرة.
ومنها :اآلراء املحمودة ،وقد ّ

وحسه ومل يؤ َّدب بقبول قضايا وال استند
املجرد وومهه ّ
وهي آرا ٌء لو ُخ يِّ َل اإلنسان وعقله ّ
ِ
احلس.
يف حكمه إىل طبيعة أو عادة ،مل
يقض هبا العقل وال الوهم وال ّ

ف عنه الرشع كذبح احليوان ،فإنّه حسن
وقد يسبق إىل بعض األوهام
حكم صرَ َ َ
ٌ
رش ًعاْ ،
وإن حكم بعض الناس بقبحه.
ومن املشهورات ما هو صادق ،ومنها ما هو كاذب .وسبب الشهرة :إ ّما ح ّق ّية احلكم

خفي،
وظهوره ،كقولنا( :الضدّ ان ال جيتمعان) ،وإ ّما مناسبته
للجيل الصادق وختا ُل ُفه بقيد ٍّ
ّ
مشهورا مطل ًقا وح ًّقا مق ّيدً ا ،مثل قولنا( :حكم الشـّيء حكم شبيهه) ،فإنّه مشهور،
فيكون
ً
فإن ق ّيد بقولنا( :فيام هو شبيه فيه) صار ح ًّقا .أو كونه((( مصلح ًة عا ّم ًة ،كقولنا( :العدل

ويسمى بعضها بـ(الرشائع الغري املكتوبة)ّ .
فإن املكتوبة((( قد ال ي ُع ُّم االعرتاف
حسن).
ّ
واجب) ،أو
(الذب عن احلرم
هبا؛ أو اقتضاء بعض األخالق واالنفعاالت له ،مثل:
ٌ
ّ
االستقراء ،مثل( :العلم باملتقابالت واحدٌ ) لكونه باملتضا ّدات واملتضائفات كذلك.
عطف عىل قوله( :وإ ّما مناسبته).
(((
ٌ
«كالصالة».
((( يف حاشیة النسخة:
ّ
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واملشهورات ك ّلها إ ّما أن تكون مشهور ًة عند اجلميع ،كقولنا( :اإلحسان َح َسن)؛
ٍ
مجاعة ،مثل( :التسلسل حمال).
أو عند األكثر ،مثل( :اإلله واحدٌ ) ،أو عند
واآلراء املحمودة هي ما تقتضيها املصلحة العا ّمة ،أو األخالق الفاضلة وهي

ّ
الذائعات.

ٍ
باعتبار و(موت الشهداء
وقد تتقابل األحكام املشهورة ،مثل( :احلياة مو َثرةٌ)
ٍ
باعتبار.
مو َث ٌر)

[يف الوهم ّيات]
الصـرفة :فهي قضايا مستند ٌة إىل حكم الوهم .وهي كاذبة إذا كانت
وأ ّما الومه ّيات ّ

القوة .وال يقبل
يف املعقوالت بام يحُ كَم يف املحسوسات .والوهم يقيض هبا قضا ًء شديد ّ
للحس ،فام ال يوافق املحسوس ال يقبله الوهم .ومن املعلوم ّ
مبادي
أن
ضدّ ها؛ ألنّه تابع
َ
ّ
احلس ،عىل ّ
أن الوهم نفسه وأفعاله
املحسوسات و ُأصوهلا قبل املحسوسات وال يناهلا ّ

ال يتم ّثل يف الوهم .وهلذا كان الوهم مساعدً ا للعقل يف املقدّ مات الناجتة لوجود تلك
املبادي .فإذا انتهيا إىل النتيجة حكم العقل ووقف الوهم ،ومل حيكم بنتائج املقدّ مات

املس ّلمة عنده.

ولقوة احلكم هبا شاكلت
وهذه القضايا أقوى من املشهورات ا ّلتي ليست ّأول ّي ًةّ ،
ٍ
بـ(أن ّ
ّ
ّ
و(أن املأل
موجود ذو وضعٍ)،
كل
األول ّيات ،ودخلت يف املش ّبهات هبا ،كاحلكم
ّ

ينتهي إىل اخلأل) .ولو ال األحكام الرشع ّية والقضايا البدهي ّية املعارضة هلا كانت مشهورةً.

لقوته.
ور ّبام عجز اإلنسان عن مدافعة حكم ومهه ّ
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[�أق�سام امل�أخوذات]
وأ ّما املأخوذات :فهي إ ّما مقبوالت ،وإ ّما تقرير ّيات.

واملقبوالت آراء مأخوذ ٌة عن مجاعة كثرية من أهل التّحصيل أو من ٍ
نفر أو إما ٍم أو
ٍ
ٍ
شاعر ،كأبيات تورد شواهد؛ أو تكون
ب؛ أو عن
عن
فاضل ،كأحكام بقراط يف ال ّط ّ

ٍ
مقبول عنه ،كاألمثال السائرة.
ب إىل
ُنس َ
مقبول ًة من غري أن ت َ

والتقرير ّيات مقدّ مات ُأخذت بحسب تسليم املخاطب أو ا ّلتي جيب اإلقرار هبا
ٍ
ٍ
مساحمة ما وطيب
وتسمى (مصادرات) ،أو مع
استنكار ما،
يف مبادي العلوم :إ ّما مع
ّ
ٍ
وتسمى (أصولاً موضوعة).
نفس،
ّ

[يف املظنونات]
وأ ّما املظنونات :فهي قضايا حيكم هبا العقل حكماً غري جازم ،بل مع جتويز املخالف.

املحتج هبا يستعملها مع اجلزم ،لكنّه يتبع فيها مع نفسه غالب الظ ّن.
وإن كان
ّ

الرأي غري
ٌ
وصنف من املشهورات من مجلة املظنونات؛ وهي املشهورات يف بادئ ّ

تغافص((( ّ
املتع ّقب ،وهي ا ّلتي
الذه َن فتشغله((( عن التف ّطن؛ لكوهنا مظنون ًة أو خمالفة للشهرة
ُ
إىل ثاين احلال ،فإذا تف ّطن ّ
(أنصـر
وراج َع
الفكر ظهر هّأنا مظنونة أو كاذبة ،كقوهلمُ :
الذهن َ
َ

احلقيقي ،مثل( :ال تنرص ال ّظامل وإن كان أخاك).
أخاك ظالـماً أو مظلو ًما) .ويقابله املشهور
ّ

وقد تدخل املقبوالت يف املظنونات إذا((( كان االعتبار من جهة ميل نفس يقع

هناك مع شعور بإمكان املقابل.

فاج َأه.
((( يف األصل« :يغافص» ،غافصهَ :
((( يف األصل« :فيشغله».
((( يف األصل« :وإذا».
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وكذا تدخل يف املظنونات ،التجرب ّيات األكثر ّية وما يناسبها من املتواترات
واحلدس ّيات اللاّ يت غري يقين ّي ٍة.

جهرا من وراء
وقد يتقابل املظنونان باعتبارين ،مثل( :فالن الذي يك ّلم اخلصم ً

اجلدار خائن).

[يف امل�ش ّبهات]

وأما املش ّبهات فهي ا ّلتي تشبه األوليات وما معها ،وتقع يف املغالطة .وقد تُشبِه

املشهورات وتقع يف املشاغبة .وسبب االشتباه غلط :إ ّما يف ال ّلفظ أو املعنى .واألصل
فيه عدم التّمييز بني اليشء وغريه .وسيأيت تفصيل ذلك يف املغالطات ،إن شاء اهلل

تعاىل.

[يف املخ ّيالت]

ّ (((
ً
ختييال ،وهو إ ّما قبض للنفس أو بسط ،وقد
وأ ّما املخ ّيالت فهي قضايا تؤثر

ال يكون معه تصديق ،فليس املعترب فيها حصول التصديق .وربام يزيد تأثريها عىل تأثري
التصديق .والنّاس للتخييل أطوع منهم للتّصديق ،وأكثر ما يفعلونه ويذرونه بحسب

ذلك ،كام تفيده األشعار يف احلروب .وعند االستامحة((( واالستعطاف.

كقوة صدقه أو
لفظي ،كجزالته((( أو جودة هيأته ،وإما
وسبب التّخييل إ ّما
معنويّ ،
ّ
ّ

شهرته ،وإ ّما ما عدامها ،كحسن املحاكاةّ ،
بمجرد املطابقة،
فإن املحاكاة احلسنة قد تكون
ّ
تأثيـرا.
تأثيـرا :ترك فيه ً
((( أ ّثر فيه ً
((( استامحه استامح ًة :سأله العطاء وسأله أن يشفع له.
((( اجلزالة :الفصاحة واملتانة.
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وقد تكون((( بتحسني اليشء ،وقد تكون بتقبيحه.
األوليات واملشهورات ما تفعله املخ ّيالت من حتريك النفس
وقد یفعل بعض ّ

وقبضها ،لكنّها تكون ّأول ّية أو مشهورة باعتبار ،وخم ّيلة باعتبار .فال جيب يف املخ ّيالت

أن تكون كاذبة؛ كام ال جيب يف املشهورات وما خيالف الواجب قبوله ذلك.

((( يف األصل« :يكون».
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املر�صد ال ّثالث
يف �أحكام الق�ضايا
وفيه فصول:

[الف�صل] الأ ّول :يف التّناق�ض
وفيه عرش((( مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف تعريف التّناق�ض]

َ
صدق
أ :التّناقض اختالف القض ّيتني باإلجياب والسلب بحيث يقتيض لذاته

إحدهيام ّ
وكذ َب األخرى.

فاالختالف جنس بعيد ،و ُق ِّيد بالقض ّيتني ليخرج اختالف غريمها ،وق ّيد باإلجياب

والسلب ليخرج اختالفهام بالطرفني وغريمها((( .وق ّيد بالتعاند؛ لتخرج القضايا
املتخالفة كي ًفا ،املتوافقة صد ًقا .وق ّيد بالذات؛ ليخرج سلب اللاّ زم وإثبات امللزوم

ملوضوع واحد؛ وإن كان خيرج بغريه.

هوز.
((( يف األصل( :ي) ،وهو إشارة إىل الرقم (عرشة) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
((( يف حاشية النسخة« :ككوهنا رشط ّي ًة ،وكون الأُخ��رى محل ّية؛ أو كون إحدهيام حمصور ًة أو
موجه ًة بجهة ،واألخرى بغريها».
خمصوص ًة واألخرى مهملة؛ أو كون إحدهيام ّ
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[املبحث ال ّثاين :يف �شروط التناق�ض]

ويتم بأمور ثامنية:
ب :رشط التناقض ،االتحّ اد يف النسبة احلكم ّية ،إلاّ يف الكيفّ ،

ّ
والكل أو
والقوة أو الفعل ،والشـرط،
وحدة الطرفني ،واملكان ،والزمان ،واإلضافة،
ّ
اجلزء؛ إلمكان اجلمع بني املختلفتني عند فقد أحدها.

راجع إىل املحمول ،واألخريان
وقيل((( :ما عدا وحدة ال ّطرفني من الستّة السابقة
ٌ

إىل املوضوع.

ٌ
بالربط ،عىل ّ
حاصل مع
أن اإلغفال
وال معنى للتّخصيص مع إمكان تع ّلق البعض ّ

الطي ،بخالف التّكرار لو ُفرض(((.
ّ

ست عىل الكذب:
املوجهات االختالف يف اجلهة؛ الجتامع املختلفتني يف ٍّ
ويشرتط يف ّ

الوصفي ،قيل :والبواقي عىل
وهي الضرّ ور ّية والدّ ائمة والوصف ّيات يف ما ّدة اللاّ دوام
ّ
الصدق يف تلك املا ّدة.

وليس بج ّيد ،ألنّا شرَ َ طنا وحدة الزمان ،نعم ،جتتمع الوقت ّيتان والوجود ّيتان واملمكنة

اخلاصة عىل الكذب إجيا ًبا وسل ًبا يف ما ّدة الدوام والضرّ ورة.
ّ

بالكم؛ لكذب الك ّل ّيتني وصدق اجلزئ ّيتني
و[يشرتط] يف املحصورات االختالف
ّ

األخص.
يف املحمول
ّ

ٍ
قيل :نقيض ِّ
اجلزئي سلبه ا ّلذي يمكن صدقه مع عموم
يشء سل ُبه ،فنقيض
كل
ّ

أخص ،فاحتمل كذهبام.
السلب واالقتسام؛ فال جيوز أن يجُ َعل نقيضه العموم؛ ألنّه ّ

الرازي ،كام يف رشح اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص ،180لكنّه عدَّ وحدة
((( والقائل هو الفخر
ّ
الزمان مغايرة لوحدة املوضوع واملحمول يف ّ
امللخصُ .ينظر :منطق املخ ّلص ،ص.179
((( قال املصنّف يف األرسار ،ص« :77وباجلملة إنّام مل يقترص املتقدّ مون عىل اتحّ اد الطرفني؛ ألنّه مع
ذكرها ،وإن كان يشتمل عىل تكرار ال يقع غلط وقوعه بسبب اإلغفال لو طويت حتت ما تقدّ م».
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واجلوابّ :
اجلزئي ال یمکن إلاّ بعموم السلب؛ إذ ال تعيني هناك ،وإنّام
أن سلب
ّ

نقيضا؛ ّ
اجلزئي ،فال یکون
ألن االقتسام يصدق معه اإلجياب
كان عموم السلب هنا ً
ّ

نقيضا لنفسه.
ً

[املبحث ال ّثالث :يف � ّأن نقي�ض ال�ضرور ّية هي املمكنة العا ّمة]
رضوري الوجود
رضوري العدم أو ال
رضوري الوجود ،أو
ج :املحمول إ ّما
ّ
ّ
ّ

وال العدم ،وال رابع هلا.

واإلمكان العا ّم شامل إلحدى الضـرورتني وال ّثالث؛ ويتخلىّ عن الضـرورة
ِ
فالضـرورية املوجبة ت ِ
ُناقض سل َبها ّ
اخلاصة ،ويقال
واملمكنة
الشامل للممتنعة
األخرىّ :
ّ
ّ

سلبي) .والضـرور ّية السالبة تُناقض سلبها الشامل للضـرور ّية املوجبة
له( :ممك ٌن عا ٌم
ٌّ
ِ
يت).
واملمكنة
اخلاصة .ويقال له( :إمكان عا ٌّم ثبو ٌّ
ّ
فقد ظهر ّ
أن نقيض الضـرور ّية هي املمكنة العا ّمة املخالفة هلا كي ًفا وكماًّ وبالعكس؛

ّ
فإن التناقض إنّام حيصل من الطرفني.

الدائمة هي املطلقة]
الرابع :يف � ّأن نقي�ض ّ
[املبحث ّ

د :املحمول بالنّسبة إىل الدوام إما دائم الوجود ،أو دائم العدم ،أو ٍ
خال عن الدّ وامني.
ّ

اين
يب يشمل ّ
واملطلق العا ّم اإلجيا ّ
األول والثالث ،ويتخلىّ عن الثاين؛ والسلب يشمل ال ّث َ
األول.
والثالث ،ويتخلىّ عن ّ

فنقيض دوام اإلجياب س ُل ُبه الشامل لدوام السلب والوجود؛ وهو املطلق العا ّم

السلبي .ونقيض دوام السلب سلبه الشامل لدوام اإلجياب والوجود ،فإذن نقيض املطلقة
ّ

هو الدّ ائمة املخالفة كي ًفا وكماًّ وبالعكس.
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[املبحث اخلام�س :يف نقي�ض امل�شروطة والعرف ّیة العا ّمتنی]

هـّ :ملا وجب يف التناقض اتحّ اد الشـرط وكان نقيض الضـرورة هو اإلمكان،

والدوا ِم هو اإلطالق ،وجب يف املرشوطة العا ّمة ا ّلتي ُحكم فيها بالضرّ ورة بحسب

املخالف كي ًفا و كماًّ  ،ويف العرف ّية العا ّمة ا ّلتي
احليني
الوصف أن يكون نقيضها اإلمكان
َ
ّ
احليني وبالعكس.
ُحكم فيها بالدّ وام بحسب الوصف أن يكون نقيضها اإلطالق
ّ

ال�ساد�س :يف � ّأن نقي�ض املر ّكبات �سلبها ال�صادق برفع �أحد
[املبحث ّ
اجلزئنی]

وّ :ملا كان عدم املركّب إنّام هو بعدم أحد أجزائه ال عىل التّعيني ،كان نقيض ّ
كل

الصادق برفع أحد اجلزئني ال بعينه؛ أو برفعهام م ًعا.
قض ّية مركّبة سلبهاّ ،

اخلاصة سل ُبها امللزوم للمفهوم املر ّدد بني نقيضـ َْي جز َئ ْيها ،أعني
فنقيض املشـروطة
ّ

بالكم .والترّ ّدد هنا مانع من
بني املمكنة احلين ّية املخالفة والدّ ائمة املوافقة ،مع االختالف
ّ

اخللو دون اجلمع مع كذب األصل؛ وبالعكس مع صدقه.
ّ

اخلاصة :احلين ّية املخالفة ،أو الدّ ائمة املوافقة.
ونقيض العرف ّية
ّ
ونقيض الوقت ّية :املمكنة الوقت ّية املخالفة ،أو الدّ ائمة املوافقة.

ونقيض املنترشة :املمكنة الدّ ائمة املوافقة ،أو الدائمة املوافقة.
ونقيض الوجود ّية اّ
اللدائمة :إحدى الدائمتني.

ونقيض الوجودية اّ
اللرضور ّية :الدّ ائمة املخالفة ،أو الضرّ ور ّية املوافقة.
اخلاصة :إحدى الرضورتني.
ونقيض املمكنة
ّ
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ال�سابع :يف نقي�ض اجلزئ ّية املر ّكبة]
[املبحث ّ

اخلاص عىل العام جزئ ًّيا كذبت اجلزئ ّية املركّبة واملتضا ّدتان ال ّلتان مها
زّ :ملا وجب محل
ّ

نقيضا جز َئ ْيها ،فاجتمعت ال ّثالثة عىل الكذب ،ف ُعلم عدم االكتفاء فيها بام اكتفى يف كل ّيتها؛

بل وجب يف نقيضها قسم ثالث ،وهو احلمل الدّ ائم إجيا ًبا يف البعض وسل ًبا يف الباقي؛ أو

تر ّدد بني ثبوت املحمول وسلبه دائمني بالنسبة إىل ّ
كل فرد فرد ليصدق املفهومات ال ّثالثة.

[املبحث ال ّثامن :يف � ّأن عدم االكتفاء باملت�ضا ّدتني يف نقي�ض املر ّكبة
اجلزئ ّية لإمكان االقت�سام]

حّ :ملا كان عدم االكتفاء باملتضا ّدتني يف نقيض املركّبة اجلزئ ّية إنّام هو إلمكان

االقتسام املنتفي مع تقييد موضوع إحدهيام باملحمول ،ك ّفت املتضادتان وإحدهيام مق ّيدة

املوضوع بعني املحمول يف نقيض املركّبة.

فنقيض (بعض «ج» «ب» ال دائماً ) ،إ ّماّ :
(كل «ج» هو «ب» فهو «ب» دائماً ) ،أو:

(ال يشء من «ج» «ب» دائماً )؛ ألنّه متى صدق األصل صدق (بعض «ج» هو «ب»،
الصدق.
ليس «ب» ال دائماً ) .وهو ينايف الكل ّيتني ،فال جتامعانه يف ّ

ومتى كذب األصل صدق إحدهيام؛ ألنّه إن مل يصدق «ب» عىل يشء من أفراد «ج»

السالبة؛ وإن صدق عىل بعضها صدق عليه دائماً  .فيصدق ّ
(كل «ج» هو
دائماً  .صدقت ّ

«ب» فهو «ب» دائماً )؛ وإلاّ لصدق األصل املفروض كذ ُبه ،هذا خلف.

والدخول حتت التّ�ضا ّد]
[املبحث التّا�سع :يف التّناق�ض والتّ�ضاد والتّداخل ّ

يسميان املتداخلني ،وكي ًفا
ّ
خاص ًة ّ
يسميان املتناقضني ،وكماًّ
ط :املختلفان كماًّ وكي ًفا ّ
خاصة إن كانتا ك ّل ّيتني فمتضا ّدتان ،وإلاّ فداخلتان حتت التضا ّد.
ّ
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[املبحث العا�شر :يف عدم التّناق�ض بني املطلقات يف جن�سها]

ي :أفتى قو ٌم من القدماء ّ
أن املطلقات تتناقض يف جنسها.

وهو خطأ؛ ّ
فإن الك ّل ّيتني املتضا ّدتني قد تصدقان يف ما ّدة اللاّ دوام ،فاملختلفتان أوىل.

وإنّام مل يناقضها من جنسها يش ٌء؛ ألنّه إذا قيلّ :
(كل «ج» «ب» باإلطالق) فإن كان
ٍ
زمان ما جاز صدقهام باختالف زمان اإلجياب والسلب.
احلكم بالسلب مطل ًقا أي يف

الزمان ا ّلذي اعترب اإلجياب فيه ،فإ ّما أن يؤخذ من حيث أنّه زمان ثبوت الباء
وإن كان يف ّ

فاألول يوجب أن يكون السالبة كاذبة قط ًعا
الزمان املعينّ ،
للجيم ،أو من حيث أنّه ذلك ّ
ّ
مثل((( قولنا( :بعض «ج» ليس «ب» يف زمان أنّه «ب») .وأ ّما الثاين فيفتقر إىل تعيني زمان
ٍ
ثبوت الباء ّ
غري زمان اآلخر .وتصعب
لكل واحد واحد .وجاز أن يكون زمان أحدمها َ
ٍ
ٍ
واحد ،بل متتنع ،كام يف قولناّ :
اإلشارة إىل زمان ّ
إنسان متن ّفس) .فالواجب أن
(كل
كل
املقابل،أي زمان كان.
الزمان ا ّلذي فيه احلكم
تؤخذ الدائمة يف نقيضها حتّى تتناول ّ
ّ

ومتسك الشيخ بحي َلتني(((؛ إحدهيام جعل املطلقة عرف ّية ،واألخرى تقييد املوضوع
ّ
ٍ
بزمان معينّ .
ومها فاسدتان؛ ّ
فإن املطلقات العرف ّية ال تتناقض((( ،وكذا املطلقات((( العا ّمة مع

العرف ّيات.

((( يف حاشية النسخة« :فيلزم اجتامعهام عىل الكذب إذا كذبت املوجبة ،وهي (كل «ج» «ب»)
باإلطالق».
((( راجع :اإلشارات والتنبيهات مع الرشح ،ج ،1ص.193-188
((( يف حاشية النسخة« :لكذب قولناّ :
(كل إنسان كاتب بالفعل مادام إنسانًا) ،وكذا (بعض
اإلنسان ليس بكاتب بالفعل ما دام إنسانًا)»
اخلاصة».
((( يف حاشية النسخة« :لصدقهام يف ما ّدة العرف ّية
ّ
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فإنم لو عكسوا املطلقة يف قولنا( :ال واحد
والثانية ال يمكنهم االستمرار عليها ،هّ
ٍ
ألف وقر ذهب) ،النعكست عندهم إىل
الزمان
باملك َ
من ال ُكتّاب املوجودين يف هذا ّ

ٍ
ذهب بكاتب) .ومل يبق املوضوع عىل رشطه ،فإنّه
قولنا( :ال واحد ممّن يملك ألف وقر
الزمان من يملك ألف وقر ذهب.
يمكن أن ال یکون يف هذا ّ

للضـرور ّية
وال جيب أخذ الضرّ ورة يف نقيض املطلقة ،إلمكان كون احلكم مواف ًقا ّ

(((
دائام فيكذب النقيضان.
يف الكيف اتّفا ًقا  ،ويكون ً

الف�صل الثاين :يف العك�س امل�ستوي
عرش((( بح ًثا:
وفيه أحدَ َ

حد العك�س امل�ستوي]
[البحث الأ ّول :يف ّ

ُ
(جعل املحكوم به حمكو ًما عليه ،واملحكوم عليه حمكو ًما به مع املوافقة يف
حدُّ ه

والصدق) .وهو شامل للحمل ّية والرشط ّية.
الكيف ّ

اصطالحي ويف الصدق واجب.
واملوافقة يف الكيف
ٌّ

ومن زاد (يف الكذب) أخطأ(((؛ ّ
أعم ،ولِ ِصدق (بعض اإلنسان
ألن اللاّزم قد يكون ّ

حيوان) يف عكس ّ
(كل حيوان إنسان).

((( يف حاشية النسخة« :كام لو فرضنا ّ
أن الكتابة ممكن لإلنسان وغري واقع له بالفعل ،فيكذب
أيضا (ال يشء من اإلنسان بكاتب بالفعل بالرضورة).
(بعض اإلنسان كاتب بالفعل) ،ويكذب ً
ألنّه ممكن له ،فيجتمع النقيضان عىل الكذب ،وهو حمال».
هوز.
((( يف األصل( :يب) وهو إشارة إىل الرقم (أحد عرش) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
((( فمن مجلة أولئك :الشيخ يف اإلشاراتُ ( .ينظر :رشح اإلشارات ج1ص)196؛ وفخر الدين
الرازي يف ّ
امللخص ،ص.185
ّ
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[البحث ال ّثاين :يف عك�س ٍّ
كل من املح�صورات الأربعة]

بّ :ملا وجب يف محل اإلجياب اتحّ اد ّ
الذاتني َصدَ ق العكس يف اإلجياب ،ولـماّ جاز
الكم.
صدق الوصف عىل ذاتني متباينتني مل حتفظ الك ّل ّية [يف] ّ

ولـماّ وجب تباين ّ
الذاتني يف السالبة الك ّل ّية ،صدق العكس مواف ًقا يف الكيف
ُ
اخلاص العا َّمَ ،صدَ ق
اخلاص ،واستلزا ُم
صدق العا ّم يف غري صورة
والكم ،ولـماّ وجب
ِّ
ّ
ّ
اجلزئي مع كذب عكسه ك ّل ًّيا وجزئ ًّيا.
السلب
ُّ

ال�سبع]
ال�سالبة الك ّل ّية �إن كانت �إحدى ّ
[البحث ال ّثالث :يف عدم انعكا�س ّ

السوالب الك ّل ّية إن كانت إحدى السبع وهي الوقت ّيتان والوجود ّيتان واملمكنتان
أّ :

األخص؛ أعني الوقت ّية .فإنّه يصدق
واملطلقة العا ّمة مل ينعكس يش ٌء منها؛ لعدم انعكاس
ّ

اخلاصة املفارقة سل ًبا ك ّل ًّيا مع كذب العكس ك ّل ًّيا وجزئ ًّيا ،مثل( :ال يشء من القمر
سلب
ّ
ٍ
ٍ
بقمر
بمنخسف وقت الترّ بيع بالضرّ ورة ال دائ�ًم�اً ) .ويكذب (بعض املنخسف ليس

فإن ّ
باإلمكان العا ّم)؛ ّ
كل منخسف فهو قمر بالرضورة.

أعم
وإذا كذب السلب
الكل مع اإلمكان العا ّم ا ّلذي هو ّ
اجلزئي ا ّلذي هو ّ
ّ
أعم من يّ ّ

املوجهات.
السوالب ّ
اجلهات كذبت سائر ّ

األعم؛ ّ
األخص .قيل:
األعم الزم
ألن الزم
األخص مل ينعكس
وإذا مل ينعكس
ّ
ّ
ّ
ّ

تنعكس سالب ًة جزئ ّي ًة دائمة إن كانت حقيق ّي ًة((( ،بنا ًء عىل دخول املمتنع يف املوضوع؛

لصدق ّ
(كل ما هو «ب» دائماً فهو «ب» يف اجلملة قط ًعا) ،و(ال يشء من «ب» دائماً «ج»
لصدَ ق نقيضه وصار صغرى لألصل وأنتج املحال.
دائماً )؛ وإلاّ َ
األرموي صاحب املطالعُ .ينظر :رشح املطالع ،ص.188-186
((( والقائل هو رساج الدين
ّ
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ليتم اخللف .ومنع من كذب (بعض
ويف املمكنتني جيب تقييد األوسط بالضرّ ورة ّ
املنخسف ليس ٍ
بقمر)؛ ّ
فرضا وإن كان ممتن ًعا يصدق عليه
ألن املنخسف ا ّلذي ليس بقمر ً

أنّه ليس ٍ
لتطرق املنع إىل الصغرى؛ وللنّقض
بقمر .ولو كانت خارج ّي ًة مل يلزم العكسّ ،
املذكور.

الرابع :يف عك�س ال�سالبة الك ّل ّية ال�ضرور ّية]
[البحث ّ

د :السالبة الك ّل ّية الضرّ ور ّية تنعكس كنفسها عند القدماء((( ].1[ ،وإلاّ لصدق

نقيضها وأمكن وقوعه بالفعل ،فاستلزم املحال عىل تقدير العكس ،وهو صدق ما هو
الصادقة؛ وعىل تقدير((( انضاممه إىل األصل ،وهو((( إنتاج
أخص من نقيض الرضورية ّ
َ
املحال ،وإلاّ لكان حمالاً .
سلب اليشء عن نفسه بالرضورة .واملمكن ال يستلزم وقو ُعه

ّ
وألن املنافاة إنّام تتح ّقق من اجلانبني ،فلماّ استحال صدق الباء عىل اجليم
[].2

استحال العكس.

َ
ّ
صدق قولنا( :بعض «ب» «ج» بالفعل) مع قولنا( :ال يشء من «ج»
وألن
[].3

«ب» بالرضورة) ملزوم للمحال ،وهو قولنا( :بعض «ب» ليس «ب» بالضـرورة).
واملحال ال يلزم من قولنا ( :ال يشء من «ج» «ب» بالرضورة)؛ ّ
ألن الصادق ال يستلزم
املحال ،فهو الزم من قولنا( :بعض «ب» «ج» بالفعل) ،فيكون صد ُقه حمالاً  .وإذا
((( ُينظر :ابن سينا ،حسني بن عبد اهلل ،اإلش��ارات و التنبيهات (مع الرشح) ج ،1ص،208
الساوي ،عمر بن سهالن ،البصائر
حممد ،أساس االقتباس ،ج ،1ص،123
ّ
الطويس ،نصري الدّ ين ّ
ّ
ً
يّ
القزویني
للکاتبي
ا
ف
خال
ص،89
النضيد،
اجلوهر
يوسف،
بن
حسن
،
احلل
ص75؛
ة،
ي
النصري ّ
ّ
ّ
ّ
صاحب الشمسية حيث قال بعكسها دائمةُ .ينظر :رشوح الشمسية ،ج ،2ص.146
((( عطف عىل قوله« :عىل تقدير العكس».
((( أي املحال ا ّلذي يلزم عىل هذا التقدير.
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استحال صدقه لزم كذب (بعض «ب» «ج» باإلمكان العام) ،فيصدق نقيضه وهو

(ال يشء من «ب» «ج» بالرضورة) ،وهو املطلوب.

[ ].4وألنّه إذا صدق (ال يشء من «ج» «ب» بالرضورة) استحال صدق (بعض

«ب» «ج» بالفعل) ،وإلاّ ألمكن صد ُق ُه ،فأمكن صدق الزمه وهو (بعض «ج» «ب»

ُ
َ
صدق (بعض «ج» «ب» بالفعل)
إمكان اللاّ زم .لكن
بالفعل) ،الستلزام إمكان امللزوم
ٌ
حمال ،لصدق (ال يشء من «ج» «ب» بالرضورة).

[وجوه من االعرتاضات]

األخص من نقيضه؛ ومنع إنتاج سلب
األول بمنع اجتامع الشيّ ء مع
ّ
أعرتض((( عىل ّ
ٍ
ألن صدق اجليم والباء عىل ٍ
اليشء عن نفسه؛ ّ
واحدة عىل تقدير وقوع املمكن
ذات

يستلزم صدق قولنا( :بعض «ج» عىل ذلك التقدير فهو «ب») .وهو ال يناقض قولنا:

(بالرضورة ال يشء من «ج» «ب» يف نفس األمر) .وإذا ُفرض صدق (بعض «ب» «ج»
بالفعل) عىل ذلك التقدير و(ال يشء من «ج» «ب») يف نفس األمر مل ينتج شي ًئا .وإنام
السالبة الضرّ ورية عىل ذلك التقدير.
ينتج لو بقي صدق ّ

وعىل ال ّثاين باملنع من استحالة اجتامعهام يف ذات واحدة .بل يستحيل اجتامع ذات

اجليم مع الباء ،وهو ال يستلزم استحالة اجتامع ذات الباء مع اجليم.

وعىل ال ّثالث باملنع من كون (بعض «ب» «ج») ملزو ًما للمحال ،لو مل يكن

(ال يشء من «ج» «ب» بالرضورة) ملزو ًما له؛ جلواز أن يكون الز ًما للمجموع من
حيث هو جمموع.

األهبري (ت 663هـ) يف تنزيل األفكارُ .ينظر :تعديل املعيار يف نقد
((( املعرتض هو أثري الدين
ّ
تنزيل األفكار ،ص 183فام بعد.
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وعىل الرابع بتجويز إمكان ثبوت صدق (بعض «ج» «ب») .وال ينافيه صدق

َ
(ال يشء من «ج» «ب» بالرضورة)؛ ّ
إمكان صدق قولنا( :بعض «ج» «ب» بالفعل)
ألن

معناه إمكان صدق القض ّية ،واملنايف لقولنا( :ال يشء من «ج» «ب» بالضـرورة) هو
ُ
صدق قولنا:
(بعض «ج» بالفعل« ،ب» باإلمكان) .وال يلزم من إمكان صدق القض ّية

(بعض «ج» بالفعل ،فهو «ب» باإلمكان)؛ ّ
ألن إمكان صدق القض ّية ال يتو ّقف عىل
الذواتّ ،
صدق اجليم بالفعل عىل يشء من ّ
ألن إمكان صدقها حيصل بأن يكون اجليم

بالقوة ليشء من الذوات.
والباء ّ

[أجوبة االعرتاضات]

األولّ :
بأن التّناقض ثابت بني الثابت عىل التقدير
وأجاب أفضل املح ّققني((( عن ّ

وبني الثابت يف نفس األمر؛ وإلاّ لوجب أن يزاد يف رشائط التناقض أن ال تكون إحدى

القضيتني مقدّ رة واألخرى ثابت ًة يف نفس األمر .وكيف يمكن ذلك واملتناقضان يمنع
اجتامعهام يف نفس األمر .فإذا كان أحدمها ثابتًا يف نفس األمر امتنع ثبوت اآلخر ،إلاّ
إضايف.
يتصور التناقض؛ ألنّه
عىل التقدير .وما مل يثبت اآلخر مل
ّ
ٌّ

ٍ
حاجة إىل زيادة ال�ّش�رّ ط؛ ّ
ألن رشط التناقض اتحّ اد الرشط،
وليس بج ّيد ،وال ّ
ٍ
تقدير لو ناقض ما ثبت يف نفس األمر مل يمكن اجتامعهام عىل الصدق.
والثابت عىل

وكون التناقض إضاف ًّيا يستلزم ثبوت مضا َف ْيه عىل نحو ثبوته ،و ّملا كان ثبوته ذهن ًّيا كان
ثبوت املضافني كذلك.

وكذا أجاب عن القياس بأنّه ليس من رشطه صدق املقدّ متني يف نفس األمر ،أو

عىل تقدير؛ بل جيوز أن تكون إحدهيام صادق ًة عىل تقدير ،واألخرى يف نفس األمر.
((( وهو اخلواجة نصري الدين الطوسيّ (ت 672هـ) يف تعديل املعيار ،ص.184
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صدق املقدّ متني ،بل َ
َ
أخذمها بحيث لو ُس ِّلمتا لزمت
وفيه نظر؛ ألنّا ال نشـرط

النتيجة .وإنّ�م�ا تكونان كذلك لو ُأخ��ذت��ا صادقتني يف نفس األم��ر أو عىل تقدير.
ولو ُأخ��ذت إحدهيام مس ّلم ًة يف نفس األم��ر ،واألخ��رى عىل التقدير مل ينتج القياس

شي ًئا.

وعن الثاينّ :
بأن استحالة اجتامع ذات اجليم مع الباء توجب استحالة كون ذات

الباء هي ذات اجليم املوجب َة؛ الستحالة اتّصاف ذات الباء باجليمّ .
فإن ما ليس بذات

اجليم يستحيل أن يتّصف باجليم.

َ
املحال كان حمالاً  .فيتعينّ ّ
وعن ال ّثالثّ :
أن هذا املجموع
بأن املجموع لـماّ استلزم
الصدق تعينّ الكذب يف
ليس بمجموع مقدِّ متني صادقتني .وإذا كانت إحدهيام معلوم َة ّ
األُخرى.

الرابعّ :
جتويز لوقوع مقابل القض ّية
أن جتويز إمكان (بعض «ج» «ب» بالفعل)
ٌ
وعن ّ

الصادقة ا ّلتي هي قولنا( :ال يشء من «ج» «ب» بالرضورة)ّ .
فإن قولنا:
الضرّ ور ّية ّ

(بعض «ج» «ب» بالفعل) يقابلها؛ لكونه ملزو ًما لنقيضها ا ّلذي هو قولنا( :بعض
«ج» «ب» باإلمكان) ،وإمكان صدقه هو جتويز وقوعه .وامتناع وقوع مقابل القض ّية

الصادقة معلومة بالضرّ ورة(((.
ّ

الدائمة]
ال�سالبة الك ّل ّية ّ
[البحث اخلام�س :يف عك�س ّ

السالبة الدّ ائمة الك ّل ّية تنعكس كنفسها؛ وإلاّ لصدق نقيضها وأمكن عكسه،
هـّ :

فصدَ ق النقيضان؛ وإلنتاج نقيض العكس
إ ّما باالفرتاض؛ أو بام يأيت من عكس اجلزئ ّيةَ ،
ّ
وألن معنى السالبة الدّ ائمة التباين بني ذات
مع األصل سلب اليشء عن نفسه دائماً ؛
((( ُينظر للتفصيل :األرسار اخلف ّية ،ص.91-86
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املحمول وذات املوضوع يف مجيع األوقات ،فلو صدق نقيض العكس التحّ دت ّ
الذاتان
يف ٍ
وقت ما ،هذا خلف.

قيل عليه :اخلاصة املمكنة يمكن سلبها عن مجيع أفراد نوعها يف ٍ
وقت ما ،وإذا
ّ
أمكن سلبها يف وق ٍ
��ت ما أمكن سلبها دائ�ًم�اً  .واليمكن العكس؛ مثل أن يصدق:
(ال يشء من اإلنسان بكاتب دائ ) ،واليصدق( :بعض الكاتب ليس بإنسان يف ٍ
وقت
ماً

ما باإلمكان).

ُأجيب عنهّ :
بأن املحال لزم من فرض وقوع املمكن مع انعكاس السالبة الدائمة،

فجاز أن يكون املجموع ملزو ًما للمحال ،وال یکون يشء من أجزائه ملزو ًما له(((.

ُ
أفضل املح ّققني((( بأنّه غري داف ٍع لالعرتاض؛ ّ
ألن فرض وقوع املمكن يف
اعرتضه

السالبة الدّ ائمة مع انعكاسها إن
السالبة الدّ ائمة ،وجمموع صدق ّ
هذه الصورة هو صدق ّ

كان ملزو ًما للمحال كان حمالاً  ،فكان اجتامع صدق األصل مع صدق العكس حمالاً ،
وهو مراد املعرتض.

َ
ُ
ثم أجاب ّ
صدق العكس ،ال أن
صدق األصل
بأن املراد من العكس هو أن يستلزم
ّ

صدق عكسها؛ ّ
َ
َ
ألن إمكان الصدق كام يصدق مع الصدق فقد
إمكان صدقها
يستلزم
يصدق مع الكذب.

أيضا
واستثناء نقيض املقدّ م عقيم :فليس يلزم من كون كذب األصل مستلز ًما ً

لصدق العكس ،حتّى يستلزم اإلمكان الصادق مع الصدق والكذب مجي ًعا يف العكس

صدْ َق العكس.

األهبري (ت ح 660هـ) يف کتابه (تنزیل األفکار يف تعدیل
((( املستشکل واملجیب هو أثری الدین
ّ
األرسار) .انظر :تعدیل املعیار يف نقد تنزیل األفکار ،ص.190
الطويس (ت 672هـ) يف تعديل املعيار ،ص.191-190
((( هو اخلواجة نصري الدين
ّ
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وفيه نظر؛ ّ
ألن إمكان امللزوم ملزوم إلمكان اللاّ زم(((.
والتّحقيق يف اجل��واب ما ذكرناه يف كتاب (حترير األبحاث) ،وهو منع كذب
ٍ
حينئذ،
(ال يشء من الكاتب بإنسان) عىل تقدير صدق األصل؛ النتفاء موضوعها

فيصدق العكس.

ال�سالبة الك ّل ّية امل�شروطة والعرف ّية
[البحث ال�ساد�س :يف عك�س ّ
العا ّمتني]

و :ينعكس كل من املرشوطة والعرف ّية العا ّمتني سالبة ك ّل ّية كنفسها ،وإلاّ لصدق

منتجا لسلب اليشء
قياسا ً
نقيضها وانعكس إىل ما يناقض األصل ،أو انتظم مع األصل ً

عن نفسه.

وبعض((( من ّ
عكسها دائمة ،جعله هنا
شك يف عكس الضـرور ّية كنفسها وجعل َ

يف املرشوطة عرف ًّيا(((.

[البحث ال�سابع :يف عك�س ال�سالبة الك ّل ّية امل�شروطة والعرف ّية
اخلا�صتني]
ّ

ينعكس ّ
اخلاصتني إذا كانت سالب ًة ك ّل ّي ًة إىل عا ّمتها مع
كل من املرشوطة والعرف ّية
ّ

قيد اللاّ دوام يف البعض.

((( راجع :األرسار اخلف ّية ،ص 91و.92

أيضا؛ المتناع اجتامع الوصفني هيهنا ،بخالف
((( يف حاشية النسخة« :وبعضهم جعلها مرشوطة ً
الرضور ّية ،فإنّه يمتنع َث َّم اجتامع ذات اجليم ووصف الباء».
القزويني (ت 475ه��ـ) صاحب الشمس ّيةُ .ينظر :رشوح الشمس ّية ،ج،2
الكاتبي
((( وهو
ّ
ّ
ص.148
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اخلاص؛ والنتظام الربهانني
األول :فألنّه الزم للعا ّمتني ،والزم العا ّم الزم
ّ
أما ّ

عليه(((.

وأ ّما اللاّ دوام يف البعض؛ فألنّه لواله لصدق السلب الدائم وانعكس كنفسه وكان
ّ
يتضمن موجب ًة ك ّل ّي ًة تنعكس موجبة جزئ ّية مطلقة
وألن األصل
ال دائماً  .هذا خلف؛
ّ
وألن األصل يقتيض امتناع اجتامع الوصفني يف ٍ
ّ
يشء
عا ّمة ،وهو املراد بقيد اللاّ دوام؛
ّما من الذوات وصدْ َق الوصفني عىل ذات واحدة يف وقتني(((.
قيل :هّإنام تنعكسان كنفسهام؛ وإلاّ لصدق السلب الدائم املنعكس إىل ما يناقض

قيد اللاّ دوام يف األصل(((.

فإن املوا ّد ت ِّ
وهو خطأ؛ ّ
ُكذبه(((.
واملالزمة بني كذهبام(((و صدق السلب الدّ ائم ممنوع ٌة؛ جلواز دوامه يف البعض.
ومن هذا يظهر ّ
والكم م ًعا؛ بل أحدمها.
أن العكس هنا ال حيفظ اجلهة
ّ

ٍ
الكل ،العن ّ
سلب ال��دوام عن ّ
وحينئذ
كل واحد،
وقيد ال�ّل�اّ دوام قد ُي ْعنی به
ُ

تنعكسان كنفسیهام.

((( يف حاشية النسخة« :أي صدق نقيضها وانتظامه إىل األصل أو انعكاسه ،وهو يناقض األصل».
((( يف حاشية النسخة« :أي قبل احلكم أو بعده».
اخلاصة كنفسها إىل صاحب البصائرُ .ينظر :األرسار
((( نسب املصنّف القول بعكس العرف ّية
ّ
اخلف ّية ،ص92؛ البصائر النصري ّية ،ص.78-72
((( يف حاشية النسخة« :فإنّه يصدق (ال يشء من الكاتب بساكن ما دام كات ًبا ال دائماً ) ،وال يصدق
(ال يشء من الساكن بكاتب ما دام ساكنًا ال دائماً )».
اخلاصتني».
((( يف حاشية النسخة« :الالدوامني يف
ّ
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ال�سالبة اجلزئ ّية]
[البحث ال ّثامن :يف عك�س ّ

ح :السوالب اجلزئية ال تنعكس يف أي ٍ
جهة كانت إلاّ
اخلاصتني.
ّ
ّ
ّ

ّ
أخص البسائط ،وهي ال تنعكس؛ لكذب (بعض
فألن الرضور ّية
األول؛
ّ
أ ّما ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بإنسان
بجهة من اجلهات يف عكس (بعض احليوان ليس
بحيوان)
اإلنسان ليس

بالضرّ ورة).

اخلاصة؛
أخص من اخلمس الباقية ،أعني الوقت ّيتني والوجود ّيتني واملمكنة
ّ
والوقت ّية ّ

وهي ال تنعكس ،كام تقدّ م يف الك ّل ّية.

اخلاصتان فتنعكسان كنفسيهام؛ ّ
ألن األصل يقتيض صدق وص َفي الطرفني
وأ ّما
ّ
عىل ٍ
ذات واحدة وتباينهام ،فتلك الذات يصدق عليها املحمول النقطاع السلب يف
األصل ،فيكذب عليها وصف املوضوع ما دامت متّصف ًة باملحمول للتباين ال دائماً ؛

لصدق وصف املوضوع عليها ،ولصدق (بعض «ب» «د» باإلطالق) ،بعد فرض

ّ
وألن
املوضوع «د»؛ وإلاّ لصدق نقيضه وانعكس إىل ما يناقض قيد اللاّ دوام يف األصل؛

أيضا
صدق النقيض مع املوجبة منتج لقولنا( :ال يشء من «د» «د» دائماً ) .ويصدق ً

(ال يشء من «د» «ج» ما دام «ب» ال دائماً )؛ وإلاّ لصدق إ ّما( :بعض «د» ليس «ج» دائماً )
ّ
و(كل
وهو حمال ،رضور َة كون «د» من أفراد «ج»؛ أو( :بعض «د» «ج» حني هو «ب»)
ما هو «ج» حني هو «ب» فهو «ب» حني هو «ج») فـ(بعض «د» «ب» حني هو «ج»)،

وهو يناقض
السلبي(((من األصل وينتجان املدّ عی.
ّ

السلبي».
((( يف حاشیة النسخة« :اجلزء
ّ
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[البحث التّا�سع :يف عدم انعكا�س املوجبات ك ّل ّي ًة]

ط :املوجبات ،سواء كانت ك ّل ّية أو جزئ ّية ،ال تنعكس ك ّل ّي ًة؛ الحتامل كون املحمول

األخص عىل مجيع أفراده .وأ ّما اجلهة :فتنعكس الضـرور ّية
أعم ،فال يصدق املوضوع
ّ
ّ
والدائمة والعا ّمتان من الوصف ّيات حين ّي ًة؛ الستلزام األصل اجتامع الوصفني يف بعض

ّ
الذوات .و ّملا احتمل وصف املوضوع الرضورة وعد َمها مل جيب أحدمها.

ّ
وألن نقيض العكس مع األصل ينتج املحال ،وينعكس إىل ما ينايف األصل .وكذا

ألن صدق األصل يقتيض سلب الوصفني عن ّ
اخلاصتان ،ويزاد قيد اللاّ دوام؛ ّ
الذات
ّ

املوصوفة هبام ،فبعض ما هو حممول أعني تلك الذات ليس بموضوع.

وألنّه لو مل يصدق املدّ عی يف عكس الك ّل ّيةَ ،ل َصدَ ق (ال يشء من «ب» «ج» مادام

«ب») أو (بعض «ب» «ج» دائماً )؛ ألنّه إن مل يكن يشء من «ب» «ج» يف يشء من أوقات
وصف الباء صدقت السالبة ،وإن كان يشء من «ب» «ج» يف بعض أوقات وصف

الباء ،كان ذلك البعض دائماً  ،لكذب احلين ّية مع قيد الالدوام ،فيصدق املوجبة ،والسالبة
ب ّينة الكذب؛ وإلاّ النعكست عرف ّي ًة مضا ّد ًة للموجبة .ولو صدقت املوجبة لصارت
األول ،وال جيتمعان عىل الصدق.
صغرى دائمة لألصل يف الشكل ّ

لصدَ ق إ ّما( :ال يشء
وألنّه لو مل يصدق (بعض «ب» «ج» ،حني هو «ب» ال دائماً )؛ َ

يب؛ أوّ :
(كل «ب» «ج» فهو
من «ب» «ج» مادام «ب») فينعكس إىل ما ينايف اجلزء اإلجيا ّ

(((
دائام)((( ،النعكاس هذه الدائمة
«ج» دائماً )  ،وهو حمال؛ وإلاّ لصدق (بعض «ح» «ج» ً

نضمه إىل األصل؛ لينتج دائم ًة مناقض ًة
ثم
ّ
وجعلها مع عكسها كربى ،واالفرتاضّ ،

هلا.

((( کذا يف األصل.
((( کذا يف األصل.
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ّ
وألن احلين ّية الزمة للعا ّمتني.
والسالبة املطلقة صادقة لصدق (ال يشء من «ج» «ب» باإلطالق) بحكم الالدوام،

ّ
و(كل «ج» «ب» مادام «ج») .وينتج من الثاين( :ال يشء من «ح» «ج» باإلطالق).
فنضمهام مع قولناّ :
وال ّ
(كل «ب»
شك أنّه يصدق (ال يشء من ال «ح» «ج» باإلطالق)
ّ

إ ّما «ج» ،أو ليس «ج»)؛ ينتج( :ال يشء من «ب» «ج» باإلطالق).

األول افتقر إىل االفرتاض ،فيصدق ّ
ّ
(كل «د»
وإن كان األصل جزئ ًّيا
واستدل بغري ّ

«ب» يف مجيع أوقات «ج») فـ «د» «ج» يف بعض أوقات «ب» ،وليس يشء من «د» «ح»
ٍ
فحينئذ يصدق ّ
(كل «د» «ج» يف بعض أوقات «ب» ال دائماً )،
دائماً  ،وإلاّ فـ «ب» دائماً .
مع ّ
أن بعض «ب» «د» ،ويلزم (بعض «ب» «ج» يف بعض أوقات «ب» ال دائماً ).
ّ
وألن احلين ّية لو مل تصدق لصدق نقيضها ،وانعكس كنفسه إىل ما يضا ّد املوجبة
ِ
تضمن األصل
اجلزئ ّية من حيث اجلهة ،ويناقضها من حيث
الكم .وق ّيد ال�ّل�اّ دوام ل ُّ
ّ
ب اجليم عن ذلك البعض.
س ْل َ

وأ ّما الوقت ّيتان والوجود ّيتان واملطلقة فتنعكس مطلقة جزئ ّية ،وإلاّ لصدق نقيضها،

وانعكس إىل ما يضا ّد األصل أو يناقضه؛ وباالفرتاض ،والنتظام النقيض مع األصل

منتجا للمحال ،وهو سلب اليشء عن نفسه دائماً .
قياسا ً
ً

وأ ّما املمكنتان فتنعكسان ممكنة عا ّمة؛ وإلاّ لصدق نقيضها وانعكس إىل ما يناقض

األصل ،أو يضا ّده؛ أو أنتج مع األصل سلب اليشء عن نفسه بالرضورة.

ّ
واملتأخرون ّملا شكّوا يف عكس الضـرور ّية كنفسها شكّوا يف عكسهام؛ لتالزمهام،

األول وصغراه ممكنة.
وكذا يف إنتاج ّ
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ال�سالبة الك ّل ّية املطلقة]
[البحث العا�شر :يف عك�س ّ

أن املطلقة السالبة الك ّل ّية تنعكس كنفسها؛ وإلاّ
ي :ذهب مجاعة من القدماء إىل ّ

اجلزئي املطلق وانعكس كنفسه إىل ما يناقض األصل.
لصدق نقيضها املوجب
ّ

اخلاصة عن املوضوع ،واجياب املوضوع هلا.
وهو خطأ؛ ملا تقدّ م من إمكان سلب
ّ
حجتهم؛ ّ
فإن املطلقات ال تتناقض.
وقد ب ّينا خلل ّ

منتجا لسلب
قياسا
ً
وأ ّلف أبو نرص [الفارا ّ
يب] املطلقة اجلزئ ّية مع السالبة الك ّل ّية ً

اليشء عن نفسه جزئ ًّيا ،واستحسنه الشيخ(((.

وليس بج ّي ٍد؛ ّ
الوصفي.
ألن استحالة النتيجة إنّام تكون((( يف
ّ

ِ
ومباين املباين مباين ،فـ«ب» مباين
واستحسن أبو نرص قوهلم«( :ج» مباين لـ«ب»،

لـ«ج»).

ٍ
وليس بج ّي ٍد؛ ّ
معان ،واملراد هنا السلب وهو الدعوى.
ألن املباينة مشرتكة بني
واعرتضّ :
بأن مباين املباين قد يكون هو اليشء نفسه(((.

ٍ
وليس بج ّي ٍد؛ ّ
مفعول واملضاف إليه اسم فاعل.
ألن املضاف اسم

[البحث احلادي ع�شر :يف عك�س املوجبة ال�ضرور ّية]

يا :قيل((( :عكس املوجبة الرضور ّية ممكنة؛ ّ
خاصا،
ألن العكس قد يكون ممكنًا ً

حممد ،رشح
حممد ،املنطق ّيات ،ج ،1ص،123
الطويس ،نصري الدين ّ
ّ
حممد بن ّ
((( الفارابيّ ّ ،
اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص.203-196
((( يف األصل« :يكون».
الطويس لإلشارات ،ج ،1ص.204
الرازي كام يف رشح املح ّقق
((( املعرتض هو الفخر
ّ
ّ
الرازي يف ّ
امللخص ،ص.193
((( القائل هو الفخر
ّ
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يعمهام ،وهو اإلمكان العا ّم .كام
وقد يكون رضور ًّيا .فكان الواجب يف العكس ما ّ
ٍ
تقولّ :
ٌ
إنسان بالضـرورة) ،والصادق يف عكسه( :بعض اإلنسان ضاحك
ضاحك
(كل

باإلمكان).

ّ
واحلق ّ
وألن األصل يقتضـي ثبوت املوضوع ا ّلذي
أن عكسها حين ّي ٌة كام تقدّ م(((؛
ّ

ثبت له املحمول بالرضورةّ ،
فإن املوضوع ما مل يكن ثابتًا مل يثبت له املحمول ،و ّملا ثبت
ُأ َ

وثبت أنّه املحمول ،ثبت أنّه حاصل ملا هو املحمول.

الرضوري كنفسها؛ ّ
وقيل(((ّ :
رضوري النعكس
غري
إن عكسها
ٍّ
ّ
ألن عكسه لو كان َ

كنفسه؛ ّ
الرضوري أوىل أن ينعكس
رضوري فغري
الرضوري ّملا انعكس إىل غري
ألن
ّ
ٍّ
َّ

إليه.

الضحاك((( واإلنسان .وجيوز أن ينعكس ٌّ
الضـروري
كل من
وهو خطأ؛ ملا تقدّ م من
ّ
ّ

الرضوري إىل اآلخر.
وغري
ّ

اخلا�صة]
[البحث الثاين ع�شر :يف عك�س املمكنة
ّ

ّ
يب :ذهب بعض القدماء إىل ّ
واستدل بأنّا إذا
اخلاصة تنعكس كنفسها،
أن املمكنة
ّ
ٍ
قلناّ :
حيوان يمكن أن يكون نائماً من جهة ما هو نائم» فبعض ما هو نائم فهو من
(كل
جهة ما هو نائم يمكن أن يكون حيوانًا؛ ّ
ألن حيوان ّيته ليست له من جهة ما هو نائم حتّى

يكون له بالضرّ ورة من تلك اجلهة)(((.

((( يف حاشية النسخة« :أي باخللف واالفرتاض».

((( نسبه املصنّف يف األرسار إىل القدماء ،راجع ص.93
((( كذا يف األصل.
الرازي ،قطب الدّ ين
((( ُينظر :املح ّقق الطوسيّ  ،رشح اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص211؛
ّ
حممد ،احلاشية عىل رشح اإلشارات ،املصدر السابق نفسه.
ّ
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احلجة ضعيفة:
وهذه ّ

أ ّما ّأولاً ّ :
ُفي بذلك استغني عن
الكل ال يثبت بمثال
جزئي .ولو اكت َ
ّ
فألن العكس يّ ّ

احلجة ّ
(كل كاتب يمكن أن يكون ضاحكًا) مع ّ
أن عكسه ممكن
هذا التطويل ،وكانت ّ

أيضا.
ً

وأ ّما ثان ًياّ :
فألن قوله( :من جهة ما هو نائم) ُأخذ جز ًء من املحمول يف األصل

(*)

والعكس م ًعا ،وكان جيب جعله جز ًء من املوضوع يف العكس حتّى يصري العكس
ٍ
وحينئذ يكون كذبه
(بعض ما هو نائم من جهة ما هو نائم ،يمكن أن يكون حيوانًا).
ظاهرا؛ ّ
ألن النّائم من جهة ما هو نائم ال یکون حيوانًا ،وال شي ًئا آخر غري النائم.
ً
ويف هذا((( نظر؛ ألنّه يقتيض كذب عكس املوجبة املمكنة.
ألنا تستلزم موجبتها
وذهب بعضهم إىل هّأنا إذا كانت سالب ًة كل ّي ًة انعكست؛ هّ

وتنعكس جزئ ّي ًة تنقلب إىل سالبتها.

وهو خطأ؛ ّ
فإن اجلزئ ّية ا ّلتي هي العكس توجد عا ّم ًة ،فال تنقلب إىل سالبتها.

الف�صل الثالث :يف عك�س النقي�ض
وفيه ثامنية((( مباحث:

حد عك�س النقي�ض]
[املبحث الأ ّول :يف ّ
أ :حدّ ه األوائل بأنّه عبار ٌة عن( :جعل نقيض املحكوم به حمكو ًما عليه ،ونقيض
((( أي يف قول الشيخ يف جواب هذا القولُ .ينظر :رشح اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص.211
هوز.
((( يف األصل( :ح) ،وهو إشارة إىل الرقم (ثامنية) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
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املحكوم عليه حمكو ًما به ،مع املوافقة يف الكيف)(((؛ ألنّه لو مل يصدقّ :
(كل ما ليس
«ب» ليس «ج») يف عكس نقيض ّ
لصدَ ق( :بعض ما ليس «ب» «ج»)،
(كل «ج» «ب»)؛ َ

وانعكس إىل (بعض «ج» ليس «ب»)؛ وهو يناقض األصل.
ّ
املتأخرون
ونقضه

(((

بمنع

(((

استلزام كذب املوجبة املعدولة الطرفني ،اجلزئ ّية

ثم حدّ وه بـ(جعل نقيض املحمول موضو ًعا ،وعني املوضوع حممولاً
ّ
املحصلة املحمول؛ ّ

مع املخالفة يف الكيف).

ٍ
والتّحقيقّ :
األول(((.
أعم أو
مساو ،وعلی التقديرين يثبت ّ
أن املحمول إ ّما ّ

[املبحث ال ّثاين :يف ما ینعك�س من املوجبات الك ّل ّية بعك�س النقي�ض
وما ال ینعك�س]

ب :املوجبات الك ّل ّية سبع منها وهي الوقت ّيتان والوجود ّيتان واملمكنتان واملطلقة
ٍ
ألن الوقت ّية ال تنعكس ،لصدقّ :
العا ّمة ال ینعکس؛ ّ
منخسف وقت
(كل قمر فهو غري
بالضـرورة ال دائماً )؛ وال يصدق( :بعض املنخسف ليس ٍ
بقمر باإلمكان) .وهي
الرتبيع ّ
األعم.
األخص يستلزم عدم انعكاس
أخص السبع ،وعدم انعكاس
ّ
ّ
ّ

اخلاصتني يرجع إىل
الس ّت الباقية((( :فتنعكس كنفسها ،لكن قيد اللاّدوام يف
ّ
وأ ّما ّ
((( الشفاء ،املنطق ،ج ،2ص.93
((( هبمنيار بن مرزبان ،التحصيل ،ص90؛ رشوح الشمس ّية ،ج ،2ص.169
أعم من املوجبة
((( يف حاشية النسخة« :ألنهّا إذا كذبت ،صدقت السالبة املعدولة .والسالبة املعدولة ّ
ِ
كذب ّ
(كل ما ليس «ب» ،ليس «ج»)( ،بعض ما ليس «ب» «ج»)؛ ّ
ألن
املحصلة .فال يلزم من
ّ
اخلاص».
العا ّم ال داللة له عىل
ّ
((( ُينظر :األرسار اخلف ّية ،ص95؛ القواعد اجلل ّية ،ص315؛ اجلوهر النضيد ،ص.94
الست الباقي.
واألصح :الستّة الباقية ،أو:
((( كذا يف األصل،
ّ
ّ
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(كل «ج» «ب» بالرضورة) مثلاً  ،صدق ّ
بعض األفراد؛ ألنّه إذا صدق ُّ
(كل ما ليس
«ب» ليس «ج» بالرضورة)؛ وإلاّ لصدق( :بعض ما ليس «ب» «ج» باإلمكان العا ّم)،
منتجا
قياسا
ً
وينعكس إىل (بعض «ج» ليس «ب» باإلمكان) ،أو ينتظم مع األصل ً

لقولنا( :بعض ما ليس «ب»« ،ب» بالرضورة).

ّ
لصدَ ق (بعض
وعند
املتأخرين لو مل يصدق (ال يشء ممّا ليس «ب» «ج» دائماً )َ ،

انضم إىل األصل كام تقدّ م.
ما ليس «ب» «ج» باإلطالق) ،وانعكس أو
ّ

(كل «ج» «ب» ما دام «ج» ال دائ�ًم�اً ) ،صدق ّ
اخلاصتان :فإذا صدق ّ
(كل
وأ ّما
ّ

ما ليس «ب» ليس «ج» مادام ليس «ب»)؛ ملا تقدّ م يف العا ّمتني ،ويصدق قيد اللاّ دوام يف
البعض؛ وإلاّ لصدق الدوام يف اجلميع .وانعكس هبذا العكس إىل ما ينايف قيد اللاّ دوام

يف األصل.

ّ
املتأخرين يصدق( :ال يشء ممّا ليس «ب»« ،ج» ما دام ليس «ب») ،وهو
وعند

ظاهر .ويصدق قيد اللاّ دوام يف البعض ،أي (بعض ما ليس «ب» «ج» باإلطالق).
ٌ
وينضم إىل قولناّ :
(كل «ج» هو ليس «ب»
وإلاّ فال يشء ممّا ليس «ب» «ج» دائماً .
ّ

باإلطالق) ،اللاّ زم لقولنا( :ال يشء من «ج» «ب» باإلطالق) ا ّلذي هو جزء املوجبة

األول( :ال يشء من «ج» «ج» دائماً ) ،هذا خلف.
لوجود املوضوع ،وينتج من ّ

[املبحث الثالث :يف ما ینعك�س من املوجبات اجلزئ ّية بعك�س النقي�ض
وما ال ینعك�س]
اخلاصتني:
ج :املوجبات اجلزئ ّية ال تنعكس ما عدا
ّ

السبع ا ّلتي ال تنعكس ك ّل ّياهتا ،فإليراد النقض جزئ ًّيا.
أ ّما ّ
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ّ
أخصها الرضور ّية ،وهي ال تنعكس؛ لصدق (بعض
فألن
وأ ّما األربع الباقية،
ّ
ٍ
ٍ
بحيوان
بإنسان بالضـرورة) ،وال يصدق( :بعض اإلنسان هو ليس
احليوان هو ليس

ٍ
بحيوان باإلمكان) وال( :بعض اإلنسان ليس
باإلمكان) وال( :بعض اإلنسان ليس هو
ٍ
بحيوان) عىل الرأ َيينْ .
هو
اخلاصتان فتنعكسان كنفسيهام؛ ألنّه إذا صدق (بعض «ج» «ب» مادام «ج»
وأ ّما
ّ

ال دائماً ) فقد َحكَمنا بتالزم الوصفني وانقطاعهام عن الذات املوصوفة هبام ،فيصدق

عدم املوضوع عىل ال��ذات ا ّلتي صدق عليها عدم املحمول مادامت متّصف ًة بعدم
املحمول صد ًقا منقط ًعا؛ وإلاّ لصدق املوضوع عليها .وذلك ّ
خيل بالتالزم .فإذا كان
ِ
أوقات
الذات «د» ،صدق عليه (ليس «ب» بالفعل) لقيد اللاّ دوام ،وليس «ج» يف مجيع

ليس «ب»؛ وإلاّ لكان «ج» يف بعض أوقات ليس «ب» ،فليس «ب» يف بعض أوقات
«ج» ،وكان «ب» مادام «ج» ،وهو «ج» بالفعل ،فيثبت املطلوب ،وهو صدق (بعض

ما ليس «ب» فهو ليس «ج» مادام ليس «ب» ،ال دائماً )؛ وعيل الرأي اآلخر( :ليس

بعض ما ليس «ب» «ج» مادام ليس «ب» ،ال دائماً ).

ال�سوالب بعك�س النقي�ض]
الرابع :يف كیفیة انعكا�س ّ
[املبحث ّ

د :السوالب ،ك ّل ّي ًة كانت أو جزئ ّية ،ال تنعكس ك ّل ّية؛ الحتامل كون نقيض املحمول
أعم من نقيض املوضوع من ٍ
اخلاص؛
وجه؛ وامتناع سلب العا ّم من وجه عن مجيع أفراد
ّ
ّ
ٍ
ٍ
بساكن
بإنسان بالرضورة) أو( :ال يشء من الكاتب
كام يصدق( :ال يشء من احلجر
ٍ
بإنسان ليس بحجر)،
األصابع مادام كات ًبا ال دائماً )؛ وال يصدق( :ال يشء ممّا ليس
ٍ
ٍ
والّ :
بساكن األصابع
أيضا( :ال يشء ممّا ليس
بإنسان
(كل ما ليس
حجر) .ويكذب ً
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
بكاتب) وّ :
كاتب)؛ ّ
بإنسان ليس
ألن بعض ما ليس
بساكن األصابع
(كل ما ليس
ليس
ٌ
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ٍ
ٍ
بكاتب ،وإذا كذب عكس الرضور ّية،
بحجر ،وبعض ما ليس بساكن األصابع ليس
أخص املركّبات ك ّل ًّيا مل يصدق
اخلاصة ا ّلتي هي
ا ّلتي هي أخص البسائط ،واملرشوطة
ّ
ّ

األعم.
الكل يف
ّ
يّ ّ

وأيضا :لو انعكس ك ّل ّي ًة ال ينحصـر ّ
كل جنس يف نوعني؛ أو صدق بعض املتباينات
ً

عىل بعض ،واجتمع النقيضان ،وكان ٌّ
أعم من نقيض اآلخر
كل من اجلنس والنوع ّ
أعم من اجلنس من وجه.
مطل ًقا ،والنّوع ّ

[املبحث اخلام�س :يف عك�س نقي�ض الوقت ّيتني والوجود ّيتني واملطلقة
العا ّمة]

هـ :الوقت ّيتان والوجود ّيتان واملطلقة العا ّمة تنعكس مطلق ًة عا ّم ًة؛ ألنّه إذا صدق:

(باإلطالق ال يشء من «ج» «ب») ،أو[( :باإلطالق] ليس بعض «ج» «ب»)؛ لو مل
لصدَ ق ّ
(كل ما ليس «ب»
يصدق( :ليس بعض ما ليس «ب» ،ليس «ج» باإلطالق)َ ،

ليس «ج» دائماً ) ،وانعكسّ :
(كل «ج» «ب» دائماً )؛ هذا خلف.

ّ
واملتأخرون شكّوا يف عكس السوالب البسيطة ،وعكسوا الوقت ّيتني والوجود ّيتني
ٍ
مطلقة عا ّم ٍة؛ ْ
بأن فرضوا املوضوع «د» ،فهو ليس «ب» ،وهو «ج» ،فبعض ما ليس
إىل

«ب» «ج» باإلطالق.

والدائمة
ال�ساد�س :يف عك�س نقي�ض ال�ضرور ّية ّ
[املبحث ّ
والعا ّمتني]

و :الرضور ّية والدّ ائمة والعا ّمتان تنعكس حين ّي ًة؛ ألنّه إذا صدق األصل وهو ال يشء

من «ج» «ب» بإحدى اجلهات صدق (ليس بعض ما ليس «ب» ،ليس «ج» حني هو ليس
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كل ما ليس «ب» ،ليس «ج» مادام ليس «ب»ّ ،
«ب»)؛ وإلاّ لكان ّ
فكل «ج» «ب» ما دام

خلف.
«ج» ،هذا
ٌ

اخلا�صتني]
ال�سابع :يف عك�س نقي�ض
ّ
[املبحث ّ

مر؛ والستلزام العا ّمتني
ز:
ّ
اخلاصتان تنعكسان حين ّي ًة ال دائمة ،أ ّما احلين ّية فلام َّ

��ي «د» ،فهو ليس
الكل واجل��زئ ّ
إ ّي��اه��ا؛ وأ ّم��ا ال�ّل�اّ دوام فألنّا نفرض املوضوع يف يّ ّ
ال «ج» حني هو ال «ب» ،وإلاّ لكان ال «ج» مادام ال «ب» ،فـ«ب» مادام «ج» ،هذا
خلف.
ٌ

خلف .وإذا
وإنّه ليس «ج» باإلطالق ،وإلاّ لكان «ج» دائماً  ،فليس «ب» دائماً  ،هذا
ٌ

صدق عليه أنّه ليس ال «ج» يف بعض أوقات كونه ليس «ب» ،مع صدق اللاّ «ج» عليه

بالفعل ،صدق( :ليس بعض ما ليس «ب» ،ليس «ج» حني هو ليس «ب» ال دائماً ) وهو
املطلوب.

وتنعكس املمكنتان ممكن ًة عا ّم ًة .فيصدق يف عكس نقيض( :ال يشء من «ج» «ب»)

أو (ليس بعض «ج» «ب»)( :ليس بعض ما ليس «ب» ليس «ج» باإلمكان العا ّم)؛ وإلاّ

فكل ما ليس «ب» ليس «ج» بالرضورةّ ،
ّ
فكل «ج» «ب» بالرضورة ،هذا خلف.

[املبحث الثامن :يف ما يلزم املطلقة بعك�س النقي�ض]

ح :قيل :املطلقة يلزمها بعكس النقيضّ :
(كل ما ليس «ب» دائماً فهو ليس «ج»
دائماً ) .أ ّما قيد الدوام يف جانب املوضوع :فألنّا إذا قلناّ :
(كل «ج» «ب») فقد أوج ْبنا أن
يكون اجليم يصدق عليه الباء يف بعض األوقات .فا ّلذي ال يصدق عليه الباء دائماً  ،جيب

أن ال یکون «ج».

196

وأ ّما قيد الدوام يف املحمول ّ
فألن اجليم لو صدق يف بعض األوقات لصدق عليه

(((
دائام ،هذا خلف.
«ب»؛ ألنّه بعض أفراد اجليم وقد صدق عليه سلب «ب» ً

وهنا مباحث ُأخر ذكرنا بعضها يف كتاب (هنج العرفان) ،واستقصينا الكالم فيها

يف كتاب (حترير األبحاث).

((( يف حاشیة النسخة« :أيّ :
دائام إذا صدق عليه «ج» يف بعض األوقات يكون بعض
ألن ليس «ب» ً
أفراد اجليم».
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املر�صد الرابع
يف الق�ضايا ال�شرط ّية
وفيه فصول:

[الف�صل] الأ ّول :يف �أق�سامها
وفيه سبعة((( مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف املتّ�صلة واملنف�صلة]

أ :الرشط ّية إ ّما متّصلة إن ُحكم فيها بصدق قض ّية عىل تقدير ُأخرى ،أو بسلب

ذلك؛ وإما منفصلة إن حكم فيها بالتّنايف بني قض ّيتني يف الوجود ،وهي مانعة اجلمع؛ أو
العدم وهي مانعة اخللو؛ أو فيهام م ًعا وهي احلقيق ّية؛ أو بنفي ذلك.

يسمى (تال ًيا)
واجلزء ّ
يسمي (ملزو ًما)؛ والثاين ّ
يسمي مقدّ ًما .وهو يف املتّصلة ّ
األول ّ

ويسمى يف املتصلة (الز ًما).
ّ

املقدم والتايل وت�شاركهما]
[املبحث الثاين :يف تباين ّ

ب :املقدّ م والتّايل قد يتباينان ،كاستلزام((( الع ّلة املعلول ومنافاهتا((( لنقيضه؛ وقد
هوز.
((( يف األصل( :ز) ،وهو إشارة إىل الرقم (سبعة) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
((( يف حاشیة النسخة« :كلام كانت الشمس طالعة فالنهار موجود».
((( يف حاشیة النسخة« :دائام إما أن تكون الشمس طالعة أم ال يكون النهار موجو ًدا».
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يتشاركان :وكان إ ّما بطرفيهام م ًعا .كاستلزام الك ّل ّيتني((( جلزئ ّيتهام وحت ّقق(((العناد بني
ٍ
يشء َ
محل
األخص عىل
النّقيضني يف املنفصلة؛ أو يف املوضوع فقط ،كاستلزام((( محل
ّ
األعم عليه ،وعناد محل((( أحد املتساويني عىل اليشء حلمل اآلخر عليه بالسلب؛ أو
ّ
األعم حلمله((( عىل ّ
يف املحمول فقط ،كاستلزام محل اليشء عىل ّ
األخص مع
كل
كل
ّ
ّ

االتحّ اد كي ًفا يف املتّصلة ،ومع االختالف فيه يف املنفصلة.

أو يشارك موضوع املقدّ م حممول التايل ،وحمموله موضوعه ،كاستلزام((( القضية

َ
حممول التّايل فقط((( ،كاستلزام
موضوع املقدّ م
عكسها ،ومنافاته لنقيض عكسها(((؛ أو
ُ
((( يف حاشیة النسخة« :كلام كان كل «أ» «ب» فبعض «أ» «ب»».
((( يف حاشیة النسخة« :دائام إما ّ
كل «أ» «ب» ،أو ال يشء من «أ» «ب»».
((( يف حاشیة النسخة« :كلام كان :كل إنسان حيوان ،فكل إنسان جسم».
((( يف حاشية النسخة« :دائام إما أن تكون( :زيد إنسان) ،أو (زيد ال ناطق)؛ فإن محل اإلنسان عليه
يعاند محل اللاّ ناطق عليه».
األخص
األعم يستلزم مح َله عىل مجيع أفراد
((( يف حاشية النسخة« :محل اليشء عىل مجيع أفراد
ّ
ّ
كل حيوان جسم ّ
إجيا ًبا وسل ًبا ،كقولنا( :ك ّلام كانّ :
األول من
فكل إنسان
جسم) بالرضب ّ
ٌ
األول ،و( :ك ّلام كان :ال يشء من احليوان بحجر ،فال يشء من اإلنسان بحجر) بالرضب
الشكل ّ
األول .ونقيض تايل ّ
كل واحدة من هذه مع عني مقدّ مها يتعاندان صد ًقا ال كذ ًبا؛
الثاين من ّ
ألن نقيض الالزم يمتنع اجتامعه مع امللزوم ،كقولنا( :دائماً إ ّما أن يكونّ :
ّ
كل حيوان جسم ،أو
بعض اإلنسان ليس بجسم) و( :دائماً إ ّما ال يشء من احليوان بحجر ،أو :بعض اإلنسان حجر).
ٍ
ونقيض مقدّ م ّ
واحدة من هذه مع عني تاليها يتعاندان كذ ًبا ،كقولنا( :دائماً إ ّما بعض احليوان
كل
ٍ
ٍ
ألنام لو كذبا لصدقّ :
ليس بجسم ،أو ّ
حيوان جسم) ،و( :بعض
(كل
كل إنسان جسم) .هّ
اإلنسان ليس بجس ٍم) ،وهو حمال .وكقولنا( :دائماً إ ّما بعض احليوان حجر ،أو ال يشء من
ألنام لو كذبا َل َصدَ ق( :ال يشء من احليوان بحجر) ،و(بعض اإلنسان حجر)،
اإلنسان بحجر)؛ هّ

فيجتمع نقيض التايل مع عني املقدّ م ،وهو حمال».
((( يف حاشية النسخة« :كلام كان ّ
كل «أ» «ب» فبعض «ب» «أ»».
((( يف حاشية النسخة« :دائام إ ّما أن يكون ّ
كل «أ» «ب» أو ال يشء من «ب» «أ»».
ٍ
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :ك ّلام كانّ :
حيوان فبعض اجلسم إنسان)؛ ّ
ٌ
ألن قولنا=:
إنسان
كل
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املوجبة َ
أعم من حمموهلا إجيا ًبا جزئ ًّيا ،ومنافاهتا إ ّياه بالسلب،
محل موضوعها عىل ما هو ّ

لألول املنايف للثاين؛ أو بالعكس((( ،كاستلزام املوجبة
الستلزامها العكس املستلزم ّ

أعم من موضوعها عىل عني حمموهلا باإلجياب جزئ ًّيا يف املتّصلة ال ّلزوم ّية
محل ما هو ّ
الستلزامها العكس امللزوم له ،ومنافاهتا ذلك احلمل بالسلب يف املنفصلة.

[املبحث الثالث :يف كيف ّية االرتباط بني الأقوال اجلازمة و�أق�سام
ال�شرط ّية من حيث الأجزاء]
ج :األقوال اجلازمة ال یمکن أن يكون بعضها هو البعض اآلخر ،فال یمکن محل

ّفاقي
بعضها عىل بعض ،وإنّام يعقل االرتباط بينها بال ّلزوم أو العناد أو مشاهبهام ،كاالت ّ

فيهام.

وال بدّ وأن يكون الطرفان قض ّيتنيّ ،
وكل قض ّية فإ ّما محل ّية أو متّصلة أو منفصلة.

و ّملا كان بعض املاه ّيات من شأنه أن يكون ملزو ًما لغريه ال الز ًما ،وشأن ذلك اللاّ زم أن
األول كام نقولّ :
=(كل إنسان حيوان) يستلزم ّ
ّ
(كل إنسان حيوان)
(كل إنسان جسم) ،بالشكل ّ
و(كل حيوان جسم) فـ(كل إنسان جسم)؛ فيستلزم عكسه وهو (بعض اجلسم إنسان)؛ أو
نعكس املقدّ م ،وهو قولناّ :
(كل إنسان حيوان) إىل (بعض احليوان إنسان) ،ونجعلـ[ـه] كربى
ونجعل قولناّ :
(كل حيوان جسم) صغرى ،ينتج من الثالث( :بعض اجلسم إنسان) .وإىل هذين
عكسه ناىف سل َبه ،فيكون (دائماً إ ّما ّ
كل
أشار املصنف بقوله( :الستلزامها العكس) .فإذا استلزم َ
إنسان حيوان أو ال يشء من اجلسم بإنسان) مانعة اجلمع».
موضوع التايل ،كقولنا( :ك ّلام كانّ :
ُ
كل إنسان حيوان
حممول املقدّ م
((( يف حاشية النسخة« :أي :أو
َ
ألن قولناّ :
فبعض احليوان جسم)ّ ،
عكسه( :بعض احليوان إنسان)،
(كل إنسان حيوان) يستلزم َ
(كل إنسان جسم) ،ينتج( :بعض احليوان جسم) .فك ّلام صدق ّ
وم َعنا ّ
(كل إنسان حيوان) َصدَ ق
العكس املستلزم له ،فينايف سلبه ،فيكون( :دائماً إ ّما ّ
كل
(بعض احليوان جسم) ،الستلزامها
َ
حيوان أو ال يشء من احليوان بجسم) مانعة اجلمعّ ،
ٌ
ألن نقيض الالزم يمتنع اجتامعه
إنسان
مع امللزوم».
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يكون الز ًما ال ملزو ًما وكان التعاند إنّام يعقل بني ال ّطرفني عىل السواء ،ال جرم تعدّ دت
أقسام املتّصلة إىل تسعة؛ واملنفصلة إىل ستّة.

فاملتّصلة إ ّما أن ترتكّب عن محل ّيتني((( ،أو متّصلتني((( ،أو منفصلتني((( ،كاستلزام
ّ
كل قض ّية من الثالث عكسها وعكس نقيضها وكذب نقيضها؛ أو محل ّي ٍة((( ،هي املقدّ م
ومت ٍ
ّصلة هي التايل ،كاستلزام الع ّل ّية مالزمة املعلول الع ّلة أو بالعكس((( ،كعكس املثال؛
ٍ
ومنفصلة هي التايل ،كاستلزام صدق اجلنس القسم َة إىل أنواعه((( أو
أو محل ّي ٍة هي املقدم
ٍ
ٍ
ومنفصلة هي التايل ،كاستلزام املالزمة بني
متصلة هي املقدّ م
بالعكس ،كعكس املثال؛ أو
اجلمعي بني عني مقدّ مها ونقيض تاليها أو بالعكس ،كعكس املثال.
شيئني العناد
ّ

واملنفصلة :إ ّما أن ترتكّب من محل ّيتني ،كالعناد الواقع بني القض ّية احلمل ّية ونقيضها

(((

كل «أ» «ب» فبعض «ب» «أ») و(ك ّلام كان ّ
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ب»
فكل ما [أصل :فك ّلام] مل يكن «ب» مل يكن «أ») ،و(ك ّلام كان ّ
ُّ
كل «أ» «ب» فليس بعض «أ» ليس
«ب») .فهذه األمثلة الثالثة للعكس ولعكس النقيض ولكذب النقيض».
((( يف حاشية النسخة« :أ ّما يف العكس فكقولنا( :ك ّلام كان :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» [د] ،فقد يكون
إذا كان «ج» «د» فـ«أ» «ب») .وأ ّما يف عكس النقيض فكقولنا( :ك ّلام كان :ك ّلام كان «أ» «ب»
فـ«ج» «د» ،فك ّلام مل يكن «ج» «د» مل يكن «أ» «ب») .وأ ّما يف كذب النقيض فكقولنا( :ك ّلام كان:
ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د» ،فليس البتّة :قد اليكون إذا كان «أ» «ب» مل يكن «ج» «د»).
فدائام إ ّما
دائام إ ّما «أ» «ب» أو «ج» «د»ً ،
((( يف حاشية النسخة« :أ ّما يف العكس فكقولنا( :ك ّلام كانً :
«ج» «د» أو «أ» «ب») .ويف عكس النقيض فكقولنا( :ك ّلام كان دائماً إ ّما «أ» «ب» أو «ج» «د» ،فدائماً
إ ّما أن الیکون «ج» «د» أو الیکون «أ» «ب») .ويف كذب النّقيض فكقولنا( :ك ّلام كان دائماً إ ّما
«أ» «ب» أو «ج» «د» فليس :قد اليكون إ ّما أن الیکون «أ» «ب» أو ال یکون «ج» «د»).
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :إن كانت الشمس ع ّل ًة لوجود النهار ،فك ّلام كانت الشمس طالعة
فالنهار موجود)».
((( وهو أن ترتكّب املتّصلة من متصلة هي املقدم ومحلية هي التايل.
((( يف حاشية النسخة« :إن كان هذا عد ًدا فهو إ ّما زوج أو فرد».
((( يف حاشية النسخة« :دائماً إ ّما ّ
كل «أ» «ب» ،أو بعض «أ» ليس «ب»».
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أو من متّصلتني ،كالعناد((( الواقع بني املتّصلة ونقيضها؛ أو من منفصلتني((( ،كالعناد

الواقع بني املنفصلة ونقيضها ،أو من محل ّية و((( متّصلة ،كالعناد الواقع بني كون اليشء

اآلخر؛ أو من محل ّية ومنفصلة ،كالعناد الواقع بني
ليس علة آلخر وبني استلزام أحدمها
َ

كون اليشء((( ع ّلة آلخر وبني معاندة أحدمها اآلخر؛ أو من متصلة ومنفصلة ،كالعناد

(((

الواقع بني مالزمة اليشء آلخر وبني العناد بينهام.

الرابع :يف �أق�سام املتّ�صلة واملنف�صلة]
[املبحث ّ

ملعنى يوجب استلزام املقدّ م للتّايل ،كالع ّل ّية
د :املتّصلة إ ّما لزوم ّية إن كان االتّصال ً

(((
الصحبة واالتّفاق يف الصدق.
ملجرد ّ
والتضايف؛ أو اتّفاق ّية إن مل تكن كذلك ،بل ّ

ملعنى يوجب املنافاة ،كالتناقض والتضاد،
واملنفصلة :إ ّما عناد ّية إن كان االنفصال ً

ملجرد الوجود والعدم اتّفا ًقا.
أو اتّفاق ّية إن كانت ّ

وكلمة ْ
ثم (إذ) .وأ ّما باقي حروف االتّصال نحو:
(إن) شديدة الدّ اللة عىل ال ّلزومّ ،

((( يف حاشية النسخة« :كقولنا :إ ّما أن يكون( :إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) ،وإ ّما أن
يكون( :إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود)».
((( يف حاشية النسخة« :کقولنا( :إ ّما أن يکون هذا العدد :إ ّما زوج أو فرد ،وإ ّما يكون هذا العدد
إ ّما زوج أو منقسم بمساويني)».
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :إ ّما أن ال يكون طلوع الشمس ع ّلة لوجود النهار؛ وإ ّما أن يكون:
كلام كانت الشمس طالعة فالنهار موجود)».
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :إ ّما أن يكون طلوع الشمس ع ّلة لوجود النهار؛ وإ ّما أن تكون
الشمس طالعة؛ وإ ّما أن يكون النهار موجو ًدا)».
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا :إما أن يكون :إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛ وإ ّما أن
تكون الشمس طالعة؛ وإ ّما أن يكون النهار موجو ًدا».
((( يف األصل« :و».
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(إذا) ،و(مهام) ،و(متى) ،و(ك ّلام) ،و( ّملا) فال ّ
يدل عىل ال ّلزوم وال االتّفاق .وكذا (إ ّما)
ال ّ
تدل عىل العناد.

ويف ( ّملا) داللة زائدة عىل باقي احلروف ،وهو تسليم وجود املقدّ م ،وكذا (لوال).
و(لو)((( ّ
تدل عىل االمتناع.
ُ
واعلم ّ
اإلطالق الضـرور َة
أن االستصحاب شامل ل ّلزوم واالتّفاق ،كام يشمل
َ
ُ
اإلمكان.
واالتفاق
وعدمها .وال ّلزوم ُيشبِه الرضورة؛

ال�صدق والكذب يف ال�شرط ّيات باال ّت�صال
[املبحث اخلام�س :يف تع ّلق ّ
واالنف�صال]

هـ :قد عرفت ّ
أن الشـرط ّية متّصلة كانت أو منفصلة إنّام تتألف من قض ّيتني ،وعرفت

تنفك عن أحدمهاّ .
ّ
الصدق أو الكذب ،بحيث ال ّ
وكل واحدة من
أن القض ّية يدخلها ّ

هاتني القض ّيتني إذا ُصيرِّ ت جز ًء من الشـرط ّية خرجت عن كوهنا قض ّية وصارت جز ًءا
ٍ
حينئذ الصدق والكذب ،بل يتع ّلقان((( باالتّصال أو االنفصال نفسه.
منها .وال يقبل
و ّملا كان صدق االتصال أو االنفصال ال يستلزم صدق الطرفني وال كذهبام أمكن

تركّب ّ
الصادقة من صادقني وكاذبني وبالتفريق ،وكذا املنفصلة.
كل من املتّصلة ّ

ولنفصل ذلك فنقول :اللزومية املوجبة الصادقة قد ترتكب من صادقني وكاذبني
ّ
ٍ
أعم .وال یمکن أن ترتكّب من مقدّ م
ومقدم كاذب وتال صادق ،جلواز كون اللاّ زم ّ
صادق ٍ
وتال كاذب ،وإلاّ لزم صدق الكاذب وكذب الصادقّ .
ألن قض ّية التّالزم وجود
((( يف األصل« :مل».
((( يف حاشية النسخة« :الصدق والكذب».
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اللاّ زم عند وجود امللزوم وعدم امللزوم عند عدم الالزم ،فإذا كان امللزوم صاد ًقا كان

الالزم صاد ًقا .وقد فرض كاذ ًبا .وإذا كذب الالزم كذب امللزوم ،وقد فرض صاد ًقا(((.
((( يف حاشية النسخة« :وقد اعت ُِـرض بمنع لزوم صدق الكاذب وكذب الصادق ،جلواز كون
املقدّ م صاد ًقا يف اجلملة والتايل كاذ ًبا يف اجلملة ،فال يلزم املحال.
والتحقيق أن نقول :صدق املقدّ م وكذب التايل إ ّما أن يكونا دائمني ،أو كالمها يف اجلملة أو
ُ
وكذب التايل يف اجلملة أو بالعكس .وعىل التقادير فاملالزمة إ ّما ك ّل ّية أو جزئ ّية
ُ
صدق املقدّ م دائماً
[أصل :جزو ّية] .فاألقسام ثامنية:
أ .أن يكونا دائمني واملالزمة ك ّل ّية ،وهو حمال؛ ّ
ألن صدق امللزوم دائماً يستلزم صدق اللاّ زم
كذلك .لكنّه كاذب دائماً  ،فيلزم أن يكون الكاذب دائماً صاد ًقا دائماً  .وكذب اللاّ زم دائماً
كذب امللزوم دائام ،لكنّه صادق دائماً  ،فيلزم أن يكون الصادق دائماً كاذ ًبا دائماً  ،هذا
يستلزم
َ
خلف.

ب .أن يكونا دائمني واملالزمة جزئ ّية ،وهو حمال .ألنّه يلزم منه صدق ما هو كاذب دائماً يف بعض
وكذب ما هو صادق دائماً يف بعضها.
األوقات،
ُ
ج .أن يكونا يف اجلملة ،واملالزمة ك ّل ّية ،فهنا ال حمال؛ إذ يلزم أن يكون الصادق يف اجلملة كاذ ًبا
يف اجلملة وأن يكون الكاذب يف اجلملة صاد ًقا يف اجلملة ،وذلك غري حمال؛ ّ
ألن املطلقتني
ال تتناقضان ،فيجوز تركّب املتّصلة الك ّل ّية من هذين.
د .أن يكونا يف اجلملة واملالزمة جزئية ،وهو جائز ِ
ّ
وألن املتّصلة
لصدْ ق الكل ّية ،فاجلزئ ّية أويل.
ّ
الصادق وصدق
جزئ ّية واالستثناء
جزئي ،والوقت غري معينّ  ،فال ينتج شي ًئا ،فال يلزم كذب ّ
ّ
الكاذب.

ُ
هـ .أن يكون
صدق املقدّ م دائماً
الستلزامه كون الصادق دائماً
الكاذب يف اجلملة صاد ًقا دائماً باستثناء عني املقدّ م ،وهو حمال.

أيضا؛
وكذب التايل يف اجلملة واملالزمة كل ّية ،وذلك حمال ً
َ
وكون
كاذ ًبا يف اجلملة باستثناء نقيض التّايل ،وذلك حمال؛

و .أن يكون صدق املقدّ م دائماً وكذب التّايل يف اجلملة واملالزمة جزئ ّية ،وال يلزم حمال؛ ألنّه إن
عني
استثني نقيض التايل مل ينتج ،لكوهنا جزئ ّية واملتّصلة كذلك ،وإن
عني املقدّ م أنتج َ
استثني ُ
َ
التّايل يف اجلملة ،وهو الينايف كذبه يف اجلملة ،لعدم تناقض املطلقني.
ز .أن يكون صدق املقدّ م يف اجلملة وكذب التّايل دائماً واملالزمة كل ّية وهو حمال؛ الستلزامه كون=
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والكاذبة ترتكّب من اجلميع.
وأخ��ص ،وهو
��م ،وهو ما صدق فيها التايل؛
ّ
واالتّفاق ّية تؤخذ باعتبارين :أع ّ
األول ترتكّب الصادقة من جزئني
الصدق اتّفا ًقا .فباملعنى ّ
ما اجتمع جزءاها عىل ّ
ٍ
ٍ
صادق .وترتكّب الكاذبة من الباقي .وباملعنى الثاين
وتال
صادقني ،ومقدّ م كاذب
خاص ًة ،وترتكّب الكاذبة من الباقي.
ترتكّب الصادقة من صادقني ّ

وأ ّما السالبة ال ّلزوم ّية واالتّفاق ّية فحكمها صد ًقا حكم الكاذبتني إجيا ًبا .وحكم

الكاذبتني حكم الصادقتني إجيا ًبا.

ٍ
ٍ
وكاذب
صادق
واملنفصلة((( املوجبة إن كانت عناد ّية :تركيب احلقيق ّية الصادقة من
ٍ
اخللو من صادقني ،وصادق
ال غري؛ ومانعة اجلمع من كاذبني،
وصادق وكاذب؛ ومانعة ّ

الصادقة ،ومن صادقني((( وكاذبني.
وكاذب .والكاذبة احلقيق ّية ترتكّب ممّا ترتكّب((( منه ّ
ومانعة اجلمع(((من اجلميع ،وكذا مانعة
اخللو(((.
ّ

أ ّما االتّفاق ّية ،فاحلقيق ّية منها ترتكّب من صادق وكاذب ال غري؛ ومانعة اجلمع منهام
الصادق يف اجلملة كاذ ًبا دائماً وهو حمال.
=الكاذب دائماً صاد ًقا يف اجلملة وكون ّ
ح .أن يكون املقدّ م صاد ًقا يف اجلملة والتايل كاذ ًبا دائماً واملالزمة جزئ ّية ،وهو غري حمال؛ ّ
ألن
استثناء عني املقدّ م ال ينتج شي ًئا ،لكونه جزئ ًيا واملالزمة كذلك .وإن استثني نقيض التايل أنتج

كذب املقدّ م يف اجلملة ،وهو ال يناقض صدقه يف اجلملة ،واهلل أعلم».
«املفصلة».
((( يف األصل:
ّ
((( يف حاشية النسخة« :إذا مل يكونا َط َر ْفيَ نقيض».
((( يف حاشية النسخة« :كاألسود الال كاتب».

حجرا أو مجا ًدا) ،ومن
(دائام إ ّما أن يكون اإلنسان
ً
((( يف حاشية النسخة« :من كاذبني كقولناً :
فرسا)».
صادق وكاذب كقولنا( :دائماً إ ّما أن يكون اإلنسان حيوانًا أو ً
(دائام إ ّما أن يكون اإلنسان كات ًبا أو ضاحكًا) ،ومن
((( يف حاشية النسخة« :من صادقني كقولناً :
صادق وكاذب كقولنا( :دائماً إ ّما أن يكون اإلنسان كات ًبا أو صاهلاً )».
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اخللو منهام ومن صادقني.
ومن كاذبني؛ ومانعة
ّ

والكاذبة يف ّ
كل قسم ما عدا ما ُذ ِكر ،يف ذلك القسم.
والسالبة عىل عكس املوجبة.
ّ

ال�ساد�س :يف تع ّلق الإيجاب وال�سلب يف ال�شرط ّية باال ّت�صال
[املبحث ّ
واالنف�صال]
و :إجياب الشـرط ّية وسلبها ليس إلجياب األجزاء وال سلبها ،بل إلجياب االتّصال

بحي فهو ليس بعاملٍ) متّصلة موجبة،
واالنفصال وسلبهام .فقولنا( :ك ّلام كان هذا ليس ٍّ
وطرفاها سلب ّيان .ولو قلنا( :ليس البتّة إذا كان هذا مجا ًدا فهو حيوان) سالب ٌة ،وطرفاها

زوجا ،أو ال یکون فر ًدا) منفصل ٌة موجب ٌة،
ثبوت ّيان .وكذا قولنا( :إ ّما أن ال یکون العدد ً
وطرفاها سلب ّيان.

زوجا أو منقسماً بمتساويني) سالب ٌة ،وطرفاها
وإذا قلنا( :ليس البتّة إ ّما أن يكون هذا ً

ثبوت ّيان.

ال�سابع :يف تع ّلق احل�صر والإهمال يف ال�شرط ّية بعموم الفرو�ض
[املبحث ّ
والأو�ضاع والأزمنة ،وخ�صو�صها]

ّ
وتشخصها ليس باعتبار األجزاء ،كام تقدّ م((( يف
حصـر الشـرط ّيات وإمهاهلا
ز:
ُ

ّ
وتشخصها.
اإلجياب والسلب؛ بل بعموم الفروض واألوضاع واألزمنة وخصوصها

تتحرك) ك ّل ّي ٌة ،مع ّ
تشخص طر َف ْيها.
فقولنا( :ك ّلام كان زيد يكتب فيده ّ

((( يف حاشية النسخة« :أي كام أنّه ليس باعتبار إجياب الطرفني وسلبهام ،كذا ههنا ليس حرص
ّ
وتشخصها باعتبار األجزاء».
الرشط ّيات وإمهاهلا
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الف�صل ال ّثاين :يف حتقيق احل�صر يف ّ
ال�شرط ّيات
إذا قلنا( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») مل ِ
نعن به استلزا َم («أ» «ب») لـ(«ج» «د»)
ٍ
يف ّ
زمان يفرض فيه («أ» «ب») ،جلواز أن ال يكون زمان ًّيا؛ وال عمو َم املرار(((،
كل
فقد يكون ثابتًا؛ بل نعني به عموم الفروض واألوضاع ا ّلتي يمكن فرضها وجمامعتها

للمقدم .مثلاً إذا فرضنا («أ» «ب») مع طلوع الشمس ووجود زيد وأكل عمرو وغري
ٍ
ذلك ،كان مستلز ًما لـ(«ج» «د») كل ًّيا إن كان استلزامه عىل ّ
تقدير يفرض؛ وإن ثبت
كل
االستلزام عىل بعض الفروض دون بعض فاملالزمة جزئ ّية ،كقولنا( :قد يكون إذا كان

هذا حيوانًا فهو إنسان)؛ ّ
فإن اإلنسان الزم للحيوان جزئ ًّيا؛ ألنّه يلزم عىل تقدير كونه
ٍ
ناط ًقا ،ال عىل ّ
تقدير.
كل
ال ُیقال :مقتىض ال ّطبيعة واحد ،فإن اقتضت اللزوم يف البعض اقتضت يف ّ
الكل،

وإلاّ فال لزوم؛ س ّلمنا ،لكن متتنع اجلزئ ّية من كل ّيتني ،ألنّا إذا قلنا( :قد يكون إذا كان ّ
كل

ّ
كذا كذا ّ
فالكل يستوعب املوضوعات ،فكيف يصدق ذلك من غري أن
فكل كذا كذا)،

الكل.
يصدق معه يّ ّ

توج َه((( ّ
الش ّك .لكن كون اليشء
ألنّا نقول :طبيعة املقدّ م إذا كانت تقتيض ال ّلزوم َّ

كحصة النوع من اجلنس .فإن لزوم
ملزو ًما قد يكون لذاته؛ وقد يكون لطبيعة الالزم،
ّ
ٍ
حينئذ أن يكون بعض أفراد الطبيعة
الفصل هلا ليس لذاهتا ،بل لذات الفصل .فيحتمل
اآلخر.
ملزو ًما لشـيء دون
َ

ويمكن تالزم الكل ّيتني جزئ ًّيا بأن يمكن أمر ملوضوعات ومن شأنه أن يعرض

مرة.
((( املرار :مجع ّ
ّ
الشك الذي
((( يف حاشية النسخة« :أي :لو قلنا إن طبيعة املقدّ م تقتيض اللزوم دون الالزم ،توجه
أوردمتوه .لكن ليس كذلك».
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ويزول .كام لو فرضنا ّ
كل إنسان كات ًبا يف الذهن ،له حاالن :حال يفرض فيه كل إنسان

ٌ
وحال ال يفرض فيه((( ذاك .ويف إحدى احلالتني يلزمه
قارصا عن تع ّلم صناعة ُاخرى؛
ً
ٍ
ختصص احلال والفرض.
يشء ويف األخرى آخر .فاجلزئ ّية حينئذ عىل ّ
ٍ
والسالبة الك ّل ّية هي ا ّلتي يصدق فيها سلب املالزمة عىل ّ
تقدير وفرض،
كل
ّ

والسالبة اجلزئ ّية عىل البعض.

ٍ
وشك بعضهم يف صدق املالزمة الك ّل ّية إجيا ًبا وسل ًبا .لصدق نقيض ّ
ّ
واحدة
كل

منهام بالشكل الثالث ،املركب من استلزام كل من املجموع املركّب من املقدّ م ونقيض

التايل يف املوجبة ،للجزئني(((؛ ومن املقدّ م والتايل يف السالبة ،هلام(((.

وهو خطأ؛ فإن أحد جزئي املقدّ م يف ٍّ
كل من املقدّ متني هو املستلزم باحلقيقة واآلخر

أيضا.
األول يستلزم نفسه ،فال استلزام ً
ال مدخل له يف االستلزام .واملستلزم يف ّ
وك ّل ّية العناد وجزئ ّيته كال ّلزوم.

ألنا
وأ ّما االتّفاق ّية فإنّام حيصل اجلزم بصدقها ك ّل ّي ًة لو ُاخذ طرفاها حقيق ّيتني ،هّ

لو ُأخذ بحسب اخلارج جاز كذهبام ،أو كذب أحدمها عند عدم املوضوع ،فال تصدق
االتّفاق ّية ك ّل ّي ًة.

ّ
لتشخص الفروض واألوضاع واألزمنة .مثل( :إن
تابع
وشخص ّية ال ّلزوم والعناد ٌ

((( يف األصل« :فيها».
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :ك ّلام كان هذا إنسانًا وال حيوانًا فهو إنسان) ،و(ك ّلام كان هذا
إنسانًا وال حيوانًا فهو ال حيوان) ،ينتج( :قد يكون إذا كان هذا إنسانًا فهو ال حيوان) من الشكل
الثالث».
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :ك ّلام كان هذا إنسانًا وال إنسانًا فهو إنسان) ،و(ك ّلام كان هذا
إنسانًا وال إنسانًا فهو ال إنسان) ،ينتج( :قد يكون إذا كان هذا إنسانًا فهو ال إنسان) من الشكل
الثالث».
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جئتني اليوم مع ٍ
زيد أكرمتُك).
َ

وسور املتّصلة املوجبة( :ك ّلام)،و(متى) ،و(مهام) ،و(دائ�ًم�اً ) .وسور املنفصلة:

اجلزئي( :قد يكون) ،و(قد ال يكون)،
(دائماً ) ،وسور السالبة فيهام( :ليس البتّة) ،وسور
ّ

و(ليس ك ّلام) ،و(ليس دائماً ) .وباقي حروف االتّصال واالنفصال نحوْ :
(إن) ،و(إذا)،
و(إ ّما) فلإلمهال.

واملوجبة اللزوم ّية يقابلها سلب ال ّلزوم ،ال لزوم السلب .وكذا سلب العناد يقابل

العناد ّية ،ال عناد السلب.

الف�صل الثالث :يف املنحرفات
وفيه أربعة((( أبحاث(((:

[البحث الأ ّول :يف حتريف ّ
ال�شرط ّيات]

الطبيعي وصيغتِها املوضوعة هلا؛ كام إذا َن َف ْي َت
حترف الشـرط ّية عن الوضع
ّ
أ :قد ّ

قوة
قض ّي ًة وع َّق ْبتَها بإجياب أخرى ،مثل( :ال یکون «أ» «ب» و«ج» «د») .وهي يف ّ
ّصلة مرك ٍ
منفصلة مانعة مجع هي قولنا( :إما أن يكون «أ» «ب» أو «ج» «د») ،أو مت ٍ
ٍ
ّبة هي
ّ
قولنا( :ك ّلام كان «أ» «ب» مل يكن «ج» «د»).
خلو هي( :إ ّما أن ال یکون
قوة مانعة ٍّ
ولو ُبدِّ ل الواو بـ(أو) ،أو (حتّى) ،كانت يف ّ

قوة متّصلة من اجلزئني هي( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج»
«أ» «ب» أو «ج» «د») ،و[يف] ّ
«د») .وكذا لو مجع بني الواو و(إلاّ ).

هوز.
((( يف األصل( :د) وهو إشارة إىل الرقم (أربعة) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
((( يف األصل« :بح ًثا».
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[البحث الثاين :يف حتريف احلمل ّيات]

هيئات وزوائدُ تفيدها زيادة معان ،كدخول األلف واللاّ م
ب :قد تلحق بالقضايا
ٌ

أيضا .وإذا دخال عىل املحمول
يف املوضوع؛ فإنّه قد يفيد العموم يف لغة العرب ،والعهد ً
أفاد((( احلرص ،فتجب الرابطةّ ،
التقييدي.
وإال أفاد الرتكيب
َّ

أيضا ،کقولنا( :العامل زيد)؛ وكذا دخول (إنّام).
ولو قدّ مت اخلرب أفاد احلرص ً
وإذا نقض النفي ّ
دل عىل املساواة؛ إ ّما يف العموم أو املفهوم.

ٍ
وسالبة ِّ
واحدة تفيد رفع ما أفاده املوجبة.
كل

ال�صور]
[البحث الثالث :يف وقوع الغلط يف العكو�س يف بع�ض ّ

كثريا بسبب اشتباه املحمول بجزئه إذا كان اجلزء
ج :قد يقع الغلط يف العكوس ً
و(كل ٍ
(كل ِ
ُّ
ّ
اآلخر نسب ًة ،كقولناّ :
و(كل ٍ
شيخ كان
وتد يف احلائط)،
مل ٍك عىل الرسير)،
شا ًّبا) ،و(ال يشء من احلائط يف الوتد) ،ف ُي َظ ُّن عكسه( :بعض احلائط يف الوتد) ،و(بعض
اب كان ً
ّ
شيخا) ،و(بعض الرسير عىل امللك) ،و(ال يشء من الوتد يف احلائط).
الش ّ

وإذا ُع ِرف ّ
أن املحمول يف هذه القضايا هو النسبة وجعلت موضوعها((( َصدَ َقت،

كام تقول( :بعض ما يف احلائط وتدٌ ) ،و(بعض َمن كان شا ًّبا ٌ
شيخ).

[البحث الرابع :دفع �شبهة]

د :قيل :يصدق (ال يشء من اجلسم بممتدٍّ يف اجلهات إىل غري النهاية) ،وال يصدق

أن ّ
عكسه ،وهو( :ال يشء من املمتدّ يف اجلهات إىل غري النهاية بجسم)؛ رضورة ّ
كل ممتدٍّ
((( إفراد الفعل باعتبار فاعلية «الدخول» املفهوم ممّا قبل.
((( يف األصل« :موضوعه».
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جسم.
يف اجلهات إىل غري النهاية
ٌ

ٍ
و ُأجيبّ :
وحينئذ
بأن املسلوب يف األصل هو اللاّ هناية ال املمتدّ يف اجلهات(((،

يصدق عكسه وهو( :ال يشء ممّا ال هناية له بجس ٍم).

وليس بج ّي ٍد؛ ّ
ألن مفهوم (املمتدّ يف اجلهات إىل غري النّهاية) من حيث هو هذا

املجموع إذا نُسب إىل اجلسم صدق إ ّما نسبة الثبوت أو العدم ،فيستلزم عكسه.

أن األصل إن كان حقيق ًّيا ُمنع صدقه؛ ّ
والتحقيقّ :
ألن بعض ما لو وجد وكان

جسماً فهو بحيث لو ُوجد كان ممتدًّ ا يف اجلهات إىل غري النّهاية وهو اجلسم ا ّلذي
ال يتناهى ،وإن امتنع((( وقوعه؛ وإن ُأخذ خارج ًّيا ُمنِ َع كذب العكس ،لعدم وجود ممتدٍّ
يف اجلهات إىل غري النّهاية ،والسالبة تصدق بعدم املوضوع.

الف�صل الرابع :يف �أجزاء املنف�صلة
وفيه سبعة((( مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف �أجزاء املنف�صلة]

عرفت ّ
اخللو .فاحلقيق ّية تتأ ّلف
أ :قد
َ
أن املنفصلة إ ّما حقيق ّية أو مانعة اجلمع أو مانعة ّ
«ألن ّ
((( يف حاشية النسخةّ :
كل جسم ممتدٌّ يف اجلهات .فال يصدق( :ال يشء من اجلسم بممتدٍّ يف
اجلهات)».
((( يف حاشية النسخة« :وإن ُاخذ حقيق ًّيا بحيث ال يدخل فيه املمتنعات كام هو مذهب مجاعة من
ّ
والسالبة تصدق
املتأخرين ُمنع كذب العكس؛ المتناع وجود ممتدٍّ يف اجلهات إىل غري النّهايةّ .
عند عدم املوضوع ،فيكون عكسه( :ال يشء ممّا لو وجد وكان ممتدًّ ا يف اخلارج ممّا يمكن وقوعه
بجسم)».
هوز.
((( يف األصل( :ز) ،وهو إشارة إىل الرقم (سبعة) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
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من النقيضني ،أو من أحدمها ومساوي اآلخر؛ ألنّه ك ّلام صدق أحدمها كذب اآلخر،

نقيضا ألحدمها أو مساو ًيا للنقيض.
األول ،فيكون اآلخر ً
وك ّلام كذب اآلخر صدق ّ

اخللو ،ألنّه
أعم منه حدثت مانعة ّ
ولو حذف نقيضه وذكر بد َله ما ال يساويه :فإن كان ّ

األعم من دون وجود النقيض مع
األخص أمكن وجود
األعم من دون
ّملا جاز وجود
ّ
ّ
ّ
األخص مل يمكن
األعم يستلزم عدم
وجود اآلخر ،فلم جيتمع النقيضان .و ّملا كان عدم
ّ
ّ

األعم(((ّ ،
عدم اآلخر مع
واألعم وامتنع
وإال لعدم النقيضان .وإذا جاز اجلمع بني اآلخر
ّ
ّ
أخص حدثت مانعة اجلمع؛ ّ
األخص
ألن وجود
ّ
اخللو ،وإن كان ّ
ارتفاعهام حدثت مانعة ّ

األخص من نقيضه ُلوجد مع نقيضه ،فاجتمع
األعم ،فلو وجد اليشء مع
يستلزم وجود
ّ
ّ

اخللو عنهام.
األخص ال يستلزم عدم
النقيضان .ولـماّ كان عدم
األعم أمكن ّ
ّ
ّ

[املبحث الثاين :يف �أق�سام املنف�صلة بح�سب �إيجاب جز َئ ْيها و�سلبهما]

زوج أو
ب :هذه املنفصالت يف ال ّلفظ قد ترتكّب من موجبتني ،مثل( :العدد إ ّما ٌ

شجرا) ،و(هذا املوجود إ ّما دائم الوجود أو
حجرا أو
فر ٌد) ،و(هذا اليشء إ ّما أن يكون
ً
ً

ممكن الوجود).

زوجا أو ال يکون فر ًدا)،
وقد تتأ ّلف من سالبتني ،مثل( :العدد إ ّما أن ال یکون ً

و(هذا املوجود إ ّما ليس بدائم الوجود أو ليس بممكن) ،و(هذا اليشء إ ّما أن ال یکون

شجرا).
حجرا أو ال یکون
ً
ً

ٍ
ٍ
وسالب ،مثل( :العدد إ ّما زوج أو ال) ،و(هذا اليشء إ ّما أن
موجب
وقد تتأ ّلف من

ٌ
حيوان أو ليس بإنسان).
يكون إنسانًا أو ليس بحيوان) ،و(هذا إ ّما

ٍ
ٍ
وسالبة ،ومانعة اجلمع
موجبة
أ ّما من حيث املعنى :فاحلقيق ّية إنّام تتأ ّلف من

األعم».
((( يف حاشية النسخة« :أي :مع عدم
ّ
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اخللو ال تتأ ّلف((( من موجبتني .واألصل فيه ّ
أن إجياب
ال تتأ ّلف((( من سالبتني ،ومانعة
ّ

ِّ
واخلاص ال يلزم العا َّم.
أخص من سلب غريه،
ّ
كل يشء ّ

[املبحث الثالث :يف ما يرت ّكب منه احلقيق ّية]

ِ
أي جزئني كانا من أجزائها ويمتنع
ج :احلقيق ّية إن ُعن َي هبا (ما يمتنع اجلمع بني ّ

اخللو عنهام) مل يمكن أن ترتكّب من أكثر من جزئنيّ ،
األول يستلزم نقيض التايل.
ألن ّ
ّ

فنقيض التايل إن استلزم عني الثالث ّ
األول والثالث؛ وإن مل يستلزمه
اختل الشـرط بني ّ

ّ
اختل بينهام.

حقيقي من أكثر من ثالثة؛ إ ّما ّ
ألن االنفصال يف احلقيق ّية
نعم ،قد حيصل انفصال
ٌّ

(((
ثم يتبعه انفصال آخر؛ أو بأن ال يشرتط يف احلقيق ّية سوى منع
بني محل ّيه ومنفصلة ّ ،

اخللو عن اجلميع.
أي جزئني كانا ،ومنع
ّ
اجلمع بني ّ

جواز تركّبها من أجزاء كثرية.
فظاهر
وأ ّما مانعة اجلمع
ُ
ٌ
أيضا ،مثل( :إ ّما أن ال یکون هذا اليشء إنسانًا ،أو ال يكون
اخللو فيجوز ً
وأ ّما مانعة ّ

محارا).
فرسا ،أو ال یکون ً
ً

((( يف حاشية النسخةّ :
واألعم من النقيض ال يستلزم امتناع اجلمع
«ألن امتناع اجلمع بني اليشء
ّ
بينه وبني النّقيضّ ،
اخلاص ،فيجوز جواز [كذا] اجلمع بينهام ،فال يصدق
ألن العا ّم ال يستلزم
ّ
شجرا) مانعة مجع».
حجرا أو ال يكون
(دائماً إ ّما أن ال يكون
ً
ً
((( يف حاشية النسخةّ :
واألعم من النقيض كـ(احليوان) و(اإلنسان)
اخللو عن اليشء
«ألن امتناع
ّ
ّ
األخص كـ (احليوان) و(الفرس)؛ ّ
اخلاص،
ألن العا ّم ال يستلزم
اخللو عنه وعن
ّ
ّ
ال يستلزم امتناع ّ
اخللو».
فرسا أو حيوانًا) مانعة
ّ
فيكذب (دائماً إ ّما أن يكون ً
(دائام إ ّما «أ» «ب» ،وإ ّما أن يكون «ج» «د» ،أو «هـ» «ز» ،أو «ح»
((( يف حاشية النسخة« :كقولناً :
«ط») .فاالنفصال يف احلقيقة إنّام هو بني («أ» «ب») ،وبني («ج» «د») ،و(«هـ» «ز») ،و(«ح»
«ط») ،كأنّام هو عوض عن («هـ» «ز»)».
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الرابع :يف معاين (�إ ّما) وما يتع ّلق بذلك]
[املبحث ّ

د :قد يراد بـ(إ ّما) ّ
الش ّك ال العناد ،صد ًقا وال كذ ًبا؛ مثل أن تقول( :رأيت إ ّما زيدً ا

عمروا((() حني ّ
تشك يف رؤيتهام.
أو
ً

وغري ذلك((( ،مثل( :العامل إ ّما أن يعبد اهلل وإ ّما أن ينفع النّاس) ،أي :غالب أحواله

هذان الفعالن.

[املبحث اخلام�س :يف ت�شابه ال�شرط ّية واحلمل ّية يف بع�ض الأحیان]

هـ :قد ّ
يتأخر حرف االتّصال واالنفصال عن موضوع املقدّ م ،فيصري الشـرط ّية

شبيهة باحلمل ّية .لك ّن املتّصلة يتالزم ما ُقدِّ َم فيه حرف االتّصال منها وما ُأ ِّخ َر ،بخالف
(كل ٍ
احلقيق ّية من الك ّل ّيتني املشرتكتني يف املوضوع ،فإنّه يصدق حقيق ًّياّ :
عدد إ ّما زوج
ٍ
أو فرد) .ولو قدَّ مت وقلت( :إ ّما أن يكون ّ
زوجا أو فر ًدا) صارت مانعة
كل عدد ً
مجعٍ.

ال�ساد�س :يف � ّأن ا�ستلزام ال�شيء للمجموع م�ستلزم ال�ستلزامه
[املبحث ّ
لأفراده]
و :استلزام((( اليشء للمجموع يستلزم استلزامه ألفراده .وال يلزم((( من سلب
«عمرا».
((( يف األصل:
ً
ٍ
ّ
أيضا.
«الشك» ،أي :وقد يراد بـ(إ ّما)
عطف عىل قوله:
(((
ٌ
معان غري ما ذكر ً
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :ك ّلام كان هذا إنسانًا فهو حيوان) يستلزم( :ك ّلام كان هذا إنسانًا
فهو جسم)».
حجرا فهو حيوان) ال يلزم منه( :ليس البتّة
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :ليس البتّة إذا كان هذا
ً
[حجرا] فهو جسم)».
إذا كان هذا
ً
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سلب استلزامه لآلحاد؛ وال من استلزام((( املجموع شي ًئا استلزا ُم
استلزامه للمجموع
ُ

أحد أجزائه ذلك اليش َء.

ٍ
ُّب التايل يف املوجب يقتيض تك ُّث َر املتّصلة بالنسبة إىل األج��زاء ،مع
فحينئذ ترك ُ
املوافقة كي ًفا وكماًّ ؛ وال يقتيض يف السالب((( ،وال يف املقدّ م(((.

ال�سابع :يف �أحوال املنف�صلة �إذا كان �أحد �أجزائها مر ّك ًبا]
[املبحث ّ
(((
اخللو عنه ،وعن
اخللو عن اليشء واملركّب استحالة
ز :لـماّ استلزم استحالة
ّ
ّ
ِ ِ
أي جزء كان من مانعة
ُّب ّ
أجزائه لتو ُّقف وجود املركب عىل وجود أجزائه ،كان ترك ُ
وكل ٍ
للخلو بني ذلك اليشء ّ
اخللو عن
جزء ،و ّملا جاز
اخللو يقتيض االنفصال املانع
ّ
ّ
ّ

اخللو.
سلب
املركّب((( دون أجزائه مل تستلزم السالبة
ّ
َ

منع اجلمع بني اليشء واملركب ال يستلزم منع اجلمع بينه وبني أجزائه
ولـم((( كان ُ

منع مج ٍع بني األجزاء .و ّملا كان جواز اجلمع بني اليشء واملركّب
مل يلزم من مانعة اجلمع ُ

((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :ك ّلام كان هذا إنسانًا كان ً
قابال لصنعة الكتابة) وال يلزم منه( :ك ّلام
كان حيوانًا كان قابلاً هلا) أو( :ك ّلام كان ناط ًقا كان قابلاً هلا)».
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :ال يشء من احليوان بحجر) ال يلزم منه( :ال يشء من احليوان
بجسم)».
((( يف حاشية النسخة« :فال يلزم من قولنا( :ليس البتّة إذا كان هذا إنسانًا فهو فرس)( :ليس البتّة
إذا كان هذا حيوانًا فهو فرس)».
(دائام إ ّما أن يكون
(دائام إ ّما أن يكون ال إنسانًا أو حيوانًا) يستلزمً :
((( يف حاشية النسخة« :كقولناً :
ال إنسانًا أو جسماً ).
اخللو ،مل
فرسا) مانعة
ّ
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :ليس البتّة إ ّما أن ال یکون إنسانًا أو يكون ً
اخللو».
يستلزم( :ليس البتّة إ ّما أن ال یکون إنسانًا أو يكون حيوانًا) مانعة
ّ
(دائام
فرسا) مانعة اجلمع ،ال يستلزم ً
((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :دائماً إ ّما أن يكون إنسانًا أو ً
إ ّما أن يكون إنسانًا أو حيوانًا) مانعة اجلمع».
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يستلزم جوازه بينه وبني أجزائه استلزمت السالبة املانعة للجمع سالب ًة مانع ًة للجمع بني
األجزاء(((.

اخللو
وأ ّما احلقيق ّية :فلماّ كان صدقها بصدق املنفصلتني كان هلا حكمهام ،فيمتنع
ّ

بني جزئيها وأجزاء املركّب ،وال يمتنع اجلمع .ويف السالبة عىل العكس.

الف�صل اخلام�س :يف تالزم ال�شرط ّيات
وفيه سبعة عرش((( بح ًثا:

ومقد ًما،
[البحث الأ ّول :يف عدم و�ضوح تالزم املتّ�صلتني �إذا توافقتا ك ًّما ّ
وتخالفتا كي ًفا وتناق�ضتا يف التّايل]

إن ّ
أ :قيل(((ّ :
كل متّصلتني توافقتا كماًّ ومقدّ ًما وختالفتا كي ًفا وتناقضتا يف التايل
ِ
املوجبة السالب َة فألنّه لواله لكان املقدّ م مستلز ًما للتايل ك ّل ًّيا
تالزمتا؛ أ ّما استلزام
ولنقيضه جزئ ًّيا وهو حمال؛ وأ ّما العكس فألنّه لواله مل يكن املقدّ م مستلز ًما لليشء
وال لنقيضه ،وهو حمال.

وليس بواضح((( ،إلمكان استلزام مقدّ م واحد النقيضني ،وقياس اخللف ليس ّإال

ذلك ،والواقع يكذب استحالة((( الثاين كام يف االتّفاق ّيات.

((( يف حاشية النسخة« :كقولنا( :ليس البتّة إ ّما أن يكون إنسانًا أو يكون حيوانًا) يستلزم قولنا:
(ليس البتّة إ ّما أن يكون إنسانًا ،أو يكون جسماً ) مانعة اجلمع».
هوز.
((( .يف األصل( :يو) وهو إشارة إىل الرقم (سبعة عرش) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
((( نسبه املصنّف (ره ) يف األرسار إىل املتقدّ منيُ .ينظر :ص107؛ رشح املطالع ص.202
((( أي هذا القول.
((( يف حاشية النسخة« :كام تقول( :ك ّلام كان اإلنسان ناط ًقا كان احلامر ناه ًقا)ّ .
فإن ناطق ّية اإلنسان=
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[البحث الثاين :يف ا�ستلزام ال�شرط ّية كذب نقي�ضها]

الرشط ّية س��واء كانت متّصلة أو منفصل ًة تستلزم كذب نقيضها عىل قياس

احلمل ّيات ،فاملوجبة الك ّل ّية نقيضها سالبة جزئ ّية وبالعكس؛ واملوجبة اجلزئ ّية نقيضها

سالبة ك ّل ّية وبالعكس.

وليس نقيض ال ّلزوم ّيه لزوم السلب ،بل سلب ال ّلزوم ،وكذا العناد ّية.

[البحث الثالث :يف تعاك�س ّ
ال�شرط ّيات]

ب :املتّصلة يتم ّيز مقدّ مها عن تاليها بال ّطبع ،فأمكن فيها العكس .واملنفصلة
ٍ
بخالف ذلك؛ ّ
يشء لغريه هي بعينها معاندة ذلك الغري لذلك اليشء.
فإن معاندة
يتصور فيها العكس.
فال
ّ

فعكس املوجبة الك ّل ّية املتّصلة أو اجلزئ ّية موجب ٌة جزئ ّية ،ألنّه إذا صدق( :ك ّلام كان

«أ» «ب» فـ«ج» «د»)أو( :قد يكون [إذا كان «أ» «ب» فـ«ج» «د»]) َصدَ َق( :قد يكون إذا

كان «ج» «د» فـ«أ» «ب»)؛ وإل((( فـ(ليس البتّة إذا كان «ج» «د» فـ«أ» «ب») ،ونجعله
اجلزئي( :قد
كربى لألصل؛ ينتج( :ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» فـ«أ» «ب»)؛ ومع
ّ

ال یکون إذا كان «أ» «ب» فـ«أ» «ب»).

وعكس السالبة الك ّل ّية كنفسها؛ وإلاّ لصدقت املوجبة اجلزئ ّية وانعكست إىل

منتجا للمحال.
ما يناقض األصل ،أو
قياسا ً
انضمت معه ً
ّ

واألخص
األعم
اجلزئي بني عني
وال عكس للسالبة اجلزئ ّية ،لصدق سلب اللزوم
ّ
ّ
ّ

مع امتناع العكس.

=ال تستلزم ناهق ّية احلامر وال عدم ناهق ّيته؛ لوقوع استلزامه الناهق ّية اتّفا ًقا».
لصدَ ق نقيضها وهي( :ليس البتّة…).
((( أي وإن مل يصدق هذه القض ّية اجلزئ ّية َ
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قيل :نمنع إنتاج املتّصلتني؛ ّ
ألن معنى( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») ،و(ك ّلام

كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز») استلزام («ج» «د») لـ(«هـ» «ز») يف نفس األمر ،وال يلزمه

استلزامه عىل تقدير («أ» «ب») ا ّلذي هو مقدّ م الصغرى ،فال يلزم اإلنتاج ،جلواز انتفاء
االستلزام عىل تقدير املقدّ م.

ُأجيب :بأنّه لو مل يثبت («هـ» «ز») ك ّلام صدق («أ» «ب») لثبت عدم («هـ» «ز»)
ٍ
وحينئذ إن كان («ج» «د») ثابتًا كذبت الكربى ،وإن كان منتف ًيا كذبت
عىل هذا التقدير،

الصغرى.

َ
وليس بج ّي ٍد؛ ّ
صدق نقيض التايل عىل تقدير صدق
ألن كذب املالزمة ال يستدعي

املقدّ مّ .
فإن كذهبا قد جيامع كذب أحد الطرفني وصدق اآلخر ،وكذهبام م ًعا وصدقهام

أيضا.
ً

أن («ج» «د») إن اتحّ د يف املقدّ متني لزم اإلنتاج بالضـرورة ،وإلاّ
والتحقيقّ :

ّ
وألن («ج» «د») يف الكربى إذا استلزم ك ّل ًّيا كان مستلز ًما عىل تقدير
فال قياس؛

(«أ» «ب») قط ًعا ،ألنّه بعض األوضاع.

الرابع :يف عك�س نقي�ض ال�شرط ّيات]
[البحث ّ

د :املتّصلة املوجبة الك ّل ّية تنعكس عكس النقيض كنفسها؛ ّ
ألن من قواعد ال ّلزوم

عدم امللزوم عند عدم الالزم ،وهو معنى عكس النقيض؛ وألنّه لو ال صدق (ك ّلام مل

لصدَ ق
يكن «ج» «د» مل يكن «أ» «ب») يف عكس نقيض (ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») َ
نقيضه وهو( :قد ال یکون إذا مل يكن «ج» «د» مل يكن «أ» «ب») ،ويلزمه (قد يكون إذا
مل يكن «ج» «د» فـ«أ» «ب») وينعكس إىل قولنا( :قد يكون إذا كان «أ» «ب» مل يكن «ج»

«د») ،هذا خلف؛ أو ينتج مع األصل( :قد يكون إذا مل يكن «ج» «د» فـ«ج»«د»).
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ويف هذا البيان نظر(((.

وال عكس للموجبة اجلزئ ّية ،لِ ِصدق( :قد يكون إذا كان هذا حيوانًا فهو غري

إنسان) ،مع كذب( :قد يكون إذا كان إنسانًا فهو غري حيوان).

وعكس السالبتني سالبة اجلزئ ّية؛ وإلاّ لصدقت املوجبة الك ّلية ،وانعكست عكس

النّقيض إىل ما يضا ّد األصل أو يناقضه.

ّ
أيضا ،وهو( :ليس البتّة إذا مل
واملتأخرون شكّوا يف عكس النقيض عىل مصطلحهم ً

يكن «ج» «د» فـ«أ» «ب»)ّ .
ألن قولنا( :قد يكون إذا مل يكن «ج» «د» فـ«أ» «ب») ينتج
مع األصل( :قد يكون إذا مل يكن «ج» «د» فـ«ج» «د») ،وليس بمحال ،إلمكان استلزام

اليشء لعدمه جزئ ًّيا.

فإنا تنعكس ،ألنّه إذا صدق (ك ّلام كان أو قد يكون إذا كان
أ ّما االتّفاق ّيات هّ
«أ» «ب» فـ«ج» «د») يلزم عدم موافقة عدم («ج» «د») لـ(«أ» «ب»)؛ وإلاّ لتوافقا ،وقد
خلف.
كان («ج» «د») مواف ًقا لـ(«أ» «ب») ،فيجتمع النقيضان ،هذا
ٌ

[البحث اخلام�س :يف � ّأن امل�ستلزم للم�ستلزم م�ستلزم وما يلزم ذلك]

ه��ـ :املستلزم للمستلزم مستلز ٌم؛ ّ
الكم والكيف
فكل متّصلتني توافقتا يف
ّ

وامل��ق��دّ م وتالزمتا يف ال��تّ��ايل ،تالزمتا

(((

ول��و تالزمتا يف املقدّ م واتحّ��دت��ا يف الباقي

((( يف حاشية النسخة« :ألنّه ال يلزم من صدق (قدالیکون إذا مل يكن «ج» «د» مل يكن «أ» «ب»)،
صدق (قد يكون إذا مل يكن «ج» «د» فـ«أ» «ب»)؛ ّ
ُ
املحصلة،
أعم من املوجبة
ّ
ألن السالبة املعدولة ّ
اخلاص».
وال داللة للعام عىل
ّ
((( يف حاشية النسخة« :ألنّه إ ّما أن تكونا موجبتني ك ّل ّيتني أو سالبتني كل ّيتني أو موجبتني جزئ ّيتني
أو سالبتني جزئ ّيتني ،فاألقسام أربعة=:
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أيضا.
تالزمتا((( ً
أ .أن تكونا موجبتني كل ّيتني ،كقولنا( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») و(ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ»
ألن ّ
«ز») .و(«هـ» «ز») و(«ج» «د») متالزمان ،فنقول :هّإنام متالزمتانّ ،
كل واحد من («هـ»
«ز») و(«ج» «د») الزم لآلخر ،والزم الالزم الزم ّ
األول ،كام تقول( :ك ّلام كان
بالشكل ّ
«أ» «ب» فـ«ج» «د») ،و(ك ّلام كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز») ،فـ(ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز»)
وبالعكس.
ب .أن تكونا سالبتني كل ّيتني ومها متالزمتان ،ألنّه إذا صدق (ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» فـ«ج»
لصدَ َق (ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») وبالعكسّ .
ألن («ج» «د») ،و(«هـ»
«د») َ
«ز») متالزمان ،وعدم استلزام الشيّ ء الالزم عىل مجيع التقادير واألوضاع يستلزم عدم
استلزام امللزوم كذلك .ألنّه لو استلزم امللزو َم الستلزم الالز َم ،هذا خلف.

ألنام نقيضا السالبتني الكليتني ،ومها
ج .أن تكونا موجبتني جزئ ّيتني ومها متالزمتان ً
أيضا ،هّ
متالزمتان ،فيالزم نقيضامهاّ ،
ألن نقيضيَ ْ املتساويني متساويان ،وبعكس النقيض وبالشكل
األول ،كام يف الكل ّيتني.
ّ

ألنام نقيضا املوجبتني الكليتني ،ومها
د .أن تكونا سالبتني جزئ ّيتني ،ومها متالزمتان ً
أيضا؛ هّ
متالزمتان؛ وبعكس النقيض».
((( يف حاشية النسخة« :ألنهّام إ ّما أن تكونا موجبتني كل ّيتني أو سالبتني كل ّيتني أو موجبتني جزئ ّيتني
أو سالبتني جزئ ّيتني ،فاألقسام د [= أربعة]:
أ .أن تكونا موجبتني كل ّيتني ،كقولنا( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») ،و(ك ّلام كان «هـ» «ز»
فـ«ج» «د») ،فهام متالزمتان؛ ألنّه ك ّلام َصدَ ق (ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») َصدَ ق (ك ّلام
كان «هـ» «ز» فـ«ج» «د»)؛ ألنّه يصدق (ك ّلام كان «هـ» «ز» فـ«أ» «ب») و(ك ّلام كان «أ» «ب»
فـ«ج» «د») ،فـ(ك ّلام كان «هـ» «ز» فـ«ج» «د») ،وكذا البيان يف عكسه.

ب .أن تكونا سالبتني كل ّيتني ،فتقول :ك ّلام َصدَ ق (ليس البتّة إذا كان «هـ» «ز» فـ«ج» «د») صدق
(ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» فـ«ج» «د»)؛ ألنّه يصدق (ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز»)،
و(ليس البتّة إذا كان «هـ» «ز» فـ«ج» «د») ،ينتج( :ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» فـ«ج» «د»).
وكذا العكس.
السالبتني الكل ّيتني=.
ألنام نقيضا ّ
ج .أن تكونا موجبتني جزئ ّيتني ومها متالزمتان ،هّ
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ول��و ك��ان ال�� ّل��زوم م��ن ط��رف واح���د ،اس��ت��ل��زم��ت((( ملزومة ال��ت��ايل الأُخ��رى

يف اإلجي���اب وبالعكس يف السلب م��ن غ�ير ع��ك��س ،ف��إنّ��ه ال ي��ل��زم م��ن استلزام

أم��ري��ن ل�شيء واح��د اس��ت��ل��زام أح��دمه��ا ل�لآخ��ر ،كالنوعني املستلزمني للجنس.
وال من مالزمة ال�شيء ملا ال يلزم آخ��ر ،سلب مالزمة ال�شيء ل�لآخ��ر((( .والزم��ة
ألنام نقيضا املوجبتني الك ّل ّيتني ،وبعكس
=د .أن تكونا سالبتني جزئ ّيتني ،ومها متالزمتان ً
أيضا ،هّ
النّقيض».
((( يف حاشية النسخة« :ألنهّام إ ّما أن تكونا موجبتني كل ّيتني أو سالبتني ك ّل ّيتني أو موجبتني جزئ ّيتني
أو سالبتني جزئ ّيتني .فإن كانتا موجبتني كل ّيتني كقولنا( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») ،و(ك ّلام
كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز»)«( ،هـ» «ز») الز ٌم لـ(«ج» «د») دون العكس استلزمت األُوىل الثانية
فبالشكل األول ،وأما عدم العكس ِ
األول ّ
فلام ذكر يف املتن.
ّ
دون العكس .أ ّما ّ
ّ
وإن كانتا موجبتني جزئ ّيتني فحكمهام حكم املوجبتني الكل ّيتني .أ ّما استلزام (قد يكون إذا كان
ّ
األول ،وأ ّما عدم
«أ» «ب» فـ«ج» «د») لـ(قد يكون إذا كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز»)
فبالشكل ّ
استلزام («أ» «ب» فـ«هـ» «ز») لـ(«أ» «ب» فـ«ج» «د») ِ
فلام ذكر يف املتن من أنّه ال يلزم من
استلزام أمرين ليشء واحد جزئ ًّيا كان أو ك ّل ًيا استلزام أحدمها لآلخر.

وإن كانتا سالبتني كل ّيتني استلزمت (ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز»)( :ليس البتّة إذا
األول فالنتظام قياس من ّ
األول صغراه
الشكل ّ
كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») ،دون العكس .أ ّما ّ
استلزام التايل التا َيل ،وكرباه عكس السالبة الزمة التايل هكذا( :كلام كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز»)
و(ليس البتّة إذا كان «هـ» «ز» فـ«أ» «ب») ،ينتج( :ليس البتّة إذا كان «ج»«د» فـ«أ» «ب») ،ثم
أيضا؛ وبالشكل
ينعكس إىل قولنا( :ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» فـ«ج» «د»)؛ وباخللف عىل رأي ً
أيضا كقولنا( :ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») و(ك ّلام كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز»)،
الثاين ً
ينتج( :ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») دون العكس .ألنّه ال يلزم من عدم استلزام يشء
امللزوم ،عىل يشء من التقادير ،عد ُم استلزامه لالّزم كذلك ،فإنّه يصدق (ليس البتّة إذا كان
هذا إنسانًا فهو حيوان) وال يصدق (ليس البتّة إذا كان هذا إنسانًا فهو حيوان)؛ وكذا إذا كانتا
سالبتني جزئ ّيتني».
لمِ
((( يف حاشية النسخة« :قوله( :وال من مالزمة الشيّ ء ا ال يلزم آخر) أي ال يلزم من مالزمة اليشء،
َ
َ
اإلنسان ،كام=
سلب مالزمة احليوان
اإلنسان،
كاحليوان ،ملا ال يلزم آخر ،كالفرس ا ّلذي ال يلزم
ُ
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ٍ
قياس صغراه
املقدّ م((( الأُخرى إن كانتا ك ّل ّيتني ،موجبتني كانتا أو سالبتني؛ النتظام

استلزام املقدّ م املقدّ م ،وكرباه الزمة املقدّ م ،وال عكس .الحتامل أن يكون املقدّ م يف

أعم من التّايل يف املتّصلة امللزومة املقدّ م ،وامتناع استلزام العا ّم
املتّصلة اللاّ زمة املقدّ م ّ
للخاص ك ّل ًّيا يف املوجبتني وعدم استلزامه إ ّياه كذلك يف السالبتني ،مثل( :ك ّلام كان هذا
ّ
األول:
صهال) .وال يلزم من ّ
إنسانًا فهو ناطق) ،أو (ليس البتّة إذا كان هذا إنسانًا فهو ّ

ُّ
صهال)؛
(كل ما كان حيوانًا فهو ناطق) ،وال من الثاين ( :ليس البتّه إذا كان حيوانًا فهو ّ
ٍ
قياس صغراه استلزام املقدم
وبالعكس يف اجلزئ ّيتني بواسطة عكس النّقيض؛ وبانتظام
املقدّ م ك ّل ًّيا ،وكرباه املتّصلة امللزومة لينتج من الثالث املطلوب ،وال عكس؛ وإلاّ النعكس

يف الك ّل ّيتني بعكس النقيض.

= تقول( :ال يشء من اإلنسان بفرس) ،فإنّه ال يستلزم (ال يشء من اإلنسان بحيوان)».
((( يف حاشية النسخة« :ألنهّام ال ختلوا[ن] إ ّما أن تكونا موجبتني كل ّيتني أو سالبتني كل ّيتني أو
موجبتني كل ّيتني أو سالبتني جزئ ّيتني .فلو كانت موجبتني كل ّيتني استلزمت الزمة املقدّ م ملزومة
األول فكام إذا فرضنا ّ
أن («أ» «ب») يستلزم («هـ» «ز») دون العكس.
املقدّ م دون العكس .أ ّما ّ
فنقول( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،و(ك ّلام كان «هـ» «ز» فـ«ج» «د») ،ينتج( :ك ّلام كان «أ»
«ب» فـ«ج» «د») .وأ ّما عدم العكس فألنّه ال يلزم من استلزام امللزوم شي ًئا كل ًّيا استلزا ُم الالزم
له كذلك ،فإنّه يصدق (ك ّلام كان هذا إنسانًا فهو ناطق) ،وال يصدق (ك ّلام كان هذا حيوانًا فهو
ناطق).
األول فألنّه
وإن كانتا سالبتني كل ّيتني لزم من صدق الزمة املقدّ م ملزومته دون العكس؛ أ ّما ّ
إذا صدق (ليس البتّة إذا كان «هـ» «ز» فـ«ج» «د») َصدَ ق (ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» فـ«ج»
«د») .ألنّه يصدق (ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،و(ليس البتّة إذا كان «هـ» «ز» فـ«ج» «د»)،
ينتج( :ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») .وأ ّما عدم العكس فألنّه ال يلزم من عدم استلزام
امللزوم شي ًئا ،عىل يشء من التقادير ،عدم استلزام الالزم له ،فإنّه يصدق (ليس البتّة إذا كان هذا
إنسانًا فهو فرس) ،وال يصدق (ليس البتّة إذا كان هذا حيوانًا فهو فرس).
وأ ّما حكم املوجبتني اجلزئ ّيتني والسالبتني اجلزئ ّيتني فظاهر بعكس النقيض ،ذكره املصنّف
يف الكتاب».
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الكم
ال�ساد�س :يف تالزم وتعاك�س املتّ�صلتني �إذا توافقتا يف ّ
[البحث ّ
مقدمهما وتالزم تاليهما]
والكيف وتالزم ّ

وّ :
تالز َمتا
وتالز َم مقدّ مهام
الكم والكيف
وتالز َم تاليهام َ
َ
َ
كل متّصلتني توافقتا يف ّ

وتعاكَستا ،لوجوب استلزام املقدّ م يف ّ
كل ما هو مطلوب الصدق منهام مقدّ َم ما هو
مفروض الصدق منهام املستلزم لتاليه املستلزم لتايل نفسه ،ووجوب كون املستلزم

للمستلزم لليشء مستلز ًما لذلك اليشء.

ولو استلزم مقدّ م إحدهيام مقدّ م األخ��رى ،وتايل األُخ��رى تايل األوىل من غري

عكس ،لزمت ملزومة املقدم األُخرى إن كانتا موجبتني ك ّل ّيتني(((؛ وبالعكس((( إن كانتا

(((
ٍ
قياس صغراه استلزام مقدّ م املتّصلة امللزومة املقدّ م مقدّ م
سالبتني جزئ ّيتني ،النتظام

األخرى ،وكرباه املتّصلة األخرى؛ وانتظام النتيجة مع استلزام تايل األُخرى لتايل األوىل

قياسا ينتج املطلوب .وأ ّما يف اجلزئ ّيتني فالستلزام نقيض الك ّل ّية امللزومة املقدّ م لنقيض
ً
الك ّل ّية الالزمة املقدّ م بعكس النقيض.

تالز َم يف السالبتني الك ّل ّيتني ،لِ ِصدق (ليس البتّة إذا كان هذا حيوانًا فهو
وال ُ
حجر) ،وكذب (ليس البتّة إذا كان هذا إنسانًا فهو جسم)ِ ،
وصدق (ليس البتّة إذا كان
هذا إنسانًا فهو مجاد) ،مع كذب (ليس البتّة إذا كان هذا جسماً فهو حجر) .فال تالزم يف
املوجبتني اجلزئ ّيتني ،وإلاّ استلزم نقيض الالزمة نقيض امللزومة((( ،هذا خلف.
((( يف حاشية النسخة« :من غري عكس ،ألنّه يصدق (ك ّلام كان هذا إنسانًا فهو جسم) ،وال يصدق
حجر)».
(ك ّلام كان هذا حيوانًا فهو
ٌ
((( يف حاشية النسخة« :أي استلزمت ملزومة املقدّ م الزمة املقدّ م دون العكس؛ ألنّه يصدق (قد
فرسا فهو جسم)».
ال یکون إذا كان هذا حيوانًا فهو إنسان) .وال يصدق (قد ال یکون إذا كان هذا ً
((( يف حاشية النسخة« :هذا بيان لزوم ملزومة املقدّ م األخرى».
((( يف حاشية النسخة« :فيلزم التالزم يف السالبتني الك ّل ّيتني ،وهو حمال».
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ال�صور]
ال�سابع :يف ت�صادق املتّ�صلتني يف بع�ض ّ
[البحث ّ

ز :إذا اتّفقت متّصلتان كي ًفا وكماًّ ْ
بأن كانتا موجبتني ك ّل ّيتني أو سالبتني جزئ ّيتني،
نقيض تايل
عني مقدّ م(*) إحدهيام الز َم تايل األخرى؛ والز ُم عني مقدّ م األُخرى َ
وناقض ُ

ُ
صدق األوىل إن كانتا موجبتني ك ّل ّيتني ،ومن صدق
األولی ،لزم من صدق األُخرى
ُ
صدق((( الثانية إن كانتا سالبتني جزئ ّيتني(((؛
األوىل

ّ
مناقضا لالزم تايل الثانية لزم أن يكون
فألن عني مقدّ م األوىل ّملا كان
األول:
ً
أ ّما ّ

نقيض مقدّ م األوىل الز ًما لتايل الثانية ،فيصدق( :ك ّلام حت ّقق عني مقدّ م األوىل حت ّقق تايل

الثانية)((( بعكس النقيض ،و(ك ّلام حت ّقق نقيض تايل الثانية حت ّقق نقيض مقدّ مها) ،ينتج:
(ك ّلام حت ّقق عني مقدّ م األوىل حت ّقق ،نقيض مقدّ م الثانية) ،و(ك ّلام حت ّقق نقيض مقدّ م
الثانية حت ّقق عني تايل األوىل) .ألنّه عكس نقيض املقدّ مة املعطاة ،أعني مالزمة عني

عني مقدّ م األوىل حت ّقق
األول( :ك ّلام حت ّقق ُ
مقدم الثانية لنقيض تايل األوىل ،ينتج من ّ

تاليها) وهو املطلوب.

وأما الثاين فبعكس النقيض.

َ
«صدق».
((( يف حاشية النسخة:
((( يف حاشية النسخة« :حاشية من ّ
خط املصنّف :وبالعكس ،لصدق (ك ّلام كان هذا إنسانًا فهو
ِ
فرسا) ،ويصدق (قد ال یکون إذا كان هذا حيوانًا فهو
حيوان)،
وكذب (ك ّلام مل يكن ماش ًيا كان ً
فرسا مل يكن ناه ًقا)».
إنسان) ويكذب (قد ال یکون إذا كان ً
((( يف حاشية النسخة« :كام إذا فرضنا مقدّ م األوىل («أ» «ب») وتال َيها («ج» «د»)؛ ومقد َم الثانية
(«هـ» «ز») وتال َيها («ح» «ط») والز َم تاليها («ك» «ب») ،فيصدق (ك ّلام كان «أ» «ب» فليس
«ك» «ب») ،و(ك ّلام كان ليس «ك» «ب» فليس «ح» «ط») ،ينتج( :ك ّلام كان «أ» «ب» فليس «ح»
«ط») ،وينعكس بعكس النقيض إىل قولنا( :ك ّلام كان «ح» «ط» فليس «أ» «ب»).
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[البحث الثامن :يف بع�ض �أحكام احلقيق ّية يف التّالزم]
اخللو عن جزئَي احلقيق ّية واجلمع بينهام ،لزم من صدقها صدق مثلها
ح :ملا امتنع
ّ

مركبة من نقيضيَ

فإنا لو كذبت بجواز اجلمع جاز اخللو يف ما منعناه ،وإن
جز َئ ْيها؛ هّ

اخللو جاز اجلمع فيام منعناه.
كذبت بجواز
ّ

(((
متعاكسا تالزمتا
الكم والكيف وأحد اجلزئنی وتالزمتا يف اآلخر
ً
ولو اتحّ دتا يف ّ

واخللو
وتعاكستا .ألن اللاَ زم املساوي كامللزوم يف الصدق وعدمه ،فكام امتنع اجلمع
ّ
بني جزئَي مفروضة الصدق كذا امتنعا يف مطلوبة الصدق.

اخللو عن
ولو كان اللزوم غري متعاكس مل تستلزم إحدهيام((( األخ��رى ،جلواز
ّ

اليشء((( وامللزوم دونه ودون الالزم((( وجواز اجلمع بني اليشء والالزم((( دونه ودون
امللزوم.

الكم وأحد اجلزئنی وتناقضتا يف اآلخر والكيف كانت
ولو اتّفقت احلقيق ّيتان يف ّ

السالبة الزمة من غري عكس؛ وإلاّ لصدق نقيضها واستلزم متّصلة جزئية من عني

طريف املوجبة ،مع ّ
أن املوجبة تستلزم كل ّي ًة من عني أحدمها ونقيض اآلخر .وجيوز سلب
العناد((( بني الشيئني وبني أحدمها ونقيض اآلخر.
((( يف حاشية النسخة« :احلقيق ّيتني».
((( أي إحدى احلقيق ّيتني احلقيق ّية األخرى.
((( يف حاشية النسخة« :كاإلنسان والفرس».

((( يف حاشية النسخة« :كاحليوان».
((( يف حاشية النسخة« :كاإلنسان واحليوان».
((( يف حاشية النسخة« :كام يف االتفاق ّيات كام تقول( :ليس البتّة إ ّما أن يكون اإلنسان ناط ًقا أو
احلامر ليس بناهق) و(ليس البتة إ ّما أن يكون اإلنسان ناط ًقا أو احلامر ناه ًقا)».
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[البحث التّا�سع :يف بع�ض �أحكام مانعة اجلمع يف التّالزم]

متعاكسا تالزمتا
الكم والكيف وتالزمتا يف الطرفني
ً
ط :إذا اتّفقت مانعتا مجع يف ّ

وتعاكستاّ .
اخللو عن
ألن امتناع اجلمع بني اللوازم يستلزم امتناعه بني امللزومات ،جواز ّ
اللوازم يستلزم جوازه عن امللزومات .لكن ٌّ
كل منهام الزم ملزوم ،فتالزمتا .وكذا لو

اتحّ دتا يف أحد الطرفني وتالزمتا يف اآلخر.

ولو كان التالزم فيهام((( من أحد الطرفني كانت الزمة اجلزء ملزومة لألخرى من

غري عكس.

الكم وتناقضتا يف الطرفني والكيف ،استلزمت املوجبة((( السالبة؛
ولو توافقتا يف ّ

وإلاّ لصدق نقيضها((( ،فتنقلب مانعة اجلمع حقيق ّية إن كانت جزئ ّية ،وغري مانعة اجلمع

إن كانت كل ّية.

وفيه نظر(((.

[البحث العا�شر :يف بع�ض �أحكام مانعة اخلل ّو يف التّالزم]

متعاكسا تالزمتا؛
الكم والكيف وتالزمتا يف الطرفني
ي :إذا اتّفقت مانعتا ٍّ
ً
خلو يف ّ
الكم والكيف دون
((( يف حاشية النسخة« :أي يف ّ
الصورتني املذكورتني الأُوىل ،وهي إذا اتحّ دتا يف ّ
األجزاء؛ والثانية ،وهي أن تتّحدا مع ذلك يف أحد األجزاء».
«ولـمـا جاز اجتامع نقيض نوع ،مثل اإلنسان ،مع عني اآلخر ،كالفرس،
((( يف حاشية النسخة:
ّ
السالبة مانعة للجمع وكذبت املوجبة من نقيضيهام .فلهذا ال تستلزم
عىل الصدق صدقت ّ
السالبة املوجبة يف مانعة اجلمع يف هذه الصورة».
((( يف حاشية النسخة« :وتلزمه مانعة اخللو من نقييض الطرفني».
جواز اجلمع بني نقيضيهام،
((( يف حاشية النسخة« :وجه النّظر من أنّه ال يشرتط يف مانعة اجلمع
ُ
عرفوا مانع َة اجلمع با ّلتي يمتنع االجتامع بني جز َئ ْيها صد ًقا ،ويمكن
ألنم ّ
مثل امتناعه بينهام .هّ
اجتامعهام عىل الكذب».
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ّ
اخللو بني امللزومات يستلزمه بني ال ّلوازم ،وجواز اجلمع بني امللزومات
ألن امتناع
ّ
يستلزمه بني اللوازم ،لكن ّ
كل من جزئَي إحدهيام الزم لنظريه وملزوم له ،وكذا لو

اتحّ دتا يف أحد اجلزئنی وتالزمتا يف اآلخر.

ولو كان((( ال ّلزوم من طرف واحد كانت الزمة اجلزئنی أو أحدمها الزمة للملزومة

من غري عكس.

الكم وتناقضتا يف الطرفني والكيف ،استلزمت املوجبة
ولو اتّفقت مانعتا
ّ
اخللو يف ّ

السالبة من غري عكسّ ،
اخللو عن نقيضهام؛
اخللو عن أمرين يستلزم جواز
ألن امتناع
ّ
ّ
ّ
وإلاّ صارت حقيق ّية إن كانت جزئ ّية ،وغري مانعة اخللو إن كانت كل ّية.
وفيه نظر(((.
ولـماّ جاز اجتامع أمرين((( عىل الكذب مع إمكان اجتامع نقيضهام عليه ،صدقت

اخللو بني ذينك األمرين ،وكذبت املوجبة من نقيضيهام.
السالبة املانعة
ّ

[البحث احلادي ع�شر :يف التّالزم بني احلقيق ّية وغريها]
(((
الكم والكيف وأحد اجلزئنی ،واستلزم اآلخر
يا :إذا توافقت احلقيق ّية وغريها يف ّ

((( يف حاشية النسخة« :يف الصورتني».
نقيض ْيهام،
اخللو جواز
((( يف حاشية النسخة« :وجه النّظر من أنّه اليشرتط يف مانعة
اخللو عن َ
ّ
ّ
اخللو عن جزئيها [يف األصل:
اخللو با ّلتي يمتنع
عرفوا مانعة
مثل امتناع
ّ
ّ
ّ
ألنم ّ
اخللو عنهام ،هّ
«جزئيهام»] ويمكن االجتامع بينهام صد ًقا».
((( يف حاشية النسخة« :ككتابة اإلنسان وضحكه ،فيصدق (ليس البتّة إ ّما أن يكون اإلنسان كات ًبا
اخللو ،وال يصدق (دائماً إ ّما أن ال یکون اإلنسان ضاحكًا أو ال یکون كات ًبا)
أو ضاحكًا) مانعة
ّ
اخللو».
مانعة
ّ
((( يف حاشية النسخة« :مانعة اجلمع أو اخللو».
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خلو-
من غريها جزءها -إن كانت مانعة اجلمع -وجزءها اآلخر -إن كانت مانعة ّ

استلزمت احلقيق ّية األُخرى إجيا ًبا وبالعكس سل ًباّ .
ألن األُخرى إن كانت مانعة اجلمع

كان أحد جز َئ ْيها ملزو ًما .وقد امتنع اجتامع الزمه مع املشرتك من احلقيق ّية ا ّلذي هو

جزء مانعة اجلمع ،فلزم امتناع االجتامع بني جزئَي مانعة اجلمع ،الستلزام امتناع اجتامع

الالزم دائماً أو يف اجلملة مع اليشء امتناع اجتامع ملزومه معه كذلك.

اخللو عن
اخللو وقد استلزم أحد جزئَي احلقيقية جزءها وامتنع
وإن كانت مانعة
ّ
ّ

اخللو عن
امللزوم واملشرتك لزم امتناع اخللو عن جزئَي مانعة اخللو ،الستلزام امتناع
ّ

امتناع اخللو عن الالزم وذلك اآلخر كذلك.
امللزوم وعن آخر دائماً أو يف اجلملة
َ

وأ ّما السلب ّ
فألن غري احلقيقية إن كانت مانعة اجلمع وقد استلزم أحد جز َئ ْيها أحد

جزئَي احلقيق ّية وجاز اجتامعه مع املشرتك جاز االجتامع بني جزئَي احلقيق ّية ،الستلزام

اجلمع بني امللزوم والشـيء جوازه بني الالزم وذلك اليشء.

اخللو عنه وعن
اخللو وقد الزم أحدُ جز َئ ْيها جزء احلقيق ّية وجاز
وإن كانت مانعة
ّ
ّ

اخللو عن اليشء والالزم
اخللو عن جزئَي احلقيقية ،الستلزام جواز
املشرتك لزم جواز
ّ
ّ

جوازه عنه وعن امللزوم.

[البحث الثاين ع�شر :يف التّالزم بني مانعة اخلل ّو ومانعة اجلمع]

اخللو مانع َة اجلمع ك�ًّم�اًّ وكي ًفا وتناقضتا يف الطرفني
ي��ب :إذا وافقت مانعة
ّ

تالزمتا إجيا ًبا وسل ًبا؛ الستلزام امتناع اجلمع بني أمرين دائ�ًم�اً أو يف اجلملة امتناع
امتناع اجلمع بني نقيضيهام
اخللو عن أمرين ك ّل ًّيا وجزئ ًّيا
اخللو عن نقيضيهام ،وامتناع
َ
ّ
ّ

وج���واز
كذلك؛
ُ

(((

اخللو عن نقيضيهام ،وجواز
اجلمع بني أمرين يستلزم ج��واز
ّ

((( يف حاشية النسخة« :كالسالبة املانعة للجمع».
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اخللو((( عنهام يستلزم جواز اجلمع بني نقيضيهام.
ّ

والك ّل ّية املوجبة من إحدهيام تستلزم جزئية األُخرى سالبة إذا توافقتا يف الطرفني؛

ألنَّه عىل تقدير صدق املوجبة الك ّل ّية مانعة اجلمع ،لو مل تصدق السالبة اجلزئية مانعة

اخللو .وكذا لو اتحّ دت هاتان يف
اخللو لصدق نقيضها ،فانقلبت حقيقية ،وكذا مانعة
ّ
ّ
أحد الطرفني وتالزمتا((( يف اآلخر.

[البحث الثالث ع�شر :يف ا�ستلزام املنف�صلة للمت�صلة يف بع�ض ال�صور]
الكم والكيف وأحد الطرفني وتناقضتا يف
يج :إذا توافقت املتّصلة واحلقيق ّية يف
ّ

اآلخر -مقدّ ًما كان أو تال ًيا -استلزمت املنفصلة املتّصلة إجيا ًبا .وبالعكس سل ًبا؛ ّ
ألن

أي جزء كان من املنفصلة يستلزم (((نقيض اآلخر ،وبالعكس((( .وإذا صدقت
عني ّ
السالبة((( املتّصلة صدقت املنفصلة ،وإلاّ لصدقت املوجبة اجلزئية حقيقية واستلزمت
متصلة موجبة جزئ ّية من طرفيَ السالبة ،هذا خلف.

ّ
فألن املتّصلة املوجبة لو استلزمت
وال عكس فيهام :أ ّما اإلجياب؛

(((

احلقيق ّية

للخلو».
((( يف حاشية النسخة« :كالسالبة املانعة
ّ
((( يف األصل« :تالزما».
((( يف حاشية النسخة« :المتناع االجتامع».
((( يف حاشية النسخة« :المتناع اخللو».
((( يف حاشية النسخة[« :فإذا صدق مثال( ]:ليس البتة إذا كان «أ» «ب» فليس «ج» «د») ،صدق:
(ليس البتة إ ّما أن يكون «أ» «ب» أو «ج» «د»)».
((( .يف حاشية النسخة« :لو استلزمت املتّصلة احلقيق ّية الستلزم قولنا( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج»
«د») ،إ ّما( :دائماً إ ّما أن ال يكون «أ» «ب» أو يكون «ج» «د») ،وهو حمالّ .
أي جزء
ألن عني ّ
كان من املنفصلة يستلزم نقيض اآلخر ،فيصدق (ك ّلام «ج» «د» فـ«أ» «ب») ،هذا خلف؛ و[يف
األصل« :أو»] إ ّما( :دائماً إ ّما أن يكون «أ» «ب» أو ال یکون «ج» «د») .وذلك يستلزم استلزام=
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النعكس ّ
كل الز ٍم عىل ملزومه ،لصدق املنفصلة احلقيق ّية املركبة من نقيض مقدّ م
ٍ
ألن عني ّ
حينئذ .ويستلزم استلزام تاليها ملقدّ مها ك ّل ًّيا؛ ّ
كل واحد من
املتّصلة وعني تاليها
جزئَي املنفصلة يستلزم نقيض اآلخر؛ ولصدق احلقيق ّية املركبة من عني املقدّ م ونقيض

ألن نقيض ٍّ
التايل .وذلك يستلزم استلزام عني التايل لعني املقدّ مّ .
كل من جزئَي املنفصلة

يستلزم (((عني اآلخر.

وأ ّما السلب ،فلجواز عدم معاندة الشـيء((( ألحد النقيضني مع مالزمة((( للنقيض

اآلخر .وكذا لو كان عوض املتّحد الالزم املساوي.

الرابع ع�شر :يف تالزم املتّ�صلة ومانعة اجلمع متعاك�سً ا يف بع�ض
[البحث ّ
ال�صور]
ّ

يد :إذا اتّفقت املتّصلة ومانعة اجلمع كماًّ وكي ًفا ووافق مقدّ م املتّصلة أحد جزئَي
ٍ
متعاكسا؛ ّ
جزء كان من
أي
املنفصلة وناقض تاليها اجلز َء اآلخر تالزمتا
ألن وجود ِّ
ً
ٌ
انفصال
املنفصلة يستلزم نقيض اآلخر المتناع اجلمع .وبني وجود املقدّ م وعدم التايل
مانع من اجلمع؛ وإلاّ لكان املقدم جمام ًعا للنقيضني ،فتكذب املتّصلة.

الكم والكيف ووافق مقدّ م املتّصلة أحد اجلزئنی واستلزم نقيض
ولو توافقتا يف
ّ

اآلخر التايل ،استلزمت املنفصلة املتّصلة إجيا ًبا وبالعكس سل ًبا ،الستلزام املنفصلة
استلزام مقدّ م املتّصلة ا ّلذي هو أحد جز َئ ْيها نقيض اآلخر ،واستلزام النقيض التايل.
=عني التّايل لعني املقدّ م .فيصدق (ك ّلام كان «ج» «د» فـ«أ» «ب») ،وهو حمال».

((( يف حاشية النسخة« :كام تقول( :ليس البتّة إ ّما أن ال یکون إنسانًا أو يكون حيوانًا) ،وال يصدق
(ليس البتّة إذا كان هذا إنسانًا فهو حيوان)».
((( يف حاشية النسخة« :كاحليوان والالإنسان».
((( يف حاشية النسخة« :كاحليوان واإلنسان».
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ولو ال صدق املنفصلة مع صدق املتّصلة سل ًباَ ،ل َصدَ ق نقيضها املستلزم لنقيض
املتّصلة.

وال عكس فيهام ،لصدق (ك ّلام كان هذا ال حيوانًا كان ال إنسانًا) ،مع كذب (دائماً

فرسا) مانعة مجعٍ ،وصدق الثانية((( سالبة مع كذب
إ ّما أن ال یکون حيوانًا أو ال یکون ً
األوىل سالب ًة.

[البحث اخلام�س ع�شر :يف تالزم وتعاك�س املتّ�صلة ومانعة اخلل ّو يف
ال�صور]
بع�ض ّ

اخللو كماًّ وكي ًفا وناقض مقد ُم املتّصلة أحدَ جزئَي
يه :إذا اتّفقت املتّصلة ومانعة
ّ
املنفصلة ووافق تاليها اجلزء اآلخر ،تالزمتا وتعاكستا؛ الستلزام عدم أي ٍ
جزء كان من
ِّ
َ
اخللو ،وإلاّ ألمكن
اخللو عني اآلخر .وبني عدم املقدّ م وعني التايل تعاندٌ مانع من
مانعة
ّ
ّ
صدق املقدّ م مع نقيض وهو حمال.

ولو ا َّت َف َقتا كماًّ وكي ًفا وناقض مقدّ م املتّصلة أحد جزئَي املنفصلة واستلزم اآلخر

التايل استلزمت املنفصلة املتّصلة إجيا ًبا وبالعكس سل ًبا((( ،الستلزام مقدم املتّصلة اجلزء
اآلخر من املنفصلة املستلزم للتايل من غري عكس فيهام ،لصدق (ك ّلام كان هذا إنسانًا فهو

خلو ،وصدق الثانية
فرسا) مانعة ٍّ
حيوان مع كذب دائماً إ ّما أن ال یکون إنسانًا أو يكون ً
سالب ًة ،مع كذب األوىل سالب ًة.
فرسا) مانعة اجلمع ،مع
((( يف حاشية النسخة« :أي( :ليس البتّة إ ّما أن ال يكون حيوانًا أو ال يكون ً
كذب (ليس البتّة إذا كان هذا ال حيوانًا كان ال إنسانًا) ،ألنّه ك ّلام كان ال حيوانًا كان ال إنسانًا».
((( يف حاشية النسخة« :ألنّه لو مل تصدق املنفصلة مع صدق املتّصلة سل ًباَ ،ل َصدق نقيضها املستلزم
لنقيض املتّصلة ،وهو حمال».
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ال�ساد�س ع�شر :يف تعاند نقي�ض �إحدى املتالزمتني املتعاك�ستني
[البحث ّ
مع عني الأخرى]

ٍ
فإن نقيض ّ
يوّ :
كل قض ّيتني((( تالزمتا وتعاكستا ّ
واحدة منهام مع عني الأُخرى
كل

متعاندان صد ًقا وكذ ًبا.

ّ
وكل قض ّيتني((( لزمت إحدهيام الأُخ��رى من غري عكس ،يتعاند عني امللزومة

ونقيض الالزمة صد ًقا ،ونقيض امللزومة وعني الالزمة كذ ًبا.

واألصل فيه ما تقدّ م من ّ
أن املتّصلة تستلزم مانعة اجلمع من عني مقدّ مها ونقيض

اخللو من نقيض مقدّ مها وعني تاليها.
تاليها ،ومانعة
ّ

((( يف حاشية النسخة« :ك ّلام كان هذا إنسانًا كان هذا ناط ًقا».
((( يف حاشية النسخة« :ك ّلام كان هذا إنسانًا كان هذا حيوانًا».
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املق�صد ال ّثالث
احلجة
يف
َّ
وفيه مراصد:

املر�صد الأ ّول
املقدمات
يف ّ
وفيه فصول:

الف�صل الأ ّول :يف �أق�سامها
يّ
اجلزئي وهو القياس ،أو بالعكس وهو االستقراء ،كام
بالكل عىل
االستدالل إ ّما
ّ
ٍ
تقولّ :
واستدللت عليه بثبوت املحمول
حيرك فكّه األسفل عند املضغ»
َ
«كل حيوان ّ
(((
جلزئ ّيات احليوان ،فقد استدللت باجلزئ ّيات عىل يّ
عم
احلكم اجلزئ ّيات
الكل .فإن ّ
ُ
يعم مل ُي ِفد اليقني؛ إذ ال يلزم من ثبوت
فاالستقراء تا ٌّم
املقسم .وإن مل ّ
ويسمي القياس َّ
ّ
احلكم يف أكثر األفراد ثبوهتا يف ك ّلها ،كالتّمساح يف مثالنا.
ويسميه الفقهاء
اجلزئي وهو (التمثيل)
باجلزئي عىل
وإ ّما أن يكون االستدالل
ّ
ّ
ّ

األولني .فإنّك
كل .وهو يف احلقيقة مركّب من ّ
(القياس) .وإنّام ّ
يتم لو اندرجا حتت يّ ّ
ألن ّ
((( يف حاشیة النسخة« :كام تقولّ :
(كل ممكن حادث؛ ّ
كل ممكن إ ّما جوهر أو عرض)».
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ّ
ّ
تستدل بثبوته
ثم
للكل ،وهو يشبه االستقراء؛ ّ
تستدل بثبوت احلكم يف األصل عىل ثبوته يّ ّ

الكل عىل ثبوته يف الفرع ،وهو القياس.
يف يّ ّ

الكل مندرج فيام تقدّ مّ ،
أعم من
واالستدالل
ألن أحدمها إن كان َّ
بالكل عىل يّ ّ
يّ ّ

األعم فهو (القياس)؛ وإن
األخص لثبوته يف
اآلخر فإن استدللت عىل ثبوت احلكم يف
ّ
ّ
فإن َش ِم َلهام ٌ
وإن تساويا ْ
عكست فهو (االستقراء)؛ ْ
ثالث هو ع ّلة احلكم فهو (التمثيل)،
َ

يصح االستدالل بأحدمها عىل اآلخر.
وإلاّ مل ّ

الف�صل ال ّثاين :يف تعريف القيا�س
ف من القضايا إذا ُس ِّل َمت لزم عنه لذاهتا ٌ
القياسٌ :
قول َ
اضطرارا.
قول مؤ َّل ٌ
ً
آخر معينّ

فالقول جنس يشمل املؤ ّلف من القضايا واملفردات .وقولنا( :مؤ ّلف من قضايا)
يفصله عماّ يتأ ّلف من املفردات ،كاستلزام ّ
لعكس ْيها((( وكذب نقيضها .وقلنا:
كل قض ّي ٍة
َ

حذرا من الدّ ور .وال يشرتط كون تلك القضايا
(عن قضايا) ومل نقل( :عن مقد ّمات) ً
مس ّلمة ،بل كوهنا بحيث لو ُس ِّلمت لزم عنها املطلوب.

قولنا( :لزم) نريد ال ّلزوم ّ
الشامل للبي((( وغريه ((( ،فيدخل فيها القياس الكامل

(((

وغريه.

ونريد بـ(ال ّلزوم عنها) أي :عن جمموعها العن بعضها ،كالقياس مع قضايا أجنب ّية.

ٍ
وقولنا( :لذاته) خيرج عنه ما يستلزم ال لذاته ،بل إما بواسطة مقدّ ٍ
حمذوفة كقياس
مة
ّ
((( يف حاشية النسخة« :أي املستوي وعكس النقيض».
ّ
األول».
((( يف حاشية النسخة:
«كالشكل ّ
«كالرابع».
((( يف حاشية النسخة:
ّ
((( يف حاشية النسخة« :كالشكل ا ّلذي ال حيتاج [يف إثباته] إىل خلف وغريه».
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قوة املقدّ مة ،كعكس نقيضها بدهلا ،مثل( :جزء
املساواة وإما بواسطة إيراد ما هو يف ّ
ٍ
بجوهر ال يوجب ارتفاعه ارتفاع
ارتفاع اجلوهر) و(ما ليس
اجلوهر يوجب ارتفا ُعه
َ

اجلوهر) ،ينتج( :جزء اجلوهر جوهر) بواسطة عكس نقيض الكربى.

أي قض ّيتني اتّفقتا ،فإنّه يستلزم صدق
وقولنا( :قول آخر) احرتزنا به عن جمموع ّ

قول آخر ،بل ٌ
قول ،لكن ال ٌ
ف من قضايا لزم عنه لذاته ٌ
إحدهيام .فهو ٌ
قول هو
قول مؤ ّل ٌ

جز ٌء من القول امللزوم.

وقولنا( :معينّ ٌ ) أي :قول له نسبة خمصوصة((( إىل القياس؛ فإنّا لو قلنا( :ال يشء

من «ج» «ب») ،و(بعض «ب» «أ») ،فإنّه ينتج( :بعض «أ» ليس «ج») مع احلكم
بعدم قياس ّيته(((؛ وإن كان مؤ ّل ًفا من قضايا لزم عنها لذاهتا قول آخر ،لكن مل يلزم عنه
ٌ
(قول معينّ ٌ ) .إذ املطلوب نسبة((( األلف إىل اجليم ،حتّى لو جعلنا املطلوب نسبة اجليم
منتجا ،مع ّ
أن املقدّ متني يف الصورتني واحدة ،فإذن إنّام ُس ِّم َي القول
إىل األلف لكان ً

(((
(((
ثم يعينّ أجزاء القول املنتج إ ّياه ،حتّى يتعينّ
قياسا إذا استلزم قولاً ّما يوضع ّأول ّ ،
ً
أصغر وأوسط وأكرب ،ومقدّ م ٌة هي صغرى وأخرى كربى .وهذه ال يتعينّ إلاّ وقد
يع املطلوب((( .وال استبعاد يف أن يكون اليشء قياسا بالنسبة إىل ٍ
قول دون آخر؛ ّ
فإن
ً
ينّ

القياس ّية من األمور اإلضاف ّية.

((( يف حاشية النسخة« :هي نسبة األكرب إىل األصغر».
((( يف حاشية النسخة« :ألنّه نسبة األصغر إىل األكرب».
((( يف حاشية النسخة« :وهو غري منتج؛ ألنّه يصدق (ال يشء من اإلنسان بفرس) ،و(بعض
ٍ
بحيوان».
الفرس حيوان) مع أنّه ال يصدق بعض اإلنسان ليس
((( يف حاشية النسخة« :ذلك القول».
ث أوال ؟) .فتضع ّ
((( يف حاشية النسخة« :كام تقول( :العامل هل هو حمدَ ٌ
ب
أن العامل حمدث ،وتط ُل ُ
ّ
و(كل متغيرّ حمدث) ينتج( :العامل حمدث)».
تعينُّ َ أجزاء القول املنتج إ ّياه ،فتقول( :العامل متغيرّ )
((( يف حاشية النسخةّ :
«ألن موضوع املطلوب جيب أن يكون أصغر ،وحممو ُله أكرب».
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(اضطرارا) احرتزنا به عماّ يلزم ال دائماً  ،بل يف بعض املوا ّد ،كام لو كانت
وقولنا:
ً
ٍ
بقياس؛ إذ ال يلزم عنه النتيجة دائماً يف
األول سالب ًة ،والكربى موجبة ،فإنّه ليس
صغرى ّ

ٍ
ّ
ّ
فرس
و(كل
كل ما ّدة ،وإن لزم يف صورة املساواة ،مثل( :ال يشء من اإلنسان بفرس)،
صهال).
ّ

[اعرتاضات عىل تعريف القياس]
ُأ ْعرتض بوجوه:

ٌ
متلصص) ،وّ ( :ملا كانت الشمس طالع ًة كان
(فالن يطوف بال ّليل فهو
أ .قولنا:
ّ

النهار موجو ًدا) مقدّ ّم ٌة واحد ٌة منتجة ،فال جيب يف القياس تعدّ د القضايا.

و(كل «ب» «ب») ،ينتجّ :
ّ
ب .تقولّ :
(كل «ج» «ب») ،وهو
(كل «ج» «ب»)،

و(كل «ج» «ب») ،ينتجّ :
ّ
عني الصغرى؛ أو تقولّ :
(كل «ج» «ب»)،
(كل «ج» «ج»)،
وهو عني الكربى .فهو قياس مل يلزم منه ٌ
قول آخر.

وكذا تقول( :إن كانت احلركة موجودة فاحلركة موجودة ،لك ّن احلركة موجودة،

فاحلركة موجودة) ،و( :إ ّما أن تكون احلركة موجود ًة أو ال تكون((( ،لكنّها موجودة)،
ينتجّ :
(إن احلركة موجودة).

قياس لزمه
ج .القياس
ني فيه عني املقدّ م لزمه عني التايل ،وهو ٌ
االستثنائي إن اس ُت ْث َ
ّ

ٌ
(قول) ليس (آخر).

د .املقتيض للنّتيجة ليس جمموع املقدّ متني ،الستحالة وجوده يف الذهن .فإنّا نجد

توجه ُه((( نحو معلو ٍم
توجهنا بأذهاننا إىل طلب معلو ٍمَ ،ت َع َّذ َر علينا ُّ
من أنفسنا أنّا متى ّ
((( يف األصل« :ال يكون».
توجه الذهن.
((( أيُّ :
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آخر يف تلك احلال .وما ال وجود له يف نفسه يستحيل أن يكون سب ًبا لوجود غريه؛

ّ
وألن الع ّلة جيب وجودها حال حصول األثر((( ،فلو كان الفكر ا ّلذي هو عبارة عن

هذه العلوم املرتّبة موج ًبا وجود النتيجة لزم حصول العلم باملطلوب((( حال حصول
ّ
طلب،
وألن الفكر
الفكر ،وهو حمال .ألنّا نعلم قط ًعا أنّنا حال الفكر ال نكون عالمِني؛
ٌ
وألن ّ
وطلب احلاصل ٌ
ّ
كل واحد من تلك العلوم إذا مل يكن ع ّلة للنّتيجة فعند
حمال؛
ُ

االجتامع إن مل حيصل زائدٌ إ ّما بحدوث ما مل يكن أو بزوال ما كان مل حتصل ع ّلة النتيجة.
ٍ
وإن حصل نقلنا الكالم إىل ع ّلة حصوله .وليس املقتيض ّ
واحدة من املقدّ متني،
كل
الضـروري بانتفائه وباجتامع العلل الكثرية عىل معلول واحد؛ وال واحدة منهام،
للعلم
ّ

لألول(((و لعدم األولو ّية.
ّ

العلم باملقدمتني رضورةً ،فالعلم هبام :إن كان رضور ًّيا،
هـ .العلم بالنتيجة إذا لزم
َ

وجب اشرتاك العقالء فيه؛ وإن كان العلم باللزوم أو باملقدّ متني أو بإحدهيام نظر ًيا لزم

الرضوري ويعود املحذور.
التسلسل ،أو االنتهاء إىل
ّ

[أجوبة االعرتاضات]

أن الناتج يف ٍّ
واجلواب عن (أ)ّ :
كل من األمثلة مقدّ متان ،لكن إحدهيام حمذوفة؛

إ ّما للعلم هبا ،أو لوجود ما ّ
يدل عليهاّ .
متلصص)
فإن قولنا( :فالن يطوف بال ّليل فهو ّ
ُح ِذف فيه كرباه لظهورها ،وهي قولنا( :و ّ
متلصص)؛
كل من يطوف بال ّليل فهو
ّ
وقولناّ ( :ملا كانت الشمس طالعة كان النهار موجو ًدا) ُح ِذف منه املقدّ مة األخرى(((،
((( يف حاشية النسخة« :املعلول».

((( أي :النّتيجة.
ـروي»] باالنتفاء [يف األصل:
الض
ـروري [يف األصلّ :
((( يف حاشية النسخة[ « :أي] للعلم ّ
«الض ّ
ّ
«بانتفاء»]».
((( يف حاشية النسخة« :ك ّلام كانت الشمس طالعة فالنّهار موجود».
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لوجود لفظة ( ّملا) الدا ّلة مع االتّصال عىل وجود املقدّ م.
أن قولناّ :
وعن (ب)ّ :
(كل «ب» «ب») إن كان((( املوضوع واملحمول فيه واحدً ا

فال َ
وضع وال مقدّ مة وال قياس إلاّ يف األلفاظ ،ويكون َه َذ ًرا((( .ولو فرض
محل وال
َ

أيضا .لكنّه يكون صاد ًقا؛ وإن تغايرا((( سقط السؤال.
قياسا أنتج اهلذر ً
ً

مغاير له حال كونه استثنا ًءّ ،
وعن (ج)ّ :
فإن
أن التايل حال كونه جز ًء من الرشط ّية
ٌ

األول ليس قولاً تا ًّما وال حيتمل الصدق والكذب ،بخالف الثاين.
ّ

وعن (د)ّ :
أن املنتج جمموع املقدّ متني ونمنع استحال َة اجتامعهام يف الذهن؛ فإنّا نجد

من أنفسنا أنّا نعلم علو ًما كثرية دفع ًة ونعلم املالزمة بني القض ّيتني ،وال یمکن ذلك إلاّ

بعد العلم هبام دفع ًة.

طلب((( وجمموع املقدّ مات هو الفكر).
قوله( :الفكر ال جيامع العلم ،ألنّه ٌ

ِ
نفس ال ّطلب َب َط َل((( جع ُله عبار ًة عن جمموع املقدّ مات ،وإن
قلنا :الفكر إن ُجعل َ

ُج ِع َل نفس املقدّ مات أمكن اجتامعه مع العلم.

قولهّ :
(كل واحد ليس ع ّل ًة ،فكذا املجموع).

((( يف حاشية النسخة« :وكذا قوله( :إن كانت احلركة موجود ًة فاحلركة موجودةً) إن كان املوضوع
واملحمول فيه واحدً ا ،فال َ
وضع وال مقدّ م َة وال قياس إلاّ يف األلفاظ؛ وإن تغايرا سقط
محل وال
َ
السؤال».
((( اهلذر :سقط الكالم ا ّلذي ال ُيعبأ به.
عطف عىل قوله« :إن كان املوضوع واملحمول فيه واح��دً ا ،»...أي :وإن تغاير املوضوع
(((
ٌ
واملحمول فاالعرتاض ساقط من أصله.
((( يف حاشية النسخة« :ومن رشط ال ّطلب عدم العلم باملطلوب ،فال جيمع مع العلم؛ ّ
ألن املرشوط
ال جيمع مع نقيض رشطه».
((( يف حاشية النسخةّ :
«ألن جمموع املقدّ مات كاآللة ا ّلتي يطلب به ،والطلب غري ما يطلب به».
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َ
حصول وصف املجموع ّية عقلنا وجود الع ّل ّية.
ممنوع ،وبالوجه((( ا ّلذي َع َقلنا
قلنا:
ٌ

قيل((( :جيوز أن حيصل زائد .قوله :املوجب إ ّما ّ
كل واحد من األجزاء أو بعضها

أو جمموعها؛ قلنا :نمنع احلرص إلمكان إسناده إىل أمر خارج؛ ّ
ألن املركّب من شيئني،

الفاعيل ا ّلذي من خارج .غاية
ع ّل ُت ُه التا ّمة ذانك اجلزءان ا ّلذي هو السبب املا ّدي والسبب
ّ
املستقل ليس إلاّ
ّ
ّ
يستقل واحدٌ من األجزاء باملوجب ّية ،ونحن نقول به؛ ّ
ألن
ما يلزم أن ال

اجتامع أجزائه.
سبب من خارج
َ
املجموع إذا اقتضـي ٌ

وهذا الكالم((( يف غاية الرداءةّ .
السائل َمن ََع من كون املجموع عل ًة تا ّمة ،ويف
ألن ّ

تسليم لدعواه(((؛ ّ
ألن الزائد ا ّلذي حصل عند االجتامع باعتباره كان املجموع
هذا الكالم
ٌ

ع ّلة؛ وذلك الزائد جعله مستندً ا إىل خارج ،فلذلك اخلارج َمدْ ٌ
خل يف اإلنتاج ،فال یکون
اإلنتاج مسندً ا إىل املجموع ال غري ،بل إليه وإىل اخلارج ويعود املحذور(((.

((( يف حاشية النسخة« :هذا جواب سؤال مقدّ ر ،وهو أنّه إذا كان املجموع ع ّلة فوصف الع ّل ّية
ٍ
إ ّما أن يكون قائماً ّ
واحد منهام وهو حمال؛ ّ
ألن العرض الواحد ال يكون قائماً بمح ّلني ،أو
بكل
بواحد غري معينّ  ،فيبقى ذلك ع ّلة دون اآلخر ،ولعدم األولو ّية .فال خيلو [أصل :ال خيلوا] إ ّما
أن حيصل عند االجتامع زائد جيعل املجموع كيشء واحد حتّى يتع ّلق به وصف املجموع ّية ،أو
ال؛ فإن مل حيصل مل يكن املجموع ع ّلة ،وإن حصل فالع ّلة فيه إ ّما ّ
كل واحد منهام ،أو واحد غري
األول».
معينّ  ،ويعود البحث ّ
اخلونجي (ت 646هـ).
((( يف حاشية النسخة[« :والقائل هو] صاحب الكشف» .وهو أفضل الدين
ّ
ُينظر :كشف األرسار عن غوامض األفكار ،ص.242
((( يف حاشية النسخة« :أي قول صاحب الكشف».
((( يف حاشية النسخة« :سائل».
أن الع ّلة فيه ليست [األصل :ليس] ّ
((( يف حاشية النسخة« :وهو ّ
كل واحد من اخلارج واملجموع،
الجتامع الع ّلتني عىل ذات واحدة ،وال واحدً ا [يف األصل« :واحد»] منهام ،لعدم األولو ّية.
فال خيلو [يف األصل« :ال خيلوا»] إ ّما أن حيصل عند اجتامع اخلارج واملجموع زائدٌ  ،أم ال؛ ْ
فإن
ّ
حصل فالع ّلة يف ذلك الزائد ،إ ّما أن تكون َّ
والكل حمال .وإن مل=
كل واحد منهام أو واحد منهام،
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و[اجلواب] عن (هـ)ّ :
أن الرضور ّيات ال جيب فيها االشرتاك؛ أ ّما املسند إىل القوى
ٍ
بأمور
تدنيس الفطرة
التصور ،أو
البدن ّية فظاهر ،وأ ّما البدهي ّيات فجاز أن حتصل ح ًقا يف
ُ
ّ
ٍ
ٍ
قصور.
القوة العقل ّية نوع
غريبة متنع فطرة العقل من احلكم ،أو يكون يف ّ

الف�صل ال ّثالث :يف تق�سيم القيا�س
ٌ
معقول؛ كام ّ
أن جنسه وهو القول منه مسموع ومنه
مسموع ومنه
القياس :منه
ٌ

جنس للقياس املسموع ،واملعقول للمعقول.
معقول .فالقول املسموع ٌ

ونعني بالقياس املعقول األفكار النفسان ّية املتأ ّلفة يف الذهن ،بحيث يلزم من تأليفها

تصو ُر الزمها.
ذهنًا ّ

مذكورا فيه بالفعل فهو
نقيضه
عني املطلوب أو ُ
والقياس من حيث هو إن كان ُ
ً

(االقرتاين).
(االستثنائي)؛ وإلاّ فهو
القياس
ّ
ّ

و ّملا كان املطلوب هنا قض ّي ًة ونقيض القض ّية قض ّي ٌة واستحال أن يكون املطلوب

االستثنائي أن يكون املطلوب
مقدّ م ًة يف إثبات نفسه أو إبطال((( نقيضه ،وجب يف القياس
ّ
أو نقيضه جز ًء من مقدّ مته ،واملقدّ مة ا ّلتي يكون جزءها قض ّي ًة يستحيل أن تكون محل ّية،

الستحالة محل بعض األقوال اجلازمة عىل البعض .فيجب أن تكون رشط ّي ًة.

االقرتاين فال بدّ فيه من مقدّ متنيّ ،
وكل مقدّ مة .إ ّما محل ّية أو رشط ّية ،والرشط ّية
أ ّما
ّ

إ ّما متّصلة أو منفصلة :فاألقسام ستّة حاصل ُة من رضب اثنني يف ثالثة.
وللقياس تقسيامت ُأخر تذكر يف مواضعها ،إن شاء اهلل تعاىل.

ٍ
ألن ّ
=حيصل مل حتصل ع ّلة النتيجة؛ ّ
واحد منهام وال واحد منهام ليس بع ّلة للنتيجة ،ومل حيصل
كل
عند االجتامع يشء يكون بواسطته اخلارج واملجموع ع ّلة».
((( يف حاشية النسخة« :أو إثبات».
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املر�صد ال ّثاين
يف �أنواعه
وفيه فصول:

[الف�صل] الأ ّول :يف تق�سيم القيا�س بح�سب الرتكيب

أن ّ
اعلم ّ
كل قياس ال بدّ فيه من مقدّ متني؛ إذ العلم بنسبة حممول املطلوب إىل

ُغني عن القياس ،وذلك الوسط له نسبة إىل
موضوعه يتو ّقف عىل الوسط ،وإلاّ الست َ
ِكال الطرفني ،فتحصل مقدّ متان قط ًعا.
لتوسطه بني َط َرفيَ املطلوب .و(احلدّ )
وس ّم َي (أوسط) ّ
وال بدّ وأن تشرتكا فيهُ ،

فإن القض ّية ال ّ
هو ما ّ
تنحل إليه املقدّ مة كاملوضوع واملحمول ،ال كالرابطةّ ،
تنحل إليها؛

صوري.
ألنا جز ٌء
ٌّ
هّ

وال بدّ ((( من افرتاقهام يف حدّ ين َ
سميان الطرفني والرأسني مها طرفا املطلوب.
آخرين ُي ّ

األول
ويسمي املوضوع وما يشبهه بـ(األصغر) ،واملحمول بـ(األكرب) لعمومه وخصوص ّ
ّ
ٍ
ٍ
إنسان حيوان ّ
يف مثلّ :
جسم) .واملقدّ مة ا ّلتي فيها األصغر (صغرى)،
حيوان
وكل
(كل
ٌ
ٌ
(شكل) ،واحلاصل
(قياس) ،وصورة الرتكيب
وا ّلتي فيها األكرب (كربى) ،واملجموع
ٌ

منهام (نتيجة).

((( يف حاشية النسخة« :أي ال بدّ من اشرتاكهام يف الوسط ومن افرتاقهام يف ال ّطرفني».
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االقرتاين]
[أنواع القياس
ّ

االقرتاين أربع ٌة ال غري؛ ّ
واعلم ّ
املتوسط بني حدّ ي املطلوب
ألن
أن أنواع القياس
ّ
ّ

الصغرى وموضو ًعا يف الكربى فهو (الشكل
متكرر يف املقدّ متني إن كان حممولاً يف ّ
وهو ّ

(((
وأرشف املطالب،
املطالب األربعة
األول) ،وهو أفضل األشكال وأوضحها .وينتج
َ
َ
ّ

الكل ،وإن كان بالعكس فهو (الشكل الرابع) ،وهو أخفى األشكال؛ وإن
وهو املوجب يّ ّ
ّ
([الشكل]
كان حممولاً يف املقدّ متني فهو (الشكل الثاين) .وإن كان موضو ًعا فيهام فهو
ال ّثالث).

ِ
الكل ،وهو
والثاين يشارك ّ
األول يف أرشف مقدّ م َت ْيه وهي الصغرى .وينتج السلب يّ ّ

اجلزئي.
أرشف من اإلجياب
ّ

األول يف الكربى ،ويرتدّ إليه بعكس إحدى مقدّ متيه .فهو((( أظهر
والثالث يشارك ّ

الرابع.
من ّ

الرابع ل ُبعده عن الطبع واالستغناء باألشكال الثالثة عنه.
واملتقدّ مون أمهلوا ّ

وتشرتك األربعة يف أنّه ال قياس عن جزئ ّيتني ،وال عن سالبتني بسيطتني((( ،والعن
ٍ
سالبة كرباها جزئ ّية.
صغرى
أخص املقدّ متني كماًّ وكي ًفا ،ال جه ًة.
والنتيجة تتبع َّ

الف�صل الثاين :يف �ضروب الأ�شكال
وفيه ثالثة((( مباحث:

السالبتني».
((( يف حاشية النسخة« :املوجبتني الك ّل ّيتني واجلزئ ّيتني وكذا ّ
((( يف حاشية النسخة« :ألنّه يرتدّ إليه بعكس املقدّ متني».
((( يف حاشية النسخة« :بخالف املركّبتني فإنهّام تنتجان بسبب الالدوام».
هوز.
((( يف األصل( :ج) وهو إشارة إىل الرقم (ثالثة) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
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[املبحث الأ ّول :يف عدد �ضروب ٍّ
كل من الأ�شكال]

ٍ
أن ّ
رضب ال بدّ فيه من مقدّ متني ،وعرفت ّ
أ :قد عرفت ّ
أن املقدّ مة إ ّما شخص ّي ٌة
كل

أو ك ّل ّية ،والشخص ّيات ال تقع يف العلوم إلاّ
نادرا ،ومع ذلك فقد تُستفاد أحكا ُمها من
ً
أيضا.
الكل ّيات .والك ّل ّية إ ّما حمصورة أو مهملة .واملهملة ترجع إىل اجلزئ ّية ً

الكم والكيف .ومرضوب األربعة يف نفسها
وأنواع املحصورات أربعة بحسب
ّ

ٍ
ستّة عشـر ،فرضوب ّ
عرش.
كل
شكل س ّت َة َ

[املبحث ال ّثاين� :شروط الأ�شكال الأربعة]

ٍ
بّ :
شكل من األشكال األربعة رشائط يف اإلنتاج يس ُق ُط ما يفقد بعضها
لكل

منتجا.
ويكون عقيماً  ،والباقي يكون ً

ّ
الصغرى ،وك ّل ّية الكربى.
األول رشطان :إجياب ّ
فللشكل ّ
وللثاين رشطان :االختالف كي ًفا ،وك ّل ّية الكربى.

الصغرى ،وك ّل ّية إحدهيام.
وللثالث رشطان :إجياب ّ
وللرابع ثالث رشائط:
أحدها :أحد األمرين ،وهو إ ّما إجياب املقدّ متني مع ك ّل ّية الصغرى ،أو اختالفهام

كي ًفا مع ك ّل ّية إحدهيام.

املستعملة فيه.
والثاين :انعكاس السالبة اجلزئ ّية
َ

اخلاصتني.
السالبة الك ّل ّية ا ّلتي كرباها موجب ٌة جزئ ّي ٌة إحدى
ّ
الثالث :كون ّ
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[املبحث الثالث :يف ّ
ال�ضروب الناجتة من الأ�شكال]

الصغرى املوجبة
األول باعتبار الرشطني أربعة أرضبّ :
ج :النّاتج من الشكل ّ

ك ّل ّي ًه وجزئ ّي ًة ،مع الكربى الك ّل ّية سالب ًة وموجب ًة .وسقط ما صغراه سالب ٌة ،وهي ثامنية؛
وما كرباه جزئ ّية ،وهي أربعة من الباق ّية.

الصغرى املوجبة ك ّل ّي ًة وجزئ ّي ًة مع السالبة
و[النّاتج] من [الشكل] الثاين أربعةّ :

والصغرى السالبة ك ّل ّي ًة وجزئ ّي ًة مع املوجبة الك ّل ّية .وسقط جزئ ّيات الكربى،
الك ّل ّية،
ّ

الصغرى كي ًفا ،وهي أربعة.
وهي ثامنية؛ وك ّل ّيات الكربى مع موافقة ّ

الصغرى املوجبة ك ّل ّي ًة مع اجلميع ،وجزئ ّي ًة مع
و[الناتج] من [الشكل] الثالث س ّت ٌهّ :

الصغرى ،وهي ثامنية ،واملوجبة اجلزئ ّية مع اجلزئ ّيتني
الك ّل ّيتني .وسقط عرشة :سوالب ّ

رضبان.

و[النّاتج] من ّ
الصغرى املوجبة الك ّل ّية مع املوجبتني
الرابع ثامن ّيةّ :
[الشكل] ّ

السالبتني رضبان ،والكربى السالبة الك ّل ّية مع
رضبان ،والكربى املوجبة الك ّل ّية مع ّ

رضب ،والسالبة اجلزئ ّية
املوجبتني رضبان ،والكربى املوجبة اجلزئ ّية مع السالبة الك ّل ّية
ٌ
الكربى مع املوجبة الك ّل ّية ثامن.

الصغرى مع املوجبة الك ّل ّية الكربى ومع مثلها ومع
وسقطت ثامن ّي ٌة :املوجبة اجلزئ ّية ّ

الصغرى ،مع
والسالبة اجلزئية ّ
والسالبة الكل ّية ّ
السالبتني؛ ّ
الصغرى مع ّ
السالبة اجلزئ ّية؛ ّ
ّ
غري املوجبة الك ّل ّية وهو ثالثة.

الف�صل الثالث :يف ال�شكل الأ ّول
وفيه أربعة((( مباحث:
وهوز.
((( يف األصل( :د) وهو إشارة إىل الرقم (أربعة) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
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[املبحث الأ ّول :يف بيان ما �أوجب َ
�شرط ْي هذا ّ
ال�شكل]

أ :محل اجلنس عىل النّوع تار ًة وفص ُل ُه أخرى مع سلب النوع عن َ
آخ َر ،يوجب

ِ
ِ
األول عىل
وآخر عىل بعضه تارةً،
اجلنس عىل النو ِع
اشرتاط اإلجياب .ومحل
وفصل ّ
َ
البعض أخرى ،يوجب اشرتاط الك ّل ّية.

[املبحث ال ّثاين :يف ما ُينتجه ٌّ
كل من ّ
ال�ضروب الأربعة]

األول من ك ّل ّيتني موجبتني ينتج موجبة ك ّل ّية .والثاين من ك ّل ّيتني
ب :الضـّرب ّ

والصغرى جزئ ّية ،ينتج موجب ًة
والكربى سالبة ،ينتج سالب ًة ك ّل ّي ًه ،والثالث من موجبتني ّ

غني عن
جزئ ّية .والرابع من خمتلفتني كماًّ وكي ًفا ،ينتج سالبة جزئ ّية .واإلنتاج
ظاهر ٌّ
ٌ

الربهان.

ال�سوالب املر ّكبة �صغرى يف هذا
[املبحث ال ّثالث :يف جواز ا�ستعمال ّ
ال�شكل]
السوالب قد تكون مركّبة وجيوز استعامهلا صغرى يف هذا ّ
بقوة
الشكل ،وتنتج ّ
جّ :
عف ما تقدّ م .وإن كان يف احلقيقة
يب .وتتزايد الرضوب فيصري املنتج ِض َ
اجلزء اإلجيا ّ

األول.
راج ًعا إىل ّ

الرابع :يف �أق�سام ّ
ال�ضروب بح�سب النّ�سبة بني احلدود وبح�سب
[املبحث ّ
املقدمات]
عدول وحت�صيل ّ
أعم ،وقد يكون مساو ًيا .وال جيوز أن
الكل قد يكون ّ
د :املحمول يف املوجب يّ ّ

األول عىل أربعة أوجه ،ال غريّ :
أعم من
أخص .فالرضب ّ
يكون ّ
فإن األوسط قد يكون ّ
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األصغر أو مساو ًيا ،واألكرب بالنسبة إليه كذلك.

والضرّ ب الثاين قسامنّ :
ألن األكرب مباين لألوسط ،واألوسط بالنسبة إىل األصغر

عىل وجهني.

والثالث ثامنيةّ :
أخص مطل ًقا أو
أعم من األصغر أو
ّ
ألن األوسط حيتمل أن يكون ّ

أخص أو مساو ًيا.
أعم من وجه ،وبالنسبة إىل األكرب فإ ّما أن يكون ّ
مساو ًيا أو ّ

ٍ
والرابع أربعةّ :
أعم من
أخص أو
أعم من األصغر أو
ّ
مساو أو ّ
ألن األوسط إ ّما ّ
ّ

وجه.

وال تزيد الضرّ وب باعتبار نسبة األكرب إىل األوسط؛ ألنّه مباين.

وأ ّما اعتبار حال املقدّ مات يف عدوهلا وحتصيلها فيبلغ ّ
كل رضب ثامني ًة؛ ّ
ألن
حمصل ُة املحمول أو
حمصلهام أو معدول ُة املوضوع ّ
الصغرى إ ّما معدولة ال ّطرفني أو ّ
ّ
عرش :ثامني ٌة منها عقيم؛ لعدم اتحّ اد الوسط؛
بالعكس؛ والكربى كذلك .فالضـّروب س ّت َة َ
ّ
حمصلاً وجب أن يكون موضوع الكربى كذلك .فيسقط
الصغرى إذا كان َّ
ألن حممول ّ

حمصلة
الصغرى قسامن آخران ّ
معدولة املوضوع قسامن بالنسبة إىل الكربى ،وبالنّسبة إىل ّ
املوضوع ومعدولتُه ،فهذه أربعة.

الصغرى معدولاً وجب العدول يف موضوع الكربى ،فيسقط
وكذا إذا كان حممول ّ

أربعة أخرى.

[اعرتاضات عىل ّ
األول]
الشكل ّ

األول بوجوه:
وقد اعترُ ض عىل الشكل ّ

األول :أنّا إذا قلناّ :
(كل «ج» «ب») ،فإ ّما أن يراد ّ
أن اجليم هو الباء بعينه،
[الوجه] ّ

أن قولناّ :
واألول باطل؛ ألنّا نعلم ّ
(كل جس ٍم مؤ َّلف،
موصوف به ،أو معنى آخر.
أو
ٌ
ّ
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وكل مؤ َّل ٍ
ّ
ف حمدَ ث) ليس املراد منه ّ
أن حقيقة اجلسم هي حقيقة املؤ َّلف بمعنى اتحّ اد

(((

ّ
وألن الغرض من هذا القياس االستدالل عىل اتّصاف املوضوع باملحمول،
املفهوم؛
باحلجة.
واتّصاف اليشء بنفسه غري معقول ،فضل((( عن أن يكون مطلو ًبا
ّ

َ
والثاين باطل؛ ألنّه يصري معنى القياس ّ
واألوسط
أن األصغر موصوف باألوسط،

موصوف باألكرب ،وذلك ال يقتيض أن يكون األصغر موصو ًفا باألكرب؛ ّ
ألن حقيقة
ٍ
ِ
ّصاف األصغر
بيشء ،ات
حلقيقة األصغر ،فال يلزم من اتّصاف األوسط
األوسط خمالف ٌة
ُ
املغاير له به .لكن يلزم ّ
موصوف باملوصوف باألكرب .وال جيب أن يكون
أن األصغر
ٌ

املوصوف باملوصوف باليشء موصو ًفا بذلك اليشء ،س ّلمنا اللزوم ،لكن القياس إنّام
(((
قياسا بذاته ،ويصري
ينتج بواسطة هذه املقدّ مة  ،وينتج بالذات هذه املقدّ مة ،فال یکون ً

كقياس املساواة (((.

وإن ُأريد معنى آخر ،فال بدَّ من بيانه.

[الوجه] ال ّثاين :يصدق قولنا( :اإلنسان حيوان) ،و(احليوان جنس) ،مع كذب

النّتيجة.

((( يف حاشية النسخةّ :
«ألن مفهوم اجلسم هو ال ّطويل العريض العميق ،ومفهوم املؤلف هو يشء
أعم مفهو ًما من اجلسم».
له التأليف .وهذا ّ
ّ
ّ
باحلجة والربهان».
وألن املحال ال ُيطلب
يستدل عليه
((( يف حاشية النسخة« :أي فكيف
ّ
((( يف حاشية النسخة« :وهي [يف األصل« :هو»] ّ
«كل ما هو موصوف باملوصوف بالشيّ ء فهو
موصوف بذلك اليشء».
((( يف حاشية النسخة« :إنّام يصري كقياس املساواة؛ ّ
ألن قولنا( :األصغر موصوف باألوسط)،
و(واألوس��ط موصوف باألكرب) ال ينتج( :األصغر موصوف باألكرب)؛ بل ينتج ّ
أن األصغر
موصوف باملوصوف باألكرب .وإنّام ينتج( :األصغر موصوف باألكرب) بواسطة مقدّ مة حمذوفة
ّ
(وكل ما هو
إذا جعلتها كربى لقولنا( :األصغر موصوف باملوصوف باألكرب)؛ وهي قولنا:
موصوف باملوصوف باألكرب فهو موصوف باألكرب) .واملنتج ّ
بالذات ههنا هو الكربى».
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ٍ
و(كل ٍ
ناطق إنسان) ،وال ينتجّ :
ّ
[الوجه] ال ّثالث :يصدق ّ :
(كل
إنسان ناطق)
(كل
ٍ
ٌ
إنسان) مع صدق املقدّ متني.
إنسان

[أجوبة االعرتاضات]

أن املراد ُّ
األولّ :
كل ما صدق عليه «ج» بالفعل َصدَ ق عليه «ب».
واجلواب عن ّ

ولسنا نُريد ّ
موصوف باألكرب؛
موصوف باألكرب ،بل ما َصدَ ق عليه األوسط
أن األوسط
ٌ
ٌ
فإذا كان األصغر من مجلة ما صدق عليه األوسط اتّصف باألكرب.

وعن الثاينّ :
أن الكربى إن ُأ ِخذت ك ّل ّي ًة كذبت ،وإلاّ مل حيصل رشط اإلنتاج.
ٍ
منتف؛ ّ
والتّحقيق ّ
ألن احليوان املحمول عىل اإلنسان هو احليوان من
أن الوسط هنا

حيث هو هو ،ال باعتبار العموم وال باعتبار اخلصوص ،واملحمول عليه اجلنس ّية هو
احليوان املأخوذ باعتبار العموم ،وهو من حيث هو جنس ال حيمل عىل ٍ
يشء ممّا حتته،
وإنّام حيمل ال باعتبار عروض اجلنس ّية.

وعن الثالثّ :
أن اهلذر ّية ال تستلزم الكذب ،فال تنايف اإلنتاج.

الرابع :يف ّ
ال�شكل ال ّثاين
الف�صل ّ

ِ
محل اجلنس عىل النّوعني وعىل أحدمها
وفصل ِه وسل ُب ُه((( عن أنواع ما غايره أو

(((

عن نوعه وفصله يقتيض اشرتاط االختالف كي ًفا .الختالف كيف ّية النّتيجة ،فال إنتاج.

ُ
ومح���������������ل اجل��������ن��������س ع����ل����ى ن������������وع������������ه((( ك������ل������ ًّي������ا م���ع

((( يف حاشية النسخة« :مثل( :ال يشء من اإلنسان بفرس) ،و(ال يشء من احلامر بفرس)».
((( يف حاشية النسخة(« :ال يشء من اإلنسان بفرس) ،و(ال يشء من الناطق بفرس)».
((( يف حاشية النسخة« :كام تقول( :كل إنسان حيوان) ،و(بعض اجلسم ليس بحيوان) ،وال يصدق
(بعض اإلنسان ليس بجسم)».
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وسلب النوع عن آخر كل ًّيا مع إجيابه
سلبه((( عن بعض جنسه((( أو((( بعض معانده.
ُ
عىل بعض جنسه أو فصله((( يوجب اشرتاط كل ّية الكربى ،لالختالف املوجب للعقم.
فالنّاتج أربعة:
والصغرى موجبة ،ينتج سالبة كلية[ ،مثل( ]:كل «ج» «ب»)
األول :من كل ّيتنيّ ،
ّ

األول
و(ال يشء من «أ» «ب») ،فـ(ال يشء من «ج» «أ») بعكس الكربى لريجع إىل ّ
األول
ضم نقيض النّتيجة إىل الكربى لينتج من ّ
البينّ اإلنتاج لذاته ،وباخللف ،وهو ّ

الصغرى.
ما يناقض ّ

ثم عكس
ال ّثاين :عكسه والنّتيجة ما تقدّ م .وبيانه بعكس صغراه بعد جعلها كربىّ ،

النّتيجة واخللف.

الثالث :من موجبة جزئ ّية صغرى وسالبة كل ّية ،ينتج سالبة جزئ ّية .كقولنا( :بعض

«ج» «ب») و(ال يشء من «أ» «ب»)( ،فليس بعض «ج» «أ») بعكس الكربى ،واخللف.

وزاد ّ
اجلزئي شي ًئا ّما ،ول َي ُك ْن «د»،
املتأخرون((( االفرتاض ،وهو فرض املوضوع
ّ

فيصدق مقدّ متان إحدهيام ّ
وتضم األوىل إىل
(كل «د» «ب») ،والثانية (بعض «ج» «د»).
ّ

الكربى لينتج من هذا ّ
ثم بجعله كربى لألخرى ،لينتج
الشكل( :ال يشء من «د» «أ») ّ

املطلوب.
األول
َ
من رابع ّ

((( يف حاشية النسخة« :أي اجلنس».
((( يف حاشية النسخة« :أي فصل اجلنس».

((( يف حاشية النسخة« :بعض احلجر ليس بحيوان».
((( يف حاشية النسخة« :أي عىل بعض فصله».
((( مراده صاحب الشمس ّيةُ .ينظر :رشوح الشمس ّية ،ج ،2ص ،198القواعد اجلل ّية ،ص-341
.342
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وليس فيه كثري نفعٍ ،البتنائه عىل اخللف أو العكس ،ومها كافيان.
الرابع :من سالبة جزئ ّية صغرى ،وموجبة ك ّل ّية كربى ،ينتج سالبة جزئ ّية[ .مثل]:
ّ

ّ
و(كل «أ» «ب») ينتج( :ليس بعض «ج» «أ»).
(بعض «ج» ليس «ب»)

وال يمكن العكس هنا؛ ّ
الصغرى ال تنعكس ،والكربى تنعكس
السالبة اجلزئ ّية ّ
ألن ّ

جزئ ّية ،وال قياس عن جزئ ّيتني ،بل ال ّطريق اخللف أو االفرتاض ،بأن نفرض املوضوع

نضم
«د»،
ثم ّ
فنضم (ال يشء من «د» «ب») إىل الكربى ،لينتج( :ال يشء من «د» «أ»)َّ ،
ّ

(بعض «ج» «د») إليه لينتج املطلوب.

واالفرتاض هنا يزيد((( طري ًقا ،بخالفه هناك.

الف�صل اخلام�س :يف ّ
ال�شكل ال ّثالث
وسلب
سلب أحد النّوعني((( عن اآلخر ،وإجياب فصل اآلخر أو جنسه عليه،
ُ

جنس ْيهام يقتيض االختالف مع سلب الصغرى،
النوعني أو أحدمها وفصله عن معاند َ

فيجب إجياهبا.

ّ
و(كل «أ» «ب») ،ا ّلذي هو كربى
((( يف حاشية النسخة« :ألنّا إذا قلنا( :ال يشء من «د» «ب»)
نقيض
لينتج َ
ضم نقيض النّتيجة إىل الكربى َ
األصل ،ينتج( :ال يشء من «د» «أ») باخللف ،وهو ّ
الصغرى بعد عكسها كربى هكذاّ :
(كل «أ» «ب») ،و(ال يشء
الصغرى وبالعكس؛ بأن جيعل ّ
ّ
ثم بعكس النتيجة ،فنقول( :ال يشء من «د» «أ»)،
من «ب» «د») ،ينتج( :ال يشء من «أ» «د»)ّ ،
ونجعله كربى لقولنا( :بعض «ج» «د») لينتج املطلوب ،فزاد باالفرتاض هيهنا العكس؛ ألنّه
يصري القياس من الضرّ ب الثاين من ّ
الرابع
الشكل الثاين ،وهو يتأتيّ فيه العكس ،دون الضرّ ب ّ
من ّ
الشكل الثاين».
ٍ
ّ
و(كل إنسان حيوان) ،مع كذب
((( يف حاشية النسخة« :مثاله( :ال يشء من اإلنسان بفرس)،
ّ
السلب .ولو قلت( :ال يشء من
السلب .ولو قلت يف الكربى:
(وكل إنسان ناطق) كان ّ
احلق ّ
السلب .ولو قلت يف الكربى( :ال يشء
احلجر بإنسان) ،و(ال يشء من احلجر بفرس) كان ّ
احلق ّ
احلق اإلجياب».
من احلجر بناطق) كان ّ
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ومحل النّوعني عيل((( بعض اجلنس إجيا ًبا أو أحدمها(((سل ًبا .ومحل أحدمها((( وفصله

عىل اجلنس إجيا ًبا أو سل ًبا ،يقتيض االختالف مع جزئ ّيتهام ،فتجب ك ّل ّية إحدهيام.
فالنّاتج ستّة:

ّ
األول :من موجبتني كل ّيتني ينتج موجب ًة جزئي ًة[ ،مثلّ ]:
و(كل
(كل «ج» «ب»)،
ّ

ضم نقيض النّتيجة
«ج» «أ») ،فـ(بعض «ب» «أ») ،بعكس الصغرى ،واخللف؛ وهو ّ

جنسا لألوسط،
إىل ّ
الصغرى لينتج ما يضا ّد الكربى .وال ينتج كل ًّيا جلواز كون األصغر ً
واألكرب فص َله(((.

الثاين :من كل ّيتني والكربى سالبة ،ينتج سالبة جزئية[ ،مثل( ]:كل «ج» «ب»)،

و(ال يشء من «ج» «أ») ،فـ(ليس بعض «ب» «أ») بام تقدم ،وال ينتج كل ًّيا ،الحتامل

الكل فكذا البواقي(((؛ ّ
ألن الزم
جنس ّية((( األصغر لألوسط واألكرب .وإذا مل ينتج هذان
يَّّ

األخص.
األعم الزم
ّ
ّ

الثالث :من موجبة جزئ ّية صغرى وموجبة ك ّل ّية كربى ،ينتج :موجبة جزئية.

واحلق
((( يف حاشية النسخة« :كام تقول( :بعض احليوان إنسان) و(بعض احليوان ف��رس)،
ّ
السلب».
واحلق
((( يف حاشية النسخة« :كام تقول( :بعض احليوان إنسان) و(بعض احليوان ليس بفرس)،
ّ
السلب».
واحلق
((( يف حاشية النسخة« :كام تقول( :بعض احليوان إنسان) و(بعض احليوان ناطق)،
ّ
احلق اإلجياب».
اإلجياب .ولو قلت يف الكربى( :وبعض احليوان ليس ناطق) كان ّ
((( يف حاشية النسخة« :كام تقولّ :
(كل إنسان حيوان) و(كل إنسان ناطق) ،وال ينتج( :كل حيوان
ناطق)».
((( يف حاشية النسخة« :كام تقول( :كل إنسان حيوان) ،و(ال يشء من اإلنسان بفرس)».
البواقي لزم إنتاج هذينّ ،
ألن الزم
أعم من هذين ،ألنّه لو أنتج
َ
((( يف حاشية النسخة« :ا ّلتي هي ّ
الكل حمال .فإنتاج البواقي كذلك».
األعم الزم
ّ
ّ
األخص .وإنتاج هذين يّ ّ
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[مثل( ]:بعض «ج» «ب») ،و(كل «ج» «أ») ،فـ(بعض «ب» «أ») بام تقدَّ م .وزاد
ّ
املتأخرون االفرتاض ،وال فائدة فيه.

الرابع :عكسه[ ،مثلّ ]:
(كل «ج» «ب») ،و(بعض «ج» «أ») ،فـ(بعض «ب» «أ»)
ِِ
ثم عكس النتيجة .وقد يتأتّى االفرتاض هنا
باخللف وعكس الكربى وجعله صغرى ّ
فائد َة(((حفظ الترّ تيب.

اخلامس :من موجبة جزئ ّية صغرى وسالبة ك ّل ّية كربى[ ،مثل( ]:بعض «ج» «ب»)

الصغرى.
و(ال يشء من «ج» «أ») ،فـ(ليس بعض «ب» «أ») باخللف وعكس ّ

السادس :من موجبة ك ّل ّية صغرى وسالبة جزئ ّية كربى ،ينتج سالبة جزئية[ .مثل]:
ّ

ّ
(كل «ج» «ب») و(ليس بعض «ج» «أ») ،فـ(ليس بعض «ب» «أ») باخللف واالفرتاض:
(كل «د» «ج») صغرى للصغرى لينتجّ :
بأن نفرض موضوع اجلزئ ّية «د» ،ونجعل ّ
َّ
(كل

«د» «ب») ،ونجعله صغرى لقولنا( :ال يشء من «د» «أ») لينتج من ثاين هذا الشكل:

(ليس بعض «ب» «أ»).

ال�ساد�س :يف ّ
الرابع
الف�صل ّ
ال�شكل ّ
ورشوط إنتاجه ثالثة:
الصغرى ،أو اختالفهام كي ًفا مع ك ّل ّية إحدهيام.
األول :إجياب املقدّ متني مع ك ّل ّية ّ
ّ
الثاين :انعكاس السالبة اجلزئية املستعملة فيه.
اخلاصتني؛ وإلاّ لزم
الثالث :كون السالبة الك ّل ّية التي كرباها موجبة جزئ ّية إحدى
ّ
ّ
((( يف حاشية النسخة« :يعني :ال نحتاج إىل عكس الكربى ،بل نقولّ :
و(كل «ج»
(كل «د» «ج»)،
«ب») ،ينتجّ :
ويضم إىل قولنا( :كل «د» «أ») ،ينتج( :بعض «ب» «أ»).
(كل «د» «ب»).
ّ
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(*)
السبعة ،وهو :إ ّما اتّفاقهام يف اإلجياب مع جزئية الصغرى ،أو جزئيتهام ،أو
أحد األمور ّ

السلب مع االتّفاق كماًّ  .أو االختالف فيه ،أو اختالفهام كي ًفا مع جزئ ّيتهام،
[اتّفاقهام] يف ّ
ٍ
الصغرى مع جزئ ّية
غري منعكسة ،أو كون السالبة الك ّل ّية ّ
أو كون إحدهيام سالب ًة جزئي ًة َ
اخلاصتني.
غري
ّ
الكربى املوجبة َ

والكل عقيم؛ لِ ِصدق (بعض احليوان إنسان) ّ
ّ
و(كل ناطق أو بعضه حيوان) .وتبدل

الكربى بقولنا( :كل فرس أو بعضه حيوان) ،ويصدق (ال يشء من احلجر بإنسان)،

و(ال يشء من الناطق بحجر) مع كذب السلب .ولو بدّ لنا الكربى بقولنا( :ال يشء
من الفرس بحجر) كذب اإلجياب .وكذا لو كانتا جزئ ّيتني أو إحدهيام .ويصدق (بعض
واحلق اإلجياب .ولو قلنا( :و بعض
احليوان ليس بإنسان) ،و(بعض الناطق حيوان)،
ّ

(((
السالبة كربى ،أو كانت املوجبة
الفرس حيوان) كذب اإلجياب .وكذا لو كانت ّ

(((

(((
السالبة اجلزئية .ويصدق (ال يشء من اإلنسان بفرس) و(بعض
كل ّية؛ لعدم انعكاس ّ

الصغرى بقولنا( :ال يشء من اإلنسان
احليوان إنسان).
ّ
واحلق اإلجياب .ولو بدّ لنا ّ

اخلاصتني.
الصغرى غري
ّ
بجامد) ،صدق السلب ،لكون ّ
ٍ
حينئذ ثامني ٌة:
فالناتج

ّ
أ .املوجبة الك ّل ّية مع مثلها ينتج موجب ًة جزئ ّية[ ،مثلّ ]:
و(كل «أ»
(كل «ج» «ب»)،
((( يف حاشية النسخة« :ألنّه يصدق (بعض احليوان إنسان) ،و(بعض اجلسم ليس بحيوان) مع
السلب .ولو كانت املوجبة
كذب السلب .ولو قلت( :وبعض احلجر ليس بحيوان) ،صدَ َق ّ
(كل ٍ
كل ّية :كام تقولّ :
واحلق اإلجياب [كذا] .ولو
ناطق إنسان) و(بعض احليوان ليس بناطق)
ّ
قلت يف الكربى( :و بعض احلجر ليس بناطق) كذب اإلجياب».
و(كل ٍ
ّ
ناطق حيوان) ،أو تقول:
((( يف حاشية النسخة« :كام تقول( :بعض احليوان ليس بإنسان)،
(وكل فرس حيوان)».
اخلاصتني».
((( يف حاشية النسخة« :لكوهنا غري
ّ
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ضم (ال يشء من «ب» «أ») [حال كوهنا]
«ج») ،فـ(بعض «ب» «أ») باخللف ،وهو ّ

الصغرى
الصغرى؛ لينتج ما يضا ّد عكسه الكربى ،وبالقلب ،وهو جعل ّ
كربى إىل ّ
كربى والكربى صغرى مع عكس النّتيجة.

(((
جنسا لألوسط واألكرب فصله.
وال ينتج ك ّل ًّيا جلواز كون األصغر
ً

ب .من موجبتني والكربى جزئ ّية ينتج مثلها[ ،مثلّ ]:
(كل «ج» «ب») ،و(بعض «أ»
«ج»)« ،فبعض «ب» «أ») بام تقدّ م وباالفرتاض(((.

ّ
و(كل
والصغرى سالبة ،ينتج مثلها[ .مثل( ]:ال يشء من «ج» «ب»)،
ج .من ك ّل ّيتني ّ
ثم عكس النّتيجة واخللف،
«أ» «ج») ،ينتج( :ال يشء من «ب» «أ») بعكس الترّ تيب ّ
الصغرى لرتجع إىل ال ّثاين.
وبعكس ّ

د .من ك ّل ّيتني والكربى سالب ٌة ،ينتج مثلها جزئ ًّيا[ ،مثلّ ]:
(كل «ج» «ب») ،و(ال يشء
من «أ» «ج»)( ،فبعض «ب» ليس «أ») بعكس((( املقدّ متني ،أو بعكس الكربى

لريجع إىل الثاين ،وباخللف.
الصغرى
َ
لريجع إىل ال ّثالث أو ّ

وال ينتج ك ّل ًّيا الحتامل جنس ّية((( األصغر لألوسط واألكرب.

ٍ
ٍ
وسالبة ك ّل ّي ٍة كربى ينتج سالبة جزئ ّي ًة[ .مثل]:
موجبة جزئ ّي ٍة صغرى
هـ .من
(بعض «ج» «ب») ،و(ال يشء م��ن «أ» «ج») ،فـ(بعض «ب» ليس «أ»)

و(كل ناطق إنسان) ،وال ينتج ّ
ّ
((( يف حاشية النسخة« :كام تقولّ :
ٌ
(كل حيوان
حيوان)،
(كل إنسان
ناطق)».
ّ
ّ
ّ
((( يف حاشية النسخة« :أن تقولّ :
و(كل
فـ(كل «د» «ب»)،
و(كل «ج» «ب»)،
(كل «د» «ج»)،
«د» «أ») ،فـ(بعض «ب» «أ»).
((( يف حاشية النسخة(« :بعض «ب» «ج») ،و(ال يشء من الفرس بإنسان)».
((( يف حاشية النسخةّ :
«(كل «ب» «ج») ،و(ال يشء من الفرس بإنسان)».
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بعكس((( املقدّ متني واخللف.

ٍ
ٍ
ٍ
دائمة
موجبة ك ّل ّي ٍة رضور ّي ٍة ،أو
اخلاصتني ،وكربى
سالبة جزئ ّي ٍة إحدى
و .من صغرى
ّ
مطلقتني((( ،أو وصف ّيتني ((( ،ينتج سالب ًة جزئ ّي ًة دائمة[ .مثل( ]:ليس بعض «ج»

«ب» مادام «ج» ال دائماً )ّ ،
و(كل «أ» «ج» دائماً ) ،فـ(ليس بعض «ب» «أ» دائماً ) ،ألنّا
املطلوب.
نعكس الصغرى ،فينتج من الثاين
َ

ٍ
اخلاصتني ينتج
موجبة ك ّل ّيه فعل ّية ،وكربى سالبة جزئ ّية إحدى
ز[ .من] صغرى
ّ
عكس الصغرى((([ .مثلّ ]:
(كل «ج» «ب» بالفعل) ،و(ليس بعض «أ» «ج»
مادام «أ» ال دائماً ) ،فـ(ليس بعض «ب» «أ» بالفعل) بعكس الكربى لريجع إىل

الثالث.

موجبة جزئية موج ٍ
ٍ
هة بالضـرورة
اخلاصتني ،وكربى
ح .من سالبة ك ّل ّيه صغرى إحدى
ّ
ّ
ّ
أو الدّ وام املطلقني أو الوصف ّيني ،مثل( :ال يشء من «ج» «ب» مادام «ج» ال دائماً )،
و(بعض «أ» «ج» مادام «أ») ،ينتج( :بعض «ب» ليس «أ» مادام «ب» ال دائماً ) بجعل

(((
ثم عكس النتيجة .وإنّام َشرَ طنا يف املقدّ متني
ّ
الصغرى كربى وبالعكس ّ ،
منعكسا.
ما ذكرنا لينتج جزئ ًّيا سال ًبا
ً

(((

الصغرى
أيضا
((( يف حاشية النسخة« :ويتأتيّ هنا عكس الكربى ً
لريجع إىل الثالث ،وكذا عكس ّ
َ
لريجع إىل الثاين».
((( يف األصل« :مطلقتان».
((( يف األصل« :وصف ّيتان».
((( يف حاشية النسخة« :أي يف اجلهة؛ ّ
ألن النّتيجة يف ّ
الصغرى إن كانت
الشكل الثالث عكس ّ
الكربى إحدى الوصف ّيات».
((( يف حاشية النسخة« :أي الكربى صغرى».
((( يف حاشية النسخة« :يف الضرّ ب ال ّثامن».
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وقد ظهر ممّا تقدّ م ّ
األول ينتج املحصورات األرب��ع((( ،وال ّثاين ينتج
أن الشكل ّ

(((
(((
ـي.
والرابع :ما عدا املوجب الك ّل ّ
السالبتني  ،والثالث :اجلزئ ّيتني ّ ،
ّ

((( يف حاشية النسخة« :املوجبتني الكل ّيتني والسالبتني الك ّل ّيتني»[ .كذا]
((( يف حاشية النسخة« :اجلزئ ّية والك ّل ّية».
والسالبة».
((( يف حاشية النسخة« :املوجبة ّ
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املر�صد ال ّثالث
يف املختلطات
وفصوله أربعة:

الف�صل الأ ّول :يف خمتلطات ّ
ال�شكل الأ ّول
وفيه أربعة((( مباحث:

ال�ضروب املختلطة يف ٍّ
[املبحث الأ ّول :يف عدد ّ
كل من الأ�شكال]
أ :قد عرفت عدم انحصار اجلهات يف عدد معينّ  ،فاملختلطات تكاد ال تتناهى.
ٍ
موجهة؛ لالستغناء هبا عماّ يرد عليكُّ .
َ
شكل
وكل
وإنّام َب َحثنا عن
ثالث عرش َة قض ّي ًة ّ
ٍ
يشمل عىل ٍ
وتسعة وستّني رض ًبا هي مرضوب ثالثة عرش يف نفسه.
مائة
ٍ
ّ
شكل رشائط يكون عقيماً مع فقدها عىل ما يأيت.
ولكل

املتقدمني واملت�أخّ رين يف �شروط ال�شكل
[املبحث ال ّثاين :يف احتجاجات
ّ
الأ ّول من املختلطات]

لألول فعل ّية صغراه(((؛ ّ
ب :رشط ّ
ألن احلكم ،عىل ما هو أوسط بالفعل،
املتأخرون ّ

هوز.
((( يف األصل( :د) ،وهو إشارة إىل الرقم (أربعة) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
ازي،
الر ّ
حممد ،رشح اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1صّ ،244
((( ُينظر :ال ّطوسيّ  ،نصري الدين ّ
قطب الدّ ين حممود ،رشح الشمس ّية ،ص.149
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واألصغر ليس بأوسط بالفعل .فال جيب التّعدية؛ وإلمكان((( اتّصاف أحد النوعني بام
الصفة عىل ما ُس ِل َبت عنه باإلمكان .وثبوت
يمكن لآلخر إمكانًا غري واقعٍ .فتصدق((( ّ
اآلخر ملا صدقت عليه بالرضورة مع كذب النتيجة .ولو بدّ لنا الكربى بسلب النّوع

(((

املسلوب((( عنه عن تلك الصفة بالضرّ ورة كذب سلب اليشء عن نفسه .فالضرّ بان

األوالن عقيامن ،وكذا البواقي(((.
ّ

خاصة هكذاّ :
كل ماله
الصغرى بحاهلا((( وأخذنا الكربى مرشوطة
ّ
ولو جعلنا ّ

الصفة له
الصفة مادامت تلك ّ
الصفة مق ّيدً ا بتلك ّ
تلك الصفة فله النّوع الثابت له تلك ّ

الصفة مق ّيدً ا هبا عىل النّوع اآلخر.
ّ
بالضـرورة ال دائماً  ،مع كذب النّوع الثابت له تلك ّ
اخلاصة ا ّلتي هي
أخص البسائط ،ومع املشـروطة
وإذا مل ينتج مع الضرّ ورية ا ّلتي هي
ّ
ّ

أخص املركّبات كان عقيم(((.
ّ

بأن ذات األصغر هي ذات األوسطّ ،
األول((( ّ
وإال المتنع احلمل.
و ُأجيب عن ّ

((( يف حاشية النسخة« :كدخول الدّ ار لإلنسان بالفعل ،ودخوله للفرس باإلمكان الغري الواقع،
ٍ
ٍ
ٍ
داخل إنسان) ،وال يصدق ّ
ّ
فرس ٌ
فيصدق ّ
فرس إنسان)».
(كل
و(كل
داخل باإلمكان)،
(كل
الصفة باإلمكان عىل ما سلب عنه بالفعل».
((( يف حاشية النسخة« :أي :فتصدق ّ
ٍ
ٍ
فرس ٌ
((( يف حاشية النسخة« :كام تقولّ :
بفرس)».
داخل) ،و(ال يشء من الداخل بالفعل
(كل
((( يف حاشية النسخة« :أي سلب عنه الدخول بالفعل ،صفة للنوع».
أعم».
((( يف حاشية النسخة« :ألنّـها ّ
ٍ
ٍ
فرس داخل باإلمكان)ّ ،
((( يف حاشية النسخة« :فتقولّ :
داخل بالفعل فهو إنسان داخل
و(كل
(كل
ٍ
ما دام داخلاً بالفعل ال دائماً ) ،مع كذب ّ
فرسا ال دائماً )».
(كل
فرس فهو إنسان داخل ما دام ً
األعم ألنتج معهام».
((( يف حاشية النسخة« :ألنّه لو أنتج مع
ّ
((( يف حاشية النسخة« :ويف هذا اجلواب نظر ،ألنّه إ ّما أن يريد بقوله( :ذات األصغر هي ذات
أن حقيقة هذا هي حقيقة ذاك وذاهتام واحدة ،فيلزم ْ
األوسط) ّ
أن ال محل وال وضع [كذا]؛ أو
أن ّ
يريد ّ
كل ما صدق عليه األصغر صدق عليه األوسط ،وهذا هو نفس النّزاع .ألنّه ال يلزم من
كون األكرب صاد ًقا عىل ما هو أوسط بالفعل كونُه صاد ًقا عىل ما هو أوسط باإلمكان».
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وعن الثاينّ :
تم لكان يف القضايا اخلارج ّية(((.
بأن ذلك لو ّ

واحتج املتقدّ مون ّ
بأن الكربى إن كانت ممكنة كان األكرب ممكنًا للممكن لليشء،
ّ

فإن املعنى املمكن هو ا ّلذي ال يلزم من فرض وقوعه ٌ
فيكون ممكنًا لهّ .
حمالَ ،ف َعىل تقدير

ثبوت األوسط لألصغر فعلاّ ثبت له إمكان األكرب ،فإذا ُفرض املمكن الثاين واق ًعا ثبت

أن ّ
األكرب ،فصار األصغر أكرب من غري لزوم حمال ،فكان ممكنًا .واألصل فيه ّ
كل ما
ٍ
(أن ّ
بممكن ،يمتنع أن يكون ممكنًا بالضرّ ورة ،وينعكس بالنّقيض إىل ّ
كل ما ليس
ليس

بممتنع أن يكون ممكنًا ،فهو ممكن).

ألنا رضور ّية عىل تقدير وقوع املمكن
وإن كانت رضور ّي ًة فالنتيجة رضور ّية .هّ

بضـروري رضور ًّيا عىل
فتكون((( رضور ّية يف نفس األمر ،المتناع صريورة ما ليس
ٍّ
تقدير املمكنِ .
فصدْ ُق ّ
برضوري بحسب الذات يمتنع أن يكون رضور ًّيا)
(كل ما ليس
ٍّ
رضوري .وينعكس إىل قولناّ :
رضوري).
(كل ما ال يمتنع أن يكون رضور ًّيا فهو
ٌّ
ٌّ

ألنا إ ّما رضور ّي ٌة أو غري رضور ّي ٍة،
غري رضور ّي ٍة فهي ممكنة ً
أيضا ،هّ
وإن كانت مطلق ًة َ

(((
يعمهام
وعىل التقدير ّ
األول النّتيجة رضور ّي ٌة ،وعىل الثاين تكون ممكن ًة ،فالواجب ما ّ

وهو املمكن العا ّم.

بأن األوسط غري متّحد يف املمكنتني؛ ّ
املتأخرونّ :
اعرتضه ّ
ألن األكرب ممكن لذات

األوسط ،ووصف األوسط ممكن لذات األصغر .وعىل الثاين بمنع صدق الكربى عىل
ٍ
حينئذ.
الصغرى الزدياد أفراد موضوعها
تقدير وقوع ّ
أن معناه ّ
األول :ما تقدّ م يف احلمل من ّ
كل الشيّ ء ا ّلذي ُيقال له
واجلواب عن ّ

األول وهو عقيم».
((( يف حاشية النسخة« :دون احلقيق ّية ،لصريورة الكربى جزئ ّي ًة يف الشكل ّ
((( يف األصل« :فيكون».
((( يف األصل« :يكون».
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األصغر ،فهو بعينه الشـيء ا ّلذي ُيقال له األوسط ،وال نعني محل الوصف دون ّ
الذات.

ولو اع ُتبرِ ذلك مل يتّحد الوسط يف يشء من القياسات((( البتّة.

وعن الثاين ّ
ال�ضروري حمال لذاته ،فال جيوز فرضه عىل تقدير وقوع
أن كذب
ّ

خلف.
املمكن؛ وإلاّ خلرج املمكن عن إمكانه ،هذا
ٌ

واحلاصل ّ
أن فرض املمكن واق ًعا يستلزم أحد أمرين :إ ّما املطلوب ،أو املحال.
ٍ
األول.
والثاين منتف قط ًعا ،فيثبت ّ

[املبحث الثالث :يف جهة النّتيجة]

ّ
الصغرى س ّت ٌة وعشـرون اختال ًطا ،وبقي
ج :سقط عند
املتأخرين باعتبار فعل ّية ّ

املنتج مائ ٌة وثالثة وأربعون.

والضابط يف النّتيجة هّأنا كالكربى إن كانت غري الوصف ّيات األربع ،لداللة الكربى
ّ

عىل حصول األكرب ملا حصل له األوسط باجلهة املعتربة فيها .واألصغر قد ثبت له

وكالصغرى حمذو ًفا عنها قيدُ اللاّ دوام وقيد الالرضورة
األوسط فيدخل حتت احلكم،
ّ
املختصة هبا إن كانت إحدى العا ّمتني ،ومع قيد اللاّ دوام إن كانت إحدى
وقيد الرضورة
ّ

اخلاصتني.
ّ

كالصغرىّ ،
رضوري
ألن األكرب
فالصغرى الضرّ ور ّية مع املشـروطة العا ّمة تنتج
ٌّ
ّ
ّ

الرضوري لألصغر ،فيكون رضور ًيا له؛ ّ
للرضوري
الرضوري
ألن
لوصف األوسط
ّ
َّ
ّ

الصغرى
اخلاصة تنتج رضور ّي ًة ال دائم ًة؛ النضامم اجلزء
رضوري .ومع
السلبي إىل ّ
ّ
ٌّ
ّ
الصدق.
لينتج قيد اللاّ دوام .ومن هذا ُع ِر َ
ف أنّه ال یمکن اجتامع هاتني عىل ّ
الصغرى ممكنة أو فعل ّية».
((( يف حاشية النسخة« :سواء كانت ّ
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ٍ
(((
فشك يف إنتاج ّ
ّ
ّ
حمتملة
كل صغرى
نفي القياس ّية هنا،
وبعض
املتأخرين ّ
توهم َ
ٍ
(((
نفي
للدّ وام وكربى حمتملة لعدمه ونفي القياس ّية مع صدق املقدّ مات ال يستلزم َ
القياس املطلق(((.

ومع العرف ّي ِة العا ّم ِة النّتيج ُة دائم ٌة؛ ّ
اخلاص ِة دائم ٌة
وري دائم؛ ومع
ألن الدّ ائم للضرّ
ّ
ّ

الصدق.
وال دائم ٌة فال جتتمع مقدّ متاه عىل ّ

والدّ ائمة مع العا ّمتني النّتيجة دائمة؛ ّ
دائم؛ ومع
ألن
َّ
الرضوري أو الدائم للدائمٌ ،

اخلاصتني دائمة ال دائمة ،فال جتتمعان.
ّ

واملطلقة أو إحدى الوجود ّيتني مع العا ّمتني تنتج وقت ّي ًة مطلق ًة مع املرشوطة؛
اخلاصتني وقت ّي ًة مع املشـروطة ومطلق ًة وقت ّي ًة ال دائمة
ومطلق ًة وقت ّي ًة مع العرف ّية ،ومع
ّ
مع العرف ّية.

الصغرى وقت ّي ًة،
والوقت ّيتان مع املرشوطة العا ّمة ينتج وقت ّي ًة مطلق ًة إن كانت ّ
اخلاصة((( :النّتيجة كالصغرى((( ،ومع العرف ّية
ومنترش ًة مطلق ًة إن كانت منترشة ،ومع
ّ

الصغرى وقت ّي ًة ،ومطلق ًة عا ّم ًة إن كانت منترشة ،وكذا مع
العا ّمة مطلق ًة وقت ّي ًة إن كانت ّ
اخلاصة ،لكن مع قيد اللاّ دوام.
ّ

((( يف حاشية النسخة« :فعىل هذا يكون مش ّككًا يف إنتاج املطلقتني؛ ألنّه يمكن أن يكون املطلقة
ا ّلتي هي صغرى دائم ًة وا ّلتي هي كربى ال دائمة».
ازيُ .ينظر :اجلوهر النضيد ،ص ،113منطق ّ
امللخص
الر ّ
((( نسبه املصنّف إىل فخر الدّ ين ّ
ص .277م
((( يف حاشية النسخة« :حلصول القياس مع كذب املقدّ مات».
اخلاصة».
((( يف حاشية النسخة« :أي املرشوطة
ّ
((( يف حاشية النسخة« :إن كانت وقت ّي ًة فوقت ّية وإن كانت منترش ًة فمنترشة».
263

الصغرى إحدى املرشوطتني((( فهي مع إحدى املرشوطتني كالكربى،
وإن كانت ّ

ومع العرف ّية العا ّمة

(((

خاص ًة(((؛ وإن كانت
اخلاصة
عرف ّي ًة عا ّمة ،ومع
ّ
ّ

(((

إحدى

اخلاصتني(((.
وخاص ًة((( مع إحدى
العرف ّيتني((( أنت ََجت مع العا ّمتني((( عرف ّي ًة عا ّمة؛
ّ
ّ

الرابع :دفع �إ�شكال]
[املبحث ّ

(كل ٍ
ٍ
ّ
د :قيل :يصدق ّ
ٌ
إنسان حيوان بالضـّرورة) ،مع
و(كل
إنسان باإلمكان)،
نطفة

كذب النّتيجة رضور ّي ًة.

وأجاب بعضهم ّ
بأن الكربى رضور ّية مرشوطة ،ال ذات ّية؛ وإلاّ لدامت َأ َزلاً وأبدً ا(((.

واملعتمد ّ
الصريورة إليه(.((1
الصدق ،بل بمعنى ّ
أن محل اإلنسان عىل النّطفة ال بمعنى ّ

أيضاّ :
الصغرى املمكنة مع الكربى الدّ ائمة تنتج دائمة ،للرباهني
وقيل ً
إن ّ

(((1

املذكورة يف الرضور ّية(.((1

الصغرى عا ّمة
خاصتني ،أو ّ
((( يف حاشية النسخة« :وهذا يشمل ما إذا كانتا مرشوطتني عا ّمتني أو ّ
خاصة ،أو بالعكس».
والكربى ّ
الصغرى إحدى املرشوطتني مع العرف ّية العا ّمة».
((( يف حاشية النسخة« :أي ّ
خاصة».
((( يف حاشية النسخة« :أي عرف ّية ّ
((( يف حاشية النسخة« :الصغرى».
واخلاصة».
((( يف حاشية النسخة« :العا ّمة
ّ
((( يف حاشية النسخة« :املرشوطة والعرف ّية».
خاص ًة».
((( يف حاشية النسخة« :أي وعرف ّي ًة ّ
((( يف حاشية النسخة« :املرشوطة والعرف ّية».
الرازيُ .ينظر :منطق ّ
امللخص ،ص.274
((( املجيب هو الفخر
ّ
ٍ
( ((1يف حاشية النسخة« :فيصدقّ :
الصريورة إليه».
(كل نطفة حيوان) بمعنى ّ
( ((1يف حاشية النسخة« :وهي هّأنا دائمة عىل تقدير وقوع املمكن ،فتكون دائم ًة يف نفس األمر»
الرازيُ .ينظر :منطق ّ
امللخص ،ص.274
( ((1والقائل هو الفخر
ّ
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ألن تلك الرباهني مبن ّي ٌة عىل ّ
وهو خطأ؛ ّ
رضوري يف نفس
رضوري أو غري
أن ما هو
ٍّ
ّ

األمر فهو كذلك عىل التقادير املمكنة .وال يتأتّى ذلك يف الدّ وامّ ،
ألن الدّ ائم وغريه يف

نفس األمر ال جيب أن يكون كذلك عىل التقادير املمكنة ،جلواز أن يكون ما هو دائم يف

نفس األمر غري دائ ٍم عىل تقدير وقوع املمكن؛ وبالعكس( ((1لعدم استحالة ذلك(.((1

السالبة الدّ ائمة تنتج رضور ّية؛ وإلاّ
وقيلّ :
إن ّ
الصغرى الضـرور ّية مع الكربى ّ

لصدقت املمكنة املوجبة .ونجع ُلـ[ـها] صغرى للكربى .وينتج من الثاين ممكن ًة مناقض ًة
للصغرى.

وهو خطأ؛ ّ
ألن من رشائط الثاين عدم إنتاج املمكنة مع غري الضرّ ور ّية.

الف�صل ال ّثاين :يف خمتلطات ّ
ال�شكل ال ّثاين
وفيه [أربعة] مباحث:

[املبحث الأ ّول :يف �شرائط هذا ّ
ال�شكل]
يشرتط يف إنتاجه بحسب اجلهة أمران:
الصغرى أو ُ
الست املنعكسة سل ًبا.
كون الكربى من القضايا
ّ
أحدمها :دوام ّ

��م َ��ل املمكنة إلاّ م��ع ال�ض�رور ّي���ة أو ت��ك��ون كرباها
وال��� ّث���اين :أن ال تُ��س�� َت��ع َ

السبع كربى،
إح��دى املرشوطتني ،لعقم غري الدّ ائمة وه��ي صغرى مع إح��دى ّ
( ((1يف حاشية النسخة« :كوجود املعلول ،فإنّه ليس بدائم يف نفس األمر ،وهو دائم عىل تقدير
وجود الع ّلة».
هم ّإال أن جيعل الدوام مالز ًما للرضورة كام ذهب
( ((1أضاف املصنّف يف األرسار قوله« :ال ّل ّ
إليه مجاعة» .األرسار اخلف ّية ،ص.129
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(كل ٍ
لصدق((( ّ
دائام) ،و(ال يشء من القمر
قمر
ٌ
منخسف وقت احليلولة بالضرّ ورة ال ً
(كل ٍ
بمنخسف بالضرّ ورة وقت الترّ بيع ال دائماً ) ،مع صدق ّ
قمر فهو قمر بالضرّ ورة).
ويصدق (بالضرّ ورة الوقت ّية ّ
كل قمر مظلم ال دائماً )((( و(ال يشء من الشمس بمظل ٍم

الصغرى مرشوط ًة
بالضرّ ورة الوقت ّية ال دائ�ًم�اً )((( مع كذب اإلجي��اب .ويصدق((( ّ
خاصه مع الوقتية( :بال ورة ال يشء من املنخسف بقمر م ٍ
يضء((( مادام منخس ًفا
ضرّ
ّ
ّ ً
ُ
كل ٍ
قمر فهو قمر مضـي ٌء وقت الرتبيع ال دائماً ) ،مع صدق ّ
ال دائماً ) ،و(بالضرّ ورة ّ
(كل
ٍ
ٍ
بمنري ما دام منخس ًفا
منخسف فهو قمر بالضرّ ورة) .ويصدق (ال يشء من املنخسف
ٍ
ال دائماً ) ،و(بالضرّ ورة ّ
منري وقت الرتبيع ال دائماً ) ،مع صدق (ال يشء من
كل
شمس ٌ
ٍ
املنخسف
الرضور ّية واملرشوطتني ومها كربيان؛ أ ّما
بشمس) .و ُعق ِم((( املمكنة مع غري ّ

األول فظاهر منه؛ وأ ّما الثامنية الباقية احلاصلة من الكربى الدائمة أو
ما دخل حتت ّ
أيضا».
السبعة الغري املنعكسة وهي الوقت ّية ً
((( يف حاشية النسخة« :هذا املثال الختالط ّ
أخص ّ
((( يف حاشية النسخة« :أي ٍ
وقت احليلولة».
((( يف حاشية النسخة« :أي يف ٍ
وقت الرتبيع».
السبعة».
أخص الوصف ّيات مع ّ
((( يف حاشية النسخة« :هذا مثال ّ
أخص ّ
«ميض».
((( يف األصلّ :
الرضورية واملرشوطتني ومها كربيان :اثنان وأربعون
((( يف حاشية النسخة« :وعقم املمكنة مع غري ّ
الصغرى أو كون الكربى من القضايا املنعكسة
األول ،وهو دوام ّ
رض ًبا ،فام اندرج حتت الرشط ّ
السوالب ،أربعة وثالثون :اثنان وأربعون إذا كانت إحدى املمكنتني كربى وإحدى الوصف ّيات
ّ
السبع الغري املنعكسة صغرى؛ واثنا عرش إذا كانت إحدى املمكنتني صغرى
األربع أو إحدى ّ
خاصة؛
الصغرى ّ
الس ّت وهي الوقت ّيتان والوجود ّيتان واملطلقة واملمكنة العا ّمة إن كانت ّ
وإحدى ّ
خاصة ،وهو أن ال تستعمل املمكنة
الصغرى عا ّمة كربى .وبالرشط الثاين ّ
واخلاصة إن كانت ّ
ّ
إلاّ مع الضرّ ورية أو تكون كرباها إحدى املرشوطتني ،خرج ثامنية :الكربى الدّ ائمة أو إحدى
والصغرى الدّ ائمة مع إحدهيام .بقي املنتج ثامنية :أربعة منها
العرف ّيتني مع إحدى املمكنتني
ّ
خاصة ،وسواء كانت كربى أو صغرى ،واألربعة
الضرّ ورية مع املمكنة؛ سواء كانت عا ّمة أو ّ
أوخاصة».
األخرى :املمكنة مع املرشوطتني إذا كانتا كربيني ،سواء كانت املمكنة عا ّمة
ّ
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الصغرى الدّ ائمة مع إحدهيامّ :
أخصها
فألن ّ
إحدى العرف ّيتني مع إحدى املمكنتني ومن ّ

اخلاصة .وهو عقيم إلمكان
املمكنة مع الدائمة ،إذ ال مدخل لقيد اللاّ دوام يف العرف ّية
ّ

ثبوت صفة((( دائماً ليشء وعدمها عنه باإلمكان ،وسلبها((( عنه دائماً مع إمكان ثبوهتا.
وال يصدق سلب الشـيء عن نفسه .وجيوز ثبوت وصف ألحد املتباينني دائماً وسلبه
عن اآلخر باإلمكان .وال يصدق إجياب أحدمها عىل اآلخر.

[املبحث ال ّثاين :يف جهة النّتيجة]

األول أس َق َط سبع ًة وسبعني اختال ًطا ،وال ّثاين ثامني ًة ،بقي أربعة
ب :ال�ّش�رّ ط ّ

والضابط ّ
أن النّتيجة رضور ّية إن كانت إحدى املقدّ متني رضور ّي ًة ،وذلك يف
وثامنونّ .
ٍ
مخسة وعرشين((( اختال ًطا باخللف والعكس واالفرتاض(((.

ّ
رضوري الثبوت ألحد الطرفني،
وألن األُخرى إن كانت رضور ّية كان األوسط
ّ
ٍ (((
ورضوري السلب عن اآلخر .فال ّطرفان متباينان بالضرّ ورة ،وإن كانت غري رضور ّية
َّ

بالضـرورة،
كانت رضورة األوسط ثابتة ألحد الطرفني بالرضورة ومسلوبة عن اآلخر ّ
فتباينا بالضـرورة؛ وإن كانت حمتملة هلام فكذلك؛ لعدم انفكاكها عن أحدمها(((؛ ودائمة
بالقوة».
((( يف حاشية النسخة« :كالكتابة ّ
((( يف حاشية النسخة« :الكتابة».
((( يف حاشية النسخة« :ألنهّا مع ثالثة عرش إذا كانت كربى ومع اثني عرش إذا كانت صغرى».
ّ
و(كل
((( يف حاشية النسخة« :فإن يفرض ذلك البعض من «ج» «د» يصدق (بعض «ج» «د»)،
«د» «ب») .فنجعل قولنا( :كل «د» «ب») صغرى لقولنا( :ال يشء من «أ» «ب») ا ّلذي هو
نضمه إىل قولنا( :بعض «ج» «د») ،ينتج من
ثم ّ
كربى األصل ،ينتج( :ال يشء من «د» «أ»)ّ ،
الرابع من ّ
األول( :بعض «ج» ليس «ب»).
الشكل ّ
الضرّ ب ّ
((( يف األصل« :غري رضور ّي ًة».
الرضور ّية».
الرضور ّية وعن غري ّ
((( يف حاشية النسخة« :عن ّ
267

إن كانت إحدى املقدّ متني دائم ًة مع أ ّي ِة فعل ّي ٍة كانت ،باخللف و واالفرتاض والعكس.

وذلك تسع َة
عشـر((( اختال ًطا.
َ
بقي ثالثة أقسام:

الصغرى إحدى الوقت ّيتني أو الوجود ّيتني أو املطلقة العا ّمة ،والكربى
أ .أن تكون ّ
الصغرى مطلق ًة أو
إحدى الوصف ّيات األربع وهو عرشون اختال ًطا ،فإن كانت ّ

إحدى الوجود ّيتني ،فالنّتيجة مطلقة باخللف وعكس الكربى((( واالفرتاض،
الصغرى وقت ّية فهي مع املرشوطتني تنتج وقت ّية مطلقة بعكس الكربى،
وإن كانت ّ
(((
والرابع؛ فإنهّا مطلقة وقت ّية فيهام باخللف((( ،ومع العرف ّيتني مطلقة
إلاّ يف الثاين ّ

وقت ّية باخللف واالفرتاض وعكس الكربى(((؛ وإن كانت منترشة فالنتيجة مع

املشـروطتني منتشـر ًة مطلق ًة بعكس الكربى ،ويف الثاين والرابع من رضوبه

مطلقة عا ّمة باخللف وعكس الكربى واالفرتاض.

((( يف حاشية النسخة« :ألنّـها مع غري الضرّ ورية واملمكنتني إذا كانت صغرى عرشة ،وإذا كانت
عرش».
كربى فهي مع غري الضرّ ورية واملمكنتني .ومع غري الدّ ائمة ً
أيضا تسعة ،وذلك تسع َة َ
((( يف حاشية النسخةّ :
والرابع».
«إال يف ال ّثاين ّ
((( يف حاشية النسخةّ :
«ألن كل ّية الكربى رشط فيه».
((( يف حاشية النسخة« :فإنّا نقول :إن مل يصدق يف قولنا( :ال يشء من «ج» «ب» بالضرّ ورة يف
ٍ
ّ
و(كل «أ» «ب» بالضرّ ورة ما دام «أ»)( ،ال يشء من «ج» «أ» يف ذلك الوقت
وقت معينّ ال دائماً )
فنضمه إىل كربى األصل ،ينتج:
املعينّ )؛ لصدَ َق نقيضه وهو (بعض «ج» «أ» يف ذلك الوقت)،
ّ
الصغرى .وإنّام مل ينتج وقت ّية مطلقة؛ لعدم
(بعض «ج» «ب» يف ذلك الوقت) ،وهو يناقض ّ
لصدَ ق
متام اخللف ،ألنّا إذا قلنا :لو مل يصدق (ال يشء من «ج» «أ» بالضرّ ورة يف ذلك الوقت) َ
ونضمه إىل الكربى ينتج( :بعض «ج» «ب» باإلمكان يف
نقيضه( :بعض «ج» «أ» باإلمكان)،
ّ
ذلك الوقت).وهذا ال يناقض قولنا( :ال يشء من «ج» «ب» بالضرّ ورة يف ذلك الوقت)؛ جلواز
السلب عنه ملانع».
أن يكون الشيّ ء ممكنًا لغريه
َ
ورضوري ّ
((( يف حاشية النسخة« :أي فيام يمكن».
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عشـر
الصغرى إح��دى الوصف ّيات األرب��ع والكربى إحدهيا ،وهو س ّت َة
بّ .
َ
اختال ًطا ،والنتيجة مرشوطة عا ّمة إن كانت املقدّ متان مرشوطتني بعكس
ثم عكس النّتيجة واالف�تراض.
الكربى أو ّ
الصغرى وجعل عكسها كربى ّ
السالبة الك ّل ّية
وإن كانت إحدهيام عرفية فالنّتيجة عرف ّية عا ّمة باخللف وعكس ّ
واالفرتاض.

الصغرى إحدى املمكنتني والكربى إحدى املرشوطتني ،وهو أربعة .وينتج
جّ .
ٍ
ممكنة عا ّمة باخللف ،كام تقولّ :
متحرك باإلمكان) ،و(ال يشء من
إنسان
(كل
ّ
بمتحر ٍك ما دام نائماً ) ،ينتج( :ال يشء من اإلنسان بنائ ٍم باإلمكان)،
النائم
ّ
خلوه
الصغرى جواز اتّصاف األصغر بام ينايف األكرب ،فيلزم منه جواز ّ
القتضاء ّ

(((

عنه((( عند االتّصاف بام ينافيه .وكذا( :ال يشء من اإلنسان بساكن باإلمكان)،

ّ
خلو األصغر عماّ يلزم
الصغرى جواز ّ
و(كل نائم ساكن مادام نائماً )؛ القتضاء ّ
خلوه عنه ،بخالف أن تقع املمكنة كربى ،فإنه عقيم ،كقولنا:
األكرب .فيجوز ّ
ٍ
ٍ
ّ
بيقظان باإلمكان)،
كاتب يقظان مادام كات ًبا) ،و(ال يشء من اإلنسان
(كل
ٍ
ّ
إنسان نائم باإلمكان)؛
و(كل
وكذا( :ال يشء من الكاتب بنائم ما دام كات ًبا)،

خيلو عنه األكرب أو املنايف ملا يمكن أن جيتمع مع
ألن املستلزم لـماّ يمكن أن َ
األكرب ،إنّام هو وصف األصغر ال ذاته .وتعاند األوص��اف((( اليقتيض تعاند

املوصوفات.

((( يف حاشية النسخة« :أصغر» [كذا].
((( يف حاشية النسخة« :أكرب»[كذا].
((( يف حاشية النسخة« :الكتابة وعدم اليقظة ،والكتابة والنّوم».
269

[املبحث ال ّثالث :يف � ّأن النّتيجة مطلقة عا ّمة �إذا كانت الكربى م�شروطة
خا�صتني]
�أو عرف ّي ًة ّ
أي صغرى
خاصة أنتجت مع ّ
خاصة أو عرف ّية ّ
ج((( :الكربى إذا كانت مشـروطة ّ

اتّفقت مطلقة عا ّمة؛ الستلزام صدق نقيضها صدْ َق دوام سلب األكرب املنقطع عىل
الصدق.
األوسط الدّ ائم لألصغر .وقد ب ّينّا عدم اجتامعهام يف ّ

قيل :النّتيجة مل تلزم من القياس ،إذ الالزم منه هو الالزم من مجيع مقدّ ماته .وإنّام

خاصة .إذ سلب األوسط عن األكرب دائماً بحسب الوصف
لزمت من صدق الكربى ّ
الذات يستلزم امتناع كون األكرب دائماً لشـيء من ّ
دون ّ
الصغرى
الذوات ،سواء فرضت ّ
صادقة أو كاذبة(((.

وليس بج ّي ٍد ،إذ عموم االمتناع ال يقتيض صدق االمتناع عن األصغر إلاّ بعد

الصغرى .س ّلمنا ،لكن ال يشرتط يف القياس ذلك.
فرض ّ

الرابع :يف ما قيل من عدم �إنتاج ّ
والدائمة مع
ال�ضرورية ّ
[املبحث ّ
ال�سبع]
�إحدى ّ

السبع؛ ّ
أخصها الوقت ّية.
ألن
د((( :قيل :ال تنتج ّ
ّ
الرضورية والدائمة مع إحدى ّ

ويمكن دوام األوسط واألكرب لألصغر ما دامت ذاته موجود ًة بالضرّ ورة ،إلاّ ّ
أن

األصغر ال يدوم يشء من أفراده ،فيصدق سلب األوسط عنه يف وقت عدمه ،لصدق
السالبة عند عدم املوضوع.
ّ

((( يف األصل( :د) ،وما أثبتناه هو الصحيح ،فالحظ.
((( رشح املطالع ،ص.270
((( يف األصل( :هـ) ،وما أثبتناه هو الصحيح ،فالحظ.
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ويصدق ّ
(كل أكرب أوسط بالضـرورة) ،مع كذب (بعض األصغر ليس بأكرب

باإلمكان العا ّم) ،لصدق ّ
بالضـرورة ما دامت ذاته موجودة) ،كام
(كل أصغر أكرب ّ

تقول( :كل لون كسوف فهو سواد بالضـرورة أو دائماً ) و(ال يشء من ألوان األجرام
الساموية بسواد بالضرّ ورة وقت الترّ بيع) ،مع صدق ّ
(كل لون كسوف فهو ُ
لون جرم
ّ

ساموي بالرضورة).
ّ

بأن الضرّ ورة والدّ وام ْ
و ُأجيبّ :
القياس دائمة ،سواء كانت
إن ُف ِّسـرا باألز ّيل أنتج
ُ
الوقتية سالبة أو موجبة للتنايف بني الثبوت دائ والسلب يف ٍ
(((
وقت معينّ ٍ  .وال يتأتّى
ماً

باألعم :فإن كانت الوقت ّية سالبة فال إنتاج للدوام ،ألنّه مل يشرتط
فسا
املثال ً
ّ
نقضا .وإن رّ
يف الوقتية إلاّ السلب يف ٍ
وقت معينّ ٍ  ،سواء كان ذلك الوقت من أوقات الذات أو مل
ّ
ٍ
وحينئذ ال منافا َة بني دوام األوسط بحسب دوام وجود ّ
الذات وبني سلبه يف
يكن.
ٍ
وقت معينّ  ،فلم يتناف احلكم باألوسط عىل األصغر واحلكم بسلبه عىل األكرب ،كام يف
املثال .لكن ينتج وقت ّية بحسب ذلك الوقت املعينّ ؛ ّ
ألن األصغر إن وجد يف ذلك الوقت
املعينّ  ،مل يثبت له األكرب يف ذلك الوقت؛ وإلاّ ثبت له األوسط يف ذلك الوقت لثبوته
ّ
لكل ما ثبت له األكرب دائماً  .وإن مل يوجد األصغر يف ذلك الوقت سلب األكرب عنه يف

ذلك الوقت؛ لتو ّقف اإلجياب عىل وجود املوضوع.

وال يرد النّقض ،لصدق النّتيجة وقتي ًة ،لِ ِصدق (ال يشء من اخلسوف بلون جرم

ساموي يف ذلك الوقت) ،لكذب املوضوع ،فيكذب املوجبة فيصدق السالبة.
ّ

وال ينتج ممكنة وال مطلقة عا ّمتني ،ملحاذاهتام الضرّ ورة والدّ وام ،فيجب تفسريمها

بالسلب يف بعض أوقات ّ
الذات وإمكان السلب
عىل االعتبار الثاين من الدّ وام ّ
والضـرورة ّ
الرضورة يف قولناّ :
ّ
بالرضورة) ليست
((( يف حاشية النسخة:
(كل لون كسوف فهو سواد ّ
«ألن ّ
أزلاً وأبدً ا».
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ٍ
أعم من
كذلك ،حتّى يقابال الضرّ ورة والدّ وام املذكورين .وحينئذ ال يكون املطلقة ّ
الوقتية ،إلمكان سلب املحمول عن املوضوع يف ٍ
وقت معينّ ٍ
ٍ
مطلق حتّى يصدق الوقت ّية.
ّ
الذات ،بل يثبت ما دامت ّ
ولو يسلب يف يشء من أوقات ّ
الذات بالضرّ ورة.

وإن كانت الوقت ّية موجبة أنتج دائمة ،الستلزام ال ّثبوت يف وقت معينّ من أوقات

السلب الدّ ائم بحسب الذات .فيثبت املنافاة بني ثبوت األصغر
وجود الذات .وهو ينايف ّ
السلب باخللف ،كام لو صدق (ال يشء من «ج» «ب» ما دام
وثبوت األكرب ،فيلزم دوام ّ

ّ
و(كل «أ» «ب» يف وقت معينّ ) ،فـ(ال يشء من «ج» «أ» دائماً ) ،وإلاّ فبعض
«ج»)،
«ج» «أ» باإلطالق ،فتجعل صغرى للكربى ،ينتج( :بعض «ج» «ب» يف ذلك الوقت).

ويلزمه (بعض «ج» «ب» يف بعض أوقات وجود ّ
الذات) ،هذا خلف.

هذا إذا ُاخذت الوقتية عىل ّ
أن الوقت املعينّ مطلق ،كام هو املشهور من تفسريها.
وإن شرُ ِ ط كون ذلك الوقت من أوقات وجود املوضوع أنتج االختالط مع الرضورية

والدّ ائمة كيفام أخذنا دائمة؛ سواء كانت الوقتية موجبة أو سالبة .وال ينافيه املثال،
لكذب الكربى هبذا االعتبار.

الف�صل ال ّثالث :يف خمتلطات ّ
ال�شكل ال ّثالث
رشط ّ
مر .والنّتيجة
املتأخرون فيه فعل ّية صغراه كام تقدّ م يف ّ
األول .والنّزاع فيه كام ّ

لريجع إىل
الصغرى
َ
غري الوصف ّيات األربع باخللف وعكس ّ
تتبع الكربى إن كانت َ
ِ
عكس النّتيجة فيام تكون النتيجة فيه تابعة
ثم
ّ
األول ،وبالقلب بعد عكس الكربى ّ
ِ
الصغرى
األول ،وتتّحد جهة الكربى وعكسها ،وفيام تتّحد جهة عكس ّ
لصغرى ّ
والكربى ،وباالفرتاض.

الصغرى مع قيد اللاّ دوام
وإن كانت [الكربى] إحدى الوصف ّيات فالنّتيجة عكس ّ
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اخلاصتني ،ومع حذفه إن كانت إحدى العا ّمتني كام تقدّ م من
إن كانت الكربى إحدى
ّ

ال ّطرق.

الصغرى ممكنة فالنتيجة ممكنة عا ّمة إن كانت الكربى فعل ّية موجبة؛ وإلاّ
وإن كانت ّ

الصغرى.
األول ما ينايف ّ
لعكسنا نقيضها كنفسه وصار كربى للكربى ،لينتج من ّ

وإن كانت الكربى سالب ًة ك ّل ّي ًة فالنتيجة سالبة دائمة إن كانت رضور ّية .والوجه هّأنا

رضور ّية وممكنة عا ّمة إن كانت إحدى املرشوطتني؛ وإلاّ لصار نقيضها صغرى للكربى

الصغرى.
وأنتج من الثاين ما يناقض ّ

الرابع :يف خمتلطات ّ
الرابع
ال�شكل ّ
الف�صل ّ
أمور ثالثة:
ويشرتط يف اخلمسة األُوىل ٌ

األولني فعل ّي ًة
[األول ]:عدم استعامل املمكنة املوجبة فيها ،إلاّ إذا كانت األُخرى يف ّ
ّ

الرابع واخلامس رضور ّي ًة ذات ّية أو وصف ّي ًة.
ويف الثالث رضور ّي ًة مطلق ًة ،ويف ّ
السالبة املستعملة فيه.
الثاين :انعكاس ّ

الصغرى يف الثالث رضور ّي ًة أو دائمة ،أو كون الكربى من القضايا
الثالث :كون ّ
اخللو عماّ تقدّ م:
السوالب ،لِ ُعقم املمكنة مع
ّ
املنعكسة ّ
األولني فلعدم إمكان بياهنا باخللف ،بنا ًء عىل ّ
أن عكس الضرّ ور ّية دائمة؛
أ ّما يف ّ

ّ
األول،
ألن عكس نتيجة القياس فيه دائمة وهي ال تناقض((( الكربى؛ وال بالر ّد إىل ّ
ِ
األول ،وال إىل الثاين وهو ظاهر ،وال إىل ال ّثالث ّ
ألن كرباه
لتو ُّقفه عىل إنتاج املمكنتني يف ّ

تنعكس ممكنة ،وال إنتاج عن ممكنتني فيه.
((( يف األصل« :اليناقض».
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وأ ّما يف الثالث فال یمکن بيانه باخللف؛ ّ
ألن عكس نتيجة قياس اخللف ال يناقض

الصغرى املمكنة مع غري املرشوطتني وعدم
األول؛ لعدم إنتاج ّ
الصغرى ،وال بالر ّد إىل ّ
انعكاس النّتيجة معهام ،وال إىل الثاين؛ لعدم إنتاج الكربى املمكنة مع غري الضرّ ور ّية،

الصغرى سالب ًة.
وال إىل الثالث؛ المتناع كون ّ

الرابع واخلامس فألنّه ال يمکن البيان باخللف؛ لعدم انعكاس نتيجة قياس
وأ ّما يف ّ

اخللف إن كانت الكربى إحدى السوالب غري املنعكسة ،وعدم مناقضة عكسها صغرى

األول؛ لعدم ارتدادمها إليه إن كانت
القياس إن كانت إحدى الثالث الباقية ،وال بالر ّد إىل ّ

الصغرى املمكنة مع يشء من الثالث الباقية فيه ،وال إىل
الكربى غري منعكسة ،وعدم إنتاج ّ
الثاين؛ ل ُعقم املمكنة مع غري الضرّ ور ّية أو إحدى املرشوطتني ،وال إىل الثالث؛ لعدم

السبع .وعند انعكاس الثالث الباقية يصري القياس من صغرى ممكنة وكربى
انعكاس ّ
ٍ
ٍ
دائمة أو إحدى العرف ّيتني ،وهو غري معلوم اإلنتاج.
سالبة
ّ
اخلاصة عقيم ،لصدق
فألن الوقت ّية مع الضرّ ور ّية واملرشوطة
وأ ّما الشرّ ط الثاين:
ّ
ٍ
ّ
كوكب ذي
و(كل
(ال يشء من القمر بمنخسف وقت الترّ بيع بالضرّ ورة ال دائ�ًم�اً )،

بكوكب ذي ٍ
ٍ
ٍ
ألن َّ
حمو)ّ .
كل
حمو فهو قمر بالضرّ ورة) مع كذب (بعض املنخسف ليس
ٍ
منخسف فهو كوكب ذو ٍ
حمو بالضرّ ورة .وإذا مل تنتج مع الضرّ ور ّية مل تنتج مع املرشوطة

اخلاصة ،إذ ال مدخل لقيد اللاّ دوام يف الكربى .فيبقي الناتج املرشوطة العا ّمة .ولو
ّ
ٍ
أخص .ويصدق (بالضرّ ورة ّ
منخسف
كل
ألنا
ّ
أنتجت معها ألنتجت مع الضرّ ور ّية؛ هّ
ٍ
بمنخسف بالضرّ ورة الوقت ّية) .ويكذب سلب القمر عن
قمر) ،و(ال يشء من القمر
ٌ
نفسه.

واألقرب ّ
اخلاصتني يف
السبع غري املنعكس تنتج مع
ّ
أن ّ
الصغرى ا ّلتي هي إحدى ّ

اخلاصة يف الضرّ بني اآلخرين مطلقة عا ّمة
والصغرى املمكنة تنتج مع العرف ّية
ّ
الثالثّ ،
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ٍ
سالبة؛ وإلاّ لصدق نقيضها ،فعاند((( ّ
اخلاصتني.
واحد من
كل
ّ

الصغرى كربى،
وأيضا نجعل الكربى يف الثالث صغرى ،واملوجبة ا ّلتي
ً
تتضمنها ّ
ّ

لينتج موجبة مطلقة عا ّمة ك ّل ّية منعكسة إىل جزئ ّية مطلقة عا ّمة موجبة.

اخلاصة مع املوجبة
السالبة املشـروطة
ّ
وأ ّما [الشرّ ط] الثالث ،فلعقم ّ
الصغرى ّ
الوقت ّية ،لِ ِصدق (ال يشء من املضـيء بمنخسف باخلسوف القمري ما دام مضي ًئا ال دائماً )،
كل قمر مضـيء وقت الرتبيع ال دائماً ) ،ويصدق ُّ
و(بالضرّ ورة ّ
(كل منخسف باخلسوف
ٍ
القمري فهو قمر بالضرّ ورة) .ولو قلنا يف الكربىُّ :
شمس ُميض ٌء وقت الرتبيع
(كل
ّ
القمري بشمس بالضرّ ورة)،
ال دائماً ) كان الصادق (ال يشء من املنخسف باخلسوف
ّ
السبع.
وهو ّ
أخص االختالطات الكائنة من الوصف ّيات األربع مع إحدى ّ

ِ
الرابع
واملنتج يف ّ
األولني مائ ٌة ومخسة وستّون ،ويف الثالث ثامني ٌة وأربعون ،ويف ّ

الصغرى إن كانت ممكنة ،أو
األولني عكس ّ
واخلامس اثنان وسبعون .وجهة النّتيجة يف ّ

الست املنعكسة؛ وإلاّ
والصغرى رضور ّية أو دائمة ،أو كان القياس من
ّ
الكربى فعل ّية ّ

فمطلقة عا ّمة إن كانتا فعل ّيتني ،وممكنة عامة إن كانت الكربى ممكنة ويف الثالث دائمة
والصغرى إحدى العا ّمتني ،ودائمة وال دائمة يف
إن كانت الكربى رضور ّية أو دائمة
ّ
الصغرى مرشوطة والكربى رضور ّية،
البعض إن كانت إحدى
اخلاصتني؛ إلاّ أن تكون ّ
ّ

ّ
فإن النّتيجة رضور ّية.

خاصة كانت النّتيجة رضور ّية غري دائمة يف البعض ،فال ينعقد
ولو كانت املرشوطة ّ

ُ
صادق املقدّ مات ،ويف باقي االختالطات عكس الصغرى .لكن إذا كانت الكربى
قياس
ٌ
الصغرى رضور ّية
إحدى العرف ّيتني ُحذفت الضرّ ور ّية بحسب الوصف؛ إلاّ إذا كانت ّ
والكربى ممكنةّ ،
فإن النّتيجة دائمة.
((( يف حاشية النسخة« :النّقيض».
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والصغرى
الرابع واخلامس تتبع النّتيج ُة الكربى إن كانت رضور ّية أو دائمة ّ
ويف ّ

الصغرى ممكنة والكربى رضور ّية فالنّتيجة دائمة وعكس
إحدى الفعل ّيات .وإن كانت ّ

الصغرى يف البواقي حمذو ًفا عنه قيد اللاّ دوام بام تقدّ م من ال ّطرق.
ّ
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املر�صد الرابع
يف القيا�سات ال�شرط ّية
وفيه فصول:

[الف�صل] الأ ّول :يف ما يرت ّكب من املتّ�صالت
وأقسامه ثالثة:

املقدمتني
جزء تا ًّما من ّ
[الق�سم] الأ ّول� :أن يكون الأو�سط ً
وفيه أربعة((( [مباحث]:

[املبحث الأ ّول :كيفية انعقاد الأ�شكال الأربعة يف املتّ�صالت]
األول ،وعكسه
أ :احلدّ األوسط إن كان تال ًيا يف الصغرى مقدّ ًما يف الكربى فهو ّ

الرابع ،وإن كان تال ًيا فيهام فالثاين ،ولو((( كان مقدّ ًما فيهام فالثالث.

ورشائط اإلنتاج وعدد الرضوب والنتيجة يف جهتها أعني اللزوم واالتفاق وكم ّيتها

وكيف ّيتها كاحلمليات.

هوز؛ ولفظة (مباحث)
((( يف األصل (د) ،و هو إشارة إلی الرقم (أربعة) بحسب حروف أبجد ّ
ساقطة من األصل.
واألصح تبديله بـ(إن).
((( كذا،
ّ
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األول ب ّينة اإلنتاج ،وأ ّما الثالثة الباقية فتظهر بام تقدّ م يف احلمل ّيات من
ورضوب ّ

اخللف والعكس والقلب واالفرتاض.

[املبحث الثاين :يف جهة النتيجة يف الأقی�سة ال�شرط ّية املرتكبة من
املتّ�صالت]
ب :املقدّ متان إن كانتا لزوم ّيتنی فالنتيجة كذلك ،وإن كانتا اتفاقيتني ففي إنتاجهام
نظر ،إذ العلم بصدق القياس إنّام حيصل إذا ُع ِلم وجود األكرب يف نفسه ،وإذا علم وجود

األكرب يف نفسه ُعلم وجوده مع ّ
كل ما يف العاملَ ،ف ُع ِل َم وجوده مع األصغر ،وإن مل يعترب
األوسط فلم ُيفد القياس شي ًئا.

وإن كانت إحدامها اتفاق ّية ففيه تفصيل:
األول :فالكربى املوجبة إن كانت لزوم ّية أنتج اتفاق ّيةّ ،
ألن وجود
أ ّما الشكل ّ

امللزوم مع اليشء يستلزم وجود الزمه معه ،ويكون القياس هنا مفيدً ا؛ الحتامل خفاء
وجود األكرب مع األصغر ،فإذا ُعلم وجود ملزومه معه علم وجوده ،وإن كانت اتفاق ّية مل

ينتج الحتامل كذب األصغر ومنافاته لألكرب وصدق األوسط ،مثل( :ك ّلام كان اإلنسان

فرسا كان حيوانًا) لزوم ًّيا ،و(ك ّلام كان حيوانًا كان ناط ًقا) اتفاق ًّيا ،مع كذب (ك ّلام كان
ً
فرسا كان ناط ًقا) لزوم ًّيا واتفاق ًّيا.
ً

و[الكربى] السالبة إن كانت اتّفاق ّية أنتج اتّفاق ًّيا ،إذ منافاة الالزم يف الصدق

تستدعي منافاة امللزوم فيه؛ وإن كانت لزوم ّية كان عقيماً  ،الحتامل صدق الطرفني
وجمامعة األصغر لألوسط واستلزامه لألكرب وعدم استلزام األوسط لألكرب ،مثل( :ك ّلام

كان الفرس حيوانًا كان السواد لونًا) ،و(ليس البتّة إذا كان السواد لونًا كان الفرس
اسا) مع كذب النتيجة لزوم ّية واتفاق ّية.
حس ً
ّ
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وأ ّما الشكل الثاين :فاملوجبة إن كانت لزوم ّية أنتج سالبة اتفاق ّية ،إذ األصغر أو

األكرب ال جيامع الالزم يف الصدق ،فال جيامعه امللزوم ،وإن كانت اتفاق ّية كان عقيماً  ،إذ
ال يلزم من سلب ال ّلزوم مع أحد املتوافقني سل ُب ُه مع اآلخر ،مثل( :ك ّلام كان اإلنسان

زوجا) مع
اسا كان االثنان ً
حيوانًا كان االثنان ً
حس ً
زوجا) و(ليس البتّة إذا كان اإلنسان ّ
كذب سلب اللزوم بني احليوان ّية واحلساس ّية.

وأ ّما الشكل الثالث :فكرباه إن كانت موجب ًة أنتج اتفاق ّية؛ الستلزام األوسط أحدَ

الطرفني وجمامعته لآلخر ،فتثبت املجامعة بني الطرفني ،الستلزام وجود امللزوم مع

اليشء وجود الالزم معه ،وإن كانت سالبة مل ينتج ،سواء كانت لزوم ّية أو اتفاق ّية ،إذ
ال يلزم من سلب ال ّلزوم بني اليشء وأحد املتوافقني سل ُب ُه بينه وبني اآلخر ،وال من
عدم جمامعة اليشء مع امللزوم عدم جمامعته مع الالزم ،كام تقول( :ك ّلام كان البياض لونًا

اسا) لزوم ًّيا،
حس ً
كان اإلنسان حيوانًا) ،و(ليس البتّة إذا كان البياض لونًا كان اإلنسان ّ
فرسا كان حيوانًا) لزوم ّية،
مع كذب النتيجة لزوم ّي ًة واتفاق ّية .ومثل( :ك ّلام كان احلامر ً
فرسا كان جسماً ) اتفاق ّية((( ،مع كذب (قد ال يكون إذا كان حيوانًا
و(ليس البتّة إذا كان ً
كان جسماً ) لزوم ًّيا واتفاق ًّيا.

وأ ّما الشكل الرابع :فصغرى َأ َّو َل ْيه إن كانت لزوم ّية أنتج اتفاق ّية؛ إذ جمامعة امللزوم

يستلزم جمامعة اللاّ زم؛ وإن كانت اتفاق ّية كان عقيماً ؛ إذ ال يلزم من جمامعة اللاّ زم ليشء

جمامع ُة امللزوم لذلك اليشءّ ،
أعم ،مثل( :ك ّلام كان الفرس جسماً
فإن الالزم قد يكون ّ
محارا كان جسماً ) لزوم ًّيا ،مع كذب (قد يكون
كان ّ
صهالاً ) اتفاق ًّيا ،و(ك ّلام كان الفرس ً
محارا) لزوم ًّيا واتفاق ًّيا.
إذا كان الفرس ّ
صهالاً كان ً

وصغرى ثالثة إن كانت اتفاق ّية أنتج سالبة اتفاق ّية؛ إذ عدم جمامعة الالزم لليشء
األخص».
((( يف حاشية النسخة« :االتفاق ّية هاهنا باملعنى
ّ
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يستلزم عدم جمامعة امللزوم له ،وإلاّ
ّ
خلف؛ وإن كانت
النفك الالزم عن ملزومه ،هذا
ٌ
لزوم ّية مل ينتج ،إذ ال يلزم من سلب ال ّلزوم مع أحد املتوافقني سل ُب ُه مع اآلخر ،مثل:

اسا
حس ً
(ليس البتّة إذا كان السواد لونًا كان الفرس حيوانًا) لزوم ًّيا ،و(ك ّلام كان الفرس ّ
كان السواد لونًا) اتفاق ًّيا ،مع كذب النتيجة لزوم ّية واتفاق ّية .واألخريان عقيامن؛ إذ
ال يلزم من سلب املالزمة بني أحد املتوافقني كل ًّيا أو جزئ ّيا ،سل ُبها بني اآلخر واملغاير،

وال من سلب املجامعة بني يشء وملزوم آخر سل ُبها بني ذلك اليشء والالزم؛ الحتامل
السواد لونًا كان الفرس حيوانًا) اتفاق ًّيا ،و(ليس البتّة
أعم ،مثل( :ك ّلام كان ّ
كون الالزم ّ
محارا كان
اسا كان السواد لونًا) لزوم ّيا ،ومثل( :ك ّلام كان الفرس ً
حس ً
إذا كان الفرس ّ
محارا) ،مع كذب (قد ال يكون إذا كان
حيوانًا) لزوم ًّيا ،و(ليس البتّة إذا كان جسماً كان ً
الفرس حيوانًا كان جسماً ) لزوم ًّيا واتفاق ًّيا(((.

[املبحث الثالث :يف دفع �إيراد املت�أخرين على �إنتاج اللزوم ّيتني]

ج :منع مجاع ٌة من ّ
املتأخرين اإلنتاج من اللزوم ّيتني((( لداللة الكربى عىل املالزمة

بني األوسط واألكرب يف نفس األمر ،والصغرى تقتضـي صدق األوسط عىل تقدير

مقدّ مها ،فجاز أن ال تبقى مالزمة الكربى عىل تقدير مقدّ م الصغرى ،مثل( :ك ّلام كان
زوج) مع كذب (ك ّلام كان االثنان
االثنان فر ًدا فهو عدد) ،و(ك ّلام كان االثنان عد ًدا فهو ٌ
فر ًدا فهو زوج).

ٍ
فإن مقدّ م الكربى يستلزم تاليها عىل ّ
وهو خطأ؛ ّ
تقدير ووضعٍ ،ومن مجلة تلك
كل

((( ُينظر :األرسار اخلف ّية ،ص ،145-144اجلوهر النضيد ،ص ،148-145أساس االقتباس،
ص.198-197
درة التاج ،ص ،431اإلشارات والتنبيهات مع الرشح ،ج ،1ص ،276األرسار اخلف ّية،
((( ُينظرّ :
ص.141
280

األوضاع مقدّ م الصغرى ،فيلزم اإلنتاج قط ًعا .وكربى املثال كاذبة؛ فإن احلكم بزوج ّية
ٍ
حينئذ بني العدد ّية والزوج ّية
االثنني ال يصدق عىل تقدير كون االثنني فر ًدا ،واملالزمة

كاذبة ،ولو َس َّلم مس ّلم صدق املقدّ متني لزمه النتيجة ،وال يقتضـي كذب النتيجة مع
كذب بعض مقدّ ماهتا عد َم اإلنتاج ،كام تقول يف احلمل ّياتّ :
(كل ما هو اثنان وفر ٌد فهو
زوج) مع كذب ّ
ّ
زوج) .واألصل ّ
أن
اثنان)،
(كل ما هو اثنان وفر ٌد فهو ٌ
و(كل اثنني ٌ

مقدّ م الصغرى ّملا اشتمل عىل النقيضني كان واجب العدم؛ فال يستلزم شي ًئا من حيث
هو حمالْ ،
فإن ُف ِر َض وجوده فر ّبام استلزم حمالاً .
واحلاصلّ :
أن األوسط إن كان وقوعه يف الصغرى كوقوعه يف الكربى عند استلزامه

ُ
حال املالزمة عىل تقدير مالزمة الصغرى؛ ّ
ألن الالزم عىل ذلك التقدير
لألكرب مل يتغيرّ
ٍ
مقتض للمالزمة الثانية .فاملالزمة الثانية يف املعنى جز ٌء من
إنّام لزم مع اجلهة التي هو هبا
الالزم عىل ذلك التقدير .وإن اختلف الوقوعان فال قياس؛ لعدم احتاد الوسط .فاالثنان

يف صغرى التأليف هو االثنان(*) الذي يصدق عليه أنّه فر ٌد ،ال الواقع يف نفس األمر

عىل طبيعة االثنين ّية املنايف للفرد ّية ،ويف الكربى باملعنى املضا ّد للفرد ّية ،فتغايرا.

[املبحث الرابع :يف ما �أورد على �إنتاج ال�شكل الثالث ودفعه]

وفرسا فهو
د :أورد عىل الشكل الثالث أنّه عقيم؛ لصدق( :ك ّلام كان هذا إنسانًا
ً

فرس) مع كذب (قد يكون إذا كان هذا إنسانًا
إنسان) و(ك ّلام كان هذا إنسانًا
وفرسا فهو ٌ
ً
ِ
فرسا) ،وكذا (ك ّلام
فهو فرس) ،لصدق نقيضه وهو (ليس البتّة إذا كان هذا إنسانًا كان ً
صدق النقيضان َص َ
دق أحدُ مها) ،و(ك ّلام صدقا صدق اآلخر) ،فيلزم استلزام أحد
النقيضني لآلخر جزئ ًّيا وهو حمال(((.
((( ُينظر :رشح املطالع ،ص.290
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واجلوابّ :
أن املستلزم لإلنسان ّية يف الصغرى ليس هو إلاّ اإلنسان ،ال الفرس ّية

وال جمموعهام ،واملستلزم يف الكربى للفرس ّية هو الفرس ّية ،فتغاير امللزوم يف املقدّ متني.
يتوهم
متكر ٍر ،فام ّ
والرتكيب لف ًظا ال مدخل له يف اللزوم واإلجیاب ،فإ ًذا األوسط غري ّ

ٍ
(((
ٍ
كذب
أنّه قياس باملقدّ مة((( ليس
بقياس وال بقض ّية .ولو فرض اعتبار املجموع منعنا َ
النتيجة؛ لثبوت االستلزام عىل بعض التقادير ،وهو التقدير ا ّلذي ُأخذ يف املقدّ متني من
النقيضني(((.
اجتامع
َ

جزءا غري تا ّم منهما
الق�سم الثاين� :أن يكون الأو�سط ً
وأقسامه أربع ٌة تنظمها أربعة مطالب:

املقدم فيهما
جزءا من ّ
[املطلب] الأ ّول� :أن يكون الأو�سط ً

وتنعقد األشكال األربعة فيه ويف باقي األربعة .وعدد الرضوب املمكنة يف ّ
كل
ٍ
ٍ
ألن ّ
شكل من ّ
كل قس ٍم مائتان وستّة ومخسون؛ ّ
واحد من الستّة عرش املمكنة
كل

ٍ
ألن ّ
االنعقاد يقع عىل ستّة عشـر رض ًبا باعتبار املشاركني؛ ّ
واحد منهام عىل إحدى
كل
املحصورات األربع.

ويشرتط يف هذا القسم أحد األمرين :وهو إ ّما اشتامل املقدّ مني ،ا ّلذين مها الطرفان

ٍ
املشاركان يف ّ
شكل ،عىل رشائطه مع ك ّل ّية إحدى املقدّ متني ،أو إنتاج أحد الطرفني
كل
املشاركني بعينه أو كل ّيته مع النتيجة احلاصلة من التأليف بينهام أو مع عكسها بكل ّيته

متصلة ك ّل ّية هي إحدى مقدّ متي القياس.
ملقدّ م ّ

يتوهم أنّه مقدّ مة».
((( يف حاشية النسخة« :أي :بل وال ّ
((( يف حاشية النسخة« :أي فإنّه ليس بقياس وال بقض ّية».
((( ُينظر :التفصيل يف األرسار اخلف ّية ،ص.143-142
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واعلم ّ
أن املتّصلة املوجبة الك ّل ّية إذا كانت جزئية املقدّ م صدقت وهي كل ّيته ،وإذا

صدقت ك ّل ّية التايل صدقت جزئ ّيته ،والسالبة الك ّل ّية إذا كان أحد طرفيها جزئ ّيا صدقت
مع ك ّل ّية ،وإذا صدقت املوجبة اجلزئ ّية مع ك ّل ّية أحد الطرفني صدقت مع جزئ ّيته ،وإذا

جزئي
صدقت السالبة اجلزئ ّية مع ك ّل ّية املقدّ م صدقت مع جزئ ّيته ،وإذا صدقت وتاليها
ٌّ
كل.
صدقت وهو يّ ّ
ورشط آخرون إجياب املقدّ متني وك ّل ّية الكربى وإنتاج مقدّ م((( الصغرى مع نسبة

األكرب((( إىل األصغر أو بالعكس إجیا ًبا أو سل ًبا كل ًّيا أو جزئ ًّيا ،وهي ثامنية ملقدّ م الكربى

أو مللزومه.

األول من موجبتني ك ّليتني ،والثاين من
واملنتج باعتبار هذين الرشطني رضبانّ :

خاصة جزئ ّية .وتنعقد األشكال األربعة يف ّ
كل رضب .وينتج
موجبتني والصغرى
ّ

ّ
كل شكل رضو َبه فيهام إلاّ الرابع ،فإنّه ينتج ستّة .والنتائج متّصلة جزئ ّية مقدّ مها تايل

الصغرى وتاليها مالزمة تايل الكربى للنسبة التي تنتج مع مقدّ م الصغرى مقدّ م الكربى
أو ملزو َمه.

[تفصيل األشكال األربعة]:
األول
الشكل ّ

األول( :ك ّلام كان ّ
كل «ج» «د» فـ«أ»«ب») ،و(ك ّلام كان بعض «د» «ط»
الرضب ّ

فـ«هـ» «ز») ،ينتج( :قد يكون إذا كان «أ» «ب» ،فإن كان بعض «ج» «ط» فـ«هـ» «ز»)،
ّ
لـ(كل «ج» «د») ،و(بعض
لصدق استلزام («أ» «ب») عىل تقدير (بعض «ج» «ط»)
األول».
((( يف حاشية النسخة« :الذي هو (کل «ج» «د») يف الشکل ّ
األول».
((( يف حاشية النسخة« :الذي هو (بعض «د» «ط») يف الشکل ّ
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«ج» «ط») جزئ ًّيا؛ أ ّما لزوم ّ
(كل «ج» «د») فبالعكس ،وأ ّما لزوم (بعض «ج» «ط»)
ٍ
فحينئذ يصدق( :قد يكون إذا كان «أ» «ب» ،فإن كان بعض «ج» «ط»ّ ،
فكل
فبالفرض،
«ج» «د» ،وبعض «ج» «ط») ،وك ّلام صدقا َصدَ َق (بعض «د» «ط») من الثالث ،فينتج:
(قد يكون إذا كان «أ» «ب» ،فإن كان بعض «ج» «ط» ،فبعض «د» «ط») ،فنجعلها صغرى
للكربى وينتج املطلوب.

[الضـرب] الثاين( :ك ّلام كان بعض «ج» «د» ،فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان بعض «د»

«ط» ،فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد يكون إذا كان «أ» «ب» ،فإن كان ّ
كل «ج» «ط» ،فـ«هـ» «ز»).
[الرضب] الثالث( :ك ّلام كان ّ
كل «ج» «د» ،فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان ليس بعض

«د» «ط» ،فـ«هـ»«ز») ،فـ(قد يكون إذا كان «أ» «ب» ،فإن كان ليس بعض «ج» «ط»،

فـ«هـ» «ز»).

[الرضب] الرابع( :ك ّلام كان بعض «ج» «د» ،فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان ليس بعض

«د» «ط» ،فـ«هـ» «ز») ،ينتج( :قد يكون إذا كان «أ» «ب» ،فإن كان ال يشء من «ج»

«ط» ،فـ«هـ» «ز»).

األول( :قد يكون إذا كان ك ّلام كان ّ
كل «ج» «ط» فـ«أ» «ب» ،فك ّلام
وقيل :ينتج ّ

كان كل «ج» «ط» فـ«هـ» «ز»)؛ وإلاّ فـ (ليس البتّة إذا كان ك ّلام كان ّ
كل «ج» «ط» فـ«أ»
«ب» ،فك ّلام كان ّ
وتنضم إىل متّصلة صادقة ،وهي( :ك ّلام كان:
كل «ج» «ط» فـ«هـ» «ز»)
ّ
فكل «ج» «د» ،فك ّلام كان ّ
كل «ج» «ط» ّ
ك ّلام كان ّ
كل «ج» «ط» فـ«هـ» «ز») ،ألنّه ك ّلام
فكل «ج» «ط» ّ
كل «ج» «ط» ّ
كان ّ
وكل «ج» «د» ،وك ّلام صدقا َصدَ َق (بعض «د» «ط»)
و(ك ّلام كان بعض «د» «ط» فـ«هـ» «ز») ،ينتج حينئذ( :ك ّلام كان ّ
كل «ج» «ط» فـ«هـ»

ضم نقيض النتيجة إىل هذه الصادقة وهي صغرى( :ليس البتّة إذا كان ك ّلام
«ز») ،وينتج ُّ
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فكل «ج» «د» فك ّلام كان ّ
كل «ج» «ط» ّ
كان ّ
كل «ج» «ط» فـ«أ» «ب»).
كل «ج» «ط» ّ
وهو باطل؛ لصدق (ك ّلام كان :ك ّلام كان ّ
فكل «ج» «د» ،فك ّلام كان

ّ
األول وكذا
كل «ج» «ط» فـ«أ» «ب»)؛ إلنتاج مقدّ مها مع صغرى القياس تاليها من ّ
الثاين ،إلاّ أنّا نجعل مقدّ م املقدّ مة الصادقة (ك ّلام كان ّ
كل «ج» «ط» فبعض «ج» «د»)،
وينتج الثالث( :قد يكون :إذا كان ك ّلام كان ال يشء من «ج» «ط» فـ«أ» «ب» ،فك ّلام كان

ال يشء من «ج» «ط» فـ«هـ» «ز») ،وكذا الرابع.

الشكل الثاين

األول( :ك ّلام كان ال يشء من «ج» «د» فـ«أ» «ب») ،و«ك ّلام كان ليس
[الرضب] ّ

بعض «ط» «د» فـ«هـ» «ز») ،فـ «قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان بعض «ج» «ط»

فـ«هـ» «ز»).

[الرضب] الثاين( :ك ّلام كان ليس بعض «ج» «د» فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان ليس

بعض «ط» «د» فـ«هـ» «ز») فـ (قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان ّ
كل «ج» «ط» فـ«هـ»

«ز»).

[الرضب]الثالث(:ك ّلامكانكل«ج»«د»فـ«أ»«ب»)،و(ك ّلامكانبعض«ط»«د»فـ«هـ»

«ز») ،فـ(قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان بعض «ج» «ط» فـ«هـ» «ز»).

[الرضب] الرابع( :ك ّلام كان بعض «ج» «د» فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان بعض «ط» «د»

فـ«هـ» «ز») ينتج( :قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان ّ
كل «ج» «ط» فـ«هـ» «ز»).

الشكل الثالث

كل «د» «ج» فـ«أ» «ب») ،و«ك ّلام كان ّ
األول( :ك ّلام كان ّ
كل «د» «ط»
[الرضب] ّ
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فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان ّ
كل «ج» «ط» فـ«هـ» «ز»).
[الرضب] الثاين( :ك ّلام كان ّ
كل «د» «ج» فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان ال يشء من «د»

«ط» فـ«هـ» «ز») فـ(قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان ال يشء من «ج» «ط» فـ«هـ»

«ز»).

[الرضب] الثالث( :ك ّلام كان ّ
كل «د» «ج» فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان بعض «د» «ط»

فـ«هـ» «ز») فـ (قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان كل «ج» «ط» فـ«هـ» «ز»).

[الرضب] الرابع( :ك ّلام كان ّ
كل «د» «ج» فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان ليس بعض «د»

«ط» فـ«هـ» «ز») فـ(قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان ال يشء من «ج» «ط» فـ«هـ»

«ز»).

[الرضب] اخلامس( :ك ّلام كان بعض «د» «ج» فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان بعض «د» «ط»

فـ«هـ» «ز») ينتج( :قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان كل «ج» «ط» فـ«هـ» «ز»).

[الرضب] السادس( :ك ّلام كان بعض «د» «ج» فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان ليس بعض

«د» «ط» فـ«هـ» «ز») ينتج( :قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان ال يشء من «ج» «ط»

فـ«هـ» «ز»).

وهذا الشكل أفضل من غريهّ ،
ألن إنتاج مقدّ م الصغرى مع النسبة املذكورة ملقدّ م

األول.
الكربى أو مللزومه من الشكل ّ

الشكل الرابع

جزئي:
األول :موجبتان كل ّيتان مقدّ مهام موجب ،لكن مقدّ م الكربى
[الرضب] ّ
ٌّ

(ك ّلام كان ّ
كل «د» «ج» فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان بعض «ط» «د» فـ«هـ» «ز») فـ(قد يكون
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إذا كان «أ» «ب» فإن كان كل «ج» «ط» فـ«هـ» «ز»).
جزئي( :ك ّلام كان بعض «د» «ج» فـ«أ» «ب»)،
[الرضب] الثاين :كذلك ومقدّ مهام
ٌّ

و(ك ّلام كان بعض «ط» «د» فـ«هـ» «ز») فـ(قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان ّ
كل «ج»

«ط» فـ«هـ» «ز»).

[الرضب] الثالث :كذلك ومقدّ مهام سالب يّ
كل( :ك ّلام كان ال يشء من «د» «ج»

فـ«أ» «ب») و(ك ّلام كان ال يشء من «ط» «د» فـ«هـ» «ز») فـ(قد يكون إذا كان «أ» «ب»

فإن كان ّ
كل «ط» «ج» فـ«هـ» «ز»).

[الرضب] الرابع :كذلك ومقدّ م الكربى جزئي( :ك ّلام كان ال يشء من «د» «ج»

فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان ليس بعض «ط» «د» فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد يكون إذا كان «أ» «ب»

فإن كان ّ
كل «ج» «ط» فـ«هـ» «ز»).

كل ومقدّ م الصغرى موجب( :ك ّلام كان ّ
كل «د» «ج»
[الرضب] اخلامس :مقدّ مهام يّ ّ

فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان ال يشء من «ط» «د» فـ«هـ» «ز») فـ(قد يكون إذا كان «أ» «ب»

فإن كان ال يشء من «ط» «ج» فـ«هـ» «ز»).

كل والكربى نقيضه( :ك ّلام كان ّ
كل
[الرضب] السادس :مقدّ م الصغرى موجب يّ ّ

«د» «ج» فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان ليس بعض «ط» «د» فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد يكون إذا كان

«أ» «ب» فإن كان ليس بعض «ط» «ج» فـ«هـ» «ز»).

جزء من التايل فيهما
املطلب الثاين� :أن يكون الأو�سط ً
ويشرتط فيه ويف الباقيني((( اشتامل املشاركني عىل تأليف منتج ،وإجياب املقدّ متني

وك ّل ّية إحدهیام يف هذا القسم ،والكربى يف ما يتلوه ،والصغرى يف الثالث .فأقسام املنتج
((( أي :القسمني الباقيني ،ومها :كون األوسط جز ًء من تايل الصغرى ومقدّ م الكربى وعكسه.
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األول ثالثة ،ويف ٍّ
األول ينتج متصلتني
كل من اآلخرين رضبان؛ فاألول من القسم ّ
يف ّ
كل ّيتني مقدّ م إحدهیام مقدم إحدى املقدّ متني وتاليها مالزمة نتيجة التأليف ملقدّ م

األُخرى ،ومقدّ م األُخرى مقدّ م املقدّ مة األُخرى وتاليها مالزمة نتيجة التأليف ملقدّ م

األُخرى ،مثل( :ك ّلام كان «أ» «ب» فكل «ج» «د») ،و(ك ّلام كان «هـ» «ز» ّ
فكل «د» «ط»)،
ينتج( :ك ّلام كان «أ» «ب» فإن كان «هـ» «ز» ّ
فكل «ج» «ط») ،الستلزام («أ» «ب»)

ّ
لـ(«ج» «د») ،و(«د» «ط») عىل تقدير («هـ» «ز») ،وك ّلام صدق ّ
و(کل
(كل «ج» «د»)،
ّ
أيضا( :ك ّلام كان «هـ» «ز» فإن كان
«د» «ط»)،
فـ(كل «ج» «ط») وينتج املطلوب ،وينتج ً

«أ» «ب» ّ
مر.
فكل «ج» «ط») ملا ّ

والرضبان اآلخران ينتجان متّصلة مقدّ مها مقدّ م املتصلة اجلزئية وتاليها مالزمة

األول( :قد يكون إذا كان «أ» «ب» ّ
فكل «ج» «د» وك ّلام
نتيجة التأليف ملقدّ م الكل ّية ،مثال ّ

فكل «د» «ط») فـ(قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان «هـ» «ز» ّ
كان «هـ» «ز» ّ
فكل «ج»

«ط») .ومثال الثاين( :ك ّلام كان «أ» «ب» ّ
فكل «ج» «د») و(قد يكون إذا كان «هـ» «ز»
فكل «د» «ط») فـ(قد يكون إذا كان «هـ» «ز» فإن كان «أ» «ب» ّ
ّ
فكل «ج» «ط»).

مقدم ال�صغرى وتايل الكربى
جزء من ّ
املطلب الثالث� :أن يكون الأو�سط ً

ٍ
وينتج ّ
واحد من رضبيه متّصل ًة جزئ ّي ًة مقدّ مها تايل الصغرى وتاليها مالزمة
كل

فاألول كقولنا( :ك ّلام كان ّ
کل «ج» «د» فـ«أ» «ب») و(ك ّلام
نتيجة التأليف ملقدّ م الكربى،
ّ
كان «هـ» «ز» ّ
فكل «د» «ط») ،ينتج( :قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان «هـ» «ز»
ّ
فكل «ج» «ط») بعكس الصغرى لريجع إىل الثاين .مثال الثاين وهو أن تكون الصغرى
كل «ج» «د» فـ«أ» «ب») ،و(ك ّلام كان «هـ» «ز» ّ
جزئية( :قد يكون إذا كان ّ
فکل «د»

«ط») ،ينتج( :قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان «هـ» «ز» ّ
فكل «ج» «ط»).
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مقدم الكربى وتايل ال�صغرى
جزءا من ّ
املطلب الرابع� :أن يكون الأو�سط ً
وينتج رض ًبا متصلة جزئ ّية مقدّ مها تايل الكربى وتاليها مالزمة نتيجة التأليف ملقدّ م

فكل «ج» «د») ،و(ك ّلام كان ّ
الصغرى ،كقولنا( :ك ّلام كان «أ» «ب» ّ
كل «د» «ط» فـ«هـ»

«ز») ،ينتج( :قد يكون إذا كان «هـ» «ز» فإن كان «أ» «ب» ّ
فكل «ج» «ط») بعكس
الكربى لريجع إىل الثاين.

ِ
وقس ما يكون كرباه جزئ ّية عليه.

مما يرتكب من املتّ�صالت]
الق�سم الثالثّ [ :

أن يكون األوسط جز ًء تا ًّما من إحدهیام دون األُخرى.

يتصور لو كان املقدّ مة التي هو غري تا ٍّم منها رشط ّي ًة مركّبة من مثلها.
وإنّام
ّ

وأقسامها ثامنيةّ :
ألن الشـرط ّية إ ّما متصلة أو منفصلة ،وعىل التقديرين فهي إ ّما تايل

الرشط ّية الكربى أو مقدّ مها أو تايل الصغرى أو مقدّ مها .وتنعقد األشكال األربعة يف

ّ
كل قس ٍم باعتبار وضع املشرتك يف تلك الرشط ّية واملقدّ مة األُخرى.

ويشرتط اشتامل املشاركني عىل تأليف منتج ،مثال متّصلة اجلزء والرشك ُة مع التايل:

(ك ّلام كان «ج» «د» فك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،و(ك ّلام كان «هـ» «ز» فـ«ح» «ط»)،
ينتج( :ك ّلام كان «ج» «د» فك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ح» «ط»)؛

وكقولنا والرشك ُة مع املقدّ م( :ك ّلام كان ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د» ،فـ«هـ» «ز»)،

و(ك ّلام كان «ج» «د» فـ«ح» «ط») ،ينتج( :قد يكون إذا كان «هـ» «ز» فك ّلام كان «أ» «ب»

فـ«ح» «ط») بعكس الصغرى لريجع إىل رشكة التايل.

مثال منفصلة اجلزء والرشكة مع التايل( :ك ّلام كان «هـ» «ز» فدائماً إما «أ» «ب» أو
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«ج» «د») ،و(ك ّلام كان «ج» «د» فـ«ح» «ط») ،ينتج( :ك ّلام كان «هـ» «ز» فك ّلام مل يكن

«أ» «ب» فـ«ح» «ط»)؛

وكقولنا والرشك ُة مع املقدّ م ( :ك ّلام كان دائام إ ّما «أ» «ب» أو «ج» «د» فـ«هـ» «ز»)،

و(ك ّلام كان «ج» «د» فـ«ح» «ط») ،فـ(قد يكون إذا كان «هـ» «ز» فك ّلام مل يكن «أ» «ب»،

فـ«ح» «ط») بعكس الصغرى؛

وكقولنا والرشط ّية املشتملة سالبة والرشكة مع التايل( :ك ّلام كان «أ» «ب» ف«ج»

«د») ،و(ليس البتّة إذا كان «ح» «ط» فك ّلام كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز») ينتج( :قد ال
يكون إذا كان ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز» فـ«ح» «ط»)؛ وإلاّ َل َصدق (ك ّلام كان ك ّلام

كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز» فـ«ح» «ط») ،ونجعله صغرى للكربى ،وينتج( :ليس البتّة
إذا كان :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز» ،فك ّلام كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز») ،وتنعكس إىل

قولنا( :ليس البتّة إذا كان ك ّلام كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز» فك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز»)،
وهو باطل؛ إلنتاج صغرى القياس وهو صغرى ملقدّ مها(((( :ك ّلام كان ك ّلام كان «ج» «د»
فـ«هـ» «ز» فك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز»)؛

وكقولنا والرشكة مع املقدّ م ( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») ،و(ليس البتّة إذا كان

ك ّلام كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز» فـ«ح» «ط») ،ينتج( :قد ال يكون إذا كان ك ّلام كان «أ» «ب»

فـ«هـ» «ز» فـ«ح» «ط»)؛ وإلاّ جعل نقيضه كربى للكربى وينتج من الثاين( :ليس البتّة
إذا كان ك ّلام كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز» فك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،والصادق ضدّ ه
وهو( :ك ّلام كان ك ّلام كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز» فك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،إلنتاج
صغرى القياس مع مقدّ مها تال َيها.

وكقولنا والرشطي ُة منفصلة( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») ،و(ليس البتّة إذا كان

((( يف حاشیة النسخة« :أي ملقدّ م هذه الرشط ّية السالبة ،وهو (ك ّلام كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز»)».
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«ح» «ط» فإ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز») ،فـ(قد ال يكون إذا كان قد يكون إذا مل يكن «أ»
«ب» فـ«هـ» «ز» ،فـ«ح» «ط»)؛ وإلاّ لصدق( :ك ّلام كان قد يكون إذا مل يكن «أ» «ب»
فـ«هـ» «ز» فـ«ح» «ط») ،وينتج وهو صغرى للكربى( :ليس البتّة إذا كان قد يكون إذا مل

يكن «أ» «ب» فـ«هـ» «ز» فإ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز») ،وتنعكس [إىل] (ليس البتّة إذا كان

حق،
إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز») ،فـ(قد يكون إذا مل يكن «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،وضدّ ه ٌّ
وهو( :ك ّلام كان إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز» فقد يكون إذا مل يكن «أ» «ب» فـ«هـ» «ز»)،
إلنتاج مقدّ مها مع الصغرى تاليها.

وكقولنا والرشكة مع املقدّ م( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») ،و(ليس البتّة إذا كان

إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز» فـ«ح» «ط») ،فـ(قد ال يكون إذا كان قد يكون إذا مل يكن «أ»
«ب» فـ«هـ» «ز» فـ«ح» «ط»)؛ وإلاّ لصار (ك ّلام كان قد يكون إذا مل يكن «أ» «ب» فـ«هـ»

«ز» ،فـ«ح» «ط»)((( كربى للكربى ،وأنتج( :ليس البتّة إذا كان إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز»
فقد يكون إذا مل يكن «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،وهو باطل ،لصدق ضدّ ه وهو( :ك ّلام كان

إما «ج» «د» أو «هـ» «ز» فقد يكون إذا مل يكن «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،إلنتاج مقدّ مها مع

الصغرى تاليها.

الف�صل الثاين :يف ما يت�أ ّلف من املنف�صالت
وأقسامه ثالثة:

[الق�سم] الأ ّول� :أن تكون ال�شركة يف جزءٍ تا ٍّم منهما

أن احلقيق ّيتني عقيم؛ ّ
وقد زعم الشيخ ّ
نقيضا للطرفني اتحّ دا
ألن األوسط إن كان ً
((( وهي نقيض النتيجة املذكورة.
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نقيضا هلام مل تكن إحدامها حقيق ّية(((.
فلم يفد القياس حكام؛ وإن مل يكن ً

ٍ
وحينئذ ينتج
وفيه منع؛ جلواز أن يكون الز ًما مساو ًيا لنقيضهام أو لنقيض إحدهیام،

متّصلة مؤ ّلفة من الطرفني أو منفصل ًة الزم ًة هلذه املتّصلة(((.

ّ
ولعل الشيخ حكم بعدم االستنتاج ملخالفة النتيجة القياس يف النوع عىل تقدير

قياسا
استنتاج املتصلة وعدم إنتاج املنفصلة الالزمة بالذات هلذه املتّصلة ،فإن ُس ِّمي ً
اشرتط إجياب إحدهیام وك ّل ّية إحدهیام ،لصدق سلب العناد بني النوع واجلنس وبني
اجلنس وفصل النوع مع التالزم وصدق سلبه بني النوع واجلنس وبني اجلنس ونوع آخر

مع التعاند .ولو كانتا جزئ ّيتني احتمل مغايرة زمان املعاندة بني األوسط وأحد الطرفني
لزمان املعاندة بني األوسط واآلخر.

واعلم أنّه ال يتم ّيز هنا شكل عن آخر ،وال صغرى عن كربى ،وال أصغر عن

أكرب؛ فإن كانتا حقيق ّيتني وكانتا موجبتني أنتج الثالثة((( بأنواعها من عني أحد الطرفني

األول ،لتساوى الطرفني وتالزمهام،
ونقيض اآلخر ،والثالثة من عني اآلخر ونقيض ّ
فيعاند ٌّ
وخلوا وحقيق ًّيا ،ولو كانت إحدامها جزئ ّية فالنتيجة
كل منهام عدم اآلخر مجعا
ّ
كذلك ،الستلزام طرفها عدم األوسط جزئيا املستلزم لآلخر كل ًّيا ،فيستلزم طرفها
اآلخر جزئ ًّيا وبالعكس.

وهذه النتائج لزمت بواسطة قياس ختالف مقدّ ما ُته مقدّ ِ
مات أصل القياس يف
ُ

احلدود(((.

((( الشفاء ،املنطق ،ج ،2ص.319
((( ُينظر :رشح املطالع ،ص ،304اجلوهر النضيد ،ص ،156األرسار اخلف ّية ،ص.154
واخللو».
((( يف حاشیة النسخة« :احلقيق ّية ،ومانعة اجلمع،
ّ
((( يف حاشیة النسخة« :ألنّه مأخذ نقيض تلك احلدود».
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وإن كانت إحدامها سالبة أنتج متّصل ًة جزئ ّية سالبة مقدّ مها أحد طريف السالبة
(((
كل منهام واستلزم ٌّ
أو املوجبة؛ وإلاّ لك َِذ َب ُّ
كل منهام اآلخر كل ًّيا ،فیساوي الطرفان
خلف.
فتعاند جزءا السالبة حقيق ًّيا((( ،هذا
ٌ

خلو أنتج متّصل ًة جزئ ّية من الطر َفني ،الستلزام نقيض األوسط
وإن كانتا مانعتي ٍّ

أي الطرفني
كلاً منهام وأنتج من الثالث املطلوب؛ سوا ٌء كانتا كل ّيتني أو إحدامها ،واملقدّ م ّ

كان؛ وإن كانت إحدامها سالبة فالنتيجة كذلك ومقدّ مها طرف املوجبة ،سواء كانت
املوجبة كل ّي ًة أو جزئي ًة ،كقولنا( :قد يكون إ ّما «أ» «ب» أو «ج» «د») ،و(ليس البتّة إ ّما
«ج» «د» أو «هـ» «ز») ينتج( :قد ال يكون إذا كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز»)؛ وإلاّ َل َصدق:

اخللو عن («ج» «د») ،و(«أ» «ب») ،فامتنع عن
(ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ويمتنع
ّ
(«هـ» «ز») ،و(«ج»«د»)؛ ّ
ألن («هـ» «ز») الز ُم («أ» «ب») .وال يصدق ومقدّ مها طرف
أعم من طرف السالبة وامتناع سلب مالزمة العا ّم
السالبة ،الحتامل كون طرف املوجبة ّ

للخاص ،مثل( :إ ّما أن يكون هذا ال إنسانًا أو حيوانًا) و(ليس البتّة إ ّما أن يكون حيوانًا
ّ
حجرا كان ال إنسانًا).
حجرا) ،مع كذب (قد ال يكون إذا كان
أو
ً
ً

وإن كانتا مانعتي مج ٍع أنتج متّصلة جزئ ّية من نقيضـي الطرفني ومقدّ مها أيهّ ام كان،

الستلزام األوسط نقيض الطرفني كل ًّيا أو جزئ ًّيا ،وإن كانت إحدامها جزئ ّية .وينتج

املطلوب من الثالث .وإن كانت إحدامها سالب ًة فالنتيجة سالبة جزئ ّية من الطرفني
ومقدّ مها طرف السالبة ،مثل ( :قد يكون إ ّما «أ» «ب» أو «ج» «د») ،و(ليس البتّة إ ّما
((( يف حاشیة النسخة«(« :هـ» «ز») و(«أ» «ب»)».
«ألن التعاند احلقيقي بني أمر وغريه يقتيض العناد احلقيقي بينه وبني ّ
ّ
كل
((( يف حاشية النسخة:
احلقيقي بني
ما يساوي ذلك الغري .فالعناد احلقيقي بني («أ» «ب») ،و(«ج» «د») يستلزم العناد
ّ
ٍ
(«هـ» «ز») ،و(«ج» [«د»])؛ ّ
مساو لـ(«أ» «ب») ،فال يصدق (قد ال يكون إ ّما
ألن («هـ» «ز»)
«هـ» «ز» أو «ج» «د»).
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«ج» «د» أو «هـ» «ز») ينتج ( :قد ال يكون إذا كان «هـ» «ز» فـ«أ» «ب»)؛ وإلاّ فك ّلام
كان «هـ» «ز» فـ«أ» «ب» ،ويمتنع اجلمع بني («ج» «د») و («أ» «ب») ،فيمتنع اجلمع

بني («هـ» «ز») و («ج» «د») ،الستلزام امتناع اجتامع («ج» «د») مع («أ» «ب») امتناعه
معه ومع («هـ» «ز») الذي هو ملزوم («أ» «ب») .وال يصدق واملقدّ م طرف املوجبة،
للخاص،
أخص من طرف السالبة وامتناع سلب مالزمة العا ّم
الحتامل كون طرفها
ّ
ّ

مثل ( :إ ّما أن يكون هذا إنسانًا أو ال ناط ًقا) و(ليس البتّة إ ّما أن يكون ال ناط ًقا أو
حيوانًا) مع كذب (قد ال يكون إذا كان هذا إنسانًا فهو حيوان).

وإن كانت إحدامها حقيق ّية واألُخرى مانعة مج ٍع أنتج متصلة ك ّل ّية مقدّ مها طرف

مانعة اجلمع ،الستلزام طرف مانعة اجلمع نقيض األوسط املستلزم لطرف احلقيق ّية،
وال تنعكس؛ وإلاّ انقلبت مانعة اجلمع حقيق ّية ،وهذه املتّصلة تستلزم مانعة اجلمع من

اخللو من نقيض مقدّ مها وعني تاليها.
عني مقدّ مها ونقيض تاليها ومانعة
ّ

وإن كانت إحدامها جزئ ّية فالنتيجة كذلك ،ومقدّ مها أيهّ ام كان ،لكن إذا كانت

احلقيق ّية جزئ ّية فاملتّصلة جزئ ّية من نقيضـي الطرفني ،الستلزام نقيض أحد طر َفيها

نقيض طرف مانعة اجلمع كل ًّيا.
األوسط جزئ ّيا واستلزا ِم األوسط َ

وإن كانت إحدامها سالبة فإن كانت هي احلقيق ّية فعقيم؛ لصدق (إ ّما أن يكون

فرسا أو ال إنسانًا) مع العناد بني
فرسا) و(ليس البتّة إ ّما أن يكون ً
هذا اليشء إنسانًا أو ً

فرسا أو ناط ًقا)
اإلنسان ونقيضه .ولو بدّ لنا الكربى بقولنا( :ليس البتّة إ ّما أن يكون ً
حقيق ًّيا ،صدق التالزم.

وإن كانت((( مانع َة اجلمع أنتج متّصلة جزئ ّية سالبة مقدّ مها طرف مانعة اجلمع(((،
((( أي املقدّ مة السالبة.
((( يف حاشية النسخة« :وال ينتج ومقدّ مها طرف احلقيق ّية؛ ألنّه يصدق (دائام إ ّما أن يكون إنسانًا=
294

فإنّه إذا صدق (دائماً إ ّما «أ» «ب» أو «ج» «د») حقيق ًّيا و(قد ال يكون إ ّما «ج» «د» أو
«هـ» «ز») مانعة مجع ،فـ(قد ال يكون إذا كان «هـ» «ز» فـ«أ» «ب»)؛ وإلاّ فك ّلام كان «هـ»

«ز» فـ«أ» «ب» ،فيصدق( :دائام إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز») مانعة مجع؛ المتناع اجلمع بني

(«ج» «د») و(«أ» «ب») الالزم لـ(«هـ» «ز»).

اخللو فالنتيجة متّصلة ك ّل ّية من الطرفني
وإن كانت إحدامها حقيق ّية واألُخرى مانعة ّ

اخللو،
ومقدّ مها طرف احلقيق ّية ،الستلزامه نقيض األوسط املستلزم لطرف مانعة
ّ
وال تنعكس؛ وإلاّ استلزم طرفها نقيض األوسط ،الستلزام طرف احلقيق ّية إ ّياه ،فيمتنع

اخللو ،فتنقلب حقيق ّية.
اجلمع بني طريف مانعة
ّ

وإن كانت إحدامها جزئ ّية أنتج جزئ ّية من الطرفني ومقدّ مها أيهّ ام كان من الثالث،

واألوسط نقيض األوسط.

ِ
لصدق (إ ّما أن يكون هذا
فعقيم؛
وإن كانت إحدامها سالبة فإن كانت احلقيق ّية
ٌ

حيوانًا أو ال إنسانًا) ،و(ليس البتّة إ ّما أن يكون ال إنسانًا أو ال حيوانًا) مع التعاند .ولو
قلنا يف الكربى (ليس البتّة إ ّما أن يكون حيوانًا أو ال ناط ًقا) صدق التالزم .وإن كانت

اخللو أنتج سالب ًة جزئ ّية مقدّ مها((( طرف احلقيقية؛ ألنّه إذا صدق ( :دائماً إ ّما «أ»
مانعة
ّ

«ب» أو «ج» «د») ،و(ليس البتّة إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز») أنتج ( :قد ال يكون إذا كان
اخللو عن («أ» «ب»)،
«أ» «ب» فـ«هـ»«ز»)؛ وإلاّ فك ّلام كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز» ،ويمتنع ّ

اخللو عن
اخللو عن («ج» «د») و («هـ» «ز»)؛ الستلزام امتناع
و(«ج» «د») ،فيمتنع
ّ
ّ
=أو ال ناطقا) حقيق ّيا ،و(ليس البتّة إما أن يكون ال ناط ًقا أو حيوانًا) مانعة اجلمع ،مع أنّه

ال ينتج( :قد ال يكون إذا كان [أصل :إذا كان إذا كان] إنسانًا كان حيوانًا)».
(دائام إ ّما أن يكون
((( يف حاشية النسخة« :وال ينتج ومقدّ مها طرف مانعة
ّ
اخللو؛ ألنّه يصدق ً
فرسا) مع أنّه ال ينتج( :قد
حيوانًا أو ال ناط ًقا) حقيقة ،و(ليس البتّة إ ّما أن ال يكون ناط ًقا أو ً
فرسا كان حيوانًا)».
ال يكون إذا كان ً
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امللزوم امتناعه عن الالزم.

اخللو فالنتيجة متّصلة ك ّل ّية من
وإن كانت إحدامها مانعة اجلمع واألُخرى مانعة
ّ

الطرفني ومقدّ مها طرف مانعة اجلمع؛ الستلزامه نقيض األوسط املستلزم لآلخر
وال تنعكس(((ّ ،
وإال انقلبت ّ
كل واحدة من املقدّ متني حقيق ّية؛ الستلزام املالزمة بني

اخللو عن نقيض امللزوم وعني الالزم ،واستلزا ِم املالزمة امتناع االجتامع
أمرين امتناع
ّ
بني امللزوم ونقيض الالزم.

وإن كانت إحدامها جزئ ّية :فإن كانت مانعة اجلمع أنتج متّصلة جزئية من الطرفني
ٍ
اخللو
واحد؛ الستلزام نقيض األوسط طرف مانعة اجلمع جزئ ًّيا ومانعة
أي
ّ
ومقدّ مها ّ
نقيضـي الطرفني؛ الستلزام عني األوسط نقيض
ک ّل ًّیا؛ وإن كانت مانع َة
اخللو فمن َ
ّ

اخللو جزئ ًّيا ولنقيض األُخرى كل ًّيا.
طرف مانعة
ّ

ِ
لصدق (إ ّما أن يكون هذا
وإن كانت إحدامها سالبة :فإن كانت جزئ ّية فعقيم،

فرسا أو ال إنسانًا) مع التعاند .ولو قلنا
فرسا) ،و(قد ال يكون إ ّما أن يكون ً
إنسانًا أو ً
فرسا أو ناط ًقا) صدق التالزم .وكذا يصدق
يف الكربى( :قد ال يكون إ ّما أن يكون ً

(دائماً إ ّما أن يكون ال إنسانًا أو حيوانًا) و(قد ال يكون إ ّما أن يكون حيوانًا أو إنسانًا)
مع التعاند .ولو قلنا يف الكربى ( :قد ال يكون إ ّما أن يكون حيوانًا أو ال ناط ًقا) ثبت
اخللو فالنتيجة سالبة جزئ ّية ومقدّ مها((( طرف مانعة اجلمع؛
التالزم؛ فإن كانت مانع َة
ّ
((( يمكن تذكري الفعل يف هذا وأمثاله باعتبار فاعلية ضمري راجع إىل (أمر النتيجة) املفهوم ّمما قبل،
واملراد من االنعكاس عىل هذا التقدير معناه العا ّم؛ واألوىل ما أثبتناه باعتبار فاعل ّية ضمري راجع
إىل (النتيجة) املذكورة يف املتن ،والكلمة يف أصل النسخة غري معجمة.
اخللو؛ ألنّه يصدق( :دائماً إ ّما أن يكون
((( يف حاشية النسخة« :وال ينتج ومقدّ مها طرف مانعة
ّ
اخللو ،ينتج( :قد
فرسا) مانعة
حجرا) مانع َة اجلمع و(ليس البتّة إ ّما أن يكون
حيوانًا أو
ّ
حجرا أو ً
ً
ً
فرسا كان حيوانًا)».
ال يكون إذا كان ً
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ألنّه إذا صدق (قد يكون إ ّما «أ» «ب» أو «ج» «د») مانع َة اجلمع ،و(ليس البتّة إ ّما «ج»
«د» أو «هـ»«ز») أنتج ( :قد ال يكون إذا كان «أ» «ب» فـ«هـ» «ز»)؛ وإلاّ ألنتج نقیضه

مع (قد یکون إذا مل یکن «ج» «د» فـ«أ» «ب») ( :قد یکون إذا مل یکن «ج» «د» فـ«هـ»
اخللو ،هذا خلف.
«ز») ،ويلزمه (قد يكون إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز») مانعة
ّ

وإن كانت مانع َة اجلمع أنتج سالبة جزئ ّية من نقييض الطرفني ومقدّ مها نقيض طرف

مانعة
اخللو
اخللو(((؛ ألنّه إذا صدق (دائام أو قد يكون إ ّما «أ» «ب» أو «ج» «د») مانعة
ّ
ّ
و(ليس البتّة إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز») مانعة اجلمع فـ (قد ال يكون إذا مل يكن «أ» «ب»

نقيضه مع (قد يكون إذا مل يكن «أ» «ب» فـ«ج» «د»):
مل يكن «هـ» «ز»)؛ وإلاّ ألنتج ُ
(قد يكون إذا كان «ج» «د» مل يكن «هـ» «ز») ،ويلزمه «قد يكون إ ّما أن يكون «ج» «د»

أو «هـ» «ز») مانعة اجلمع.

الق�سم الثاين� :أن تكون ال�شركة يف جزءٍ غري تا ٍّم منهما
اخللو أو
وأقسامه مخس ٌة ضابط إنتاجها كون املنفصلة املستعملة فيه حقيق ّي ًة أو مانع َة ّ

مانعة مج ٍع أجزاؤها تناقض ما جيب يف مانعة
اخللو(((:
ّ

جزء
جزء واحد من �إحدى ّ
�أ [الق�سم الأ ّول]� :أن ي�شارك ٌ
املقدمتني ً
واحدً ا من الأُخرى فقط
اخللو موجبة مركّبة من ثالثة أجزاء ،وهي نتيجة التأليف
وينتج منفصلة مانعة
ّ
((( يف حاشية النسخة« :وال ينتج ومقدّ مها نقيض طرف مانعة اجلمع؛ ألنّه يصدق( :دائام إ ّما أن
فرسا) مانعة
يكون ال حيوانًا أو جسماً ) مانعة
ّ
اخللو و(ليس البتّة إ ّما أن يكون جسماً أو ال يكون ً
فرسا كان حيوانًا)».
اجلمع ،مع أنّه ال ينتج( :قد ال يكون إذا كان ً
((( ُينظر :األرسار اخلف ّية ،ص.160
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خلو الواقع عن مقدّ َمتي القياس واآلخرين؛
بنی املشارکنی واجلزءان اآلخران؛ المتناع ّ
كل من املقدّ متني يف ٍ
سوا ٌء اشرتك جزءا ٍّ
جزء ،أو جزءا إحدهیام ،أو مل يشرتكا؛ كقولنا :
كل «ج» «د» أو ّ
كل «أ» «ج») ،و(إ ّما أن يكون ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
(إ ّما أن يكون ّ
كل «هـ»
كل «أ» «د» أو ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
«د») ،ينتج( :دائام إ ّما ّ
كل «هـ» «د»).

كل «أ» «ج») ،و(دائماً إ ّما ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
وكقولنا( :إ ّما أن يكون ّ
كل «ج» «د» أو
كل «أ» «د» أو «هـ» «ز») ،وكقولنا ( :دائماً إ ّما ّ
کل «أ» «ب» أو ّ
«هـ» «ز») ،فـ(دائماً إ ّما ّ
كل
كل «د» «هـ» أو «و» «ز») ،فـ(دائماً إ ّما ّ
كل «ج» «د») ،و(دائماً إ ّما ّ
«أ» «ب» أو ّ
كل «أ»
كل «ج» «هـ» أو ّ
«ب» أو ّ
كل «و» «ز»).
وقيل((( :ينتج األقسام اخلمسة ذات أربعة أجزاء بحسب االقرتانات املمكنة،

األول قرينة واحدة ،ويف الثاين واخلامس قرينتان ،ويف الثالث ثالث
فیشتمل منها يف ّ
قرائن ،ويف الرابع أربع قرائن عىل النتائج احلمل ّية .وباقي األجزاء يشمل عىل أجزاء

كل «أ» «ب» أو ّ
املقدّ متني التي ال تتشارك ،فينتج هذا القسم والقرينة (دائماً إ ّما ّ
كل «ج»
كل «أ» «ب» ّ
كل «د» «ط»)( :دائماً إ ّما ّ
«د») ،و(دائماً إ ّما «هـ» «ز» أو ّ
وكل «د» «ط» وإ ّما
كل «ج» «ط» وإ ّما ّ
«أ» «ب» و«هـ» «ز» وإ ّما ّ
کل «ج» «د» و«هـ» «ز»).

املقدمتني ّ
كل
ب [الق�سم الثاين]� :أن ي�شارك جزء واحد من �إحدى ّ
واحد من جز َئی الأُخرى
ٍ
وينتج منفصلة ذات ثالثة أجزاء هي نتيجتا التأليفني واجلزء غري املشارك ،كقولنا:

كل «ج» «د» أو ّ
كل «أ» «ج») ،و(دائماً إ ّما ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
(إ ّما ّ
كل «ج» «هـ») ينتج:
كل «أ» «هـ»)؛ وكقولنا( :دائماً إ ّما ّ
كل «أ» «د» أو ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
(دائماً إ ّما ّ
كل «أ» «ب»
((( القائل هو املح ّقق الطوسيّ يف التجريدُ .ينظر :اجلوهر النضيد ،ص.160-158
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كل «د» «ز») ،ينتج( :إ ّما ّ
كل «د» «هـ» أو ّ
كل «ج» «د») ،و(دائماً إ ّما ّ
أو ّ
كل «أ» «ب»
كل «أ» «ب» أو ّ
كل «ج» «ز») ،وكقولنا( :دائماً إ ّما ّ
كل «ج» «هـ» أو ّ
أو ّ
كل «ج» «د»)،

كل «أ» «ب» أو ّ
كل «ز» «ج») ،ينتج( :دائماً إ ّما ّ
كل «د» «هـ» أو ّ
و(دائماً إ ّما ّ
كل «ج» «هـ»

أو بعض «د» «ز»).

(((
وكل «د» «هـ» ،وإ ّما ّ
كل «أ» «ب» ّ
(دائام إ ّما ّ
كل
وعىل الثاين ينتج املثال األوسطً :

كل «ج» «هـ» وإ ّما ّ
وكل «د» «ز» وإ ّما ّ
«أ» «ب» ّ
كل «ج»«ز»).

املقدمتني �أحد جز َئي
ج [الق�سم الثالث]� :أن ي�شارك �أحد جز َئي �إحدى ّ
الأُخرى واجلزء الآخر من الأوىل للجزء الآخر من الثانية
اخللو
وينتج منفصلتني مانعتَي
ّ
األول،
اآلخرين للتأليف اآلخر ،واألُخرى من نتيجة التأليف اآلخر ومقدّ متي التأليف ّ
(((

إحدامها من نتيجة أحد التأليفني واجلزئنی

كل «ب» «هـ» أو ّ
كل «أ» «ج») ،و(دائماً إ ّما ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
كقولنا ( :دائماً إ ّما ّ
كل «ج»
كل «أ» «ج» أو ّ
كل «أ» «هـ» أو ّ
«هـ» ) ،ينتج( :دائماً إ ّما ّ
كل «ج» «هـ») ،وينتج ً
أيضا( :دائماً
كل «ب» «هـ») .وكقولنا( :دائماً إ ّما ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
كل «أ» «هـ» أو ّ
إ ّما ّ
كل «أ» «ب» أو
كل «ج» «د») ،ينتج( :دائماً إ ّما ّ
كل «ب» «هـ» أو ّ
كل «أ» «ج») ،و(دائماً إ ّما ّ
ّ
كل «أ» «هـ»

كل «أ» «د» أو ّ
أيضا( :دائماً إ ّما ّ
كل «أ» «ج» أو ّ
أو ّ
كل «أ» «ب» أو
كل «ج» «د»)؛ وينتج ً
كل «ج» «د») ،و(دائماً إ ّما ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
كل «ب» «هـ») ،وكقولنا( :دائماً إ ّما ّ
ّ
كل «ب»
كل «ب» «هـ» أو ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
كل «د» «ز») ،ينتج( :دائماً إ ّما ّ
«هـ» أو ّ
كل «ج» «ز»)،
كل «د» «ز» أو ّ
أیضا( :دائماً إ ّما كل «ج» «د» أو ّ
كل «أ» «هـ»).
وينتج ً
((( أي عىل القول الثاين الذي أشار إليه يف ص 407بقوله« :وقيل :ينتج األقسام اخلمسة.»...
خلو».
((( يف األصل« :منفصلتان مانعتا ّ
299

وكل «د» «ز» أو ّ
كل «أ» «ب» ّ
كل «أ» «هـ» أو ّ
وقيل((( :ينتج( :إ ّما ّ
كل «ج» «ز» أو

كل «ج» «د» ّ
ّ
وكل «ب» «هـ»).

كل واحد من جز َئي ّ
د [الق�سم الرابع]� :أن ي�شارك ّ
واحدة من
كل
ٍ
املقدمتني ّ
كل واحدة من جز َئي الأُخرى
ّ
فالقياس یشتمل عىل أربع تأليفات ،وينتج منفصلة موجبة من أربعة أجزاء هي

كل «أ» «ب» أو ّ
نتائج التأليفات لصدق أحد التأليفات جز ًما ،كقولنا( :دائماً إ ّما ّ
كل «ج»
كل «أ» «د» أو ّ
كل «ب» «هـ») ،ينتج( :دائماً إ ّما ّ
كل «ب» «د» أو ّ
«ب») ،و(دائماً إ ّما ّ
كل
كل «أ» «ب» أو ّ
كل «ج» «د» أو «ج» «هـ») .وكقولنا( :دائماً إ ّما ّ
«أ» «هـ» وإ ّما ّ
كل «ب»
كل «ج» «أ» أو ّ
«ج») ،و(دائماً إ ّما ّ
كل «ب» «د») ،ينتج( :دائماً إ ّما بعض «ب» «ج» أو
كل «أ» «ب» أو ّ
كل «ب» «أ» أو بعض «ج» «د») .وكقولنا( :دائماً إ ّما ّ
كل «أ» «د» أو ّ
ّ
كل
كل «د» «أ» أو ّ
«ج» «د») ،و(دائماً إ ّما ّ
كل «ب» «ج») ،ينتج( :دائماً إ ّما بعض «ب» «د» أو
كل «أ» «ج» أو ّ
ّ
كل «ج» «أ» أو بعض «د» «ب»).

املقدمتني ّ
واحد
كل
هـ [الق�سم اخلام�س]� :أن ي�شارك �أحد جز َئي �إحدى ّ
ٍ
من جز َئي الأُخرى واجلزء الآخر لأحدهما فقط
ويشتمل عىل تأليفات ثالثة ،وينتج منفصلتني ّ
كل واحدة منهام مركّبة من ثالثة

كل «د» «هـ» أو ّ
كل «ج» «د») ،و(دائماً إ ّما ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
أجزاء ،كقولنا( :دائماً إ ّما ّ
كل
كل «ج» «هـ» أو ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
«د» «أ») ،ينتج( :دائماً إ ّما ّ
أيضا:
كل «ج» «أ»)؛ وينتج ً
كل «ج» «أ» أو بعض «ب» «د» أو ّ
(دائماً إ ّما ّ
كل «د» «هـ»).

مر ،وتبعه املصنّف يف رشحه اجلوهر النضيد،
((( القائل هو املح ّقق الطوسيّ يف التجريد ،كام ّ
ص  ،159ونسب ما اختاره ها هنا إىل املتأخرين.
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(((
وكل «د» «هـ» وإ ّما ّ
كل «أ» «ب» ّ
(دائام إ ّما بعض «ب» «د» وإ ّما ّ
كل
وقيل  :ينتجً :

«ج» «هـ» وإ ّما ّ
كل «ج» «أ»).

جزء تا ًّما من �إحدیهما غري تا ٍّم من
الق�سم الثالث� :أن يكون امل�شرتك ً
الأُخرى
اخللو من اجلزء غري املشارك ومن نتيجة التأليف بني املقدّ مة الرشط ّية
وينتج مانعة
ّ

واألُخرى البسيطة ،كقولنا( :دائماً إ ّما «أ» «ب» أو ك ّلام كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز») ،و(دائماً

إ ّما «هـ» «ز» أو «ح» «ط») مانعة اجلمع ،ينتج( :دائماً إ ّما «أ» «ب» وإ ّما أن يكون إ ّما «ج»
«د» أو «ح» «ط»)؛ الستلزام امتناع االجتامع مع الالزم امتناعه مع امللزوم.

الف�صل الثالث :يف امل�ؤ َّلف من احلمل ّية واملتّ�صلة
وأقسامه أربعة:

[الق�سم] الأ ّول� :أن تكون احلمل ّية �صغرى وال�شركة مع التايل
[الق�سم الثاين� :أن تكون احلمل ّية كربى وال�شركة مع التايل]
ويشرتط فيه ويف [القسم] الثاين وهو أن تكون احلمل ّية كربى والرشكة مع التايل

ٍ
إجیاب املتّصلة واشتامل احلمل ّية مع التايل عىل رشائط اإلنتاج يف ّ
شكل ،عىل أن تكون
كل
األول وكربى يف الثاين.
احلمل ّية صغرى يف ّ

مر ،وتبعه املصنّف يف رشحه اجلوهر النضيد،
((( القائل هو املح ّقق الطوسيّ يف التجريد ،كام ّ
ص  ،159ونسب ما اختاره ها هنا إىل املتأخرين.
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وباعتبار جواز كون املتّصلة ك ّل ّي ًة وجزئ ّي ًة تضاعفت الرضوب املنتجة ،كقولنا(((:

فكل «ب» «أ») ،فـ(ك ّلام كان «هـ» «ز» ّ
(كل «ج» «ب») ،و(ك ّلام كان «هـ» «ز» ّ
ّ
فكل «ج»

«أ»).

مثال الثاين واحلمل ّية بحاهلا( :ك ّلام كان «هـ» «ز» فال يشء من «أ» «ب») ،ينتج:

(ك ّلام كان «هـ» «ز» فال يشء من «ج» «أ»).

(كل «ب» «ج») ،و(ك ّلام كان «هـ» «ز» ّ
مثال الثالثّ :
فكل «ب» «أ») ،فـ (ك ّلام كان

«هـ» «ز» فبعض «ج» «أ»).

مثال الرابع :والصغرى بحاهلا( :ك ّلام كان «هـ» «ز» ّ
فكل «أ» «ب») ،ينتج( :ك ّلام

كان «هـ» «ز» فبعض «ج» «أ»).

وقس عليه القسم الثاين وباقي رضوب األشكال.
وأورد((( احتامل كذب احلمل ّية عىل تقدير مقدّ م املتصلة إذا كان((( حمالاً فال جتامع

التايل عىل الصدق ،كقولنا( :ك ّلام كان اخلأل موجو ًدا كان ُبعدً ا قائماً بذاته) ،و(ال يشء

من القائم بذاته ب ُبعد) صادق يف نفس األمر(((؛ فلو صدقت عىل تقدير مقدّ م الصغرى

لزم (ك ّلام كان اخلأل موجو ًدا فليس ّ
كل ُبعد ب ُبعد).

واجلواب ].1[ :منع كذب النتيجة واستحالتها؛ ّ
فإن وجود اخلأل ّملا كان حمالاً جاز

نخص البحث بام يصدقان م ًعا .فال ندّ عي إنتاج املتّصلة
استلزامه ملحال آخر ].2[ .أو
ّ
((( يف األصل« :لقولنا».

أيضاُ .ينظر ملزيد
األوالن منه ً
((( املورد هو الشيخ يف الشفاء ،املنطق ،ج ،2ص .326واجلوابان ّ
اال ّطالع :رشح املطالع ،ص.314
((( أي مقدّ م املتّصلة.
((( كذا يف األصل.
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مع ّ
كل محل ّية صادقة يف نفس األمر ،بل نشرتط عدم منافاهتا للمقدّ م ].3[ .أو نقول:

اجتامع املقدّ متني عىل الصدق ليس رش ًطا يف اإلنتاج ،ولو كان كذلك ملا انعقد قياس
اخللف وال القياسات االلتزام ّية؛ بل كون املقدّ متني بحيث لو ُس ِّل َمتا لزمت النتيجة.

وال يشرتط صدقهام بالفعل.

ّ
اخللو من نقيض املقدّ م وعني التايل وتنتج مع
وألن املتّصلة تستلزم مانعة
[].4
ّ

خلو من نقيض املقدّ م ونتيجة التأليف بني احلمل ّية وتايل املتصلة .وال يتأتيّ
احلمل ّية مانعة ّ
ٍ
ثم إ ّما أن نر ّد
املنع((( ،المتناع ّ
خلو الواقع حينئذ عن نقيض املقدّ م وعن القياس املنتجّ .

هذه إىل املتصلة من مقدّ م املتصلة ونتيجة التأليف أو نجعلها النتيجة .وال يرد املنع؛ ألنّه
ملا اجتمع صدق أحدمها مع احلمل ّية :فإن كان غري املشارك فاملطلوب ،وإن كان املشارك
انتظم منه ومن احلمل ّية املنتج للمطلوب.

ٍ
حينئذ؛ إذ لو كذبت كذب قولناّ :
(إن أحدمها صادق
وال يمكن منع احلمل ّية

معها).

ّ
وألن مقدّ م املتّصلة املطلوبة مع نقيض نتيجة التأليف يتعاندان مج ًعا .إذ لو
[].5

املتصلة
جاز مجعهام لزم جواز صدق تاليها ً
أيضا لصدق احلمل ّية وجواز صدق تايل ّ
ٍ
حينئذ ،رضورة جواز صدق مقدّ مها وإنتاج احلمل ّية وتايل املتصلة لتايل النتيجة ،فيلزم
ٍ
حينئذ .وهذه املانعة اجلمع ت َُر ُّد إىل((( املتصلة املطلوبة أو نجعلها
جواز صدق النقيضني
املطلوب.

((( يف حاشية النسخة« :أي منع صدق هذه النتيجة املستلزم لصدق املطلوب».
((( الکلمة غری مقروئة بوضوح ولع ّلها« :ترتد» ،وصورة ما کتبه الناسخ يف األصل هکذا:
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مقدم الكربى
الق�سم الثالث� :أن تكون ال�شركة مع ّ
وتنعقد األشكال األربعة:

األول]
[الشكل ّ

األول فله رشطان ]1[ :إجیاب احلمل ّية ،أو موافقتها للمقدّ م كي ًفا مع
أ ّما [الشكل] ّ

ك ّل ّية املقدّ متني ]2[ .وك ّل ّية الكربى أو مقدّ مها .فاملنتج((( من أربعة وستني التي حصلت
ثم املجتمع يف األربع من
من رضب املحصورات األربع من احلمل ّية فيها من املتّصلةّ ،

(كل «ج» «ب») ،و(ك ّلام كان ّ
املقدّ م ثامنية وعرشون .كام تقولّ :
كل «ب» «أ» فـ«هـ»
«ز») ،فـ(قد يكون إذا كان ّ
نقيضها وهو كربى
كل «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)؛ وإلاّ ألنتج ُ
كل «ب» «أ» ّ
للكربى( :ليس البتّة إذا كان ّ
فكل «ج» «أ») ،وهو كاذب؛ لصدق (ك ّلام

كل «ب» «أ» ّ
كان ّ
فكل «ج» «أ») إلنتاج((( مقدّ مها مع احلمل ّية تال َيها.

األول وينتج( :قد يكون إذا كان «هـ»
وألنّا نعكس الكربى فريجع إىل [القسم] ّ

«ز» ّ
فكل «ج» «أ») وتنعكس إىل املطلوب.

((( يف حاشية النسخة« :وغري املنتج اثنان وثالثون؛ ألنّه إذا كانت احلمل ّية سالبة جزئ ّية مل تنتج
مع الكربى املوجبة ،سواء كانت ك ّل ّية أو جزئ ّية [يف األصل( :كان كل ًّيا أو جزئ ًّيا)] ،وعىل ِكال
التقديرين سواء كان مقدّ مها موج ًبا أو سال ًبا كل ًّيا أو جزئ ًيا ،وهي ثامنية؛ وال مع الكربى السالبة،
سواء كانت ك ّل ّية أو جزئ ّية [يف األصل( :كل ًّيا أو جزئ ًّيا)] ،وعىل ِكال التقديرين سواء كان مقدّ مها
موج ًبا أو سال ًبا؛ كل ًّيا أو جزئ ًّيا وهي ثامنية.
وإذا كانت احلمل ّية سالب ًة كل ّية مل تنتج مع الكربى اجلزئ ّية؛ سواء كانت موجبة أو سالبة ،وعىل ِكال
التقديرين سواء كان املقدّ م موج ًبا أو سال ًبا ،كل ًّيا أو جزئ ًّيا ،وهي ثامنية؛ وال مع الكربى الك ّل ّية إذا

جزئي مل تنتج
كان مقدّ مها موج ًبا كل ًّيا أو جزئ ًّيا ،وهي أربع .وإن كانت الكربى جزئ ًّيا ومقدّ مها
ٌّ
مطل ًقا ،سواء كانتا موجبتني أو سالبتني أو بالتفريق».
ّ
كل «ب» «أ» ّ
((( يف حاشية النسخة(« :ك ّلام كان ّ
و(كل «ب» «أ»)».
فكل «ج» «ب»)،
304

وكذا لو كان املقدّ م سال ًبا كل ًّيا .مثلّ :
(كل «ج» «ب») ،و(ك ّلام كان ال يشء من «ب»

«أ» فـ«هـ» «ز») ،ينتج( :قد يكون إذا كان ال يشء من «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»).

ولو كان املقدّ م جزئ ّيا فالنتيجة كل ّية ،مثلّ :
(كل «ج» «ب») ،و(*)(ك ّلام كان بعض

«ب» «أ» فـ«هـ» «ز») ،فـ(ك ّلام كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز») ،ألنّه ك ّلام كان بعض «ج» «أ»
ّ
فكل «ج» «ب» وبعض «ج» «أ» ،وك ّلام َصدَ قا فبعض «ب» «أ» ،ينتج( :ك ّلام كان بعض «ج»
«أ» فبعض «ب» «أ») وينتج مع الكربى املطلوب.

ولو كان سال ًبا فمقدّ م النتيجة سالب ،مثلّ :
(كل «ج» «ب») ،و(ك ّلام كان ليس

بعض «ب» «أ» فـ«هـ» «ز») ،فـ(«قد يكون إذا كان ليس بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)

فهذه أربعة أرضب.

كل ،مثلّ :
ولو كانت املتّصلة جزئ ّية فمقدّ مها يّ
(كل «ج» «ب») ،و(قد يكون إذا كان

ّ
كل «ب» «أ» فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)؛ وإلاّ ألنتج
نقيضه [وهو] كربى مع الكربى( :قد ال يكون إذا كان ّ
كل «ب» «أ» فبعض «ج» «أ»)،

والصادق (ك ّلام كان ّ
كل «ب» «أ» فبعض «ج» «أ»)؛ الستلزام مقدّ مها مع احلمل ّية ملزوم

تاليها.

ولو كان املقدّ م سال ًبا مثلّ :
(كل «ج» «ب») ،و(قد يكون إذا كان ال يشء من «ب»

«أ» فـ«هـ» «ز») ،أنتج( :قد يكون إذا كان ليس بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز») فهذان

رضبان.

واملوجبة الك ّل ّية احلمل ّية مع السالبة الك ّل ّية يف رضوهبا األربعة ومع السالبة اجلزئ ّية

يف رضبيها الك ّل ّيي((( املقدّ م [تنتج] سالب ًة جزئ ّي ًة إن كان املقدّ م كل ًّيا؛ وكل ّي ًة إن كان جزئ ًّيا،
((( يف األصل« :الكلتي».
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(كل «ج» «ب») ،و(ليس البتّة أو قد ال يكون إذا كان ّ
مثلّ :
كل «ب» «أ» فـ«هـ» «ز»)،

فـ(قد ال يكون إذا كان ّ
كل «ج» «أ» فـ«هـ» «ز») فهذه ستّة أرضب.

واحلمل ّية املوجبة اجلزئ ّية تنتج مع املتّصلة الك ّل ّية موجب ًة وسالب ًة يف رضوهبا األربعة،

ومع اجلزئ ّية موجب ًة وسالب ًة يف رضبيها ال ُك ّل َّيي املقدّ م :النتائج املذكورةُّ ،
كل رضب ينتج
نتیجة نظريه؛ إلاّ ّ
كل ،فهذه اثنا عرش.
أن مقدّ م النتيجة الك ّل ّية هنا يّ ّ

واحلمل ّية السالبة الك ّل ّية مع املتّصلتني الكل ّيتني يف رضبيهام السال َبي املقدّ م تنتج متّصل ًة

جزئي ،مثل( :ال يشء من «ج» «ب») ،و(ك ّلام كان أو :ليس
موجب
موجبة جزئ ّية مقدّ مها
ٌ
ٌّ

البتّة إذا كان ال يشء من «ب» «أ» فـ«هـ» «ز») ،ينتج( :قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ»
فـ«هـ» «ز») إذا كانت الكربى موجبة ،و( :قد ال يكون [إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ»

«ز»]) إذا كانت سالبة؛ ألنّه ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ج» فال يشء من «ب» «أ»؛ لصدق احلمل ّية

انضم إىل الكربى املوجبة أنتج:
واملقدّ م عىل تقدير املقدّ م املنتج ملا ينعكس إىل التايل ،فإذا
ّ

كل «أ» «ج» فـ«هـ» «ز») ،ومع السالبة( :ليس البتّة إذا كان ّ
(ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ج» فـ«هـ»
ضم إليه (ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ج» فبعض «ج» «أ») أنتج( :قد يكون إذا كان بعض
«ز»)؛ فإذا ّ
«ج» «أ» فـ«هـ» «ز») وهذه أربعة ،فاملجموع ثامنية وعرشون.

[الشكل الثاين]

وأ ّما الشكل الثاين فرشطه أمران ]1[ :ك ّل ّية املتصلة أو مقدّ مها ]2[ .واختالف

احلمل ّية واملقدّ م كي ًفا ،أو ك ّل ّية املتصلة مع موافقة مقدّ مها للحمل ّية كي ًفا وال يكون أرشف

منها كماّ  .فاملنتج((( ستّة وثالثون.

((( يف حاشية النسخة« :وغري املنتج ثامنية وعرشون؛ ألنّه إذا كانت املتّصلة جزئ ّي ًة إ ّما موجب ًة أو
جزئي إ ّما موجب أو سالب مع املحصورات األربع مل ينتج ،وهي ستّة عرش .وإذا
سالب ًة ومقدّ مها
ٌّ
اتّفقت احلمل ّية واملقدّ م كي ًفا فال ختلو [أصل :فال ختلوا] إ ّما أن تكون املتصلة كل ّية أو جزئ ّية؛=
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فإن كان املقدّ م موج ًبا كل ًّيا فالنتيجة جزئ ّي ٌة جزئ ّي ُة املقدّ م ،مثلّ :
(كل «ج» «ب»)،

و(ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،فـ (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)؛

و(كل «ج» «ب») عىل تقدير ّ
ّ
لصدق ّ
(كل «أ» «ج») ،وك ّلام صدقا صدق
(كل «أ» «ج»)
مقدّ م الكربى ،فيصدق تاليها وينتج (ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ج» فـ«هـ» «ز») مع (ك ّلام كان

ّ
املطلوب من الثالث.
كل «أ» «ج» فبعض «ج» «أ»)
َ

(كل «ج» «ب») و(ليس البتة إذا كان ّ
وكقولناّ :
كل «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،فـ (قد

ّ
ال يكون إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز») ،إلنتاج (ك ّلام كان ّ
و(كل «أ»
كل «أ» «ج»)
«ب») مع الكربى( :ليس البتة إذا كان ّ
كل «أ» «ج» فـ«هـ» «ز») ،وهو مع استلزام املقدّ م

لعكسه ينتج املطلوب من الثالث.

وإن كان املقدّ م موج ًبا جزئ ًيا فالنتيجة كل ّي ٌة كل ّي ُة املقدّ م وجزئ ّيته ،مثلّ :
(كل «ج»

«ب») و(ك ّلام كان بعض «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،فـ (ك ّلام كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)
وكقولناّ :
(كل «ج» «ب») و(ليس البتّة إذا كان بعض «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ينتج( :ليس
البتّة إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»).

وإن كان املقدّ م سال ًبا كل ًّيا فالنتيجة جزئ ّية سالبة املقدّ م ك ّليته ،مثلّ :
(كل «ج» «ب»)

و(ك ّلام كان ال يشء من «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد يكون إذا كان ال يشء من «ج» «أ»
فـ«هـ» «ز»)؛ وإلاّ ألنتج نقيضه مع الكربى( :ليس البتّة إذا كان ال يشء من «أ» «ب»
فال يشء من «ج» «أ») وهو باطل؛ ألنّه ك ّلام كان ال يشء من «أ» «ب» فال يشء من «ج»
=فإن كانت جزئ ّي ًة إ ّما موجبة أو سالبة فاملقدّ م ال جيوز أن يكون جزئ ًّيا ،خلروجه بام تقدّ م من

وجوب كون أحدمها كل ًّيا ،فيبقى أن يكون كل ّيا؛ فاحلمل ّية إن كانت موجبة كل ّية أو جزئ ّية واملقدّ م
كل ،أو كانت سالبة كل ّية أو جزئ ّية واملقدّ م سالب يّ
موجب يّ
كل مل ينتج أيضا ،وهي ثامنية .وإن
كانت كل ّية إ ّما موجبة أو سالبة واملقدّ م يّ
كل إ ّما موجب إن كانت احلمل ّية موجبة جزئ ّية ،أو سالب
أيضا ،وذلك أربعة ،واهلل أعلم».
إن كانت احلمل ّية سالبة جزئ ّية مل ينتج ً
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«أ» ،إلنتاج احلمل ّية مع مقدّ مها تاليها .وكقولناّ :
(كل «ج» «ب») و(ليس البتّة إذا كان

ال يشء من «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد ال يكون إذا كان ال يشء من «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)،
وإن كان املقدّ م سال ًبا جزئ ًيا فالنتيجة جزئ ّية كل ّية املقدّ م سالبته ،فهذه ثامنية.

واحلمل ّية املوجبة الك ّل ّية تنتج مع اجلزئ ّية موجبة أو سالبة إذا كان مقدّ مها سال ًبا كل ًّيا:

جزئ ّية ك ّل ّية املقدّ م ،مثلّ :
(كل «ج» «ب») ،و(قد يكون إذا كان ال يشء من «أ» «ب»

فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد ال يكون إذا كان ال يشء من «ج» «أ» فـ«هـ» «ز») وهذان رضبان.

واحلمل ّية السالبة الك ّل ّية تنتج مع الك ّل ّية موجب ًة أو سالب ًة يف رضوهبا األربعة  :جزئ ّي ًة

موجبة املقدّ م جزئ ّيته إن كان املقدّ م سال ًبا كل ًّيا .مثل( :ال يشء من «ج» «ب») ،و(ك ّلام كان

ال يشء من «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)؛ ألنّه
کل «أ» «ج» فال يشء من «أ» «ب» ،وينتج مع الكربى( :ك ّلام كان ّ
ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ج»
فـ«هـ» «ز») ،وينتج مع استلزام مقدّ مها لعکسه ( :قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ»

«ز»).

وإن كان جزئ ّيا فالنتيجة ك ّل ّية موجبة املقدّ م كل ّيته وجزئ ّيته ،مثل( :ال يشء من «ج»

«ب») ،و(ك ّلام كان ليس بعض «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،فـ(ك ّلام كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ»
«ز»)؛ لصدق احلملية ومقدّ مها عىل تقدير مقدّ مها ،فيصدق( :ليس بعض «أ» «ب»)
ٍ
حينئذ ،و(ك ّلام كان ليس بعض «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،ينتج( :ك ّلام كان بعض «ج» «أ»
فـ«هـ» «ز») ،ومثل( :ال يشء من «ج» «ب») ،و(ليس البتّة إذا كان ليس بعض «أ» «ب»
فـ«هـ» «ز») ،فـ(ليس البتّة إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»).

وإن كان املقدّ م موج ًبا كل ًّيا أو جزئ ًّيا فالنتيجة جزئية سالبة املقدّ م كل ّيته ،مثل( :ال يشء

من «ج» «ب») ،و(ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد يكون إذا كان ال يشء من
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«ج» «أ» فـ«هـ» «ز») ،ومثل( :ال يشء من «ج» «ب») ،و(ليس البتّة إذا كان ّ
كل «أ» «ب»

فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد ال يكون إذا كان ال يشء من «ج» «أ» فـ«هـ» «ز») باخللف .فهذه
ثامنية.

واحلمل ّية السالبة الك ّل ّية تنتج مع اجلزئ ّية موجب ًة وسالب ًة إذا كان مقدّ مها موج ًبا كل ًّيا:

جزئ ّي ًة سالبة املقدّ م كل ّيته ،مثل( :ال يشء من «ج» «ب») ،و(قد يكون إذا كان ّ
كل «أ»

«ب» فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد يكون إذا كان ال يشء من «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»).

ولو قلنا يف الكربى( :قد ال يكون إذا كان ّ
كل «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،أنتج( :قد

ال يكون إذا كان ال يشء من «ج» «أ» فـ«هـ» «ز») فهذان رضبان.

واحلمل ّية املوجبة اجلزئ ّية مع الك ّل ّية موجب ًة وسالب ًة إذا كان مقدّ مها غري املوجب

يّ
الكل ومع اجلزئ ّية موجب ًة وسالب ًة إذا كان مقدّ مها سال ًبا كل ًّيا ينتج جزئ ّي ًة مقدّ مها سالب
(((
جزئي؛ إلاّ إذا كان املقدّ م موج ًبا جزئ ًّيا .فالنتيجة ك ّل ّية مقدّ مها
ـي ،فهذه
ٌ
ّ
موجب ك ّل ٌّ

ثامنية.

واحلمل ّية اجلزئ ّية موجبة أو سالبة تنتج مع الك ّل ّية إذا كان مقدّ مها غري املوجب يّ
الكل

سالب
ومع اجلزئ ّية موجب ًة أو سالب ًة إذا كان مقدّ مها كل ًّيا موجبا :متّصل ًة جزئ ّي ًة مقدّ مها
ٌ
جزئي؛ إلاّ إذا كان املقدّ م سال ًبا جزئ ًّيا؛ ّ
فإن النتيجة ك ّل ّية مقدّ مها موجب يّ
كل ،فهذه
ٌّ

ثامنية.

[الشكل الثالث]

وأ ّما الشكل الثالث فله رشطان ]1[ :ك ّل ّية إحدى املقدّ متني أو املقدّ م ]2[ .وك ّل ّية

املقدّ م إن كانت احلملية سالبة ،وال يكون املقدّ م أرشف منها كي ًفا وكماًّ .
يتم اخللف وال القياس».
((( يف حاشية النسخة« :ألنّه لو مل يكن موج ًبا كل ّيا مل ّ
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فاملنتج أربعة وثالثون:
ستّة عرش من احلمل ّية املوجبة الك ّل ّية مع املحصورات األرب��ع��ة

(((

األربعة؛

يف رضوهبا

وأربع ٌة منها مع اجلزئ ّية املوجبة والسالبة إذا كان املقدّ م كل ًّيا؛

وأربعة من السالبة الك ّل ّية مع املتّصلة الك ّل ّية موجب ًة وسالبة إذا كان املقدّ م سال ًبا

كل ًّيا أو جزئ ًّيا؛

ورضبان من السالبة اجلزئ ّية مع الك ّل ّية موجب ًة وسالب ًة إذا كان مقدّ مها سال ًبا

جزئ ًّيا.

كل موافق للمقدّ م كي ًفا إن كانت املتّصلة كلية؛ إلاّ إذا كانت
والنتيجة ك ّل ّية مقدّ مها يّ ّ

احلملية موجب ًة جزئ ّية واملقدّ م كل ًّياّ .
فإن النتيجة جزئ ّية جزئ ّية املقدّ م موافق ملقدّ م املتّصلة

كيفا؛ أو كانت سالبة ك ّل ّية أو جزئ ّيةّ ،
جزئي موجب.
فإن النتيجة جزئ ّية مقدّ مها
ٌّ

(كل «ب» «ج») ،و(ك ّلام كان ّ
فاألول كقولناّ :
كل «ب» «أ» فـ«هـ» «ز») ،فـ(ك ّلام
ّ

فكل «ب» «ج» ّ
كل «ج» «أ» ّ
كل «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)؛ ألنّه ك ّلام كان ّ
كان ّ
وكل «ج»

كل «ج» «أ» ّ
فكل «ب» «أ» ،فك ّلام كان ّ
«أ» ،وك ّلام كان كذلك ّ
فكل «ب» «أ» ،وينتج مع
املطلوب.
الكربى
َ

والثاين [كقولنا( ]:بعض «ب» «ج») ،و(ك ّلام كان ّ
كل «ب» «أ» فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد

يكون إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)؛ وإلاّ ألنتج نقيضه مع الكربى من الثاين:

(ليس البتّة إذا كان ّ
كل «ب» «أ» فبعض «ج» «أ») ،وضدّ ه صادق ،إلنتاج مقدّ مه مع
احلمل ّية تال َيه.

((( يف األصل« :األربع».
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والثالث [كقولنا( ]:ال يشء من «ب» «ج») ،و(ك ّلام كان ال يشء من «ب» «أ»

فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز») ،ألنّه ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ج»
وكل «أ» «ج» ،وك ّلام صدقا فال يشء من «ب» «أ» ،فك ّلام كان ّ
فال يشء من «ب» «ج» ّ
كل

«أ» «ج» فال يشء من «ب» «أ» ،وينتج مع الكربى( :ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ج» فـ«هـ» «ز»)،
املطلوب من الثالث.
وتنتج كربى((( مع استلزام مقدّ مها لعكسه:
َ

وإن كانت املتّصلة جزئ ّية فالنتيجة جزئ ّية مثلّ :
(كل «ب» «ج») ،و(قد يكون إذا

كل «ب» «أ» فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)؛ وإلاّ
كان ّ

ألنتج نقيضه مع الكربى( :قد ال يكون إذا كان ّ
كل «ب» «أ» فبعض «ج» «أ») ،وهو
كاذب؛ لصدق نقيضه ،إلنتاج احلمل ّية مع املقدّ م تاليه.

[الشكل الرابع]

وأ ّما الشكل الرابع فرشوطه أربعة ]1[ :كون احلمل ّية ك ّل ّية أو موجبة ]2[ .وإجیاهبا

ك ّل ًّيا أو ك ّل ّية املقدّ م مع خمالفتها إ ّياه كي ًفا إن كانت املتّصلة جزئ ّية ]3[ .وكون املقدّ م

غري املوجب يّ
الكل عند جزئ ّية احلمل ّية ]4[ .وعدم كونه سال ًبا جزئ ًّيا عند كون املتّصلة
جزئ ّية.

فاملنتج اثنان وثالثون :ثامنية من احلمل ّية املوجبة الك ّل ّية مع ّ
كل من الكل ّيتني يف

رضوهبا األربعة ،مثلّ :
(كل «ب» «ج») و(ك ّلام كان ال يشء من «أ» «ب» فـ«هـ» «ز»)،
فـ(ك ّلام كان ال يشء من «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)؛ ألنّه ك ّلام كان ال يشء من «ج» «أ» فال يشء
من «ج» «أ»ّ ،
وكل «ب» «ج» ،وك ّلام كان كذلك فال يشء من «أ» «ب» ،فك ّلام كان ال يشء

األول .ومثلّ :
(كل
من «ج» «أ» فال يشء من «أ» «ب» ،وينتج مع الكربى املطلوب من ّ

((( يعني :هذه النتيجة حال كوهنا كربى لـ(ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ج» فبعض «ج» «أ») ،وهي استلزام
مقدّ مها لعكسه  :املطلوب ،والقياس من الشكل الثالث.
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«ب» «ج») ،و(ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،فـ(قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ»

فـ«هـ» «ز»).

وستّة من احلمل ّية املوجبة الك ّل ّية مع اجلزئ ّية موجب ًة وسالب ًة إذا مل يكن مقدّ مها سال ًبا

جزئ ًّيا .والنتيجة جزئ ّية مقدّ مها موافق املقدّ م يف الكيف ،كقولناّ :
(كل «ب» «ج») ،و(قد

يكون إذا كان ّ
كل «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،ينتج( :قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ»

«ز»)؛ وإلاّ لصدق نقيضه وأنتج مع كربى القياس( :قد ال يكون إذا كان ّ
كل «أ» «ب»

فبعض «ج» «أ») ،وهو باطل ملا عرفت.

وثامنية من املوجبة اجلزئية مع الك ّل ّية موجب ًة وسالب ًة إذا مل يكن مقدّ مها موج ًبا كل ًّيا.

واجلزئ ّية موجبة وسالبة إذا كان مقدّ مها سال ًبا كل ًّيا .والنتيجة جزئ ّية جزئية املقدّ م موافقة

املقدّ م للمقدّ م كي ًفا باخللف؛ إلاّ أن يكون مقدّ م الك ّل ّية موج ًبا جزئ ًياّ .
فإن النتيجة ك ّل ّية

موجب يّ
كل.
مقدّ مها
ٌ

وثامنية من السالبة الك ّل ّية مع املتّصلتني الكل ّيتني يف الرضوب األربعة .والنتيجة ك ّل ّي ٌة

ك ّل ّية املقدّ م موجبته إن كان املقدّ م سال ًبا جزئ ًيا .وجزئ ّي ٌة جزئ ّي ُة املقدّ م موجبته إن كان سال ًبا
كل ًّيا .وجزئ ّي ٌة سالب ُة املقدّ م كل ّيته إن كان موج ًبا جزئ ًّيا أو كل ًّيا .كقولنا( :ال يشء من «ب»

«ج») ،و(ك ّلام كان ليس بعض «أ» «ب» فـ«هـ» «ز») ،ينتج( :ك ّلام كان ّ
كل «ج» «أ» فـ«هـ»

کل «ج» «أ» ّ
«ز»)؛ ألنّه ك ّلام کان ّ
فکل «ج» «أ» ،وال يشء من «ب» «ج» ،وك ّلام صدقا
املطلوب.
صدق «ليس بعض «أ» «ب») ،وينتج مع الكربى
َ

ورضبان من السالبة الك ّل ّية مع اجلزئ ّية موجبة وسالبة إذا كان املقدّ م موج ًبا ك ّل ًّيا.

والنتيجة جزئ ّية سالبة املقدّ م ك ّل ّيته.

312

مقدم ال�صغرى
الق�سم الرابع� :أن تكون ال�شركة مع ّ
األول]
[الشکل ّ

فلألول رشطان:
ّ

[األول ]:ك ّل ّية احلمل ّية أو كوهنا موجبة جزئ ّية مع ك ّل ّية املتّصلة وكون مقدّ مها مواف ًقا
ّ

للحمل ّية كماّ وكي ًفا.

الثاين :ك ّل ّية املتّصلة أو إجیاب املقدّ م.

فاملنتج ستة وعرشون :فاحلمل ّية الك ّل ّية موجبة وسالبة مع الكليتني يف الرضوب

األربعة ستة عرش ،وثامنية منها مع اجلزئ ّيتني مع إجیاب املقدّ م كل ًّيا وجزئ ًّيا ،ورضبان من
املوجبة اجلزئ ّية مع الكليتني إذا كان مقدّ مهام كاحلمل ّية.

كقولنا( :ك ّلام كان ال يشء من «ج» «ب» فـ«هـ» «ز»)ّ ،
و(كل «ب» «أ») ،فـ(ك ّلام كان

ال يشء من «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)؛ وإلاّ ألنتج نقيضه وهو صغرى للصغرى( :قد ال يكون
إذا كان ال يشء من «ج» «أ» فال يشء من «ج» «ب») ،وهو كاذب ،لصدق (ك ّلام كان

ال يشء من «ج» «أ» فال يشء من «ج» «ب») ،إلنتاج مقدّ مه مع احلمل ّية تاليه.

ّ
ومثل (ك ّلام كان ّ
و(كل «ب» «أ») ،فـ(قد يكون إذا كان
كل «ج» «ب» فـ«هـ» «ز»)،

ّ
كل «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)؛ وإلاّ ألنتج نقيضه وهو كربى للصغرى ( :ليس البتّة إذا كان

كل «ج» «ب» ّ
كل «ج» «ب» فكل «ج» «أ») ،وهو باطل؛ ألنّه ك ّلام كان ّ
ّ
فكل «ج» «أ»،
إلنتاج احلمل ّية مع املقدّ م التايل.

وكقولنا( :ك ّلام كان بعض «ج» «ب» فـ«هـ» «ز») ،و(بعض «ب» «أ») ،فـ(قد يكون

كل «أ» «ج» فبعض «ب» «أ» ّ
إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)؛ ألنّه ك ّلام كان ّ
وكل
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«أ» «ج» ،وك ّلام صدقا صدق (بعض «ب» «ج») ،و(ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ج» فبعض «ب»
«ج») ،وهو ينتج مع استلزام مقدّ مها لعكسه املطلوب.

الشكل الثاين

وله رشطان:

[األول ]:ك ّل ّية احلمل ّية أو موافقتها للمقدّ م كيفا مع ك ّل ّية املتّصلة.
ّ
الثاين :ك ّل ّية املتّصلة أو خمالفة املقدّ م للحمل ّية كي ًفا.

واملنتج ثامنية وعرشون :ستّة عرش من احلمل ّية الك ّل ّية موجب ًة وسالب ًة مع املتصلتني

يف الرضوب األربعة ،وثامنية منها مع اجلزئ ّية موجبة وسالبة إذا كان املقدّ م سال ًبا كل ًّيا أو
جزئ ًّيا إن كانت احلمل ّية موجبة ،أو يكون [املقدّ م] موج ًبا كل ًّيا أو جزئ ًّيا إن كانت احلمل ّية

سالبة؛ وأربعة من اجلزئ ّية موجب ًة وسالب ًة مع الك ّل ّية موجبة وسالبة إذا كان مقدّ مها
موافقا للحمل ّية كماّ وكي ًفا.

و(كل «أ» «ب») ،فـ(ك ّلام كان ّ
ّ
مثل( :ك ّلام كان ّ
كل «ج»
كل «ج» «ب» فـ«هـ» «ز»)،

فكل «ج» «أ»ّ ،
كل «ج» «أ» ّ
«أ» فـ«هـ» «ز»)؛ ألنّه ك ّلام كان ّ
وكل «أ» «ب» ،وك ّلام صدقا
(كل «ج» «ب») ،وينتج مع الصغرى( :ك ّلام كان ّ
صدق ّ
كل «ج» «أ» فـ«هـ» «ز») ،فالنتيجة

ك ّل ّية إذا كان املقدّ م كل ًّيا مواف ًقا للحمل ّية كي ًفا.

وكقولنا( :ك ّلام كان ّ
كل «ج» «ب» فـ«هـ» «ز») ،و(ال يشء من «أ» «ب») ،فـ(قد

يكون إذا كان ال يشء من «ج» «أ» فـ«هـ» «ز») :وإلاّ لصار نقيضه كربى للصغرى وأنتج:

(ليس البتّة إذا كان ّ
كل «ج» «ب» فال يشء من «ج» «أ») ،وهو كاذب ،لصدق (ك ّلام كان

ّ
كل «ج» «ب» فال يشء من «ج» «أ») ،إلنتاج احلمل ّية مع املقدّ م تاليها.
314

وكقولنا( :ك ّلام كان بعض «ج» «ب» فـ«هـ» «ز») ،و(بعض «أ» «ب») ،فـ(قد يكون

إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)؛ ألنّه ك ّلام كان ّ
كل «أ» «ج» فـ«هـ» «ز» ،وهو مع
استلزام مقدّ مه لعكسه ينتج املطلوب.

الشكل الثالث

وله رشطان:

[األول ]:ك ّل ّية املتّصلة إذا كان مقدّ مها سال ًبا وال يكون مقدّ مها أرشف من احلمل ّية
ّ
ٍ
حينئذ.
الكم
يف ّ
الثاين :ك ّل ّية إحدى املقدّ متني أعني املتّصلة أو احلمل ّية أو كون املقدّ م كل ًّيا.

واملنتج أربعون :ستةعشـر من احلمل ّيتني الك ّل ّيتني مع ّ
كل من املتّصلتني الك ّل ّيتني يف

كل أو
الرضوب األربعة؛ وثامنية من الك ّل ّيتني مع املتّصلتني اجلزئ ّيتني واملقدّ م موجب يّ ّ

جزئي؛ واثنا عرش من اجلزئ ّيتني مع ّ
كل من املتّصلتني الك ّل ّيتني يف املقدّ م املوجب يّ
الكل أو
ٌّ
اجلزئي أو السالب اجلزئي؛ وأربعة من اجلزئ ّيتني مع ّ
كل من املتّصلتني اجلزئ ّيتني واملقدّ م

كل.
موجب يّ ّ

وأ ّما النتيجة فإن كانت املتّصلة ك ّل ّي ًة سالب َة املقدّ م فك ّل ّي ٌة ك ّل ّي ُة املقدّ م خمالف ُة املقدّ م

للحمل ّية كي ًفا؛ الستلزام مقدّ م النتيجة مع احلمل ّية مقدّ م الصغرى من الثاين وإنتاجه مع

األول ،كقولنا( :ك ّلام كان أو :ليس البتّة إذا كان ال يشء من «ب»
الصغرى املطلوب من ّ
ّ
و«كل «ب» «أ») ،ينتج( :ك ّلام كان أو ليس البتّة إذا كان ال يشء من
«ج» فـ«هـ» «ز»)

«ج» «أ» فـ«هـ» «ز»).

جزئي موافق للحمل ّية
وإن مل تكن املتّصلة ك ّل ّية سالبة املقدّ م فالنتيجة جزئ ّية مقدّ مها
ّ

كي ًفا باخللف والربهان من الثالث ،مثل( :ك ّلام كان أو :ليس البتّة إذا كان ّ
كل «ب» «ج»
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ّ
و(كل «ب» «أ») ،ينتج( :قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)،
فـ«هـ» «ز»)،

منتجا لقولنا:
و(قد ال يكون)...؛ وإلاّ لصار نقيضه كربى يف الثاين لصغرى القياس ً
كل «ب» «ج» فبعض «ج» «أ») وهو كاذب ،ألنّه ك ّلام كان ّ
(ليس البتّة إذا كان ّ
كل «ب»
«ج» فبعض «ج» «أ» ،إلنتاج مقدّ مها مع احلمل ّية تال َيها من الثالث.

الشكل الرابع

ورشوطه ثالثة:

[األول ]:ك ّل ّية احلمل ّية إذا كان املقدّ م سال ًبا كل ّيا؛ و[الثاين ]:إجیاب املقدّ م كل ًّيا أو
ّ

كونه خمال ًفا للحمل ّية كي ًفا إذا كانت املتصلة جزئية؛ و[الثالث ]:أن ال يكون احلمل ّية
مقدّ م اجلزئ ّية سال ًبا جزئ ًيا.

واملنتج اثنان وثالثون :ثامنية من احلمل ّية املوجبة الك ّل ّية مع الك ّل ّيتني يف الرضوب

األربعة؛ وأربع ٌة منها مع اجلزئ ّيتني إذا كان املقدّ م كل ًّيا؛ وثامنية من احلمل ّية السالبة الك ّل ّية

مع الك ّل ّيتني يف الرضوب األربعة؛ وأربعة منها مع اجلزئ ّيتني إذا كان املقدّ م موج ًبا كل ًّيا
أو جزئ ًّيا؛ وستّة من احلمل ّية املوجبة اجلزئ ّية مع الك ّل ّيتني يف ثالثة :أن يكون املقدّ م موج ًبا

كل.
كل ًّيا أو جزئ ًّيا أو سال ًبا جزئ ًّيا؛ ورضبان منها مع اجلزئ ّيتني ومقدّ مها موجب يّ ّ

وأ ّما النتيجة فإن ]1[ :كانت املتّصلة ك ّل ّية وكان املقدّ م واحلمل ّية سالبني ك ّل ّيني ]2[ ،أو

جزئي ،فک ّل ّیة
كان املقدّ م موج ًبا جزئ ًّيا واحلمل ّية موجبة ك ّل ّية ]3[ ،أو املقدّ م سالب
ّ
ک ّل ّیة املقدّ م فقط عند سلب املقدّ م ،وك ّل ّية املقدّ م وجزئ ّيته عند إجیابه ،خمالف للمقدّ م

عند سلب احلمل ّية وموافق عند إجیاهبا؛ إلنتاج مقدّ م النتيجة مع الكربى احلمل ّية مقدّ َم
الصغرى أو ما ينعكس إىل مقدّ م الصغرى أو إىل ملزومه ،وذلك عرشة أرضب :أربعة

األول ،وأربعة من ال ّثاين ،وستّة من الثالث.
منها حتصل من األمر ّ
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مثل( :ك ّلام كان أو :ليس البتّة إذا كان ال يشء من «ب» «ج» فـ«هـ» «ز») ،و(ال يشء

من «أ» «ب») ،ينتج( :ك ّلام كان ّ
كل «ج» «أ» فـ«هـ» «ز») مع إجیاب الصغرى ،و( :ليس
كل «ج» «أ» ّ
البتّة )...مع السلب؛ ألنّه يصدق (ك ّلام كان ّ
فكل «ج» «أ») ،و(ال يشء من

«أ» «ب») ،وك ّلام كان كذلك فال يشء من «ج» «ب» ،وك ّلام كان ال يشء من «ج» «ب»
فال يشء من «ب» «ج» ،ينتج( :ك ّلام كان ّ
كل «ج» «أ» فال يشء من «ب» «ج») ،وهو ينتج

املطلوب إجیا ًبا وسل ًبا.
مع الصغرى
َ

ّ
و(كل «أ»
ومثل( :ك ّلام كان أو :ليس البتّة إذا كان بعض «ب» «ج» فـ«هـ» «ز»)،

«ب») ،فـ(ك ّلام كان أو :ليس البتّة إذا كان بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز»)؛ ألنّه ك ّلام كان بعض
«ج» «أ» فبعض «ج» «ب» ،إلنتاج مقدّ مها مع احلمل ّية إ ّياه ،وك ّلام كان بعض «ج» «ب»

فبعض «ب» «ج» ،ينتج( :ك ّلام كان بعض «ج» «أ» فبعض «ب» «ج») وهو مع الصغرى
ينتج املطلوب.

ومثل( :ك ّلام كان أو ليس البتّة إذا كان ليس بعض «ب» «ج» فـ«هـ» «ز») ،و(بعض

«أ» «ب») ،فـ(ك ّلام كان ال يشء من «ج» «أ» فـ«هـ» «ز») أو (ليس البتّة)...؛ ألنّه ك ّلام كان
ال يشء من «ج» «أ» فليس بعض «ب» «ج» ،إلنتاج مقدّ مه مع احلمل ّية تال َيه من الرابع،
ِ
األول.
وإنتاجه مع الكربى املوجبة أو السالبة
املطلوب من ّ
َ
ِ
وق ْس عليه باقي الرضوب.

وإن مل تكن الصغرى ك ّل ّية مع يشء من األُمور الثالثة فالنتيجة جزئ ّية مقدّ مها

نتيجة التأليف باخللف والربهان من الثالث ،واألوسط مقدّ م الصغرى ،لكن بعد ر ّد
جزئي وال نُجرى فيها اخللف والربهان من الثالث
املتّصلة الك ّل ّية التي مقدّ مها موجب
ّ
كل؛ لنُجري فيها اخللف ،مثل( :ك ّلام كان أو:
إىل املتّصلة الك ّل ّية ا ّلتي مقدّ مها موجب يّ ّ
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كل «ب» «ج» فـ«هـ» «ز»)ّ ،
ليس البتّة إذا كان ّ
و(كل «أ» «ب») ،ينتج( :قد يكون إذا كان

ٍ
لقياس
بعض «ج» «أ» فـ«هـ» «ز») ،أو( :ليس دائماً )...؛ وإلاّ لصار نقيض النتيجة كربى
منتج لقولنا( :ليس البتّة إذا كان ّ
يف الثاين ُصغراه صغرى القياس ٍ
كل «ب» «ج» فبعض

«ج» «أ») ،وهو كاذب؛ ألنّه ك ّلام كان ّ
كل «ب» «ج» فبعض «ج» «أ»؛ إلنتاج مقدّ مه مع
احلمل ّية إ ّياه من الرابع.

باقي الرضوب.
وقس عىل ما ذكرناه َ

الف�صل الرابع :يف امل�ؤ َّلف من احلمل ّية واملنف�صلة
وأقسامه ثالثة:

[الق�سم] الأ ّول� :أن يكون عدد احلمل ّيات م�ساو ًيا لأجزاء االنف�صال

ٍ
وذلك بأن يشارك ّ
واحدة من احلمل ّيات واحدً ا من أجزاء االنفصال يف أحد
كل

الطرفني ويباينه يف اآلخر ،والطرفان املتباينان مها طرفا النتيجة.
وأقسامه أربعة:

األول
[القسم] ّ

املقسم ،وهو الذي يشرتك فيه احلمل ّيات بأرسها يف أحد طريف النتيجة
القياس ّ

وأجزاء االنفصال يف اآلخر ،وينتج محل ّية.

واملشرتك بني احلمل ّيات وأجزاء االنفصال هو احلدّ األوسط .والبدّ وأن يكون

مفهومات خمتلفة متعدّ دة بحسب تعدّ د أجزاء االنفصال واحلمل ّيات؛ إذ لو نقص عددها
عن عدد أجزاء االنفصال واحلمل ّيات لزم اتحّ اد قض ّيتني من احلمل ّيات يف الطرفني
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واحتاد قض ّيتني من أجزاء االنفصال فيهام؛ فإن كانت املنفصلة صغرى فتلك املفهومات

األول ،وحمموالت يف
حمموالت يف أجزاء االنفصال موضوعات يف احلمليات يف الشكل ّ
احلمل ّيات موضوعات يف أجزاء االنفصال يف الرابع؛ وإن كانت كربى فبالعكس.

وأ ّما الشكل الثاين والثالث فسواء كانت املنفصلة صغرى أو كربى فاملفهومات

حمموالت يف أجزاء االنفصال واحلمل ّيات يف الثاين وموضوعات فيهام يف الثالث.

ٍ
شكل كإجیاب ّ
ورشط اإلنتاج اشتامل التأليف عىل رشائط ّ
كل واحد من أجزاء
كل

االنفصال وك ّل ّية احلمل ّية إن كانت املنفصلة صغرى؛ وإن كانت كربى فاحلمل ّيات

األول.
موجبات وأجزاء االنفصال ك ّل ّية يف ّ

ٍ
ٍ
كل «ج» «ب» أو ّ
واحد ،مثل( :إ ّما ّ
شكل
كل «ج»
وقد يتّحد التأليف بأن يكون من

و«كل «د» «هـ») ،ينتجّ :
و(كل «ب» «هـ» » ّ
«د»)ّ ،
(كل «ج» «هـ») .وقد يتعدّ د ،مثل( :إ ّما
كل «ج» «ب» ّ
ّ
أوكل «ج» «د» أو ال يشء من «هـ» «ج») ،و(ال يشء من «ب» «ط»)،

و(ال يشء من «ط» د» ّ
و«كل «ط» «هـ ») ،ينتج( :ال يشء من «ج» «ط»).

اخللو؛ الحتامل اختالف زمان
وجيب كون املنفصلة موجبة ك ّل ّية حقيق ّية أو مانعة
ّ

صدق احلمل ّية وزمان صدق املنفصلة ،فال جتتمعان عىل الصدق ،فال إنتاج .ولو كانت

مانعة اجلمع مل جيب اجتامع اجلزء املشارك من املنفصلة مع ما يشاركه من احلمل ّية عىل
الصدق؛ إلمكان كذب جزئَي مانعة اجلمع الصادقة؛ بل لو كانت أجزاؤها نقائض

اخللو.
اخللو كانت منتجة بانقالهبا إىل مانعة ّ
ما جيب أن يكون يف مانعة ّ

كل «أ» «ب» أو ّ
مثال الشكل الثاين واملنفصلة صغرى( :إ ّما ّ
كل «أ» «ج») ،و(ال يشء

ّ
من «هـ» «ب») ،و(ال يشء من «هـ» «ج») .ومثال الكربىّ :
و(كل «أ»
(كل «أ» «ب»)،
«ج») ،و(إ ّما أن يكون ال يشء من «هـ» «ب» أو ال يشء من «هـ» «ج»).
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كل «ج» «أ» ّ
كل «ب» «أ» أو ّ
مثال الثالث واملنفصلة صغرى( :إ ّما ّ
وكل «ب» «هـ»

وكل «ج» «أ») ،و(إ ّما أن يكون ّ
(كل «ب» «أ» ّ
وكل «ج» «هـ» ) .مثال الكربىّ :
ّ
كل «ب»

«هـ» أو ّ
كل «ج» «هـ»).

و(كل «هـ» «ب»)ّ ،
كل «ج» «أ»)ّ ،
كل «ب» «أ» أو ّ
مثال الرابع( :إ ّما ّ
و(كل «هـ» «ج»).

كل «هـ» «ب» أو ّ
و(كل «ج» «أ») ،و(إ ّما ّ
(كل «ب» «أ»)ّ ،
وأيضاّ :
كل «هـ» «ج»).
ً

وع ّلة اإلنتاج وجوب صدق أحد أجزاء االنفصال مع ما يشاركه من احلمل ّية

منتجا للمطلوب.
قياسا ً
وانتظامها ً

[القسم] الثاين

(((

ٍ
أن يشارك ّ
واح��دة من احلمل ّيات جز ًء واح��دً ا من أج��زاء االنفصال ،لكن
كل

احلمل ّيات ال تشرتك يف حدّ غري األوسط وال أجزاء االنفصال.

اخللو من نتائج التأليف :إ ّما مع احتاد الشكل واشرتاك
وينتج منفصلة موجبة مانعة ّ

كل «أ» «ب» أو ّ
أجزاء االنفصال واحلمل ّيات يف األوسط ،مثل( :إ ّما ّ
كل «ج» «ب» أو

و(كل «ب» «ط») ،ينتج( :إ ّما ّ
و(كل «ب» «ح»)ّ ،
و(كل «ب» «هـ»)ّ ،
كل «د» «ب»)ّ ،
ّ
كل
كل «ج» «ح» أو ّ
«أ» «هـ» أو ّ
كل «د» «ط») .هذا مع اعتبار مشاركة جزء واحد من أجزاء
االنفصال حلملية واحدة.

وإن اعترب مشاركة اجلزء للحمل ّيات تكثرت النتائج .منتج هذا املثال(((( :إ ّما ّ
كل «أ»

كل «ج» «ح» أو ّ
كل «ج» «هـ» أو ّ
كل «أ» «ط» أو ّ
كل «أ» «ح» أو ّ
«هـ» أو ّ
كل «ج» «ط» أو

كل «د» «ح» أو ّ
كل «د» «هـ» أو ّ
ّ
كل «د» «ط»)؛

األول من املؤ ّلف من احلمل ّية واملنفصلة ،وهو أن يكون عدد احلمل ّيات
((( أي من أقسام القسم ّ
مساو ًيا ألجزاء االنفصال.
((( كذا يف األصل.
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أو ال مع اشرتاك أجزاء االنفصال واحلمل ّيات يف األوسط ،مثل( :إ ّما ّ
كل «أ» «ب»

و(كل «د» «ط»)ّ ،
و(كل «ب» «هـ»)ّ ،
كل «و» «ز»)ّ ،
كل «ج» «د» أو ّ
أو ّ
و(كل «ز» «ح»)،
كل «ج» «ط» أو ّ
كل «أ» «هـ» أو ّ
ينتج( :إ ّما ّ
كل (و) «ح»)؛

أو مع تعدّ د األشكال واشرتاك أجزاء االنفصال واحلمل ّيات يف األوسط ،مثل( :إ ّما

كل «ب» «ط»)ّ ،
كل «ج» «ب» أو ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
ّ
و(كل «ب» «هـ») ،و(ال يشء من «ك»
و(كل «ب» «ح») ،ينتج( :إ ّما ّ
«ب»)ّ ،
كل «أ» «هـ» أو ال يشء من «ج» «ك» أو بعض «ط»
«ح») .وتتكثر النتائج باالعتبار الذي تقدّ م.

كل «و» «ط»)ّ ،
كل «ج» «د» أو ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
أو ال مع االشرتاك ،مثل( :إ ّما ّ
و(كل

و(كل «و» «ح») ،ينتج( :إ ّما ّ
«ب» «هـ») ،و(ال يشء من «ك» «د») ّ
كل «أ» «هـ» أو ال يشء
من «ج» «ك» أو بعض «ط» «ح»).

[القسم] الثالث

أن يشارك ّ
كل واحدة من احلمل ّيات واحدً ا من أجزاء االنفصال ،ويشرتك أجزاء

االنفصال فقط أو احلمل ّيات فقط يف أحد اجلزئني غري األوسط.
اخللو من نتائج التأليفات.
وينتج مانعة
ّ

كل «أ» «ب» أو ّ
مثال ما يشرتك أجزاء املنفصلة فقط يف أحد الطرفني( :إ ّما ّ
كل «أ» «د»

و(كل «ج» «ح») ،ينتج( :إ ّما ّ
و(كل «د» «ط»)ّ ،
و(كل «ب» «هـ»)ّ ،
كل «أ» «ج»)ّ ،
أو ّ
كل
كل «أ» «ح») .وقد تقع املنفصلة كربى ،مثلّ :
كل «أ» «ط» أو ّ
«أ» «هـ» أو ّ
(كل «أ» «ب»)،

كل «د» «هـ» أو ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
و(كل «ط» «ز») ،و(إ ّما أن يكون ّ
ّ
ّ
كل
و(كل «ج» «د»)،
كل «ج» «هـ» أو ّ
كل «أ» «هـ» أو ّ
«ز» «هـ») ،ينتج( :إ ّما ّ
كل «ط» «هـ»).

كل «ج» «د» أو ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
مثال ما تشرتك احلمل ّيات فقط( :إ ّما ّ
كل «ط» «ح»)،
321

كل «أ» «هـ» أو ّ
وكل «ح» «هـ») ،ينتج( :إ ّما ّ
وكل «د» «هـ» ّ
و(كل «ب» «هـ» ّ
ّ
كل «ج» «هـ»

أو ّ
كل «ط» «هـ»).

[القسم] الرابع

ٍ
أن يشارك ّ
واحدة من احلمل ّيات واحدً ا من أجزاء االنفصال ،ويشرتك أجزاء
كل

االنفصال يف أحد احلدّ ين غري األوسط واحلمل ّيات يف اآلخر.

كل «أ» «ب» أو ّ
وينتج منفصلة مركبة من نتائج التأليفات مثل( :إ ّما ّ
كل «أ» «د» أو

ّ
ّ
ّ
و(كل «ط» «هـ») ،ينتج:
و(كل «ب» «هـ») ،و(ال يشء من «هـ» «د»)،
كل «ط» «أ»)،
(إ ّما ّ
كل «أ» «هـ» أو ال يشء من «أ» «هـ» أو بعض «أ» «هـ») .وقد يتفق بعض التأليفات،
ّ
ّ
كل «أ» «د» أو ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
مثل( :إ ّما ّ
و(كل «د»
و(كل «ب» «ج»)،
كل «أ» «هـ»)،

«ج») ،و(ال يشء من «هـ» «ج») ،ينتج( :إ ّما ّ
كل «أ» «ج» أو ال يشء من «أ» «ج»).

الق�سم الثاين(((� :أن يكون عدد احلمل ّيات �أكرث من �أجزاء االنف�صال
فاحلمل ّية الزائدة إن مل يشارك شي ًئا من أج��زاء االنفصال مل يكن هلا مدخل يف

القياس ّية.

ٍ
وحينئذ یكون هناك
وإن شاركت فذلك اجلزء املشارك هلا قد شارك ُأخ��رى،

قياسان :أحدمها باعتبار مشاركة ذلك اجلزء لتلك احلمل ّية ،والثاين باعتبار مشاركته

ل ُ
ألخرى.

ٍ
ولو تعدّ دت احلمل ّيات تعدّ د القياس ،ويكون ّ
واحد من هذين القياسني من أحد
كل

األقسام السابقة ،وينتج نتيجتي التأليفني احلاصلني من مشاركة ذلك اجلزء للحمل ّيتني،
األول منه.
((( أي :من املؤ ّلف من احلمل ّية واملنفصلة وقد سبق القسم ّ
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ومن نتائج التأليفات احلاصلة من مشاركة األجزاء األُخر لباقي احلمل ّيات ،مثاله( :دائماً
كل «أ» «د»)ّ ،
كل «أ» «ب» أو ّ
إ ّما ّ
و(كل «ب» «ج») ،و(ال يشء من «ب» «هـ») ،و(ال يشء

لـ(كل «ب» «ج») ،ينتج( :إ ّما ّ
(كل «أ» «ب») ّ
من «د» «ط») .فالقياس باعتبار مشاركة ّ
كل

«أ» «ج» أو ال يشء من «أ» «ط»)؛ وباعتبار مشاركة ّ
(كل «أ» «ب») لقولنا( :ال يشء من
«ب» «هـ») ،ينتج( :إ ّما ال يشء من «أ» «هـ» أو ال يشء من «أ» «ط»)؛ وباعتبار املشاركني
ينتج( :إ ّما ّ
كل «أ» «ج» أو ال يشء من «أ» «هـ» أو ال يشء من «أ» «ط»).

الق�سم الثالث� :أن يكون عدد احلمل ّيات � ّ
أقل من �أجزاء االنف�صال
اخللو مركبة من
فإن شاركت احلمل ّية أحد اجلزئنی ،ال غري ،فالنتيجة منفصلة مانعة ّ

اجلزء غري املشارك من املنفصلة ،ونتيجة التأليف بني احلملية واجلزء املشارك ،مثل( :إ ّما

كل «أ» «ب» أو ّ
و(كل «ج» «د») ،فـ(إ ّما ّ
ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
ّ
كل «أ» «د»)؛
كل «أ» «ج»)،
كل «أ» «ب» أو ّ
و(كل «د» «هـ») ،فـ(إ ّما ّ
ّ
كل «أ» «ب» أو ّ
ومثل( :إ ّما ّ
كل
كل «ج» «د»)،

«ج» «هـ»).

اخللو مؤلفة من نتيجتي التأليفني ،مثل( :إ ّما ّ
كل «أ»
وإن شاركهام معا فالنتيجة مانعة ّ

كل «أ» «هـ» أو ّ
و(كل «ب» «هـ») ،ينتج( :إ ّما ّ
ّ
«ب» أو ّ
كل «ج» «هـ»).
كل «ج» «ب»)،

كل «أ» «ب» أو ّ
ومثل( :إ ّما ّ
كل «أ» «د») ،و(ال يشء من «ب» «د») ،فـ(إ ّما ال يشء من

«أ» «د» أو ال يشء من «أ» «ب»).

كل «أ» «ب» أو ّ
ومثل( :إ ّما ّ
كل «ج» «د») ،و(ال يشء من «ب» «ج») ،ينتج( :إ ّما

ال يشء من «أ» «د» أو ال يشء من «ج» «ب»).
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الف�صل اخلام�س :يف امل�ؤ ّلف من املتّ�صالت واملنف�صالت
وأقسامه ثالثة:

[الق�سم] الأ ّول� :أن تكون ال�شركة يف جزء تا ّم منهما
األول عن الثاين ،وال الثالث عن الرابع؛
فإن كانت املتّصلة صغرى مل يتم ّيز الشكل ّ

األول عن الثاين وال الثاين عن الرابع .وعىل التقديرين فالرشكة
وإن كانت كربى مل يتم ّيز ّ

إ ّما يف مقدّ م املتّصلة أو تاليها.

ويشرتط يف اجلميع [ ]1إجیاب إحدى املقدّ متني ،و[ ]2ك ّل ّية إحدهیام :فإن كانت

صغرى واألوسط تاليها واملقدّ متان موجبتان ك ّليتان فاملنفصلة إن كانت مانعة اجلمع
أنتج القياس موجبة ك ّل ّية مانعة اجلمع؛ الستلزام امتناع اجلمع بني اليشء والالزم امتنا َعه

اخللو فالنتيجة متصلة جزئ ّية من نقيض األصغر وعني
بينه وبني امللزوم؛ وإن كانت مانعة ّ
األكرب ،مثل( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») ،و(دائماً إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز») [فـ( :قد
يكون إذا مل يكن «أ» «ب» فـ«هـ» «ز»)](((؛ الستلزام الصغرى( :ك ّلام مل يكن «ج» «د» مل
يكن «أ» «ب») ،والكربى( :ك ّلام مل يكن «ج» «د» فـ«هـ» «ز») ،وكذا إن كانت إحدامها

جزئ ّية.

اخللو ومها كل ّيتان أنتج
وإن كانت إحدامها سالبة فإن كانت املنفصلة وكانت مانعة
ّ

اخللو عن اليشء والالزم جوازه عنه وعن امللزوم؛ وإن
اخللو؛ الستلزام ّ
سالبة ك ّل ّية مانعة ّ

كانت إحدامها جزئ ّية فالنتيجة جزئ ّية ،وإن كانت مانعة اجلمع فعقيم ،الحتامل عموم ّية
الالزم ،فجاز أن جيامع ما يعاند امللزوم ،مثل( :ك ّلام كان هذا إنسانًا فهو حيوان) ،و(ليس
البتّة إ ّما أن يكون حيوانًا أو ال ناط ًقا) ،ويصدق العناد بني اإلنسان والال ناطق.
((( ما بني املعقوفني من املح ّقق ،فالحظ.
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اخللو أنتج ومها كليتان :
وإن كانت السالبة هي املتصلة ،فاملنفصلة إن كانت مانعة
ّ

خلو ،مثل( :ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» فـ«ج»
منفصلتني سالبتني كليتني إحدامها مانعة ٍّ

«د») ،و(دائماً إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز»)؛ لو مل يصدق (ليس البتّة إ ّما «أ» «ب» أو «هـ»
اخللو َلصدق (قد يكون إ ّما «أ» «ب» أو «هـ» «ز») ،ويلزمه (قد يكون إذا مل
«ز») مانع َة
ّ
يكن «هـ» «ز» فـ«أ» «ب») ،ويلزم املنفصلة (ك ّلام مل يكن «هـ» «ز» فـ«ج» «د») ،وينتج من
الثالث( :قد يكون إذا كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») وهو یكذب السالبة الكل ّية؛

والثانية مانع ُة مجعٍ ،وإلاّ لصدق (قد يكون إ ّما «أ» «ب» أو «هـ» «ز») ،ويلزمه

(قد يكون إذا كان «أ» «ب» مل يكن «هـ» «ز») ،وهو ينتج مع الزم املنفصلة نقيض
املتّصلة.

وإن كانت إحدامها جزئ ّية فإن كانت املتّصلة فالنتيجة جزئية سالبة مانعة اجلمع

خاصة ،ملا تقدم يف لزوم مانعة اجلمع؛ وإن كانت املنفصلة فالنتيجة سالبة جزئ ّية مانعة
ّ
اخللو خاصة ،ملا تقدّ م يف لزوم مانعة اخللو.
ّ

اخللو؛
وإن كانت املنفصلة مانعة اجلمع ومها كل ّيتان فالنتيجة سالبة جزئ ّية مانعة
ّ

ألنّه لو مل يصدق (قد ال يكون إ ّما «أ» «ب» أو «هـ» «ز») عند صدق (ليس البتّة إذا كان

اخللوَ ،لصدق الزم نقيضه
«أ» «ب» فـ«ج» «د») ،و(دائماً إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز») مانع َة ّ
(ك ّلام مل يكن «هـ» «ز» فـ«أ» «ب») ،فيجعل كربى لقولنا( :ك ّلام كان «ج» «د» مل يكن
األول( :ك ّلام كان «ج» «د» فـ«أ» «ب») ،وعكسه
«هـ» «ز») الالزم للمنفصلة ،وينتج من ّ

يناقض الصغرى.

وإن كانت املنفصلة جزئ ّية فالنتيجة ما تقدّ م ،وإن كانت املتّصلة جزئ ّية فعقيم؛

حجرا أو
لصدق (قد ال يكون إذا كان هذا حيوانًا فهو حجر) ،و(دائماً إ ّما أن يكون
ً
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اسا) ،ويصدق (قد ال يكون إذا كان هذا
حس ً
اسا) ،مع صدق (ك ّلام كان حيوانًا كان ّ
حس ً
ّ

حيوانًا فهو إنسان) ،و(دائماً إ ّما أن يكون إنسانًا أو ال حيوانًا) ،مع صدق (إ ّما أن يكون
حيوانًا أو ال حيوانًا).

اخللو ومها ك ّل ّيتان فالنتيجة سالبة ك ّل ّية
وإن كانت املنفصلة سالبة فإن كانت مانعة
ّ

اخللو ،مثل( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») ،و(ليس البتّة إ ّما «ج» «د» أو «هـ»
مانعة
ّ

اخللو عن اليشء والالزم
«ز») ،فـ(ليس البتّة إ ّما «أ» «ب» أو «هـ» «ز»)؛ الستلزام جواز ّ
اخللو عنه وعن امللزوم ،وإن كانت إحدامها جزئ ّية فالنتيجة جزئية.
جواز
ّ

اخللو فالقياس عقيم؛ إلمكان عموم ّية الالزم فيجامع ما يعاند
وإن كانت مانعة
ّ

ملزومه أو یالزمه ،مثل( :ك ّلام كان هذا إنسانًا فهو حيوان) ،و(ليس البتّة إ ّما أن
يكون حيوانًا أو ال ناط ًقا)؛ أو نقول يف الكربى( :ليس البتّة إ ّما أن يكون حيوانًا أو
ضاحكًا).

وإن كانت املتّصلة صغرى والرشكة مع مقدّ مها ،فإن كانتا موجبتني فاملنفصلة إن

اخللو ومها كل ّيتان فاملنفصلة موجبة ك ّل ّية مانعة
كانت مانعة
اخللو((( ،مثل( :ك ّلام كان «أ»
ّ
ّ

«ب» فـ«ج» «د») ،و(دائماً إ ّما «أ» «ب» أو «هـ» «ز») ،ينتج( :دائماً إ ّما «ج» «د» أو «هـ»
اخللو عنه وعن الالزم؛ وإن
امتناع
اخللو عن الشـيء وامللزوم
«ز») ،الستلزام امتناع
ّ
َ
ّ
كانت إحدامها جزئ ّية فالنتيجة جزئ ّية .وإن كانت مانعة اجلمع ومها ك ّل ّيتان أو إحدامها

جزئ ّية فالنتيجة متّصلة جزئ ّية من عني األصغر ونقيض األكرب ،فإذا فرضنا الكربى

مانعة اجلمع استلزمت (ك ّلام كان «أ» «ب» مل يكن «هـ» «ز») ،وينتج الصغرى من الثالث
املطلوب.

ّ
وکأن اجلملة غري مستقيمة.
((( کذا يف األصل،
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وإن كانت املنفصلة سالبة فإن كانت مانعة اجلمع فالنتيجة سالبة ك ّل ّية مانعة اجلمع،

مثل( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») ،و(ليس البتّة إ ّما «أ» «ب» أو «هـ» «ز») ،ينتج:
جوازه
(ليس البتّة إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز»)؛ الستلزام جواز اجلمع بني الشـيء وامللزوم
َ
اخللو
بينه وبني الالزم .وإن كانت إحدامها جزئ ّية فالنتيجة جزئ ّية .وإن كانت مانعة
ّ

جوازه عنه وعن الالزم ،الحتامل
اخللو عن اليشء وامللزوم
فعقيم؛ إذ ال يلزم من جواز
ُ
ّ

العموم ّية.

اخللو ومها ك ّل ّيتان أنتج مانعتَي
وإن كانت السالب ُة املتّصلة فاملنفصلة إن كانت مانعة ّ

وخلو ،مثل( :ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») ،و(دائماً إ ّما «أ» «ب» أو «هـ»
مجع
ّ
«ز»)[ ،فـ]ـلو مل يصدق (ليس البتّة إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز») مانعة اجلمع لصدق نقيضه

ويلزمه (قد يكون إذا كان «ج» «د» فليس «هـ» «ز») ،فيجعل صغرى لقولنا( :ك ّلام مل
يكن «هـ» «ز» فـ«أ» «ب») الالزم للمنفصلة ،وينتج ما ينعكس إىل نقيض الصغرى؛ ولو

اخللو لصدق نقيضها (إ ّما «ج» «د» أو «هـ» «ز») ،ويلزمه (قد يكون إذا
مل يصدق مانعة
ّ
مل يكن «هـ» «ز» فـ«ج» «د») ،فإذا جعل كربى لقولنا( :ك ّلام مل يكن «هـ» «ز» فـ«أ» «ب»)
الالزم للمنفصلة ،أنتج من الثالث( :قد يكون إذا كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») وهو يناقض

الصغرى.

اخللو ملا تقدّ م .وإن كانت
وإن كانت املنفصلة جزئ ّية فالنتيجة جزئ ّية سالبة مانعة
ّ
ِ
(*)
لصدق (قد ال يكون إذا كان هذا حيوانًا فهو إنسان) ،و(دائماً إ ّما أن
املتّصلة فعقيم

يكون حيوانًا أو ال إنسانًا) مع صدق (إ ّما أن يكون إنسانًا أو ال إنسانًا)؛ وإن كانت مانعة

اخللو ،سواء كانتا ك ّل ّيتني أو إحدامها ،مثل( :ليس
اجلمع فالنتيجة سالبة جزئية مانعة
ّ
البتّة أو :قد ال يكون إذا كان «ج» «د» فـ«أ» «ب») ،و(قد يكون أو :دائماً إ ّما «ج» «د» أو
اخللو لصدق
«هـ» «ز»)[ ،فـ]ـلو مل يصدق (قد ال يكون إ ّما «أ» «ب» أو «هـ» «ز») مانعة
ّ
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نقيضها ويلزمها (ك ّلام مل يكن «هـ» «ز» فـ«أ» «ب») ،ويلزم املنفصلة (قد يكون إذا كان

«ج» «د» مل يكن «هـ» «ز») ،وينتج( :قد يكون إذا كان «ج» «د» فـ«أ» «ب») ،وهو يناقض
الصغرى .ولو كانت املنفصلة ك ّل ّية لزمها (ك ّلام كان «ج» «د» مل يكن «هـ» «ز») ،وينتج:

(ك ّلام كان «ج» «د» فـ«أ» «ب») ،وهو يناقض الصغرى اجلزئ ّية.

كاألول ،وهو أن تكون املتّصلة
وإن كانت املتّصلة كربى والرشكة مع التايل فحكمه
ّ

صغرى والرشكة مع تاليها؛ إلاّ يف املتّصلة اجلزئ ّية املوجبة الالزمة من القياس املذكور

فإنا كالثاين ،وهو أن تكون املتّصلة
املركبة من عني أحد الطرفني ونقيض اآلخر ،هّ
صغرى والرشكة مع املقدّ م.

وإن كانت املتّصلة كربى والرشكة مع مقدّ مها فحكمه كالثاين ،إلاّ ّ
أن املتّصلة اجلزئية

فإنا
املوجبة الالزمة من القياس املذكور املركبة من عني أحد الطرفني ونقيض اآلخر هّ

األول.
فيه كام يف ّ

وإن كانت املنفصلة حقيق ّية موجبة أنتجت يف ّ
كل موضع ينتج فيه موجبة مانعة

أخص من ّ
كل منهام؛ وإن كانت سالبة
اخللو ما تنتجانه ،لكوهنا
اجلمع وموجبة مانعة
ّ
ّ
للخلو تلك النتيجة يف ذلك
فعقيم ،وإلاّ ألنتجت السالبة املانعة للجمع واملانعة
ّ
القياس؛ ّ
أخص منها ومها ال تنتجان مجعا يف يشء من األقیسة
ألن كلاًّ من السالبتني
ّ

املذكورة.

الق�سم الثاين(((� :أن تكون ال�شركة يف جزء غري تا ّم منهما
وله نتيجتان :إحدامها متّصلة مركّبة من اجلزء غري املشارك من املتّصلة ونتيجة

التأليف من اجلزء املشارك منها ومن املنفصلة؛ والثانية منفصلة مركّبة من اجلزء غري
((( أي :من أقسام املؤ ّلف من املتّصالت واملنفصالت.
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املشارك من املنفصلة ومن نتيجة التأليف من اجلزء املشارك منها ومن املنفصلة(((.
وأقسامه أربعة؛ ّ
ألن املتّصلة إ ّما صغرى أو كربى ،وعىل كىل التقديرين فالرشكة إ ّما

يف مقدّ مها أو تاليها.

ويشرتط يف اجلميع إجی��اب املنفصلة واشتامل املشاركني يف ك ّ��ل شكل علی

رشائطه.

األول( :ك ّلام كان «ج» «د» فـ«أ» «ب») ،و(دائماً إ ّما
األول من القسم ّ
مثال الشكل ّ

ّ
كل «د» «ط» أو «هـ» «ز») ،ينتج( :قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإ ّما «ج» «ط» أو «هـ»
أيضا( :إ ّما أن يكون «هـ» «ز» وإ ّما أن يكون قد يكون إذا كان ّ
كل «ج» «ط»
«ز») ،وينتج ً
فـ«أ» «ب») .وقس عليه الباقي.

املقدمتني غري
جزء تا ًّما من �إحدى ّ
[الق�سم] الثالث� :أن يكون الأو�سط ً
تا ّم من الأُخرى
وإنّام يتح ّقق بأن تكون إحدى طريف إحدى املقدّ متني رشطية تشارك املقدّ مة األُخرى
يف ٍ
احلميل
جزء تا ٍّم منهام ،فالتا ّم إن كان جز ًءا من املتّصلة فحكمه حكم املركّب من
ّ
احلميل هناك ،مثل( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د»)،
واملنفصل ،ويكون املتّصل هنا مكان
ّ

و(دائماً إ ّما ك ّلام كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز» أو «ح» «ط») ،ينتج( :إ ّما ك ّلام كان «أ» «ب»
فـ«هـ» «ز» أو «ح» «ط»)؛ وإن كان جز ًء من املنفصلة فحكمه حكم القياس املركّب من

احلميل واملتّصل وتكون املنفصلة هنا مكان احلمل ّية ،مثل( :دائماً إ ّما أن يكون «أ» «ب» أو
ّ
«ج» «د») ،و(ك ّلام كان ك ّلام كان «ج» «د» فـ«هـ» «ز» فـ«ح» «ط») ،ينتج( :قد يكون إذا

كان «ح» «ط» فإ ّما «أ» «ب» أو «هـ» «ز»).

((( کذا يف األصل ،والظاهر رجوع الضمری يف قوله األخری« :من اجلزء املشارك منها» إلی املتّصلة.
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الف�صل ال�ساد�س :يف القيا�س اال�ستثنائي
وفيه أحد عرش((( بح ًثا:

[البحث الأ ّول :يف � ّأن اال�ستثناء يجب �أن يكون ق� ّضية]

أ :االستثناء جيب أن يكون قض ّية ،وال جيوز أن تكون هي املقدّ مة؛ وإلاّ لزم
ٍ
وحينئذ جيب
االستدالل باليشء عىل نفسه ،هذا خلف؛ فيجب أن تكون جز ًء منها.

أن تكون املقدّ مة رشط ّية؛ الستحالة محل بعض األقوال اجلازمة عىل البعض ،فيجب أن

يكون الربط باتّصال أو انفصال؛ فإنّك قد عرفت ّ
أن الرشط ّية إ ّما متّصلة أو منفصلة،
االستثنائي مركّب من مقدّ متني :إحدامها رشط ّية
فاملقدّ مة ال ختلو عنهام ،فإذن القياس
ّ
رفع ليلزم منه وضع اآلخر أو رفعه.
واألُخرى
وضع ألحد جزئَیها أو ٌ
ٌ

و ّملا كانت الرشط ّية قد ترتكّب من محل ّيتني أو رشط ّيتني أو من خلط منهام فال جيب

يف املقدّ مة االستثنائ ّية التي هي وضع أو رفع أن تكون محل ّية ،بل قد تكون رشط ّية إن
كانت الرشط ّية مركّبة من رشط ّيتني أو من رشط ّية هي املقدّ م ومحل ّية هي التايل إن استثنى

العني؛ وبالعكس إن استثنى النقيض.

[البحث الثاين :يف �أن ال�شرط ّية مبنزلة الكربى يف احلمل ّيات
واال�ستثناء مبنزلة ال�صغرى فيها]
ب :الرشط ّية هنا جتري جمرى الكربى يف احلمل ّيات واالستثناء جيري جمرى الصغرى؛

أن ّ
ألن معنى الكربى يف احلمل ّيات ّ
ّ
كل ما ثبت له األوسط بالفعل فاألكرب ثابت له ،وهو

أن ّ
قوة (ك ّلام حت ّقق األوسط بالفعل يف يشء حت ّقق األكرب فيه) ،ومعنى الصغرى ّ
كل
يف ّ
هوز.
((( يف األصل( :يا) ،وهو إشارة إىل الرقم (أحد عرش) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
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ما ثبت له األصغر بالفعل فاألوسط ثابت له ،وهو يف ق ّ��وة ّ
أن األوس��ط حت ّقق يف
رشطية مت ٍ
ٍ
ٍ
واالقرتاين من
ّصلة
قياس
األصغر ،ويلزم حت ّقق األكرب يف األصغر ،وهذا يف
ّ
األول(((.
ّ

[البحث الثالث :يف وجوب كون ال�شرط ّية ك ّل ّية �إن كان اال�ستثناء
جزئ ًّيا وجواز كونها جزئ ّية �إن كان كل ًّيا]

ج :الرشط ّية املستعملة يف هذا القياس جيب أن تكون ك ّل ّية إن كان االستثناء جزئ ًّيا.
ٍ
حينئذ جاز أن خيتلف زمان الربط باالتصال أو االنفصال وزمان
إذ لو كانت جزئ ّية
االستثناء ،فال حيصل إنتاج؛ ّ
ألن رشطه اجتامع املقدّ متني عىل الصدق.
وهل جيوز أن تكون جزئ ّية عىل تقدير ك ّل ّية االستثناء؟
أي شيئني ُفرضا .فإذا كان املقدّ م صاد ًقا
منع بعضهم(((؛ لصدق املالزمة اجلزئ ّية بني ّ

دائماً والتايل كاذب دائماً فإذا استثنى املقدّ م دائماً أنتج صدق التايل يف اجلملة مع أنّه كاذب

دائماً  .ولو استثنى نقيض التايل دائماً أنتج نقيض املقدّ م يف اجلملة مع كذبه دائماً .
والتحقيق أنّه ال مالزمة هنا.

ال يقال :لو ثبت اللزوم عىل بعض االعتبارات ثبت اللزوم دائماً ّ .
فإن ما ال يكون

الز ًما ال يصري الز ًما ليشء من األوقات.

ٍ
حينئذ إنّام
ألنّا نمنع املالزمة األُوىل .وسند ُه التن ّفس لإلنسان؛ س ّلمناه ،لكن اإلنتاج

يتح ّقق عند ك ّل ّية القضية وهو املطلوب.

((( كذا يف األصل.
((( نسبه يف األرسار اخلف ّیة إىل ّ
املتأخرینُ .ينظر :ص186و ،187رشح املطالع ،ص  ،329حاشیة
الدواين ،القسم الثاين ،ص.232
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[البحث الرابع :يف وجوب كون ال�شرط ّية موجبة � اّإل يف بع�ض ال�صور]

د :جيب أن تكون الرشط ّية موجبة؛ ّ
ألن سلب االتّصال بني أمرين مع فرض

وقوع أحدمها أو عدمه ال يوجب شي ًئا؛ ّ
ألن سلب االتصال يصدق مع التعاند وعدمه،

والكم املتخالفتني يف الكيف
نعم ،لو أوجبنا التالزم بني املتّصلتني املتوافقتني يف املقدّ م
ّ
االستثنائي من املتّصلة السالبة.
املتناقضتني يف التايل أنتج
ّ

وأيضا سلب التنايف بني جزئَي املنفصلة مع احلكم بثبوت أحدمها أو نفيه ال ينتج
ً

شي ًئا.

[البحث اخلام�س :يف وجوب كون ال�شرط ّية لزوم ّية �إن كانت متّ�صلة� ،أو
عناد ّية �إن كانت منف�صلة]

هـ :الرشط ّية إن كانت متّصلة وجب أن تكون لزوم ّية؛ ّ
ألن تركيبه من االتفاق ّية

ال یفيد شي ًئا؛ ّ
فإن االتصال مسبوق بالعلم بوجود التايل ،فال جيوز استفادته من االستثناء
ّ
املتأخر عن االتصال ،وإلاّ دار.

وال ينتج استثناء النقيض للنقيض؛ ّ
ألن االتفاقي هو الذي یطابق وجوده وجو َد

غريه ،وما ال وجود له يف نفسه يستحيل أن یطابق وجوده وجود غريه.

ال يقال :إذا صدق (ك ّلام كان اإلنسان ناط ًقا فاحلامر ناهق) َصدَ َق( ،إذا مل يكن

احلامر ناه ًقا فاإلنسان ليس بناطق)؛ وإلاّ لصدق نقيضه ويلزمه (قد يكون إذا مل يكن

احلامر ناه ًقا فاإلنسان ناطق) ،ينتج مع األصل( :قد يكون إذا مل يكن احلامر ناه ًقا فاحلامر
ناهق) ،هذا خلف.

ألنّا نقول :إنّه ليس بخلف؛ ّ
ألن معناه قد يكون إذا مل يكن احلامر ناه ًقا يف الفرض

فاحلامر ناهق يف الواقع.
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وإن كانت منفصلة قيل :جيب أن تكون عناد ّية؛ ّ
ألن املنفصلة االتفاق ّية لـماّ مل متنع

صدق جزئَیها وال كذهبام مل جيب من صدق أحد جزئَیها كذب اآلخر وال من كذب
أحدمها صدق اآلخر.

وليس بج ّيد؛ ّ
ألن املطلوب ليس الوجوب .نعم ،ال يفيد شي ًئا كام يف املتّصلة.

[البحث ال�ساد�س :يف عدم �إنتاج ا�ستثناء نقي�ض امللزوم وعني الالزم]

وّ :ملا كانت قض ّية اللزوم وجوب متابعة الالزم للملزوم يف الوجود لزم من وجود

امللزوم وجود الالزم ومن عدم الالزم عدم امللزوم ،وكان استثناء عني املقدّ م ينتج عني
التايل واستثناء نقيض التايل ينتج نقيض املقدّ م ،قضي ًة ل ّلزوم.

أعم من ملزومه مل يكن استثناء عني الالزم وال نقيض
و ّملا احتمل كون الالزم ّ

تصحيحا للعموم.
منتجا ليشء
ً
امللزوم ً

األول؛ ّ
فإن عدم امللزوم الزم لعدم الالزم ،فیكون
واالستثناء الثاين((( بواسطة ّ

االستدالل بانتفاء الالزم عىل انتفاء امللزوم استدالل((( بوجود امللزوم عىل وجود

الالزم.

[البحث ال�سابع :دفع �شبهة]
ز :قيل :إذا كان الالزم متساو ًيا كانت الناتج((( أرب ًعا.

ألن هناك لزومني يف احلقيقةّ ،
وليس بج ّيد؛ ّ
وكل واحد منهام ينتج نتيجتني.

((( أي :استثناء نقيض الالزم إنّام هو بواسطة استثناء عني امللزوم.
((( يف األصل« :استدالل».
((( كذا والصحيح« :النتائج».
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[البحث الثامن :كیف ّیة الإنتاج �إذا كانت املنف�صلة حقیق ّیة]
ح :املنفصلة((( إن كانت حقيق ّية أنتجت أربع نتائج :اثنتان منها من عني أيهّام كان

إلنتاج نقيض اآلخر ،واثنان منها من نقيض أيهّ ام كان إلنتاج عني اآلخر .هذا إذا كانت
ذات جزئنی.

وإن كانت أكثر فإن استثنيت نقيض أي ٍ
جزء كان أنتج منفصلة مركّبة من باقي
ّ

استثنيت نقيض جزء آخر من هذه النتيجة أنتج عني الباقي إن كانت
ثم إذا
َ
األجزاءّ .

ذات ثالثة أجزاء؛ وإلاّ أنتج منفصلة ُأخرى ،وهكذا تتك ّثر القياسات بحسب كثرة

استثنيت عني أحدها أنتج نقيض الباقي ،فلك أن تعتربه نتيج ًة واحدة
األجزاء .وإن
َ
ٍ
مساو؛ لكنه زائد ،فليس إ ّما
منفصلة سالبة ،كام تقول( :العدد إ ّما زائد أو ناقص أو

ناقصا أو مساو ًيا).
ً

ناقصا).
ولك أن تعتربه نتيجتني محل ّيتني بأن تقول( :فليس مساو ًيا وال ً

[البحث التا�سع :كيفية �إنتاج املنف�صلة املانعة للجمع واملانعة للخل ّو]
أي جزء كان منها ينتج
ط :غري احلقيق ّية إن كانت مانعة اجلمع كان استثناء عني ّ

نقيض البواقي ،فذات اجلزئنی تنتج نتيجتني وتتعدّ د النتائج بحسب تعدّ د األجزاء.

األول فلصدق((( نقيض أحد املتعاندين
وال تنتج استثناء النقيض للعني وال النقيض؛ أ ّما ّ
اخللو عنهام.
مع عني اآلخر؛ وأ ّما الثاين فإلمكان
ّ

منتجا لعني اآلخر إن كانت
أي جزء كان ً
اخللو كان استثناء نقيض ّ
وإن كانت مانعة ّ

ذات جزئنی؛ وملنفصلة مركبة من عني الباقي إن كانت أكثر.
((( يف األصل« :املتّصلة».
((( يف األصل« :فلیصدق».
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ِ
األول فإلمكان اجلمع بينهام؛ وأ ّما
العني
وال ينتج استثناء
َ
العني وال النقيض؛ أ ّما ّ

الثاين فلعدم وجوب التالزم ،إذ وجوب صدق أحدمها ال يوجب التالزم بينهام.

أن االستثناءات املنفصلة أنتجت لكوهنا يف قوة املتّصلة؛ ّ
واعلم ّ
فإن وضع أحد

اجلزئنی أو رفعه يستلزم رفع اآلخر أو وضعه.

مقدم املت�صلة �أو حّ
املقدم
اتاد ّ
[البحث العا�شر :يف ا�شرتاط ك ّل ّية ّ
واال�ستثناء من حيث املو�ضوع يف الإنتاج]

ي :ك ّل ّية املتّصلة ال تكفي يف اإلنتاج إلاّ مع ك ّل ّية املقدّ م أو اتحّ اد املقدّ م واالستثناء(((؛

ثم
فإنّا إذا قلنا( :ك ّلام كان «أ» «ب» فـ«ج» «د») ،أو (ك ّلام كان بعض «أ» «ب» فـ«ج» «د»)ّ ،
قلنا( :لكن «أ» «ب») مل ينتج شي ًئاّ .
اجلزئي يكفي يف صدقه اتّصاف
ألن املقدّ م املهمل أو
ّ
شخص واحد من أفراد األلف بالباء؛ فإذا قلنا( :لكن «أ» «ب») جاز أن يكون األلف

الذي صار «ب»((( يف هذا االستثناء غري األلف الذي كان موضو ًعا يف مقدّ م املتّصلة،

ِ
نستثن عني املقدّ م
وحينئذ ال حيصل اجلزم باستثناء عني املقدّ م ،فال حيصل اإلنتاج؛ ألنّا مل

قط ًعا ،بل ما حيتمل أن يكون املقدّ م .نعم ،لو استثنينا بمقدّ مة ك ّل ّية حتقق استثناء عني املقدّ م
فأنتج.

[البحث احلادي ع�شر� :إ�شكال وجواب]
األول((( :النفس إن مل يكن هلا فعل بذاهتا فال يمكن أن يكون هلا
يا :قيل يف التعليم ّ
((( أي ّاحتاد البعض الذي هو موضوع املقدّ م والبعض الذي هو موضوع االستثناء .أو فقل:
احلقيقي.
اتحّ ادمها يف املوضوع
ّ
((( يف األصل« :صارت»
((( ُينظر للتفصیل :الشفاء ،املنطق ،ج ،2ص.399-398
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قوام بذاهتا؛ وإن كان هلا فعل بذاهتا كان هلا قوام بانفرادها.
ونُسب إىل اخلطأ يف هذا القول؛ ألنّه استثنى نقيض املقدّ م إلنتاج نقيض التايل.
واعتذر بعضهم بجريان هذا االستثناء يف اللزوم بحسب اإلمكان ،كام تقول( :إن

كان هذا حيوانًا فيمكن أن يكون إنسانًا) ،فاستثناء عني التايل ينتج عني املقدّ م واستثناء
نقيض التايل بعكس حكم االستثناءات.
نقيض املقدّ م ينتج َ

ِ
ِ
وكون اإلمكان ذهن ًّيا
يتعمم احلكم؛
وخ َّط َأهم الشيخ بأمرين :خصوص ّية املا ّدة ،فال ّ

ال خارج ًّيا؛ أو :ليس يف اخلارج يمكن أن يكون إنسانًا؛ بل إ ّما أن جيب كونه إنسانًا
أو ُيمنَع .ولو قلنا( :إن كان هذا حيوانًا أمكن أن يكون أبیض ،لكنّه أبیض أو :ليس
بأبیض ،أو :إنّه حيوان ،أو :ليس بحيوان) مل يلزم يشء ،ف ُعلم عدم اإلنتاج.
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املر�صد اخلام�س
يف لواحق القيا�س
وفيه فصول:

[الف�صل] الأ ّول :يف قيا�س اخللف
وفيه ستّة((( أبحاث

[البحث الأ ّول :يف تعريفه وكيف ّية �إنتاجه]
قياس ُيطلب فيه إثبات الشـيء بإبطال الزم نقيضه املستلزم إلبطال نقيضه
أٌ :

املستلزم ثبوتَه .وهو من القياسات املركّبة ،وترتكّب من قياسني:

حق،
أحدمها
غري ٍّ
رشطي مؤ ّلف من متّصلة ومحل ّية مقدّ م املتّصلة ُ
ٌّ
فرض املطلوب َ

ُ
صدق نقيضه ،واحلمل ّية مقدّ مة صادقة يف نفس األمر أو يف الفرض تشارك
وتاليها
املتصلة يف تاليها ،وينتج متّصل ًة مقدّ مها مقدّ م األُوىل وتاليها نتيجة التأليف بني تايل

األُوىل واحلمل ّية.

ثم ُيستثنى نقيض تاليها لصدق
والثاين استثنائي مقدّ مته الرشط ّية هذه النتيجةّ ،

فرضا .فينتج نقيض مقدّ مها ،ويلزم منه ثبوت املطلوب.
نقيضه ً

صدق (ليس ّ
ُ
كل «ج» «ب») ،و َم َعنا مقدّ متان صادقتان :إحدامها:
املطلوب
مثلاً :
ُ
هوز.
((( يف األصل( :و) ،وهو إشارة إىل الرقم (ستّة) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
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كل «ج» «أ») ،فنقول( :لو مل يصدق ليس ّ
(كل «ب» «أ») ،والثانية( :ليس ّ
ّ
كل «ج» «ب»)
و(كل «ب» «أ») ،ینتج( :لو مل يصدق ليس ّ
ّ
لصدق نقيضه ،وهو ّ
كل
(كل «ج» «ب»)،
«ج» «ب» لصدق ّ
ثم نستثنى فنقول( :لكن ليس
«كل «ج» «أ») ،وهذا هو القياس ّ
األولّ ،

كذب (لیس ليس ّ
ّ
كل «ج» «ب») ،ويلزمه صدق (ليس كل «ج»
كل «ج» «أ») ،فينتج
َ
«ب») وهو املطلوب.

وظاهر ّ
أن هذا القياس يتو ّقف عىل مقدّ متني متس ّلمتني إحدامها :ما قرنت باملتّصلة،
ٌ

والثانية :نقيض تايل النتيجة ،وهو االستثناء.

[البحث الثاين :حتليل �آخر لقيا�س اخللف]
األول هذا القياس يف االستثناءات ومل يذكر االقرتانات الرشط ّية
ب :عدّ يف التعليم ّ

فيه ،والتحليل الذي قلناه يستدعي تركّبه من قياسني:

ّ
املتأخرين؛ أ ّما ّأولاً  :فألنّه ليس من
��ي ،فاستبعده بعض
أحدها
اق�تراين رشط ّ
ّ
ّ
الرشطي فكيف يذكر املركّب من
األول مل يذكر
االستثناءات؛ وأ ّما ثان ًيا:
فألن املع ّلم ّ
ّ
حمضا من متّصلة مقدّ مها نقيض املطلوب ،وحيتاج يف
دون ذكر أجزائه وجعله استثنائ ًيا ً
كل «ج» «ب») ،واحلمل ّية ّ
بيان املالزمة إىل محل ّية متس ّلمة .مثلاً املطلوب( :ليس ّ
(كل

كل «ب» «د» فإن كان ّ
(كل «ج» «ب») ،فنقولّ ( :ملا كان ّ
«ب» «د») ،واملقدّ م ّ
كل «ج»
ثم نقول( :لكن ليس ّ
«ب» ّ
كل «ج»
فكل «ج» «د») ،إلنتاج املقدّ م مع احلمل ّية تاليهاّ ،

«د») ،فـ(ليس ّ
كل «ج» «ب»).

[البحث الثالث :طرق �أُخر يف حتليل قيا�س اخللف]

هنا طرق ُأخر:
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كل «ج» «ب» أو ّ
ج :منها أن يقال( :إ ّما ّ
كل «ب» «أ») مانعة اجلمع ،إذ لو اجتمعا

ّ
(كل «ج» «أ») ،لكن ليس ّ
َصدَ َق ّ
و(كل «ب» «أ») صادق
کل «ج» «أ» ،عىل أنّه صادق،
فرضا .فيكذب ّ
(كل «ج» «ب») ،فيصدق نقيضه.
ً

اخللو؛ لصدق ّ
كل «ج» «ب» أو ّ
ومنها أن ُيقال( :إ ّما ليس ّ
(كل
كل «ج» «أ») مانعة
ّ

(كل «ج» «ب») أو( :ليس ّ
فرضا .فإ ّما أن يصدق معه ّ
كل «ج» «ب»)؛ فإن
«ب» «أ») ً
األول ّ
ثم نقول( :لكن
اخللو؛ وإن صدق الثاين امتنع ّ
فكل «ج» «أ» ،فامتنع ّ
صدق ّ
اخللوّ .
كل «ج» «أ») عىل أنّه صادق ،فثبت (ليس ّ
ليس ّ
كل «ج» «ب»).

ِ
لصدق ّ
كل «ج» «ب» ّ
ومنها أن يقال( :إن كان ّ
(كل «ب» «أ»)،
فكل «ج» «أ»)؛

كل «ج» «أ») ،فـ(ليس ّ
(لكن ليس ّ
كل «ج» «ب»).

وكل «ب» «أ»ّ ،
كل «ج» «ب» ّ
ومنها أن نقول( :إن كان ّ
فكل «ج» «أ»)( ،لكن ليس

ثم نستثني فنقول( :لكن ّ
كل «ج» «ب» ّ
كل «ج» «أ») ،فـ(ليس ّ
ّ
كل
وكل «ب» «أ»)ّ ،

«ب» «أ») ،فـ(ليس ّ
كل «ج» «ب») .وهذا مركّب من قياسني استثنائ ّيني.
وباجلملة ّ
فكل هذه الطرق البدّ فيها من مقدّ متني متس ّلمتني.

[البحث الرابع :يف عدم ا�شرتاط اخللف بوجود قيا�س على بطالن
التايل]

ُ
صدق
د :ال يشرتط يف اخللف لبيان بطالن التايل إىل قياس((( ،فإنّه لو كان املطلوب

(ال يشء من «ج» «ب» باإلطالق العا ّم) ،وكانت املقدّ مة املتس ّلمة هي ّ
(كل «ب» «أ»
ما دام «ب» ال دائماً ) فنقول :لو مل يصدق املطلوب لصدق نقيضه ،وهو ال جيامع املقدّ مة
املتس ّلمة ،فيكون كاذ ًبا.
((( كذا يف األصل.
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[البحث اخلام�س :يف � ّأن اخللف ال يفيد تعيني املطلوب يف املطالب
التي ال تتعي]
مبني عىل نقيض
هـ :اخللف يف املطالب التي ال تتعينّ ال يفيد تعيني املطلوب ،ألنّه ّ

املطلوب وذلك يقتيض تعيينه.

وقد يتّفق أن يوضع َبدَ ل املطلوب غريه ممّا ُی َظ ّن أنّه املطلوبّ ،
فإن بعض((( الربهان

دل عىل صدقه ومل ّ
ّ
يدل عىل أنّه املطلوب .كام يف جهات العكوس ونتائج األقيسةّ ،
فإن

للعريف
منتجا
القياس إذا كان
اخلاص ،ت ََّم((( الربهان عىل إبطال نقيض املمكن العام
ّ
ً
ّ

واملطلق العا ّم ،مع هّأنام الزمان للمطلوب ال نفسه.

[البحث ال�ساد�س :يف تقابل قيا�س اخللف وامل�ستقيم و�إمكان ر ّد ّ
كل
واحد �إىل الآخر]

و :قياس اخللف قد ير ّد إىل املستقيم وبالعكس ،ومها متقابالن؛ ّ
فإن املستقيم

توجهه ويتأ ّلف ممّا يناسب املطلوب ،ويشرتط فيه تسليم
يتوجه إىل إثبات املطلوب ّأول ّ
ّ
املقدّ مات أو ما جيري جمرى التسليم ،واملطلوب فيه ال يكون موضو ًعا ّأولاً .

يتوجه إىل إثبات املطلوب ّأولاً  .بل إىل إبطال نقيضه ،ويشتمل عىل
واخللف ال ّ

ما يناقض املطلوب .وال يشرتط تسليم املقدّ مات ،بل كوهنا بحيث لو ُس ِّلمت أنتجت،
ويكون املطلوب موضو ًعا ّأولاً ومنه ينتقل إىل نقيضه.

ور ّد املستقيم إىل اخللف كام تقدّ م يف نتائج األشكال الثالثة ،وهو بإضافة نقيض

النتيجة املطلوب إثباهتا إىل إحدى املقدّ متني ،وينتج مقابل األُخرى املتّفق عليها ،فيعلم
((( هکذا قرأناه ،وصورة ما يف األصل هکذا:
((( يف األصل« :ثم».
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استحالة النتيجة .وليس ذلك للمقدّ مة املس ّلمة وال للتأليف املنتج لذاته ،فهو من وضع
نقيض النتيجة املطلوبة.

َ
املحال دون أجزائه ،فال يلزم كذب نقيض
اعرتض بإمكان استلزام املجمو ِع

النتيجة.

وليس بج ّيد؛ ّ
فرضا عىل معنى مطابقتها ملا يف نفس األمر،
فإن املس ّلمة صادقة ً

وصورة القياس صحيحة(((؛ فلو كان نقيض النتيجة صاد ًقا بمعنى املطابقة لزم إنتاج

املحال.

وأ ّما ر ّد اخللف إىل املستقيم فبإضافة نقيض النتيجة املحالة أعني املقدّ مة املتفق

عليها إىل القض ّية املتس ّلمة لينتج املطلوب عىل هيئة أحد األشكال ،كام تقدّ م يف املثال،

(كل «ج» «ب») إذا ُأضيف نقيضها إىل املقدّ مة املس ّلمة ،وهي ّ
فإن النتيجة املحالة ّ
ّ
(كل

«ب» «أ») أنتج املطلوب عىل االستقامة ،وهو (ليس ّ
كل «ج» «أ»).

[الف�صل] الثاين :عك�س القيا�س
وضمه إىل إحدى املقدّ متني؛ لينتج
وهو أخذ مقابل النتيجة بالضدية أو التناقض
ّ

ضم مقابل املطلوب إىل مقدّ مة
مقابل األُخرى ،ون ََس ُب ُه قياس اخللف ،الشرتاكهام يف ّ

مس ّلمة إلنتاج مقدّ مة ح ّقة.

ويفرتقان بوجوب سبق قياس هنا دون اخللف؛ ّ
أعم.
وبأن املقابل هنا ّ

والعكس ال يقع يف العلوم إلاّ عند ر ّد اخللف إىل املستقيم ،وخيتلف بحسب

األولّ :
(كل
اختالف األشكال عند أخذ مقابل النتيجة بالضدّ أو النقيض ،كام تقول يف ّ
((( يف األصل« :صحيح».
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و(كل «ب» «أ») ،فـ ّ
«ج» «ب») ّ
(كل «ج» «أ»)ْ ،
فإن ُأخذ الضد وقيل( :ال يشء من «ج»

«أ») و ُأضيف إىل الكربى أنتج( :ال يشء من «ج» «ب»).

[الف�صل] الثالث :قيا�س الدور

وهو االستدالل بالنتيجة مع عكس إحدى املقدّ متني عىل صدق األُخرى.
وهو حمال؛ ّ
ألن النتيجة معلولة للمقدّ مة ،فال تكون ع ّلة فيها.
ويستعمل يف اجلدل واملغالطة عند خفاء إحدى املقدّ متني ،فیتل ّطف
ِ
ثم ُيقرن به عكس األُخرى مع حفظ
املطلوب عن صورته اللفظ ّية؛ ل ُيوهم املغايرةّ ،
(((

بتغيري

الكم ّية.

ّ
يتم مع تعاكس احلدود ،مثلّ :
و(كل ناطق ضاحك)،
(كل إنسان ناطق)،
وإنّام ّ

وتضم إىل قولناّ :
(كل ضاحك ناطق) ا ّلذي هو عكس الكربى كل ًّيا.
فتؤخذ النتيجة
ّ
األول أضفنا عكس املوجبة
فينتج الصغرى ،ولو أردنا إثبات الكربى السالبة ثاين الشكل ّ

حاف ًظا للكمية إىل النتيجة السالبة لينتجها ال حمالة.

خاص
ولو أردنا إنتاج موجبة مل يمكن؛ إذ ال قياس عن سالبتني ،إلاّ إذا كان املسلوب ّ

السلب باملوضوع وذلك يف الطرفني املتقاسمنی ،مثل( :ال يشء من اجلوهر بعرض) ،فإذا

ثم جعلناها صغرى
جعلناه كربى لقولنا( :اإلنسان جوهر) جعلنا النتيجة السالبة معدولةّ ،

جوهر) الالزم للكربى وأنتج الصغرى.
لقولنا( :ك ّلام ليس بعرض
ٌ

وقد حيتاج هذا القياس إىل عكس آخر ،كام إذا أردنا بيان السالبة يف ّأول الثاين بالنتيجة

وعكس الصغرى احتجنا إىل عكس النتيجة الثانية ،مثلّ :
(كل «ج» «ب») ،و(ال يشء

((( تل ّطف لألمر وفیه وبه :تر ّفق ،ویقال :تل ّطف بفالن :احتال له حتی ا ّطلع علی أرساره .املعجم
الوسیط.
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من «أ» «ب») ،فنعكس الصغرى كل ّيا إىل ّ
(كل «ب» «ج») ،ونضيفه((( إىل قولنا( :ال يشء
من «ج» «أ») النتيجة ،ينتج( :ال يشء من «ب» «أ») ونعكسه إىل الكربى.

قال الشيخ :إن رشط يف الدوري أخذ النتيجة وعكس مقدّ مته فقط مل يكن هذا بيانًا

دور ًّيا؛ وإلاّ فهو
دوري(((؛
ٌّ

لكن تعريفهم ي ِ
شعر باشرتاطه ،فإن مل نرشطه زيد يف تعريفه قيد آخر ،فيقال:
ُ
قياسا عىل املقدّ مة األُخرى أو
(الدور هو أن يؤخذ النتيجة وعكس إحدى املقدّ متني ً

عىل ما ينعكس إليها).

املقدمات
الف�صل الرابع :يف اكت�ساب ّ

ٍ
وكل ما يمكن محله عىل ّ
واحد منهام ّ
َضع طريف املطلوب ،واطلب حدّ ّ
كل
كل
ٍ
ٍ
ِّ (((
واحد من هذه اخلمسة ،وهكذا
واحد منهام من الكليات اخلمسة وما حيمل عىل كل
کل ما حیمل ُّ
فإن مجيع ذلك حممول عىل احلدّ ؛ وكذلك يطلب ّ
مرة بعد ُأخرىّ ،
كل واحد
ّ
من احلدّ ين عليه عىل أحد الوجوه اخلمسة بالغ ًة ما بلغت.

هذا.

مجيع ما ُيسلب هذا عنه ،وال حاجة إىل طلب ما يسلب عن
وأ ّما يف السلب فيطلب ُ
فإن كان املطلوب إجیا ًبا كل ًّيا ووجدت يف حمموالت املوضوع محلاً كل ًّيا ما يكون

األول.
موضو ًعا ملحموله كل ًّيا ت ََّم((( القياس من ّ
((( يف األصل« :نضیقه».
((( الشفاء ،املنطق ،ج ،2ص.510
((( يف األصل« :كليه».
«ثم».
((( يف األصلّ :
343

وإن كان جزئ ًّيا
ووجدت موضو ًعا للحدّ ين ت َّم((( من الثالث.
َ

وإن كان سل ًبا كل ًّيا ووجدت يف حمموالت أحد الطرفني كل ًّيا ما يسلب عن ك ّل ّية

اآلخر مادام للوصف((( ت َّم((( من الثاين.

وإن كان سل ًبا جزئ ًيا ووجدت يف موضوعات أحدمها ما ليس موضوعا لآلخر

ت َّم((( من الثالث.

وعليك بالبحث عن اللواحق وكثرهتا ونسبة بعضها إىل بعض.

الف�صل اخلام�س :يف حتليل الأقي�سة
إنّه ّملا كان قد يرد عىل الذهن أقيسة من مستعمل الربهان واجلدل واخلطابة واملغالطة

حمرفة عن الرتتيب الطبيعي أو أضمر فيها ما حيتاج إليه أو زيد فيها ما يستغنى
ربام كانت ّ

عنه يف البسيط واملركّب ،وجب أن يوضع طريق لتحليل األقيسة عىل هّأنا أقيسة مطلقة،
ال عىل خصوص ّية كوهنا برهانًا أو جدلاً أو غري ذلك ،أدلة طريق آخر(((.

ومنتجا له؛ فإن مل يكن
قياسا عليه
ً
فنقولّ :
ثم انظر فيام جعل ً
حصل املطلوب أولاً ّ

منتجا له ،وإن وجدت الرشكة فإن كانت يف
فيه مقدّ مة تشارك املطلوب مل يكن القول ً
ِ
ثم ضع االستثنائ ّية من اجلزء ا ّلذي يباين به هذه املقدّ مة
كلاَ احلدّ ين فالقياس استثنائيّ ،
املطلوب ،إذ ال بدّ منه.
«ثم».
((( يف األصلّ :

((( كذا يف األصل.
«ثم».
((( يف األصلّ :
«ثم».
((( يف األصلّ :
((( کذا يف األصل ،وال خیفی ما يف العبارة من اخللل ،وصورة ما يف األصل هکذا:
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اقرتاين.
وإن كان يف أحد احلدّ ين فالقياس
ّ
ثم تلك املقدّ مة إن شاركت [الـ]ـموضوع املطلوب فهي صغرى ،وإن شاركت
ّ

ثم انسب اجلزء اآلخر من تلك املقدّ مة إىل اجلزء اآلخر من املطلوب،
حمموله فكربىّ .
فإن تأ ّلفا عىل أحد األشكال فاجلزء الوسط ومت َّي ُز لك مقدّ متان :صغرى وكربى ،وإن مل
يتأ ّلفا فالقياس مركّب فيفتقر إىل مقدّ مة ُأخرى تشارك اجلزء اآلخر من املطلوب ،وكان

بينها وبني املقدّ مة األُوىل مقدّ مات ُأخر تأ ّلف بني ّ
كل مقدّ متني بينهام اشرتاك وتدرج من
نتيجة إىل نتيجة إىل أن يصل إىل القياس القريب.

وإن مل جتد بنی مقدّ متني من املقدّ مات الواقعة بينهام اشرتاكًا فهناك إضامر حيتاج

(كل «أ» «ط») ،وعندنا ّ
حتصله جيمع بينهام ،كام لو كان املطلوب ّ
(كل «أ»
إىل وسط ّ
ّ
ّ
و(كل «هـ» «ط») ،فقد وجدنا مقدّ متني متباينتني((( تشاركان
و(كل «ج» «د»)،
«ب»)،
(((
ٌ
تم القياس؛
وسط
املطلوب ،فإن حصل لنا
ٌ
جامع بني «ب» و«ج» وآخر بني «هـ» و«د» ّ

وإلاّ فال.

وجي���ب أن ال ت��ع��ت�بر ب���اش�ت�راك األل���ف���اظ واخ��ت�لاف��ه��ا يف اش��ت�راك امل��ع��اين

واختالفها.

((( يف األصل« :متباينني».
((( يف األصل« :آخرین».
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الف�صل ال�ساد�س :يف ا�ستقرار((( النتائج
أن نتيجة القياس وإن كانت واحدة بالذات من حيث ّ
اعلم ّ
أن القياس واحد

فمعلوله كذلك ،إلاّ ّ
أن النتيجة يلزمها لوازم ُأخرى ،والزم الالزم الزم ،فلوازم النتيجة

نتائج بالعرض.

فالنتيجة إذا كانت ك ّل ّية صدقت جزئية ،فاجلزئية الزمة بالعرض هلذا القياس

األول وأوسطه الك ّل ّية
بواسطة قياس آخر الزمة له بالذات أصغره مقدّ متا القياس ّ
وأكربه اجلزئية.

و ّملا كان العكس وعكس النقيض وكذب النقيض لوازم النتيجة كانت الزم ًة

للقياس بالوجه املتقدّ م.

املقدمات الكاذبة
الف�صل ال�سابع :يف النتائج ال�صادقة عن ّ
ال استبعاد يف ذلكّ ،
أعم ،فيصدق يف
فإن النتيجة الزمة ،والالزم جاز أن يكون ّ

موضع كذب ملزومه.

وليس املراد ّ
أن صدق النتيجة أو جهة تلك املقدّ مات ،بل إنّه اتّفق إن كانت النتيجة

صادقة وانتظم عىل لزومها القياس املركّب من تلك املقدّ مات الكاذبة ،كام إنّه يصدق
نوع مباي ٌن لذلك اجلنس كذبت
وسط بينهام ٌ
اجلنس عىل النوع يف نفس األمر ،فإذا ّ
ٍ
ّ
املقدّ متان وكانت النتيجة الزمة هلام باقية عىل صدقها ،مثلّ :
و(كل
إنسان حجر)،
(كل

ٍ
حجر حيوان) وال يلزم من كذب املقدّ مات كذب النتيجة.
ولنفصل األشكال األربعة هنا ،فنقول:
ّ

خاصة يف ّ
كل مل ينتج القياس صاد ًقا؛
األول إن كذبت كرباه ّ
الشكل ّ
الكل واملطلوب يّ ّ

((( کذا يف األصل.
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لص َ
دق الضدّ ان؛ إلنتاج ضدّ الكربى الصادق مع الصغرى الصادقة ضدَّ النتيجة؛
وإلاّ َ
ٍ
(كل إنسان حيوان)ّ ،
وإن كذبت يف البعض فقد ينتج الصدق مثل ّ
حيوان ناطق).
و(كل

وإن كان [املطلوب] جزئ ًّيا فقد ينتج الصدق ،سواء كذبت الكربى يف ّ
الكل أو
ٍ
ّ
إنسان فرس).
و(كل
البعض ،مثل( :بعض احليوان إنسان)،

جزئي فيه فقد ينتج الصدق ،مثل:
كل أو
ّ
وإن كان الكذب يف الصغرى واملطلوب يّ ّ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
حجر جسم).
و(كل
إنسان حجر)،
(كل

ٍ
الكل أمكن صدق النتيجة ،مثلّ :
وإن كذبت املقدّ متان يف ّ
انسان حجر)،
(كل

ّ
و(كل حجر ناطق).

ولو كانت الصغرى كاذبة يف البعض والكربى يف ّ
الكل استحال صدق النتيجة؛

وإلاّ لزم اجتامع النقيضني ،إلنتاج ضدّ الكربى -ا ّلذي هو صادق -مع الصغرى

نقيض تلك
املوجبة اجلزئ ّية الصادقة -القتضاء كذهبا يف البعض صد َقها جزئ ّيةَ :-
أعم من األوسط واألوسط
النتيجة الك ّل ّية؛ وكذا إن كذبتا يف البعض؛ لكون األصغر ّ

األخص إىل ّ
من األكرب املستلزم َ
كل أفراد
أعم من األكرب وامتناع نسبة
ّ
كون األصغر ّ

األعم إجیا ًبا وسل ًبا.
ّ

وأ ّما الشكل الثاين فإن كذبت مقدّ متا الكل ّيتني((( أنتج الصدق بأن نُبدّ َل اإلجیاب

سل ًبا وبالعكس .وإن كذبت مقدّ متا اجلزئي فكذلك ،مثل( :بعض احلجر حيوان)،

و(ال يشء من اإلنسان بحيوان).

ٍ
وأ ّما الثالث فقد ينتج املقدّ مات الكاذبة كيف اتّفقت صادقة ،مثلّ :
حجر
(كل
ٍ
ّ
حجر إنسان).
و(كل
حيوان)،
ٍ
ٍ
ّ
وكذا الرابع مثلّ :
إنسان حجر).
و(كل
حجر حيوان)،
(كل

((( أي :إن كذبت املقدّ متان وكان من الرضوب املنتجة للموجبة الكل ّية أو السالبة الكل ّية.
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الف�صل الثامن :يف امل�ؤ ّلف من املتقابالت
قياس مؤ ّلف من موجبة وسالبة متضا ّدتني أو
كثريا ٌ
إنّه قد يستعمل يف اجلدل ً

متقابلتني تغلي ًطا للمخاطب .والبدّ من اشرتاكهام يف احلدود ،وإنّام خيفى بتغيري لفظ
ٍ
إىل ما يرادفه ،مثلّ :
بآدمي) لينتج( :ال يشء من
برش) ،و(ال يشء من البرش
ّ
(كل إنسان ٌ
بآدمي).
اإلنسان
ّ

[الف�صل] التا�سع :يف القيا�س املر ّكب

إنّك ستعلم ّ
أن مقدّ مات الربهان ال جيب أن تكون رضور ّية ،بل قد تكون مكتسب ًة،

نعم ،جيب االنتهاء إىل الرضور ّية ،فإذا كانت إحدى املقدّ متني كسب ّية كان لربهاهنا مدخل
يف النتيجة ،فإذا اعترب القياسات م ًعا صار مر ّك ًبا.

ٌ
مر ًة لإلنتاج و ُأخرى
وهو قسامن:
مرتنيّ ،
موصول ،وهو ا ّلذي تُذكَر فيه النتيجة ّ

ّ
(كل «ج» «هـ»)ّ :-
لكوهنا مقدّ مة ،كقولنا -واملطلوب ّ
و(كل «ب»
(كل «ج» «ب»)،
ّ
ّ
ّ
و(كل «د» «هـ») ينتج املطلوب .وقد
نقول(:كل «ج» «د»)،
ثم
«د»)،
فـ(كل «ج» «د»)ّ .
تتصاعد األقيسة.

ٌ
(املطوي) ،وهو أن ال تذكر النتائج بالفعل ،مثلّ :
(كل «ج»
ويسمى
ومفصول،
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
فـ(كل «ج» «هـ») ،وإنّام ينتج بالرجوع إىل
و(كل «د» «هـ»)،
و(كل «ب» «د»)،
«ب»)،
األول.
ّ

[الف�صل] العا�شر :يف باقي الأقي�سة
وهي مخسة(((:
هوز.
((( يف األصل( :هـ) ،وهو إشارة إىل الرقم (مخسة) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
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[األول ]:قياس املساواة

ٍ
ٍ
مساو
مساو لـ«ب») ،و(«ب»
أ :ويعدُّ تار ًة يف املفرد و ُأخرى يف املؤ ّلفة ،مثل«( :أ»
ٍ
مساو لـ«ج»).
لـ«ج») ،فإنّه يلزم منه («أ»
وليس عىل حدّ األقيسة ،ألنّا أخذنا جزء املحمول [و] جعلناه موضو ًعا.
فـ(الدرة يف البيت)؛
حل ّقة) ،و(احل ّقة يف البيت)،
وله نظائر كثرية ،كقولنا:
ّ
(الدرة يف ا ُ
ّ

وكقولنا( :اإلنسان من النطفة) ،و(النطفة من العنارص) ،فـ(اإلنسان من العنارص)،

وكذلك( :اليشء عىل اليشء عىل اليشء) ،و(املتقدّ م عىل املتقدّ م متقدّ م) ،و(مع املع مع)
ٍ
مساو لـ«ب») كان قض ّية موضوعها «أ» وحمموهلا
إىل غري ذلك من األمثلة .فإذا قلنا«( :أ»

ٍ
ٍ
(مساو لـ«ج») حممولاً عىل «ب» يف القض ّية الثانية أمكن أن يقام
(مساو لـ«ب») ،و ّملا كان
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
(مساو لـ«ب») ويف
ملساو لـ«ج») بدلاً عن قولنا:
(مساو
وحينئذ يصري قولنا:
مقام «ب»،
ٍ
مساو لـ«ب») مراد ًفا لقولنا:
حكمه ،فإن جعلنامها كاسمني مرتادفني كان قولنا«( :أ»
ٍ
ثم نضيف إىل الثانية قولنا( :ومساوي املساوي
(«أ»
مساو لـ«ج») ،والقض ّية واحدةّ ،
ٍ
ٍ
مساو لـ«ج») ،وهو هبذا االعتبار مفرد.
مساو لـ«ج») ،حتّى ينتج«( :أ»
لـ«ج»

وإن جعلنامها اسمني متباينني أحدمها حممول عىل اآلخر كان الطريق أن نقول:
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ملساو لـ«ج»)ّ ،
مساو لـ«ج»،
ألن «ب» هو
مساو
مساو لـ«ب») ،و(املساوي لـ«ب»
(«أ»

ٍ
ٍ
ثم نجعل هذه صغرى لقولنا( :ومساوي املساوي
مساو
ينتج :فـ(«أ»
ملساو لـ«ج»)ّ ،
ٍ
مساو لـ«ج») لينتج املطلوب.
لـ«ج»

(((

ٍ
قوة صغرى القياس ،وعىل
األول يكون قولنا«( :أ»
مساو لـ«ب») يف ّ
وعىل التقدير ّ

الثاين صغرى نفسها.

((( يف األصل« :مساو املساوي».
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ٍ
حكم
مساو لـ«ج») ،فليس بمقدّ مة عىل التقديرين ،بل هو
وأ ّما قولنا«( :ب»
ٌ
يتم القياس.
ما كل ًّيا ا ّلذي هو جزء من أحد حدود القياس ،وبه ّ
وقد ظهر ّ
يتم إلاّ بواسطة مقدّ مة حمذوفة ،وهي قولنا( :ومساوي
أن هذا القياس ال ّ
ٍ
مساو) .وهذه املقدمة كربى إن حكم العقل هبا يف ّ
كل متضايفني صدقت النسبة
املساوي

بني الطرفني ،كام يف هذه األمثلة ،وإلاّ فال ،فإنّه ّملا مل يصدق قولنا( :خمالف املخالف

يتم القياس يف قولنا«( :أ» خمالف لـ«ب»)،
خمالف) ،وال( :مغاير املغاير مغاير) مل ّ

و(«ب» خمالف لـ«ج») وكذا ما أشبهه.

[الثاين ]:قياس املقاومة

ب :وهو قياس يقصد به إبطال أقوى مقدّ متي قياس آخر ،وهي الك ّل ّية واملوجبة،

كقولنا( :بعض «ب» «ج») ،و( ّ
أن «ج» ليس «أ»ّ ،
کل «ج» «أ») ،فعورض ّ
ألن «ج» «ط»

وال يشء من «ط» «أ» ،فال يشء من «ج» «أ».

[الثالث :قياس] الضمري

غني عن
جٌ :
قياس حذفت كرباه ،إ ّما للعلم هبا ،كقولنا( :اإلنسان جوهر ،فهو ّ

متلصص).
املوضوع)؛ أو إلخفاء كذهبا ،كقولنا( :فالن يطوف بالليل ،فهو ّ

[الرابع :قياس] الدليل

قياس مؤ ّلف من مقدّ متني كرباه حممودة ،واألوسط فيه أمارة لألكرب.
دٌ :

[اخلامس :قياس] العالمة

إضامري كقولنا( :هذه ذات لبن ،فهي والدة).
قياس
ٌّ
هـٌ :
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الف�صل احلادي ع�شر :يف اال�ستقراء
وهو االستدالل بثبوت احلكم للجزئيات عىل ثبوته لكل ّيها ،فإن استوفیت األقسام

املقسم ،ويفيد اليقني ،وإن مل يستوف فهو غري تا ّم،
فهو استقراء تا ّم،
ويسمى القياس ّ
ّ
ٍ
ويفيد الظ ّن ،كقولناّ :
حترك فكّه األسفل عند املضغّ ،
ألن اإلنسان والفرس
(كل حيوان ّ
واحلامر والبقر كذلكّ ،
َقرء بخالف
فكل حيوان كذلك) ،وجاز أن يكون ما مل ُيست َ

ما است ِ
حيرك فكّه األعىل.
ُقرئ ،كالتمساح فإنّه ّ

وإنّام يستعمله اجلدل ّيون ومن ال يقصد اليقني ،بل الظ ّن.

ألن القياس ّ
ٌ
واخللل فيه يف الصغرى؛ ّ
فرس أو محار أو
(كل حيوان إ ّما
إنسان أو ٌ

حیرك عند املضغ فكّها األسفل).
بقر ،وك ّلها ّ

الف�صل الثاين ع�شر :يف التمثيل
وهو االستدالل بثبوت احلكم يف جزئي عىل ثبوته يف آخر؛ ملشاركة بينهام ،وهو

القياس يف عرف الفقهاء ،وأركانه أربعة :األصل والفرع واجلامع -وهو الع ّلة-

واحلكم .كقولنا( :اخلمر حرام ،فالنبیذ كذلك؛ الشرتاكهام يف اإلسكار).

ويثبتون ع ّل ّية املشرتك إ ّما بالدوران ،وهو ثبوت احلكم ك ّلام ثبت املشرتك وانتفاؤه

ويسمى الطرد والعكس؛ وإ ّما بالسرب والتقسيم بأن يقال :سربنا األوصاف
عند نفيه،
ّ

(((

ّ
والكل
فوجدناها إ ّما اجلسم ّية أو امليعان أو اللون أو اإلسكار ،ومل نجد وص ًفا آخر،

باطل سوى اإلسكار.

يتم لو استقرئت مجيع اجلزئ ّيات وعلم وجود
وكالمها باطل ،أ ّما الدوران فإنّام ّ
ٍ
ٍ
صورة وجد فيها اإلسكار وانتفى يف ّ
التحريم يف ّ
صورة انتفى فيها اإلسكار.
كل
كل
((( يف األصل« :ألوصاف».
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متعذر ومستلزم للدور(((؛ ّ
ّ
تتم لو عرف ثبوت احلكم
وذلك
ألن هذه املقدّ مة إنّام ّ
ّ
استدل عىل ثبوت احلكم يف الفرع هبا لزم الدور.
واإلسكار يف الفرع ،فلو
س ّلمنا ،لكن الدوران ال يوجب العل ّية؛ ّ
فإن املعلول دائر مع الع ّلة وأجزاء الع ّلة

واملشـروط املتساویة وعدم الالزم املساوي مع انتفاء الع ّل ّية(((.
فضعيف؛ لوجوه:
وأ ّما السرب والتقسيم
ٌ

أ :نمنع تعليل احلكم ،فإنّه لو وجب أن نع ّلل مجيع األحكام لزم التسلسل ،إذ الع ّل ّية
من مجلة األحكامِ ،
فل َم قلتم ّ
أن هذا احلكم مع َّلل؟
ب :جيوز أن یكون الع ّلة الذات املعروضة للحكم.

خارجا عماّ ذكرمتوه من األوصاف ،وعدم الوجدان
ج :جيوز أن یكون الع ّلة وص ًفا
ً
ال ّ
يدل((( عىل عدم الوجود.
د :جاز أن يكون الع ّلة جمموع األوصاف أو وص ًفا مر ّك ًبا من عدد معينّ منها.

هـ :جاز أن ینقسم أحد األوصاف إىل قسمني يكون أحدمها هو الع ّلة وحاصلها
يرجع إىل منع((( احلرص.

و :نمنع وجود املعلول عند وجود الع ّلة(*) ،جلواز أن يكون األصل رش ًطا أو أن
يكون يف الفرع مانع .وباجلملة فال بدّ من فارق بني ّ
حمل الوفاق واخلالف ،فجاز

حمل الوفاق رش ًطا أو خصوص ّية ّ
أن يكون خصوص ّية ّ
حمل النزاع مان ًعا.

((( يف األصل« :للدوران».
((( کذا يف األصل ،والعبارة ال ختلو من خلل.
((( يف األصل« :أن ال ّ
يدل».
((( يف الکلمة اعوجاج يف األصل ،والصحیح ما أثبتناه ،وصورة الکلمة يف األصل هکذا:
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املق�صد الرابع
يف �أ�صناف الأقي�سة من جهة املا ّدة و�إيقاع الت�صديق
وفيه مراصد:

[املر�صد] الأ ّول
يف الربهان
وفيه فصول:

وفيه مباحث:

[الف�صل] الأ ّول :يف ماهيته و�أق�سامه

[املبحث الأ ّول :تعریف الربهان ومنفعته وفائدته]

ٍ
بواسطة شأهنا
يقيني مؤ ّلف من مقدّ مات يقين ّية ،إ ّما ابتدا ًء أو
أ :الربهان قياس
ّ

اضطرارا .فالقياس صورته ،واليقين ّيات -أعني املقدّ مات-
ذلك ،إلنتاج يقيني بالذات
ً
ما ّدته ،والنتيجة اليقين ّية غايته.

واليقين ّيات إ ّما رضورية أو كسب ّية ،وقد عرفت أقسام الرضور ّيات ،وك ّلها مع

الكسبي اليقيني صالح ّ
ألن يجُ عل مقدّ مة برهان ،وهي مبادئه .ومنفعته يف الغاية ،إذ
ّ
ال منفعة أكمل من املفيد لليقني.

353

وال تنحرص فائدته يف إفادة التصديق اليقيني ،بل ويف اكتساب احلدود التا ّمة ،عىل

ما سيظهر لك إن شاء اهلل تعاىل.

[املبحث الثاين :مرتبة الربهان بنی �سائر ال�صناعات]

��ع معاند احلق،
بّ :ملا كان الربهان يفيد اليقني ،واجل��دل يفيد االرتياض ودف َ

واخلطابة تفيد الظ ّن ،والسفسط ُة َ
بيان وجه األغاليط ،والشعر ال يفيد تصدي ًقا البتّة بل

ٍ
قبض أو بسط((( ،كانت مرتبة هذه الصناعة سابقة عىل
ختييلاً يفيد النفس حتريكًا إىل

مراتب البواقي.

وقدّ م بعضهم اجلدل ،وأنكر عليهم آخرون .واستحسن الشيخ تقديم اجلدل ،إذ

أعم؛ إذ ّ
كل
مباديه املقدّ مات املشهورة واالستقرائ ّية ومبادي الربهان اليقين ّية .واألوىل ّ

ٍ
واألعم متقدّ م(((.
مشهوري دون العكس،
جمرب أو ّأو ٍيل فهو
ّ
ّ
حمسوس أو ّ

[املبحث الثالث� :أق�سام الربهان]

لـم ٌّي ،وهو االستدالل بالع ّلة عىل املعلول ،وتُف َطن الع ّلية يف نفس
ج :الربهان إ ّما ّ

األمر وعند الذهن م ًعا؛ وإ ّما إنيّ ٌ  ،وهو االستدالل باملعلول عىل الع ّلة ،أو بأحد املعلولني

عىل اآلخر ،وهو راجع إليهام .فاألوسط يف برهان مل ّ ع ّل ٌة لألكرب ،ال نعني أنّه ع ّلة له
مطل ًقا .بل ع ّلة لوجود األكرب يف األصغر ،وبينهام فرق؛ فقد يكون األوسط معلولاً

لألكرب وع ّلة لوجود األكرب يف األصغر ،وقد يكون األوسط ع ّلة لألمرين ،أعني لوجود

األكرب مطل ًقا ولوجوده يف األصغر .وع ّلة وجود األكرب إنّام تكون ع ّلة لوجوده يف
((( يف األصل« :سط».
((( الشفاء ،املنطق ،ج ،3ص.55
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األصغر يف موضعني:
أحدمها :أن ال يكون لألكرب وجود إلاّ يف األصغر ،كاخلسوف ا ّلذي ال يوجد إلاّ يف

القمر ،فع ّلته ع ّلة وجوده يف القمر.

والثاين :أن تكون ع ّلة األكرب ع ّل ًة له أينام وجد.
ويف غري هذين املوضعني تتغاير الع ّلتان.

[املبحث الرابع :قيا�س اخللف برهانُ (�إنٍّ )]

ُ
برهان ٍّ
ُ
برهان (ملّ)؛ ألنّه يعينّ فيه صدق النتيجة بكذب
(إن) ،ال
د :قياس اخللف
نقيضها ،الستلزامه املحال ،وهو ٌ
خارجي غري الع ّلة.
بيان بأمر
ّ

[املبحث اخلام�س :يف � ّأن الربهان � مّإنا يكون برهان ( ٍّ
احلد
مل) �إذا كان ّ
الأو�سط فيه ع ّلة تا ّمة لوجود الأكرب يف الأ�صغر]

هـ :الربهان إنّام يكون برهان (ملٍّ) إذا كان احلدّ األوسط فيه ع ّلة تا ّمة لوجود األكرب

يف األصغر؛ إذ لوال ذلك مل يكن العلم بوجود األكرب يف األصغر مستفا ًدا منه ،بل منه

ومن يشء آخر.

[املبحث ال�ساد�س :يف �أنّه ال يجب يف برهان ( ٍّ
مل) �أن يعطي الع ّلة
الغريبة]

و :ال جيب يف برهان (ملٍّ) أن يعطي الع ّلة الغريبة ،بل قد يكون برهان (ملٍّ) وإن

أعطى الع ّلة البعيدة.
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اليقيني بذي ال�سبب � مّإنا يح�صل
[املبحث ال�سابع :يف � ّأن العلم
ّ
من جهة �سببه]
ز :العلم اليقيني بذي السبب إنّام حيصل من جهة سببه؛ إذ نسبة املحمول إىل
املوضوع بالرضورة إذا كانت لع ّل ٍة مل حيصل اليقني هباّ ،
فإن املعلول إنّام جيب لوجود
ع ّلته ،وهو بدوهنا ممكن وجيوز ثبوته ونفيه ،فال يكون معلوم الثبوت .فربهان ّ
إن يعطى

اليقني الدائم فيام ال سبب له؛ وأ ّما ما له سبب فال يعطى اليقني فيه ،وهلذا ال يقني
للريايض يف كثري من علم اهليئة ،حيث أخذها من جهة اإلرصاد.

[املبحث الثامن� :إ�شكال وجواب]

ح :استضعف الشيخ((( قول األوائل ّ
األعم فيام
األخص قد يكون ع ّلة لوجود
أن
ّ
ّ

اسا.
هو نوع
ّ
وحس ً
ّ
لألخص؛ فإنّه كيف يمكن أن يكون احليوان سب ًبا لكون اإلنسان جسماً
اسا مل يكن حيوانا؛ ّ
فإن اجلسم ّية واحلساس ّية سببان
وحس ً
ّ
فإنّه ما مل يكن اإلنسان جسماً
لوجود احليوان ّية.

فاألول أخذه ال برشط
وأجاب بالفرق بني اجلسم بمعنى اجلنس وبمعنى املا ّدة،
ّ

يشء ،والثاين أخذه برشط ال يشء ،وإنّام يوجد لإلنسان اجلسم ّية قبل احليوان ّية إذا
أخذت بمعنى املا ّدة ال بمعنى اجلنس.

الف�صل الثاين :يف املطالب
وفيه أربعة مباحث(((:
((( ُينظر :الشفاء ،املنطق ،ج ،2ص.99
هوز.
((( يف األصل( :د) ،وهو إشارة إىل الرقم (أربعة) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
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تعدد املطالب ومراتبها]
[املبحث الأولّ :
التصور أو جمهول التصديق ،والطلب إنّام هو لتعريف
أ :املجهول إ ّما جمهول
ّ

املجهول ،فيجب تعدّ د الطلب باعتبارمها.

وتسمى
التصديق سبق مطل ُب ُه مطل َبه .واملطالب منها ُأصول
التصور
و ّملا سبق
َ
ّ
ُ
األُ ّمهات ،وهي ك ّل ّية فيستغنى هبا عن اجلزئ ّية؛ ومنها فروع ،وهي جزئ ّية ،واملعترب يف
األول؛ ّ
ألن الك ّل ّية تقوم مقامها.
العلومّ ،

ٌ
[املبحث الثاين� :أُ ّمهات املطالب
ثالثة]

بالقوة ستّة؛ الشتامل ٍّ
كل منها عىل بسيط ومركّب:
بُ :أ ّمهات املطالب ثالث ٌة هي ّ
ِ
ـم) ،ومها للتصديق .وقد أضاف بعضهم
مطلب (ما) ،وهو
ّ
للتصور؛ ومطلب (هل) و(ل َ

للتصور واثنان للتصديق.
(أي) ،فصار اثنان
ّ
األول ّ
إىل ّ

وأ ّما املطالب اجلزئ ّية فكثرية ،مثل( :أين اليشء) ،و(متى اليشء) ،و(كيف اليشء)،

ويقوم مقامها مطلب (هل) املركّب.

[املبحث الثالث� :أق�سام املطالب]
ج :مطلب (ما) إ ّما أن يطلب به رشح االسم كقولنا( :ما العنقاء؟)؛ وإ ّما أن يطلب

املسمى كقولنا( :ما احلركة؟).
به ماه ّية
ّ

ومطلب (هل) إ ّما بسيط يطلب به وجود اليشء ،كقولنا( :هل احلركة موجودة؟)؛

قارة أو ال؟).
وإ ّما مركّب يطلب به وجود يشء له ،كقولنا( :هل احلركة ّ
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ومطلب (مل) يطلب((( به إ ّما ع ّلة التصديق فقط ،كقولناَ :
(لمِ كان العامل حمدَ ثا؟)؛ أو

املغناطيس احلديدَ ؟).
ع ّلته وع ّلة الوجود ،كقولنا( :مل جيذب
ُ
(أي) يطلب به التمييز.
ومطلب ّ

تو�سط (هل) الب�سیط بنی مطلبي (ما)]
[املبحث الرابع يف ّ

يتوسط بني مطلبي (ما) ،ويتّصل (مل) بـ(هل) فيتبعهّ ،
فإن مطلب
د( :هل) البسيط ّ

(مل) إنّام يطلب به ع ّلة وجود اليشء يف نفسه أو ع ّلة وجوده بحال كذا ،ومطلب (هل)

يطلب به إ ّما وجود اليشء يف نفسه أو وجوده بحال كذا ،والثاين أسبق ،فإذا قيل( :هل
احلركة موجودة ؟) قيل :نعم ،قيل :لمِ َ ؟
و(ما) الذاتية تابعة ملطل َبي (هل)؛ أ ّما البسيطة ّ
فألن حت ّقق املاه ّية ّ
متأخر عن حت ّقق

ّ
فألن
إنّيتها ،فإنّه ما مل يعرف وجود اليشء ال يطلب حقيقته يف نفسه؛ وأ ّما املركّبة
املطلوب هبا حتقق وجود األعراض الذاتية لليشء ،فيقال :هل هو بحال كذا ؟

شك ّ
وال ّ
أن تلك األعراض ما مل تكن موجودة ملوضوعاهتا ال يكون هلا حقيقة يف

ذاهتا؛ ّ
ألن احلقيقة هي حقيقة أو موجود ،فام مل يعرف وجودها ملوضوعاهتا مل تطلب
حقيقتها.

املقدمات
الف�صل الثالث :يف �شرائط ّ
وهي مخسة(((:
باللمي.
ألنا عللها ،وهو ّ
خمتص ّ
أ :أن تكون أقدم من نتائجها بالطبع؛ هّ

((( يف األصل« :مل ویطلب».
هوز.
((( يف األصل( :هـ) ،وهو إشارة إىل الرقم (مخسة) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
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ب :أن تكون أقدم عند العقل ،أي تكون أعرف منها ،فتكون عللاً يف التصديق.
املقوم
ج :أن تكون مناسبة لنتائجها ،بأن تكون حمموالهتا ذات ّية ملوضوعاهتا بمعنى ّ
والعريض الذايت؛ ّ
فإن الغريب ال يفيد علماً بام ال يناسبه.

خمتص باملطالب
د :أن تكون رضور ّي��ة إ ّم��ا بحسب ال��ذات أو الوصف وهو
ّ
الضرّ ور ّية.

هـ :أن تكون كل ّية ،ويراد به هنا احلمل عىل مجيع األشخاص يف مجيع األوقات محلاً

خمتص باملطالب
أخص ،وهو
أعم من املوضوع وال
ّ
ّ
ّأول ًيا .أي ال بحسب أمر ّ

الكلية.

املقوم؛
وأ ّما املطالب الربهان ّية فيجب أن تكون حمموالهتا ذات ّية ملوضوعاهتا ال بمعنى ّ

بمقوماته .واالستدالل عىل
يت؛ الستحالة معرفة اليشء مع اجلهل ّ
بل بمعنى العرض الذا ّ
جوهر ّية النفس والصورة؛ ّ
ألن العلم بالنفس ال من حيث املاه ّية ،بل باعتبار عارض

جنسا هلذا
هو كوهنا شي ًئا ما
مترص ًفا يف البدن ،واجلوهر املطلوب إثباته هلذا املفهوم ليس ً
ّ
املفهوم ،وكذا الصورة .وإذا قيل :اجلسم حممول عىل اإلنسان ألنّه حممول عىل احليوان

يت اإلنسان عليه؛ بل املراد أنّه الع ّلة لثبوته له .وإنّام تلوح الع ّل ّية إذا
مل يكن بيانًا حلمل ذا ّ
أخطر احليوان متوس ًطا بينهام.

ويطلق الذايت هنا عىل ما يقع يف حدّ ه املوضوع ،كالزوج للعدد؛ أو جنسه كالزوج

لالثنني؛ أو ملعروضه كالناقص له؛ أو ملعروض جنسه كالناقص لزوج الزوج.

ٍ
ّ
واح��دة من العلل األرب��ع يصلح أن يقع وس ًطا يف الربهان ،كام تقول يف
وكل
الفاعل ّية( :هذه اخلشبة((( حمرتقة ّ
(و ِجدَ ت املا ّدة الفاضلة
ألن النار ال َقتها) ،ويف املاد ّيةُ :
امللکي ،إذ ساعدين عىل قراءة هذه الکلمة.
((( أشکر صدیقي األستاذ جالل الدین
ّ
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عن القدر الواجب يف الرتتيب الطبيعي املستعدّ ة لإلصبع ،فوجدت اإلصبع الزائدة)،
ويف الصور ّية( :تساوت األض�لاع املتناظرة من املثلثني والزوايا املتقابلة فتساويا
للتطبيق) ،ويف الغائ ّيةُ ( :عرضت األرضاس جلودة الطحن).

الف�صل الرابع :يف �أحوال العلوم
وفيه ثامنية((( مباحث:

[املبحث الأ ّولّ :
ومباد وم�سائل]
علم مو�ضو ٌع
ٍ
لكل ٍ

ٍ
أّ :
ومباد ومسائل .فاملوضوع هو ما يبحث يف
موضوع
لكل علم عىل اإلطالق
ٌ

ذلك العلم عن أعراضه الذاتية كالعدد للحساب؛ ّ
فإن األعراض الذاتية للعدد يتك ّفل
عىل احلساب بالبحث عنها((( .وباعتبار املوضوعات تتاميز العلوم وتتّحدّ ،
فإن أجرام

العامل من حيث الشكل يبحث عنها صاحب علم اهليئة ،ومن حيث الطبيعة يبحث عنها
صاحب علم السامء والعامل ،فباعتبار هاتني احليث ّيتني متايز العلامن واختلفا.

تصورات ،وهي حدود املوضوع إن كان مر ّك ًبا .وحدود أجزائه
وأ ّما املبادي فإ ّما ّ

وجزئ ّياته وأعراضه الذاتية؛ وإ ّما تصديقات ،وهي املقدّ مات ا ّلتي يتو ّقف عليها ذلك

العلم ،وتتبينّ يف علم آخر إن مل تكن رضور ّية.

وأ ّما املسائل فهي املطالب يف ذلك العلم ،ويطلب يف ذلك العلم نسبة حمموالهتا

إىل موضوعاهتا.

هوز.
((( يف األصل( :ح) ،وهو إشارة إىل الرقم (ثامنية) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
((( کذا يف األصل.
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[املبحث الثاين :يف مو�ضوع العلوم]

ب :موضوع العلم قد يكون مفر ًدا كالعدد للحساب ،وقد يتك ّثر لكن يشرتك يف

ّ
كاخلط والسطح واجلسم إذا جعلت موضوعات علم
جنس هلا،
أمر يتّحد به .وهو إ ّما ٌ
اهليئة ،الشرتاكها يف املقدار؛ أو نسبة كاشرتاك النقطة واخلط والسطح واجلسمّ ،
فإن
األول منها إىل الثاين كنسبة الثاين إىل الثالث والثالث إىل الرابع ،إذ ٌّ
كل منها طرف
نسبة ّ

ملا يليه؛ أو غاية كاشرتاك األركان واألمزجة واألخالط واألعضاء والقوى واألفعال
إذا جعلت موضوعات علم الطب يف نسبتها إىل
الصحة؛ أو مبد ٌأ واحدٌ ((( كاشرتاك
ّ
ٍ
موضوعات علم الكالم يف نسبتها إىل مبدأٍ
واحد ،وهو كوهنا إهل ّية.

[املبحث الثالث :يف �أق�سام مو�ضوعات العلوم]
ج :موضوع العلم قد يوجد فيه اليشء عىل اإلطالق من غري اعتبار رشط فيه،

ويطلب يف ذلك العلم عوارض ذلك اليشء من حيث أنّه مطلق ،كالعدد للحساب؛ وقد

(((
املتحركة لعلمها.
يوجد فيه اليشء ال مطل ًقا .بل باعتبار قيد آخر عارض له كاألکر
ّ

[املبحث الرابع :يف �أق�سام املبادئ الت�صور ّیة]
الطبيعي( :اجلسم هو اجلوهر القابل لألبعاد)
د :املبادئ التصور ّية کقولنا يف موضوع
ّ

ويف حدّ جزئه( :املا ّدة هي اجلوهر القابل) ،ويف حدّ جزئَيه( :اجلسم البسيط هو الذي
ٍ
بالقوة من حيث هو
طبيعته واحدة) ،ويف حدّ عرضه الذايت( :احلركة كامل مبدء ّأول ملا ّ

بالقوة).
ّ

((( يف األصل« :مبد ًأ واحدً ا».
((( علی وزن َف َعل :مجع الکرة.
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وهذه األشياء منها ما يتقدّ م التصديق بوجوده عىل العلم ،وهو املوضوع وما يدخل

فيه؛ ومنها ما حيصل يف العلم نفسه ،وهو ما عداه.

[املبحث اخلام�س :يف �أق�سام املبادئ الت�صدیق ّیة]
وتسمي القضايا املتعارفة،
ّ
هـ :املبادئ التصديق ّية منها ما جيب قبوله ،وهو البينّ
وهي ٍ
مباد عىل اإلطالق؛ ومنها غري بينّ ٍ جيب تسليمه لتبنى عليها مسائل ذلك العلم،
ومن شأهنا أن تبينّ يف علم آخر ،فهي مبادئ ومسائل باعتبارين .وهذه إن س ّلمت مع
سميت ُأصولاً موضوعة؛ وإن كانت مع استنكار وتشكّك
مساحمة وحسن ظ ٍّن بالعلم ّ

وتسمى احلدود ،والواجب تسليمها م ًعا أوضا ًعا؛ فإ ّما أن توضع
فهي مصادرات،
ّ
يف افتتاح العلم كاهلندسة ،أو ختلط بمسائله كام يف العلوم .وجيب تقديمها عىل اجلزء

املحتاج إليها من العلم.

[املبحث ال�ساد�س :انق�سام �آخر للمبادئ الت�صدیق ّیة]
و :الواجب قبوهلا قد تكون عا ّمة تستعمل يف مجيع العلوم ،كقولنا( :األشياء

املساوية ليشء واحد متساوية) ،فإنّه يستعمل يف الرياضيات ال غري((( ،وما يفتتح

به العلم جيب ختصيصه بذلك العلم ،واألص��ح((( التصديق به ،ويكفي التخصيص
بأحد اجلزئنی كقولنا( :املقادير املساوية ليشء واحد متساوية)ُ ،خ ِّصص فيه املوضوع

ف ُي َخ َّصص املحمولّ ،
يتخصصان م ًعا.
فإن املتساوية املقدارية غري املتساوية العدد ّية؛ وقد
ّ

فخصص املوضوع ا ّلذي هو اليشء واملحمول
كقولنا( :املقدار إ ّما مشارك أو مباين)،
ّ
املنفي.
ا ّلذي هو املثبت أو
ّ

ّ
وکأن يف العبارة سق ًطا.
((( کذا يف األصل،
((( هکذا قرأنا الکلمة ،و صورهتا يف األصل هکذا:
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خاص ،مثل اعتقاد إمكان انقسام ّ
كل مقدار إىل غري
خمتصا بعلم
ّ
وقد يكون املبدأ ًّ

للريايض .والضابط ّ
أن املبادئ احلاصلة بالصناعة هي املقدّ مات التي موضوعاهتا
النهاية
ّ

اخلاصة به،
موضوعات الصناعة أو أنواع موضوعها أو أجزاء موضوعها أو عوارضه
ّ

خاصة بموضوع الصناعة أو ال.
سواء كانت حمموالهتا ّ

[املبحث ال�سابع يف الفرو�ض املت�صورة للمبادئ اخلا�صة بعلم]

اخلاصة بعلم قد تكون بحسب ذلك العلم ك ّله ،وقد تكون((( بحسب
ز :املبادئ
ّ

مسألة واحدة فيه أو مسائل متعددة ،وقد تكون مسألة يف علم أسفل هي مبدأ ملسألة

الفوقاين لئال يدور ،كام يف
السفالين عىل مسألة
يف علم أعىل إذا مل تتو ّقف مسألة العلم
ّ
ّ
اجلوهر الفرد واملا ّدة.

[املبحث الثامن :ن�سبة مو�ضوع العلم ومو�ضوعات م�سائله ومبادئه]

ح :موضوع املسألة قد يكون نفس موضوع العلم ،كقولناّ :
(كل جسم منقسم)،

رضا ذات ًّيا
وقد يكون نوع موضوعه كقولنا( :الفلك قابل للخرق وااللتئام) وقد يكون َع ً

رضا ذات ًّيا لنوع
ملوضوعه ،مثل( :احلركة مركّبة من أجزاء ال
تتجزى)؛ وقد يكون َع ً
ّ
موضوعه كقولنا( :حركة الفلك دورية) ،أو لنوع عرض له مثل ِ
بطء احلركات لتخ ّلل
ّ
السكونّ ،
فإن البطء عارض لبعض احلركات.

وكذا موضوع املبادئ قد يكون هو موضوع العلم مثل( :اجلسم مركّب من املا ّدة

عرضا ذات ًّيا له.
نوع املوضوع ،أو ً
والصورة) ،أو َ
((( يف األصل« :قد يكون».
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الف�صل اخلام�س :يف تنا�سب العلوم
قد عرفت فيام سلف ّ
أن متايز العلوم إنّام هو بحسب تباين موضوعاهتا ،فال يمكن
ٍ
كل ٍ
أن يكون علامن موضوعهام واحد من ّ
واحد ليس بينهام
جهة ،وال موضوعان لعل ٍم
ٍ
اعتبار ّما ،فالعلوم إنّام تتناسب وتتخالف بحسب موضوعاهتا بأن كان بني
مشاركة يف

املوضوعني عموم وخصوص؛ فإ ّما عىل جهة التحقيق أو ال.

للخاص ،كاملقدار ا ّلذي هو
جنسا
ّ
واألول هو أن يكون بأمر ذا ّ
ّ
يت بأن يكون العا ّم ً

املجسامت ،والعلم
التعليمي ا ّلذي هو موضوع
موضوع اهلندسة بالنسبة إىل اجلسم
ّ
ّ
اخلاص حتت العام وجز ٌء منه.

عريض ،فقد يكون املوضوع واحدً ا لكن ُأخذ يف
والثاين أن يكون العموم من((( ّ

املتحركة
خاصة ،كاألكر املطلقة لعلمها واألكر
أحدمها مطل ًقا ويف اآلخر مق ّيدً ا بحالة ّ
ّ

عرضا عا ًّما((( ملوضوع اخلاص،
لعلمها .وقد يتغاير املوضوعان ويكون موضوع العا ّم ً
كالوجود ا ّلذي هو موضوع اإلهلي ،والعدد الذي هو موضوع احلساب.
واخلاص هبذين االعتبارين حتت العام ،ال جز ٌء((( منه.
ّ
وقد جيتمع العموم الذايت والعارض ،فيكون اخلاص أوىل باسم املوضوع حتت(((.

وال يكون جز ًء من العام ،كاخلطوط املفروضة يف سطح خمروط النور املتّصل بالنور

ا ّلذي هو موضوع علم املناظر بالنسبة إىل موضوع اهلندسةّ ،
فإن اخلطوط املفروضة يف
ٍ
خمروط ّما نوع من املقادير ،وهلذا يكون العلم الباحث عنها حتت اهلندسة وجز ًء
سطح
((( يف األصل« :هو».
((( يف األصل« :عرض عام».
((( يف األصل« :جز ًء».
((( هکذا قرأنا الکلمة ،وصورهتا يف األصل هکذا:
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عريض كالعلم الباحث عنها مع
ختصصت بأمر
منها ،فإذا ق ّيدت بالنور املتّصل بالبرص ّ
ّ
األول ال جزء منه.
هذا القيد داخل حتت ّ

وإن مل يكن بني املوضوعني عموم وخصوص فقد يكون املوضوعان شي ًئا واحدً ا

وخيتلف بحسب قيدين متغايرين ،كأجرام العامل من حيث الشكل ،فموضوعة للهيئة؛
ومن حيث الطبيعة موضوعة للسامء والعامل .وهلذا قد یتّحد بعض مسائلهام يف املوضوع

واملحمول وختتلف براهينهام ،كاستدارة األرض وكوهنا يف املركز.

وقد يتغاير املوضوعان لكن يتشاركان يف البعض ،كالطب واألخ�لاق؛ ّ
فإن

موضوعيهام يتشاركان يف البحث عن القوى اإلنسان ّية ،لكن من جهتني خمتلفتني ،وهلذا
قد یتّحد بعض مسائلهام يف املوضوع.

وإن مل يتشاركا فقد يكونان معا حتت ٍ
ثالث ،فیتساوى العلامن يف الرتبة كاهلندسة
ً

واحلساب؛ وقد ال يكونان حتت ثالث لكن وضع أحدمها مقارنًا ألعراض ذات ّية لآلخر،

فيكون املق ّيد موضوعه حتت اآلخر ،كاملوسيقى الذي موضوعه النغم من حيث يعرض
الطبيعي ،لكن يبحث يف املوسيقى من
هلا التأليف ،والبحث عن النغم املطلقة جز ٌء من
ّ

جمردة ُبحث
حيث تعرض هلا
ٌ
نسب عدد ّية مقتضية للتأليف ،وتلك النسب إذا كانت ّ
البحث َ
ُ
الطبيعي.
بحث احلساب دون
عنها يف علم احلساب ،فلهذا صار هذا
ّ
كالطبيعي واحلساب.
وإن مل يكن يشء من ذلك تباين العلامن،
ّ

الف�صل ال�ساد�س :يف تعاون العلوم ونقل الرباهني
اعلم ّ
أن بعض العلوم قد ُيعني بعضا آخر بأن يكون ما هو مبد ٌأ يف علم مس ّلم ًة يف

آخر عىل أحد وجوه ثالثة:
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أ .أن خيتلف املوضوعان بالعموم واخلصوص ،فیبينّ يش ٌء يف علم أعىل ويوجد
حقيقي بل بالقياس
حقيقي ،وبالعكس مبدأ غري
مبدأ يف األسفل ،وهو مبد ٌأ
ّ
ّ
إلينا.

ب .أن يتّحد املوضوعان وخيتلفان باالعتبار ،كحرم ّ
الطبيعي
الظل بالقياس إىل
ّ
فإن الطبيعي يفيد النجومي مبادي من مجلتها ّ
والنجوميّ ،
أن احلركة الفلك ّية
دور ّية.

ج .أن يشرتك العلامن يف اجلنس ،لكن أحد العلمني ينظر يف نوع أبسط كاحلساب،
واآلخر ينظر يف نوع أكثر تركی ًبا كاهلندسة ،فالناظر يف األبسط يفيد اآلخر
مباديّ ،
كثريا من مبادى املقالة العارشة من كتاب األسطقسات عدد ّي ٌة قد
فإن ً
ب ِ
ره َن عليها ُ
قبل يف املقاالت العدد ّية.
ُ

وأ ّما اشرتاكهام يف املسائل فإنّام يمكن إذا اتحّ د موضوع املس ّلمة وحمموهلا يف العلمني،

يتم لو اتحّ د العلامن يف املوضوع ،كاشرتاك الطبيعي وعلم اهليئة يف كُر ّية األفالك؛ إلاّ
وإنّام ّ

أن صاحب اهلیئة يعطي برهان ّ
ّ
اللم ّي.
إن والطبيعي يعطي ّ

[نقل الرباهني]

وأ ّما نقل الرباهني ،فيقال عىل وجهني:

أ .أن يكون يشء مأخو ًذا مقدّ مة يف عل ٍم وبرهانه يف آخر عىل أحد الوجوه الثالثة
السابقة يف تعاون العلوم ،فيتس ّلم يف هذا العلم وينقل برهانه إىل ذلك العلم ،أي

يحُ ال به عليه.

ثم ُيبرَ ْ َه ُن عليه بربهان حدّ ه
ب .أن يكون يشء مأخو ًذا يف علم عىل أنّه مطلوبّ ،
األوسط من علم آخر ،فيكون أجزاء القياس -وهي احلدود -صاحل ًة للوقوع
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يف العلمني ،كام ُيبرَ هن عىل زوايا املخروط اخلارج من البرص يف علم املناظر
برباهني هندس ّية ،بحيث لو جعلت تلك الزوايا هندسية حمضة لكان الربهان

عليها ذلك ،وهذا األخري هو املراد بنقل الربهان هنا ،وإنّام يمكن ذلك إذا كان
أحد العلمني حتت اآلخر أو مشاركًا له يف املوضوع ،إلاّ ّ
أن أحدمها ينظر فيه مع

قيد واآلخر مع آخر.

الف�صل ال�سابع :يف كيف ّية �إقامة الربهان على اجلزئ ّيات واملمكنات
كل وتناول
الربهان إنّام يقوم عىل اجلزئ ّيات بالعرض؛ هّ
ألنا ّملا اندرجت حتت يّ ٍّ
الربهان ذلك يّ
ألنا تفسد
الكل تناول جزئ ّياته ،وال يمكن إقامة برهان بالذات عليها؛ هّ

وتتغيرّ  ،فتعدم أوساطها عنها ويبطل اندراجها حتت الكربى ،فال يبقى هلا عقدٌ دائم
وال للنتيجة.

وما يفيده الربهان جيب أن يكون یقین ًّیا دائماً ال يتغيرّ .

وكذلك ال حدَّ للجزئ ّيات؛ ّ
املقومات الثانية لطبيعة نوعه،
ألن احلدّ إنّام يكون من ّ

فاحلدّ يف احلقيقة للنّوع ،ال((( لذلك الشخص .وإن ُأخذ من العرض ّيات مل يكن حدًّ ا؛

لعدم دوام اعتقاده.

ال يقال :أصحاب العلوم قد يقيمون الربهان واحلدّ عىل اجلزئيات كالكسوفنی(((.
ّ
مشخص ،بل عىل كسوف
ألنّا نقول :هّإنم ال يقيمون برهانا وال حدًّ ا عىل كسوف

كل؛ إلاّ أنّه اتّفق أن كان نوعه يف شخصه يف الوجود.
يّ ّ
((( يف األصلّ :
«إال».
((( يف األصل« :کالکسوفان».
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رضوري هلا ،ال عىل وجودها
وأ ّما املمكنات فإنّام يقوم الربهان عىل إمكاهنا ،وهو
ٌّ
وعدمها؛ نعم إذا لحُِ ظ وجود عللها صارت واجب ًة وخرجت عن حدّ اإلمكان ،فأمكن
إقامة الربهان عليها باعتبار وجود أسباهبا.

احلد
الف�صل الثامن :يف �أحكام ّ
وهي تسعة(((:

[احلكم الأ ّول]

أ :احلدّ ال يكتسب بالربهان؛ ّ
ألن األوسط إن محل عىل األصغر محل احلدّ ّیة التا ّمة

كان لليشء حدّ ان ،وهو حمال؛ أو الناقصة فتتفاوت األجزاء يف اجلالء واخلفاء؛ وإن محل
مطل ًقا .فاألكرب إن محل عليه عىل أنّه حدٌّ له احلدّ األوسط واألصغر أو عىل أنّه حدٌّ ملا

ثبت له األوسط لزم اخللف؛ لثبوت األوسط لعوارض األصغر ومعروضاته ولوازمه
وأجزائه .وإن محل مطل ًقا مل يفد احلدّ .

وفیه نظر؛ إلمکان تفاوت األجزاء يف الظهور.

[احلكم الثاين]
ألنا توجب وضع أقسام من غري تعيني قسم منها.
ب :القسمة ال تفید احلد؛ هّ

ولو وضع منها قسم عىل التعيني ليكون حدًّ ا مل يكن مستفا ًدا من القسمة .وإن استثني
النقيض إلنتاج أحد األقسام كان بيانًا لليشء بام هو أخفىّ ،
فإن أجزاء اليشء أبني من

غريها له.

هوز.
((( يف األصل( :ط) ،وهو إشارة إىل الرقم (تسعة) بحسب ترتيب حروف أبجد ّ
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[احلكم الثالث]

ٍ
ج :استقراء اجلزئ ّيات ال يفيد احلدّ ؛ ألنّه إن محل عليها عىل أنّه حدٌّ ّ
شخص
لكل

من حيث هو شخص اتحّ دت يف املشخصات ،وهو حمال؛ وإن محل مطل ًقا لزم محله عىل
النوع كذلك ،فال يفهم منه أنّه حدّ ه.

[احلكم الرابع]

مرجح.
د :ال يكتسب احلدّ من حدّ ضدّ ه ،وإلاّ دار أو لزم الرتجيح من غري ّ

[احلكم اخلام�س]

هـ :الطريق يف اكتساب احلدّ الرتكيب ،بأن ُ
ب املحموالت
تأخ َذ األشخاص و َت ْط ُل َ
ِ
ٍ
وانتهاء ّ
ثم تمُ ّي ُز بني الذاتيات
عليها،
أعمهاّ ،
كل واحد من تلك املحموالت إىل ما هو ّ
أخص
ثم تنزل من
ثم تضع الذايت
األعم إىل ما هو ّ
ّ
األعم وتق ّيده باملم ّيزّ ،
ّ
والعرضياتّ ،

املقسامت التّي ُت َق ّوم وجو َد اليشء الذي قسمته
منه من غري إخالل بواسطة بينهام من ّ
ٍ
َ
مقول حتته ،فاملقول املؤ ّلف من
مقول ال
واملقوالت يف جواب ما هو حتّى تنتهي إىل
جمموع الذاتيات احلاصلة من تلك التقسيامت هو احلدّ .

[احلكم ال�ساد�س]

و :القسمة وإن مل تفد احلدّ لكن هلا معونة يف الرتكيب؛ ّ
ألن الوسائط هبا حتفظ،

ِ
باألخص.
فاألعم ویق ّيد
باألعم
وترتيب((( أجزاء اجلنس ،فيبدأ
ّ
ّ
ّ
((( عطف علی الرتکیب.
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[احلكم ال�سابع]

حسا كالسواد ،إذ ّ
كل
أيضا مبادي جل ّية
ز :للحدود ً
ّ
التصور عقلاً كالوجود؛ أو ًّ
مكتسب البدّ له من ٍ
ٍ
التصورات:
مباد كاسبة له ،ففي التصديقات :املقدّ مات ويف
ّ
احلدود.

ولـماّ وجب انتهاء املبادئ انتهت املقدّ مات إىل الرضور ّية ،وكذا احلدود تنتهي إىل

جيل ،ال حيتاج إىل الكسب.
ّ
تصور ّ

[احلكم الثامن]

حّ :
كل ما له ع ّلة مساوية واضحة فحدّ ه التا ّم يشتمل عليها ،وتقع العلل األربع يف
ٍ
(((
حديد مطاول
الفصول بأن تكون مبادى هلا ،فتقول يف السيف( :إنّه آلة صناع ّية من

حمدّ د األطراف نقطع به أعضاء احليوان).

وقد يقترص عىل البعض ،وهذا بالرسم أشبه منه باحلدّ .

[احلكم التا�سع]

ط :احلدّ والربهان قد يتشاركان يف األجزاء ،فيستعمل يف الربهان ما يستعمل يف

احلدّ من األجزاء ،كام لو أردنا الربهان عىل ّ
رطب
مائي
ٌ
أن الغيم يرعد قلنا( :الغيم جر ٌم ٌّ

ّ
مائي رطب تنطفي فيه نار فقد حيدث فيه صوت) فـ(الغيم
تنطفي فيه نار)
و(كل جرم ٍّ
ٍ
ّ
صوت حيدث يف
(وكل
ثم نجعل هذه النتيجة صغرى لقولنا:
قد حيدث فيه
ٌ
صوت)ّ ،
الغيم فهو رعد) ،ينتج :فـ (الغيم قد يرعد) .وهذه النتيجة حصلت بقياسني اشتمال عىل

واألول
حدّ ين أوسطني :أحدمها اطفاء((( النار يف الغيم ،والثاين حدوث صوت فيه.
ّ
((( يف األصل« :عن».
واألصح :االنطفاء.
((( کذا يف األصل،
ّ
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ٍ
برهان؛ ألنّه أوسط يف ّأول القياسني ،والثاين كامل الربهان ،لتاممه به .واألوسط
مبدأ
األول علة للثاين.
ّ

وهذا الكامل ثالثة :اجلنس بمعنى ّ
أن اجلنس يقارن النتيجة ،كالصوت ا ّلذي هو

جنس الرعد يقارن النتيجة ا ّلتي هي قولنا( :الغيم قد يرعد)؛ ّ
فإن معناه :الغيم قد حيدث

فيه صوت ،فإذا أردنا حتديد الرعد عكسنا الرتتيب وقلنا( :الرعد صوت حيدث يف الغيم
النطفاء ٍ
نار فيه).
صوت حيدث يف
ناقصا .كام تقول( :الرعد
ٌ
ولو اقترصنا عىل أحد األوسطني كان ً

الغيم) ،أو (إنّه انطفاء النار).
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املر�صد الثاين
يف اجلدل
وفيه فصول:

[الف�صل] الأ ّول :يف ماه ّيته ومنفعته

ٍ
مطلوب ُأري��د ،من
أي
اجلدل صناعة علم ّية يقتدر معها عىل إقامة
احلجة عىل ّ
ّ
ٍ
يتوجه إليها مناقضة
أي وض ٍع اتّفق ،عىل وجه ال
ّ
مقدّ مات متس ّلمة ،وعىل حمافظة ّ

بحسب اإلمكان.

احلق والباطل ،بل طلب ما یفحم به اخلصم يف املناظرة واملجادلة
وليس الغرض منه ّ

ویقطعه عن االحتجاج ويظهر به عىل خصمه عند السامعني؛ سواء كان ح ًّقا أو باطلاً .

وله منفعة عظيمة هي رياضة األذهان وتقويتها عىل النظر ،من حيث يمكن أن
ٍ
ثم ترجع منها
تحُ ّصل به قياسات كثرية يف مسألة واحدة عىل سبيل النفي واإلثباتّ ،

والذب عن األوضاع
احلق .وأكثر منفعته إلزام املبطلني
وتتأ ّمل أحواهلا بالتص ّفح فيلوح ّ
ّ
وإقناع أهل التحصيل العوا ّم واملتع ّلمني القارصين عن درجة الربهان ،أو ا ّلذين مل

يصلون إىل معرفته بعد.

ٌ
حافظ لوض ٍع ّما بمقدّ مات مشهورة ،وغاية سعيه
واجلد ّيل يقال لشخصني :أحدمها

أن ال ُي َلزم؛ والثاين ٌ
احلجة من مقدّ مات يتس ّلمها
سائل ،وهو ا ّلذي ينقض وض ًعا ّما بإقامة ّ
من اخلصم ،وغاية سعيه أن ُي ِ
لزم.
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قال الشيخ( :وبئس ما ظ ّن من ظ ّن أن القياس اجلد ّيل هو ٌ
فعل يصدر عن السائل

األول يقولّ :
إن املجيب یقیس من املشهورات ،والسائل
ال غري ،كأنّه مل يسمع املع ّلم ّ
من املس ّلامت)(((.

أن السائل قديماً يطلق عىل غري ما يطلق عليه السائل اآلن؛ ّ
واعلم ّ
فإن السائل اآلن
يبتدئ فيسأل خما َط ًبا له عن رأيه يف ٍ
أمر ،فإذا أجاب [املخاطب] بام هو رأيه كان
هو ا ّلذي
ُ

ثم من بعد ذلك ال يسأل
جمي ًبا وكان ّ
األول سائلاً  .ومسألته هي ما سأل من نفس الرأيّ ،

باحلقيقة شي ًئا .بل يأيت بقياس من تلقاء نفسه أو استقراء أو غري ذلك ممّا هو عندهم حجة،
يسمون إيراد هذه
كثريا ّما ّ
فينتج بذلك نقيض وضعه من غري أن يسأله شي ًئا .لكنّهم ً

بالقوة،
احلجة املوجبة نحو استجابة املخاطب سؤالاً  .بمعنى أنّه فإن مل يسأل بالفعل فهو ّ

كأنّه يقول :أ ليس يلزمك عن هذا كذا ؟ أو هل عندك جواب هذا؟

احلقيقي فهو الذي يتس ّلم من املجيب مقدّ م ًة مقدّ م ًة ،فإذا
وأ ّما السائل القديم
ّ

ّ
فكأن املجيب ال جيد حميصا عن
استوفاها عمد إىل مجعها فجعلها عىل رضب منتج،

فس َّل َم املقدّ مات.
إلزامه يف مدّ ة قصرية ،إذ كان تقدَّ َم َ

والسائل إ ّما أن يسأل عن املقدّ مات ا ّلتي يتس ّلمها بسؤاله ويلزمه ال حمالة أن يسأل

يتم فعل اجلدل؛
عنها أو ال يتس ّلمها ،وهذا السؤال هو ا ّلذي يدخل يف اجلدل وبه ّ

وإ ّما أن يسأل عن املذهب ،وهو أمر خارج عن اجلدل ،وإن كان ال یذهبه ،بل إنّام

هو متهيد ملا حيتاج إليه.

فالسؤال اجلد ّيل الداخل يف اجلدل عىل أنّه جز ٌء منه هو السؤال عن املقدّ مة ال غري

ل ُيتَس َّلم ما يستعان به يف إنتاج مقابل وضع واضع.
((( الشفاء ،املنطق ،ج ،2ص.25
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وأ ّما املجيب فال حيتاج أن يسأل ،بل يورد ما هو السبب عنده يف اعتقاد ما اعتقده؛

ألنّه يقصد إثبات وضع نفسه وال إفساد وضع غريه فيحتاج إىل شهادته .وا ّلذي يقصد

الرضا
إثبات وضع نفسه يورد وضعه بمقدّ مات متس ّلمة ال عنده ّ
خاصة ،حتّى يكون ّ
بام يرضاه ،وال عند خصمه؛ إذ ليس إثباته لوضعه متع ّل ًقا بوجود خص ٍم له حتّى إن

س ّلم كان له وضع وإن مل يسلم مل يكن له وضع؛ بل أن يكون مس ّلمة يف نفسها ،وذلك

يذب عن مقدّ مات
بأن يكون مشهورة ،فإن أثبت وضعه واتّفق له معاند احتاج إىل أن ّ
قياسه ،بأن يمنع املقاومات ،وعن نتيجة قياسه بأن يمنع ما ينتج مقابلها.

ٌّ
وكل من املتجادلني ،املجيب والسائل ،يؤ ّلف قياسه من مقدّ مات حممودة؛ أ ّما

أحدمها فعند اجلمهور؛ وأ ّما اآلخر فعند خصمهّ ،
وكل حممود مس ّلم.

الف�صل الثاين :يف مبادئه
قد عرفت ّ
حق ،فمباديه -أعنى
أن املطلوب يف الربهان اليقني
واحلق من حيث هو ٌّ
ّ

مقدّ ماته -ا ّلتي تؤ ّلف قياساته منها إنّام هي اليقين ّيات ال غري؛ واملطلوب يف اجلدل ليس

احلق بعينه؛ بل ما ُي ْفحم به اخلصم يف املناظرة واملجادلة يقطع به عن االحتجاج ويظهر

باحلق أو غريه ،فمباديه إنّام هي مقدّ مات ذائعة
به خصمه عليه عند السامعني ،سواء كان ّ
مشهورة؛ إ ّما عىل اإلطالق ،وهي ا ّلتي يقول هبا مجهور الناس وهي املشهورات احلقيق ّية؛
أو باإلضافة ،وهي ا ّلتي يراها أكثر األُمم واملعتربون أو واحد مقدّ م متّفق عليه.

ألنا حممودة عند اجلميع ويصدّ قون هبا
واملشهورات احلقيق ّية هي اآلراء املحمودة؛ هّ

العميل ،كقولنا( :العدل حسن والظلم قبيح) .هذا عند املجيب.
من حيث العقل
ّ

وأ ّما مبادى اجلدل عند السائل فهي املس ّلامت ا ّلتي یس ّلمها املجيب ويعرتف هبا،

فاملجيب يؤ ّلف أقيسته من املشهورات املطلقة أو املحدودة؛ سواء كانت ح ًّقا أو غري حق.
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والسائل يؤ ّلفها من التقرير ّيات ،وهي املتس ّلمة من املخاطبني ،سواء كانت مشهورة أو
ٍ
وحينئذ جاز أن تقع األصناف الثالثة من القضايا يف املبادي ،وهي الواجب
غري مشهورة.

قبوهلا واملمكن واملمتنع.

خيص
والواجب قبوهلا يف األغلب مشهورة ،وقد ال يكون،
فإنا قد ّ
كاملجربات؛ هّ
ّ

واألول يقع يف مبادي اجلدل دون الثاين.
شخصا بعينه،
ّ
ً

و ّملا كانت الشهرة تستند إىل األخالق وامللكات املستندة إىل األمزجة والعادات

كثريا بحسب األزمان واملكان((( أمكن تقابل القضايا املشهورة
وكانت هذه قد ختتلف ً
بحسب اختالف اآلراءّ ،
فإن حفظ املال آثر من إنفاقه عند العوام وبالعكس عند
وموت الشهداء آثر عند طالبي املعايل ،فاجلد ّيل
اخلواص ،وال ّلذة آثر عند طالبي النعم
ُ
ّ

يستعمل أحيانًا املقدّ مات املتقابلة يف زمانني عند اختالف أغراضه .فصناعة اجلدل يقع

فيها املس ّلامت العا ّمة املطلقة ا ّلتي تس ّلمها اجلمهور ،واملحدودة ا ّلتي تس ّلمها طائفة،
املادي.
شخص .هذا بحسب مقدّ ماته ،وهي اجلزء
واخلاصة ا ّلتي تس ّلمها
ّ
ٌ
ّ

قياسا أو
وأ ّما بحسب صورته فإنّه يستعمل ما ينتج بحسب الشهرة ،سواء كان ً

منتجا أو عقيماً كاملوجبتني يف الشكل الثاين .إلاّ ّ
أن القياس
استقراء ،وسواء كان القياس ً
أتم اقنا ًعا؛ لقربه من احلس
أشدّ إلزاما من االستقراء؛ ألنّه أقرب إىل العقل ،واالستقراء ّ

أعم من الربهان ما ّد ًة وصورةً ،وموضوع
ا ّلذي يشهد به اجلمهور كا ّفة .فاجلدل صناعة ّ
ٍ
حمدود ،بل ينظر يف ّ
كل ف ٍّن ،وتقع مسألته يف علوم خمتلفة ،إ ّما ُخلق ّية كقولنا:
نظره غري
(ال ّلذة مجيلة أم ال؟)؛ وإ ّما طبيع ّية كقولنا( :احلركة موجودة أم ال؟)؛ وإ ّما منطق ّية كقولنا:
(العلم باملتضا ّدات واحدٌ أم ال ؟) ،وينظر فيام جيري جمرى املنطق ّية كالدوران واملناسبة
وغريمها ،وباجلملة يف ّ
كل حكم مشهور ُیتّبع يف غريه.
((( کذا.
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أن القياسات اجلدل ّية إنّام هي جدل ّية؛ ّ
وقد ظ ّن قو ٌم ّ
ألن موضوعاهتا مقدّ مات أكثر ّية

احلق يف أكثر األمر.
ألنا تنتج ّ
الصدق ،وظ ّن آخرون هّأنا إنّام هي جدل ّية؛ هّ

وكالمها باطل ،بل القياس اجلديل إنّام هو جد ٌّيل باعتبار ّ
أن مقدّ ماته متس ّلمة أو

وكثري
مشهورة ،وليس من رشط املشهور واملس ّلم أن يكون صاد ًقا .فقد يتس ّلم الباطل،
ٌ
مشهورا.
األول ويكون
ما يشتهر الكذب((( .وقد يكون ّ
احلق غري بينّ يف االعتبار العقيل ّ
ً
احلق فاسدٌ ؛ ّ
وأيضا حتديد الصناعة ّ
فإن الصناعة تحُ َدُّ بام جيب
بأن أكثر قياساهتا ينتج ّ
ً

أن يكون موجو ًدا يف مجيع أجزائها التا ّمة ،وإذا كانت الشهرة أو التسليم رش ًطا يف مقدّ مات
ٍ
اجلدل وجب وجوده يف ّ
قياس جد ٍّيل ،والشهرة ال ُیمنَع أن تكون موجودة للباطل كام
كل

للحق؛ بل قد يتّفق تساوهيام أو غلبة أحدمها ،اتّفا ًقا ال وجو ًبا .من حيث هو مشهور.
ّ

وواجبة((( القبول مشهورة بحسب األغلب وال ينعكس ،وتستعمل يف اجلدل
ٍ
ال باعتبار وجوب قبوهلا أو صدقها ،بل باعتبار شهرهتا ،وليس ّ
مشهور صاد ًقا .بل
كل

ُ
الصادق الكاذب.
املشهور يقابل الشنيع ،كام يقابل

ٍ
واعلم ّ
سؤال وجواب ،فاملجيب يؤ ّلف أقيسة
يتم بأمرين:
أن صناعة اجلدل إنّام ّ

مر ،وأ ّما السائل ّ
من الذائعات عىل ما ّ
فإن مقدّ ماته هي ا ّلتي يسأل عنها السائلُ ،مغیرِّ َ
الصورة من صنعة اإلخبار إىل صنعة االستخبار ،فعدد املسائل بعدد املقدّ مات ،وبعد

(((

تسليم املجيب هلا يؤ ّلفها لينتج ما يناقض الوضع ،فهي باعتبار اقرتاهنا مع حرف
ٍ
قياس بعد تسليم اخلصم

تسمى مسألة اجلد ّيل ،وباعتبار جعلها ج��ز َء
االستفهام ّ
تسمى مقدّ مة اجلد ّيل ،كمن يضع ّ
أن العلم بالواحد والكثري واحد ،فيقول السائل( :هل
ّ
(*)

((( کذا يف األصل.
ِ
عل جميد احل ّ يّل ،إذ ساعدين يف قراءة هذه الكلمة.
((( أشكر األستاذ أمحد يّ
((( يف األصل« :معنی».
377

الواحد والكثري متضا ّدان؟) ،فإذا قال اخلصم( :نعم) قال( :هل العلم باملتضا ّدین

(((

واحد؟) فإذا قال( :نعم) انتقض حكم اخلصم باتحّ اد العلمني.

مور كل ّية؛ ّ
كل :فإ ّما أن يكون من
ألن موضوع اجلدل ٌ
وحمموالت املقدّ مات ُأ ٌ
أمر يّ ٌ

اخلواص أو األعراضّ ،
ألن حمموالت املقدّ مات إ ّما أن تكون
األجناس أو الفصول أو
ّ

مساوي ًة ملوضوعاهتا أو ال؛ فإن كانت مساوية فإ ّما أن ّ
واألول
يدل عىل املاه ّية أو ال،
ّ

خاصة املؤ ّلف.
خاصة املفرد واملركّب
خواص :إ ّما مفردة أو مركّبة ،فاملفرد
يسمى
ّ
ّ
ّ
ّ
ويطلق عىل اجلميع اسم الرسم؛ ألنّه حيصل من اخلواص.

وإن مل تكن مساوية للموضوعات فإن وقعت يف طريق ما هو -أعني جواب

ما هو؟ لعدم الفرق بينهام يف اجلدل -فهي اجلنس أو الفصل ،فال فرق بينهام هنا؛ وإن مل

واخلاصة واجلنس والعرض،
تقع فهي األعراض ،فاملحموالت هبذا االعتبار أربعة :احلدّ
ّ
وسقط اعتبار النوع؛ ألنّه إن محل عىل الشخص سقط اعتباره؛ ّ
ألن مباحث اجلدل كل ّية؛
وإن محل عىل الصنف فهو بمنزلة محل اللوازم؛ ّ
ألن النوع ليس نو ًعا للصنف ،فالنوع

إذن يقع يف موضوع القض ّية ال حمموهلا.

اخلاصة إثباته واملساواة ،ويف اجلنس إثبات
ويشرتط يف العرض إثبات وجوده ،ويف
ّ

وجوده مع إثبات وقوعه يف جواب (ما هو؟) ،ويف احلدّ القيام مقا َم االسم يف الداللة مع
مجيع الرشائط السابقة ،أعني :إثبات الوجود واملساواة والوقوع يف جواب (ما هو؟).

والتحقيق ّ
أن احلدّ إنّاميطلقعىلما يساوي املاه ّية ،وهو املركّبمن الذات ّيات ،والحيتاج

إىل إثباته ،لكن يف اجلدل احلدّ جيوز أن يكون العرض ّيات((( ،فلهذا افتقر إىل إثباته.
ٍ
وإذا كان رشائط اإلثبات ّ
حينئذ أعرس وبالعكس.
أقل كان اإلثبات أسهل ،فاإلبطال
((( يف األصل« :باملتضا ّدان».
((( کذا يف األصل.
378

الف�صل الثالث :يف الآالت التي تفيد ملكة اجلدل
اعلم ّ
تقوى هبا عىل اإلبطال واإلثبات ا ّلذي هو غرض اجلد ّيل،
أن هنا ُأصولاً ُي ّ
ٍ
وتعرفها يكون((( باالستقراء والقياس يف ّ
واحد من حمموالت املسائل ا ّلتي یرام
كل
ّ
إثباهتا وإبطاهلا ،وهي األُصول ا ّلتي تعرف هبا ّ
أن اليشء هو بالشخص أو بالنوع أو
أي األمرين أوىل وآثر.
باجلنس أو
باخلاصة ،واألُصول التي يعرف هبا ّ
ّ

وتسمى هذه األُصول يف عبارة القدماء (مواضع) ،أي :مواضع بحث ونظر(((.
ّ

ّ
تسمی
وكل حكم يتش ّعب منه أحكام جزئ ّیة تصلح أن جتعل مقدمات األقیسة ّ

کل واحد یتش ّعب منه أحکام کثریة ّ
موض ًعا ،فاملوضع ّ
جزئي
كل واحد منها
ٌّ
کل حکم يّ ّ
ّ
جديل باعتبار شهرته ،كقولنا( :أحد
وصالح أن یصري((( مقدّ مة لقياس
بالنسبة إليه
ٌ
جزئي
حكم
الضدين إذا كان يف موضو ٍع كان اآلخر يف ضدّ ه) ،فإنّه حكم يتشعب منه
ٌّ
ٌ

بالنسبة إليه -وإن كان كل ًّيا يف نفسه -هو قولنا( :إن كان وضع اإلحسان يف األصدقاء

حسنًا كان وضع اإلساءة يف األعداء حسنًا).

مشهورا وتكون جزئ ّياته مشهورة؛
الكل -أعني املوضع-
ً
وقد ال يكون احلكم يّ ّ

ّ
احلس والك ّل ّية خف ّية عند العوا ّم؛ لعدم التفاهتم إليها ،فتصلح
ألن اجلزئ ّيات أعرف عند ّ
اجلزئيات مقدّ مات للجد ّيل دون ك ّليها لعدم شهرته.

واآلالت ا ّلتي يستنبط هبا مواضع األنظار((( اجلدل ّية وحيرتز هبا عن االنقطاع وينال

هبا إلزام اخلصم ما يريد إلزامه أربعة:

((( هکذا قرأنا اللفظتنی ،وصورهتام يف األصل هکذا:
((( ُينظر :املعترب يف احلکمة أليب الربکات ،ص.236
((( يف األصل« :أن ال یصری»ُ .ينظر :اجلوهر النضید ،ص.240
((( يف األصل« :االنتظار»ُ .ينظر :اجلوهر النضید ،ص.238
379

خيتص باللفظ ،وهو أن يكون عند اإلنسان قدرة عىل معرفة األسامء املرتادفة
أ .ما ّ
واملتشاهبة واملشرتكة واملشكّكة حتّى اليقترص عىل الدّ عوى
املجردة ،بل يبينّ
ّ
وجه االشرتاك والتشكيك.

ومهام اقتدر املجادل عىل تفصيل االسم املشرتك أمكنه أن يغالط واليغلط

وحيرتز يف التس ّلم واملوافقة ويقدر عىل االلتزام واخلدعة.

ب .القدرة عىل استنباط الفصول من األُمور املقاربة جدّ ا والتمييز بني املتشاهبات
واخلواص باستنباط األُمور املم ّيزة بني املتشاهبة جدّ ا؛ ّ
فإن الظاهر بيانُه
بالفصول
ّ
ال يستنبط باكتساب فصوله دونه .وينتفع بذلك يف صناعة القياسات املعمولة يف
إنتاج غري املدّ عى ويف توفیة احلدود يف تفصيل األسامء املشرتكة ،ویقتدر بذلك

وغريه بالفرق بالفصول.
يعمه
عىل إخراج اليشء من حك ٍم ّ
َ

ج .القدرة عىل أخذ املتشاهبات من األشياء املتباعدة جدّ ا واملختلفات .والفائدة هنا
ضدّ الفائدة السابقة ،وهي إدراج اليشء يف حكم ثبت لغريه بالتمثيل.

د .مجع املقدّ مات الواقعة عند اجلمهور وعند أصحاب الصناعات ،واستحضار
املشهورات ،واستنباط ذائعات من ذائعات ،وتفصیل((( ذائع إىل ذوائع ،ونقل
احلكم من ذائع إىل ذائع ،ونقل احلكم من ذائع إىل شبیه به.

وباجلملة یستحرض أصناف املشهورات يف مجيع املوا ّد املنطق ّية والطبيع ّية واخلُلق ّية

وغريها ویعدّ ها للحاجة إليها.

((( يف األصل« :تفصل».
380

الف�صل الرابع
يف تف�صيل املوا�ضع اجلدل ّية
.(((...

((( انتهت النسخة إىل هنا ،وقد حصل الفراغ من استنساخها يف ال َّليلة الرابعة
من شهر شوال املكرم سنة ٍ
َ
وحصل
ألف وأربعامئة وأربعة وعرشين،
َّ
َّ
الـفـراغ مـن مـقابلتـهـا فـي الـ َّلیـلـة الرابـعــة والعشـریـن مــن
ٍ
ألــف وأربعمــائـة وسبعــــة
حمــرم احلــرام سنــة
شهــر َّ
وثالثــیــن بــعــد اهلــجــرة النـبــو َّيــة عــلــــى
ِ
والســـــالم.
هـاجـرهـــا وآلــه َّ
الصــالة َّ
عيل أکبـــر
و َأنـا العبد محُ َّمـد بن ّ
السبـــزواري
الغفــوري
ّ
ّ
غـــــــفــــــــــر اهللُ
َ
ذنـــوبــهمـا
...
381

القائل

احلديث واألثر

الصفحة

(حرف األلف)
ِ
ٍ
واب»
أي بعضه
الص ُ
ببعض يتو َّلد َّ
الر َ
«ارضب َّ

عيل
اإلمام ّ

«احلسن واحلسني س ِّيدا شباب أهل اجلنة»

حممد
النبي َّ
ّ

7

(حرف احلاء)

64

(حرف العني)

«العلامء باقون ما َب ِق َي الدَّ هر ،أعياهنم مفقودة»...

385

اإلمام الصادق

8

الصفحة

اسم املعصوم

64 ،63 ،7

حممد
النبي األكرم َّ
ّ

7

عيل بن أيب طالب
اإلمام أمري املؤمنني ّ

64

اإلمام احلسن املجتبى

64

اإلمام احلسني الشهيد

8

حممد الصادق
اإلمام جعفر بن َّ

9

احلجة
املهدي
ّ
اإلمام َّ

387

(حرف األلف)

الطهراين
آغا بزرگ
ّ
األندليس
ابن رشد
ّ

املرصي
ابن رضوان
ّ

الساوي
ابن سهالن
ّ

احلسيني ،الس ِّيد
أمحد
ّ

الصايف ،الس ِّيد
أمحد
ّ
أمحد عيل جميد ِ
احل يِّ ّل
ّ

14
16

ناميي
أمحد ّ

16

أرسطو

16

ابن سينا ،31 ،30 ،21 ،19 ،16 ،13 ،12 ،8

46
9

377 ،54 ،9
26

37 ،35 ،34 ،31 ،19 ،18

أسعد بن أيب الفتح إلياس

67

کمونة
ابن ّ

16

إيساغوجي
ّ

67

البغدادي
ابن ملکا
ّ

16

هبمنیار بن املرزبان

أبو الفتوح أمحد بن بلكو

46

179 ،147 ،111 ،43 ،41 ،40 ،38 ،33
ابن املق ّفع

أبو حامد الغزا ّيل

حممد بن حزم
أبو ّ
يب
أبو نرص الفارا ّ

األهبري
أثري الدين
ّ

183 ،180

اخلونجي 241 ،131 ،28 ،12
أفضل الدين
ّ

68

(حرف الباء)
(حرف التاء)

17 ،16

192 ،42 ،16

تقي الدين أبو العباس
ّ

(حرف اجليم)

16

امللكي
جالل الدين
ّ

189 ، 142 ،67

،41 ،20 ،19 ،16

العاميل
احلر
ّ
ّ

قراملکي ،الدكتور ،31 ،22 ،19
أحد فرامزر
ّ

(حرف احلاء)

اآللويس ،الدكتور
حسام حميي الدين
ّ
حسن األمني

54 ،37 ،35 ،33

389

17
359
44
29
51

الربوجردي
املوسوي
حسن
ّ
ّ

49 ،47 ،46

خاين
حسني ّ
حممد ّ
خروساوريوس

42 ،33 ،14

(حرف اخلاء)
(حرف الراء)

(حرف السني)

األرموي
رساج الدین
ّ

سعد الدين
سقراط

األصبهاين ،املريزا
عبد اهلل افندي
ّ

16
25
54

نوراين ،الشيخ
عبد اهلل
ّ
العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،18 ،17 ،15 ،14 ،11 ،8 ،7

9

،31،30،28،27،26،25،22،21،20،19

44 ،26 ،15

،79،52،51،50،48،47،46،45،44،43

44

،179 ،172 ،147 ،143 ،135 ،131 ،123

،42،41،40،39،38،36،35،34،33،32

178 ،19 ،16

،121 ،120 ،117 ،108 ،104 ،92 ،88 ،81

123

،265 ،263 ،223 ،217 ،201 ،190 ،185

125

املجليس
العلاَّ مة
ّ

(حرف الشني)

املراغي
رشف الدين
ّ

الشهرستاين
عبد الکریم
ّ

67

املختاري ،الشيخ
رضا
ّ
سابينه اشميتكه

47 ،45 ،27

السمرقندي
حممد
ّ
شمس الدین ّ

343 ،300

29

16

األعرجي ،الدكتور
عيل
ّ
ّ

30 ،29 ،9

ال���س���ه���روردي = شيخ
ش��ه��اب ال���دي���ن
ّ

الساوي
عمر بن سهالن
ّ

153 ،81

الکیيش
حممد
شمس الدین ّ
ّ
اإلرشاق

املرعيش ،الس ِّيد
شهاب الدين
ّ

(حرف الصاد)

اخلويلديَّ ،
الشيخ
صادق
ّ

صالح مهدي هاشم ،الدكتور

(حرف العني)

16

عماَّ ر اهلال ّيلَّ ،
الشيخ

20 ،16 ،12

ع َّياد محزة

50

9

(حرف الغني)

الدشتكي
غياث الدين
ّ

54 ،9
29

احلسون
فارس ّ

(حرف الفاء)

390

19

47 ،27 ،26 ،14

الشريازي
اخلواجگي
فتح اهلل
ّ
ّ

الطباطبائي ،الس ِّید ،26 ،15 ،14
عبد العزیز
ّ

9

51

الرازي ،35 ،34 ،33 ،20 ،16 ،12
فخر الدين
ّ

حممد بن عبد الغ َّفار
ّ

،189 ،177 ،172 ،146 ،135 ،126 ،111

حممد غفوري نژاد
ّ

،95 ،77 ،50 ،43 ،41 ،40 ،39 ،38 ،36
264 ،263

نصريي
فخر الدين
ّ

فخر املح ِّققني
فرفوريوس

الشريازي
قطب الدين
ّ

حممد مهران
ّ
مسلم ِ
احل يِّ ّل ،الس ِّيد
ُ

52 ،51 ،48 ،47 ،46

يب
مصطفى صباح اجلنا ّ

68 ،67

ملاَّ صدرا

259 ،190 ،17

(حرف الكاف)

يني
الكاتبي القزو ّ
ّ

حممد مناضل
ّ

45

(حرف القاف)

الرازي
قطب الدین
ّ

حممد خدابنده ،السلطان
ّ

نجم الدين عبد الغ ّفار

143

مائن

(حرف امليم)

اجلييل
جمد الدين
ّ

9

14
8
9

31
49

،179 ،155 ،153 ،135 ،125 ،79 ،77 ،43
301 ،300 ،298 ،259 ،189 ،183 ،181
النصريي
نصري الدين
ّ

21

نيكوالس ريرش	

123

حممد
مهام الدين ّ

20 ،16

العاميل
حمسن األمني
ّ

13

املجليس
حممد باقر
ّ
ّ

13

حمسن بيدارفر

381 ،54 ،22

،41 ،40 ،39 ،36 ،35 ،33 ،27 ،19 ،18

184 ،179 ،126 ،40 ،38
الیب نیتس

51 ،47

الطويس ،اخلواجة ،16 ،15 ،13
نصري الدين
ّ

،29 ،27 ، 16 ،12

(حرف الالم)

(حرف النون)

49

28 ،27

اآلوي 50 ،48 ،47 ،46
حممد بن أيب طالب
ّ
ّ
391

(حرف اهلاء)

50
14
51

(حرف األلف)

أهل البيت
السنَّة
الشيعة

(حرف السني)
(حرف الشني)
(حرف العني)

العلامء املسلمون
املغول

(حرف امليم)

8
16
16
18
17

393

(حرف األلف)

األستانة الرضو ّية

إيران

واإلنسان ّية

50 ،9
13

قم املقدّ سة
ّ

29 ،28 ،27 ،15 ،14

49

كربالء املقدّ سة

33 ،22 ،14

حمافظة زنجان

(حرف التاء)

تركيا
جامعة طهران

(حرف اجليم)
(حرف الدال)

دار التعارف للمطبوعات
دار املعارف
صقلية

قســـــــم شـــــــؤون املعـــارف اإلســالم ّية

9 ،3 ،2

(حرف الباء)

بريوت

قزوين

26

49

(حرف الصاد)
(حرف الطاء)

القاهرة

14

(حرف امليم)

47
51

مدرسة اإلمام ّية

49

مدينة رومية

67

مدينة ساوة

67

طهران

(حرف الكاف)

مدينة آوة

14

31 ،29 ،14

(حرف القاف)

قضاء أهبر

13

51

مدينة السلطان ّية

مدينة صور الشام
مركز تراث ِ
احل َّلة

46
46

51 ،50
67

9 ،8 ،7 ،3 ،2

مركز الدراسات والبحوث اإلسالم ّية 29

مشهد
395

26

مكتبة جامعة طهران

50

مكتبة العتبة الرضو ّية

47

مكتبة السليامن ّية

نصريي
مكتبة فخر الدين
ّ

منشورات بيدار

49
45
28

مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث 26
ّ

اإلسالمي
مؤسسة النرش
ّ
ّ
اليونان

(حرف الياء)

26
31

396

(حرف الباء)

بستان األط ّباء وروضة األل ّباء
(حرف التاء)

67

حت��ري��ر األب���ح���اث يف م��ع��رف��ة ال��ع��ل��وم

الثالث

197 ،184 ،63

(حرف الشني)

رشح الفارايب (إليساغوجي)

(حرف امليم)
اصدُ التَّدْ ِق ِيق وم َق ِ
مر ِ
اصدُ الت َّْح ِق ِيق
َ َ
ََ

(حرف النون)
ِ
ان يف ِع ْل ِم املِي َز ِ
العر َف ِ
ان
ْ
هَنْ ِج ْ

67
63
197

397

األهبري
آثار
ّ

(حرف األلف)

اإلشارات إىل معاين اإلشارات ،21 ،16

33 ،30

19

اآلراء الكالمية (للعلاّ مة ِ
احل يّ ّل)
ّ
اآلراء املنطقية (للعلاّ مة ِ
42
احل يّ ّل)
ّ
اإلجازة = إجازة املهنأ بن سنان 30 ،13 ،28
احلق
إحقاق ّ
احلق
إحقاق ّ

اآلراء الكالم ّية

أرغنون

أساس االقتباس

اإلشارات والتنبيهات = االشارات ،11

26

،144 ،131 ، 31 ،30 ،22 ،16 ،13 ،12
189 ،179 ،176 ،172
اإلرشاق والتلوحيات

50

األعالم

50

أعيان الشيعة

45 ،15
31

25

63 ،44 ،30 ،25 ،13

أمل اآلمل

280 ،179 ،153

اإليضاح (البن شاذان)

األرسار اخلف ّية يف العلوم العقل ّية ،19 ،11

12

44 ،25
19

إيضاح التلبيس من كالم الرئيس 30 ،12 ،8

إيضاح املعضالت من رشح اإلشارات 30

،34 ، 33 ،32 ،28 ،27 ،22 ،21 ،20

،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35

إيضاح املقاصد من حكمة عني القواعد 29

،147 ،143 ،128 ،126 ،123 ،117

(حرف الباء)

إيضاح املكنون

،111 ،106 ،104 ،92 ،81 ،77 ،71
،192 ،190 ،185 ،184 ،182 ،172

،297 ،292 ،280 ،280 ،265 ،217

25

بحار األنوار

30 ،29 ،13

السوفسطائ ّية

18

ال��ب�ره����ان مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��ش��ك��ي��ك��ات

331

399

بستان األط ّباء

(حرف احلاء)

68
30

بسط اإلشارات

البصائر النصري ّية ،179 ،153 ،153 ،81

185

331

الديواين
حاشية
ّ
احلاوي يف الفقه

49

حكمة اإلرشاق

12

احلقائق الراهنة

(حرف التاء)

حت��ري��ر األب���ح���اث يف م��ع��رف��ة ال��ع��ل��وم

47
29

حكمة العني

45 ،44 ،30

ّ
حل املشكالت من كتاب التلوحيات 31

التحليل ال��ث��اين = ال�ب�ره���ان ملكافحة

52 ،30، 28 ،13 ،12

الثالث

حتصيل ّ
امللخص

(حرف اخلاء)

192 ،42 ،31

التشكيكات

خالصة األقوال

(حرف الدال)

18

تراجم الرجال

46

يب
تطور املنطق العر ّ

دائرة املعارف اإلسالم ّية الشيع ّية

14

ت���ع���دي���ل امل���ع���ي���ار يف ن���ق���د ت��ن��زي��ل
األفكار

املحصل
تلخيص
ّ

تنزيل األفكار يف تعديل األرسار

33

جامع الرواة

(حرف اجليم)

اجلوهر النضيد

الدرر الكامنة

25

الذريعة

183

تنقيحاألَبحاثيفالعلومالثالث 29،11،8
تنقيح املقال

الدر املكنون يف رشح علم القانون

28

درة التاج
ّ

183 ،181 ،180

25

51

280 ،143 ،81

(حرف الذال)

63 ،44 ،30 ،29 ،25 ،14
(حرف الراء)

رجال ابن داود

25

رجال العلاَّ مة ِ
احل يّ ّل
ال��ق��واع��د اجل��ل�� ّي��ة يف رشح ال��رس��ال��ة

25

الشمس َّية

،32،28،19،27،18

روضات اجلنّات

،192 ،179 ،43 ،42 ،41 ،35،40 ،33

رياض العلامء

379 ،300 ،298 ،292 ،280 ،263

400

25

27 ،12
25

30 ،25

(حرف الشني)

الطويس عىل
رشح اخلواجة نصري الدين
ّ
30
اإلشارات
رشح جتريد املنطق

غاية الوصول

18 ،13

رشح حكمة العني

رشح عىل ّ
الرازي
امللخص للفخر
ّ
ٌ

(حرف القاف)

القسطاس املستقيم

31

،12

الشمس ّية

،155 ،153 ،135 ،125 ،106 ،79 ،77
رشح كتاب ّ
امللخص

رشح املطالع

28
25
17

��ی��ة يف رشح ال��رس��ال��ة
ال��ق��واع��د اجل��ل ّ

،70 ،43 ،41 ، 40 ،39 ،36 ،35 ،33 ،18
،280 ،259 ،190 ،177

(حرف الفاء)

الفوائد الرضو ّية

29

رشح كتاب اإلشارات والتنبيهات

(حرف الغني)

،33 ،32 ،26 ،25 ،19 ،14

،71 ،49 ،42 ،41 ،40 ،39 ،36 ،35 ،34

251 ،192 ،135 ،131 ،126 ،88
ال َقو ِ
اعد وامل َق ِ
11 ،8
اصدُ
َ

12

(حرف الكاف)

،217 ،178 ،124

ك���اش���ف األس����ت����ار يف رشح ك��ش��ف

331 ،302 ،292 ،281 ،270

رشوح الشمس ّية ،192 ،251 ،184 ،179

األرسار

الشفاء ،املنطق ،111 ،81 ،16 ،13 ،12

ك���ش���ف األرسار ع�����ن غ���وام���ض

كتاب املنطق البن املق ّفع

295

،335 ،302 ،292 ،192 ،162 ،115

األفكار

374 ،356 ،354 ،343

(حرف الطاء)

طبقات أعالم الشيعة

طبقات الشافع ّية الكربى
عني القواعد

(حرف العني)

28
68

241 ،28 ،12

كشف التلبيس وبيان سري الرئيس

30

كشف الظنون

25

كشف اخلفاء من كتاب الشفاء

46 ،25

الكنى واأللقاب

49

لسان امليزان

29 ،12
401

(حرف الالم)

29

25
25

25

منطق ّ
امللخص ،95 ،41 ،40 ،35 ،34 ،33

18

264 ،263 ،189 ،177

رشاح اإلشارات
املحاكامت بني ّ

29

املنطق ّيات

املختلف

48

لؤلؤة البحرين
مبادئ الربهان

(حرف امليم)

جمالس املؤمنني

،172 ،154 ،146 ،135 ،111 ،106

25

ّ
حمك النظر

منطق مقاصد الفالسفة

17

مرآة اجلنان

املنهاج

موسوعة الفقهاء

25

النجاة

مراصد التَّدقيق ومقاصد التَّحقيق ،11 ،8

،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،22 ،21 ،14 ،13

(حرف النون)

النجوم الزاهرة

،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ، 35 ،34 ،33 ،32

نقد الرجال

مصارعة الفالسفة

17

197 ،45

معجم رجال احلديث

25

النور املرشق يف علم املنطق

معيار العلم

17

52 ،51 ،50 ،45 ،44، 43 ،42 ،41
مصفى املقال

املقاومات احلكم ّية

مقدّ مة التنقيح

هنج املسرتشدين

(حرف اهلاء)

25

هدية األحباب

هدية العارفني

29 ،12
38

مكتبة العلاّ مة ِ
احل يّ ّل 47 ،44 ،26 ،15 ،14
ّ
12
امللخص
منتهى املقال

منطق املستصفى من علم األصول

189
28
25
11
25
25

هنج العرفان يف علم امليزان ،28 ،11 ،8

25

معجم املؤ ّلفني

17

(حرف الواو)

الوايف بالوفيات

25
17
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28 ،11 ،8
25
25
25

ابن سينا ،حسني بن عبد اهلل (ت 416هـ).

حممد بن
•اإلشارات والتّنبيهات يف :رشح اإلشارات والتّنبيهات ،للمح ّقق نصري الدّ ين ّ
ويس (ت 673هـ) ،نرش البالغة ،قم1375 ،ش.
ّ
حممد ال ّط ّ

• ّ
ّجفي ،قم1406-1404 ،هـ.
الشفاء ،املنطق ،مكتبة آية اهلل الس ّيد
املرعيش الن ّ
ّ

أبو نرص ،أسعد بن إلیاس بن مطران (ت 587هـ).

اسالمي ،مرکز نرش نسخ خطی،
•بستان األط ّباء و روضة األل ّباء ،بنیاد دائرة املعارف
ّ
طهران1409 ،ق1368/ش ،چاپ عکسی.

اشميتكه ،زابينه.

•انديشه هاي كالمي علاّ مه يّ
حل ،به ترمجه امحد ناميي ،مشهد ،بنياد پژوهش هاي آستان
رضوي1378 ،ش.
قدس
ّ

األصبهاين ،مريزا عبداهلل (ق.)11
األفندي
ّ
ّ

املرعيش1401 ،هـ.
•رياض العلامء وحياض الفضالء ،قم ،مكتبة آية اهلل الس ّيد
ّ

العاميل ،س ّيد حمسن (ت 1371هـ).
األمني
ّ

•أعيان ّ
الشيعة ،به اهتامم الس ّيد حسن األمني ،بريوت ،دار التّعارف للمطبوعات،
1403هـ.

التسرتي ،قايض نور اهلل (ت 1019هـ).
ّ

•جمالس املؤمنني ،طهران ،املكتبة اإلسالم ّية.

حممد بن احلسن (ت 1104هـ).
احلر
العاميلّ ،
ّ
ّ
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اإلسالمي1362 ،ش.
•أمل اآلمل ،قم ،دار الكتاب
ّ

احلسون تربيزيان ،فارس (ت 1426هـ).
ّ

احلل
•مقدّ مة القواعد اجلل ّية يف كتاب القواعد اجلل ّية يف رشح ّ
الرسالة الشمس ّية للعلاّ مة يّ ّ
اإلسالمي1417 ،هـ.
مؤسسة النّرش
ّ
(ت 726هـ) ،قمّ ،

ِ
احل يِّ ّل ،اّ
املطهر (ت 726هـ).
العلمة أبو منصور ،احلسن بن ّ

•أجوبة املسائل املهنّائ ّية ،قم ،مطبعة اخل ّيام1401 ،هـ.

•األرسار اخلف ّية يف العلوم العقل ّية ،حتقيق :مركز األبحاث والدّ راسات اإلسالم ّية،
اإلسالمي ،قم1379 ،ش.
مكتب اإلعالم
ّ

•اجلوهر النّضيد يف رشح منطق التّجريد ،به اهتامم حمسن بيدار فر ،بيدار ،قم1363 ،ش.
الرجال ،الطبعة احلجر ّية ،طهران ،بعد سنة 1312هـ.
•خالصة األقوال يف معرفة ّ

اخلونجي ،أفضل الدین (ت 646هـ).
ّ

•کشف األرسار عن غوامض األفکار ،تقدیم و حتقیق :خالد الروهیب ،طهران ،مؤسسه
ومؤسسة مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلنی،
پژوهشی حکمت وفلسفه ایران
ّ
1389ش.

تقي (ف 1375ش).
حممد ّ
دانش پژوهَّ ،

•دیباچـه املنطق البن املق ّفع فی :ابن املق ّفع ،املنطق( ،طبعت مع حدود املنطق البن هبریز)،
طهران ،انجمن شاهنشاهی فلسفه إيران1357 ،هـ.ش1398/هـ.ق.

حممد (ت 606هـ).
ّ
الرازي ،فخر الدين ّ

ّ
اصغري نژاد،
قراملكي وآدينه
امللخص ،تقديم حتقيق وتعليق :احد فرامرز
•منطق
ّ
ّ
طهران ،جامعة اإلمام الصادق1381 ،ش.

حممد (حممود) (ت 768هـ).
ّ
الرازي ،قطب الدين ّ

•حترير القواعد املنطق ّية يف رشح الرسالة الشمس ّية ،دار إحياء الكتب العرب ّية ،د.ت،
د.مط.
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يت،
•نفس العنوان ،مع حوايش وتعليقات الس ّيد الرشيف
اجلرجاين ،عبد احلكيم السيالكو ّ
ّ
رشبيني ،اهتامم :شيخ فرج اهلل زكي ،املطبعة األمري ّية
الرمحن
والعالّمة
ّ
الدسوقي ،وعبد ّ
ّ

(بوالق مرص)1323 ،هـ.

•املحاكامت بني رشحي اإلشارات والتّنبيهات يف :هامش رشح اإلشارات والتّنبيهات
ويس ،قم ،نرش البالغة1375 ،ش.
للمح ّقق ال ّط ّ

نجفي.
كتبي
ّ
قم ،انتشارات ّ
•لوامع األرسار يف رشح مطالع األنوار ،الطبعة احلجر ّيةّ ،

الساوي ،عمر بن سهالن (ق.)6
ّ

حممد عبده ،بوالق مرص ،املطبعة األمري ّية،
•البصائر النّصري ّية ،مع تعليقات الشيخ ّ
1316هـ.

الشريازي ،قطب الدّ ين حممود بن مسعود (ت710هـ).
ّ

حممد مشكاة ،طهران ،حكمت1369 ،ش ،ط.3
درة التاج ،اهتامم س ّيد ّ
• ّ

الصدر ،س ّيد حسن (ت 1354هـ).

•تأسيس ّ
األعلمي.
الشيعة لعلوم اإلسالم ،طهران ،منشورات
ّ

الطباطبائي ،الس ّيد عبد العزيز (ت 1416هـ).
ّ

•مكتبة العلاّ مة احل�ّل�يّ  ،إع��داد ونشـر :مؤسسة آل البیت إلحیاء ال�تراث ،قم،
مؤسسة آل البیت إلحیاء الرتاث1416 ،هـ.

حممد (ت 673هـ).
ويس ،خواجه نصري الدين ّ
ال ّط ّ

•رشح اإلشارات والتّنبيهات ،نرش البالغة ،قم1375 ،ش.

•تعدیل املعیار يف نقد تنزیل األفکار ،فی :مهدى حم ّقق وتوشى هيكو ايزوتسو،
منطق ومباحث الفاظ (جمموعه متون ومقاالت حتقيقى) ،طهران ،جامعة طهران،
1370هـ.ش.

نوراين ،طهران ،جامعة طهران1359 ،ش.
املحصل ،اهتامم عبد اهلل
•تلخيص
ّ
ّ
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ويس ،عبد
•أساس االقتباس ،يف :تعليقة عىل أساس االقتباس للخواجه نصري الدين ال ّط ّ
اهلل أنوار ،طهران ،نرش مركز1375 ،ش ،ج.1

الطهراين ،شيخ آغا بزرك (ت 1389هـ).
ّ

• ّ
الذريعة إىل تصانيف ّ
الشيعة ،بريوت ،دار األضواء1403 ،هـ ،ط.3
•طبقات أعالم ّ
يب1975 ،م.
الشيعة ،بريوت ،دار الكتاب العر ّ

حممد بن طرخان (ت 339هـ).
الفارايب ،أبو نرص ّ
ّ

النجفي،
املرعشـي
قم ،مكتبة آية اهلل الس ّيد
ّ
ّ
حممد تقي دانش پژوهّ ،
•املنطق ّيات ،حتقيق ّ
1410-1408هـ.

قراملكي ،احد.
فرامرز
ّ

•حسبتار در م�يراث منطق دان��ان مسلامن ،ط��ه��ران ،ﭘﮊوهشـگان علوم انساين،
1391هـ.ش.

الشريازي ،التّنقيح ،حتقيق :غالم رضا يايس
•مقدّ مه التّنقيح ملاّ صدرا ،يف :صدر الدّ ين
ّ
إسالمي صدرا1378 ،ش.
پور ،طهران ،بنياد حكمت
ّ

الرازي ،منطق ّ
•مقدّ مه منطق ّ
امللخص ،هتران ،جامعة اإلمام
امللخص ،يف :فخر الدّ ين
ّ
الصادق1381،ش.

حممد خاين ،حسني.
ّ

•آراء منطقي عالّمه يّ
حل ،پايان نامه كارشنايس ارشد ،به راهناميي دكرت احد فرامرز
قراملكي ،جامعة طهران ،شهريور1381ش.
ّ

حممد باقر (ت 1110هـ).
املجليس ،العالّمة ّ
ّ

•بحار األنوار ،طهران ،دار الكتب اإلسالم ّية1364 ،ش.
•بحار األنوار ،بريوت.

حممد رضا (ت 1383هـ)
املظ ّفرّ ،

•املنطق ،بريوت ،دار التّعارف1400 ،هـ ،ط.1
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كلمة املركز
احل يِّل ،منْطِقي مجُ ِ دٌّ  ،وم ِ
ِ
بد ٌع َف ٌّذ
ُ
الع َّلمة ّ َ ٌّ
ّأولاً  :منزلته يف علم املنطق وأقسام أعامله يف هذا الفن
آثار العلاّ مة يف علم املنطق:

7

11
11
11

ثان ًيا :املصادر احلاكیة عن أعامل العلاّ مة يف املنطق
ثال ًثا :اهتامم العلاّ مة ِ
رسه
احل يِّ ّل
ّ
اخلاص باملنطق وكشف ّ
احلل يف املنطق
راب ًعا :بعض إبداعات العلاّ مة يّ ّ

18

مقدّ مة التحقيق

23

خامسا :تبویب مراصد التدقیق
ً

توطئة

13
15
21
25

األول :مؤ ّلفاته يف املنطق
املطلب ّ

26

املطلب الثاين :منهج العلاّ مة يف علم املنطق

31

املطلب الرابع :مع الكتاب (مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق)

44

املطلب اخلامس :ترمجة املجاز

46

املطلب الثالث :آراء العلاّ مة يف علم املنطق
أقسام الكتاب

33
45

املطلب السادس :النسخة املعتمدة

50

وتقدير
كر
ٌ
ُش ٌ

54

52

املطلب السابع :منهج التحقیق
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55

صور النسخة املعتمدة

كتاب مراصد التدقيق مقاصد التحقيق

61

املق�صد الأ ّول :يف �إي�ساغوجي

67

65

العلم الأ َّول :املـنطق

69

األول :يف ما ينبغي تقديمه
املرصد َّ

األول :يف ماه ّيته وغايته
[الفصل] ّ

69

ّصور والتصديق
[الفصل] ال ّثالث :يف الت ّ

72

[الفصل] ال ّثاين :يف موضوعه

71

التصور والتّصديق]
األول :يف تقسيامت
ّ
[املبحث ّ

72

[املبحث ال ّثاين :يف ّ
أن اجلهل ینقسم كام ینقسم العلم]

73

تصور طريف التّصديق من ّ
كل وجه]
الرابع :يف عدم اشرتاط ّ
[املبحث ّ

74

التصور]
السادس :يف معاين
ّ
[املبحث ّ

75

[املبحث ال ّثالث :يف حقیقة التصديق]

[املبحث اخلامس :يف لزوم إيقاع احلكم يف التصديق]

73
74

التصور والتصديق]
[املبحث السابع :يف كيف ّية تقسيم العلم إىل
ّ

75

األول :يف مباحث الدالالت الثالث
[املطلب] ّ

75

الفصل الرابع :يف مباحث األلفاظ

75

األول :يف تعريف الداللة الوضع ّية وأقسامها]
[املبحث ّ

75

[املبحث ال ّثالث :يف مناط الدّ الالت الثالث]

76

[املبحث ال ّثاين :يف رشط داللة االلتزام]

[املبحث الرابع :يف ر ّد مهجور ّية داللة االلتزام]

[املبحث اخلامس :يف مصاحبة الدّ الالت وانفكاكها]

التضمني وااللتزامي]
السادس :يف جماز ّية إطالق اللفظ عىل مدلو َليه
ّ
[املبحث ّ

اخلاص]
[املبحث السابع :يف عدم داللة العا ّم عىل
ّ
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76
77
78
78
78

78

املطلب الثاين :يف مباحث املفرد واملركّب

األول :يف تعريف املفرد واملركب]
[املبحث ّ

79

[املبحث الثالث :يف خروج بعض أقسام االسم عن تعريف الكلمة]

79

[املبحث اخلامس :يف ر ّد بعض ّ
الشبهات]

81

[املبحث الثاين :يف أقسام املفرد]

[املبحث الرابع :يف أقسام الكلمة]

79
80

[املبحث السادس :يف اشرتاكات االسم والكلمة]

82

األول :يف تعريف احلقيقة واملجاز]
[املبحث ّ

82

[املبحث الثالث :يف الفرق بني املشرتك ،وبني املتواطئ واملشكِّك]

83

املطلب الثالث :يف باقي مباحث األلفاظ
[املبحث ال ّثاين :يف املتواطئ واملشكّك]

82
83

[املبحث الرابع :يف ك ّل ّية ال ّلفظ املشرتك وجزئ ّيته بحسب مفهو َم ْيه]

83

السادس :يف الترّ ادف والتّباين]
[املبحث ّ

84

[املبحث ال ّثامن :يف أقسام املركّب التا ّم]

85

واجلزئي
الكل
[الفصل] ّ
ّ
األول :يف مباحث يّ ّ
األول :يف ماهية الك ّل ّية واجلزئ ّية]
[املبحث ّ

87
87

الكل]
[املبحث الثالث :يف أقسام يّ ّ

88

[املبحث اخلامس :يف اجلامد واملشتق]

السابع :يف أقسام املركّب]
[املبحث ّ

84
85
87

املرصد الثاين :يف املعاين املفردة

87

اجلزئي]
[املبحث الثاين :يف أقسام
ّ

والعقيل]
واملنطقي
الطبيعي
الكل
ّ
ّ
[املبحث ّ
ّ
الرابع :يف يّ ّ

88

السادس :يف ّ
واجلزئي موضوع بال ّطبع]
الكيل حممول بال ّطبع،
أن
ّ
[املبحث ّ
ّ

89

الكل باعتبار آخر]
[املبحث اخلامس :يف تقسيم يّ ّ
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89

اجلزئي]
الكل من
ّ
[املبحث ّ
السابع :يف أعرف ّية يّ ّ

89

واجلزئي ونقيضيهام]
الكل
ّ
[املبحث ال ّثامن :يف النسب الواقعة بني يّ ّ

90

األول :يف ماه ّية احلمل والوضع]
[البحث ّ

92

الفصل الثاين :يف املحمول

[البحث ال ّثاين :يف جهتي االتحّ اد والتغاير بني املحمول واملوضوع]

الفصل ال ّثالث :يف ّ
والعريض
يت
الذا ّ
ّ
والعريض]
األول :يف تعريف الذايت
[املبحث ّ
ّ

92
92
93
93

[املبحث ال ّثاين :يف جماز ّية قول ّ
يت عىل املاه َّية وجزئها]
الذا ّ

94

ٍ
الرازي]
الرابع :يف اجلواب عن شبهة أوردها الفخر ّ
[املبحث ّ

95

السادس :يف عدم إمكان عروض ّ
والضعف لألجزاء]
الشدة ّ
[املبحث ّ

96

يت ثبوت ًّيا]
[املبحث ال ّثامن :يف لزوم كون جزء الثبو ّ

96

العريض]
[املبحث العارش :يف أقسام
ّ

99

األول :يف تعريف اللاّ زم وأقسامه]
[البحث ّ

99

خواص ّ
الذايت]
[املبحث ال ّثالث :يف
ّ

[املبحث اخلامس :يف تقدّ م األجزاء ّ
وتأخرها]

[املبحث السابع :يف وجوب تناهي أجزاء املاه َّية]

[املبحث التّاسع :يف معاين الذايت]
الفصل الرابع :يف مباحث اللاّ زم

94
95
96
96
99

تصور اللاّ زم من تصور املاه ّية]
[البحث ال ّثاين :يف لزوم ّ

100

الرابع :يف عدم استحالة اتّصاف اليشء بالقبول والع ّل ّية]
[البحث ّ

101

السادس :يف ما يكون اللزوم مستندً ا إليه]
[البحث ّ

101

األول وال ّثاين]
[البحث ال ّثالث :يف املأخذين ّ

[البحث اخلامس :يف إمكان تعدّ د املعلوالت عن البسيط]

السابع :يف التّالزم]
[البحث ّ
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100
101
101

[البحث ال ّثامن :يف ّ
أن لزوم اليشء لغريه إ ّما لذاته أو حلا ّله أو ملح ّله أو ملباين]

102

[البحث العارش :يف لزوم انقسام الطبيعة إىل نوعني]

102

واالعتباري]
احلقيقي
[البحث التّاسع :يف ال ّلزوم
ّ
ّ

102

[البحث احلادي عرش :يف عدم استلزام الدّ وام ل ّلزوم]

103

األول :يف تعريف اجلنس]
[املبحث ّ

103

[أجوبة االعرتاضات]

104

الفصل اخلامس :يف مباحث اجلنس

[وجوه من االعرتاضات]

103
103

[املبحث ال ّثاين :يف أقسام اجلنس]

[املبحث ال ّثالث :يف لزوم اندراج نوعني حتت ّ
كل جنس]

105
105

الرابع :يف املقول يف جواب ما هو ،والدّ اخل فيه ،والواقع يف طريقه]
[املبحث ّ

106

السادس :يف ع ّل ّية اجلنس القريب حلمل اجلنس البعيد عىل النّوع]
[املبحث ّ

107

األول :يف معاين النوع]
[املبحث ّ

107

[املبحث اخلامس :يف مراتب اجلنس]

السادس :يف النّوع
الفصل ّ

106
107

واإلضايف]
احلقيقي
[املبحث ال ّثاين :يف النّسبة الواقعة بني النوعني
ّ
ّ

108

الرابع :يف النّسبة بني مراتب النوع واجلنس]
[املبحث ّ

108

اإلضايف]
[املبحث ال ّثالث :يف أقسام النّوع
ّ

[املبحث اخلامس :يف ّ
احلقيقي]
أن النّوع ا ّلذي هو أحد اخلمسة،
ّ

108
109

السادس :يف كون حصص األنواع من األجناس العالية أنوا ًعا حقيق ّية]
[املبحث ّ

109

[املبحث ال ّثامن :يف اتحّ اد ذات اجلنس وذات النّوع]

110

واملنطقي]
الطبيعي
املنطقي للنوع
السابع :يف عدم تقويم اجلنس
ّ
ّ
ّ
[املبحث ّ
السابع :يف الفصل
الفصل ّ

ِ
ورسمه]
األول :يف معاين الفصل
[املبحث ّ

109
110
110
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واحلصة]
[املبحث ال ّثاين :يف نسبة الفصل إىل الطبيعة اجلنس ّية والنّوع
ّ

111

[املبحث ال ّثالث :يف جواز تركيب اجلنس العايل أو الفصل األخري من أمرين متساويني]

112

[املبحث اخلامس :يف افتقار الفصل إىل فصل آخر يف بعض املوارد]

112

أن ّ
السابع :يف ّ
مقوم للسافل]
مقوم للعايل ّ
كل فصل ّ
[املبحث ّ

113

[املبحث التّاسع :يف ّ
أن عدم الفصل ال یمكن أن يكون فصلاً ]

114

اخلاصة والعرض
الفصل ال ّثامن :يف
ّ

114

الرابع :يف بعض أحكام الفصل]
[املبحث ّ
السادس :يف معاين الترّ كّب]
[املبحث ّ

وخاصته]
[املبحث ال ّثامن :يف بيان فصل اإلنسان
ّ

[املبحث العارش :يف ّ
أن الفصل األخري هو الع ّلة األوىل]
الفصل التّاسع :يف املشاركات واملباينات

112
113
113
114
115

األول[ :يف املشاركات] ال ّثنائ ّية
[املطلب] ّ

115

[املطلب] ال ّثالث[ :يف املشاركات] الرباع ّية

118

[خواص الك ّل ّيات اخلمسة]
ّ

120

[املطلب] ال ّثاين[ :يف املشاركات] الثالث ّية

117
119

الرابع[ :يف املشاركات] اخلامس ّية
[املطلب] ّ

الفصل العارش :يف مناسبات [الك ّل ّيات] اخلمسة

األول :يف ّ
أن الك ّل ّيات اخلمسة إضاف ّية]
[املبحث ّ

[املبحث ال ّثاين :يف اعتبار الك ّل ّيات بالنّسبة إىل أفرادها]

120
120
121

[املبحث الث ّالث :يف إمكان تركّب اخلمسة بإضافة بعضها إىل بعض]

121

املرصد الثالث :يف القول الشارح

123

الرابع :يف ُعرس معرفة الك ّل ّيات عىل ما هي عليه]
[املبحث ّ

األول :يف إمكان التعريف
[الفصل] ّ

122
123
124

[اعرتاض وجواب]
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الفصل ال ّثاين :يف احلدّ

125
125

األول :يف تعريف احلدّ ]
[املبحث ّ

[املبحث ال ّثاين :يف بعض رشوط التّعريف]

125

والرسم]
الرابع :يف أقسام احلدّ ّ
[املبحث ّ

126

[املبحث ال ّثالث :رشط آخر للتعریف]

126

[املبحث اخلامس :يف عدم جواز كون املفرد حدًّ ا أو رسماً ناقصني]
السادس :يف ّ
أن البسيط ال يحُ دّ ]
[املبحث ّ

127

الرسم
الفصل ال ّثالث :يف ّ

127

السابع :يف لزوم رعاية الترّ تيب يف احلدّ التّا ّم]
[املبحث ّ

رتز عنه يف احلدود والرسوم
الرابع :يف ما يحُ َ
الفصل ّ

126
127
128

رتز عنه يف احلدود والرسوم]
[املبحث ّ
األول :يف أقسام ما يحُ َ

128

[املبحث ال ّثالث :يف بيان بعض األغالط الرسم ّية]

129

[املبحث ال ّثاين :يف بيان بعض األغالط احلدّ ّية]

129

الرابع :يف بيان بعض األغالط العا ّمة يف التّعريف]
[املبحث ّ

129

األول :يف القضايا
املرصد ّ

131

املق�صد ال ّثاين :يف الق�ضايا و�أحكامها

131

األول :يف تعريف القض ّية
[الفصل] ّ

131

األول :يف انقسام القضية إلی احلملیة والرشطیة]
[املبحث ّ

132

الفصل الثاين :يف أقسامها وأجزائها

والسلب]
[املبحث ال ّثاين :يف أقسام القض ّية من حيث اإلجياب ّ

132
134

[املبحث ال ّثالث :يف كيف ّية تسمية القضايا من حیث احلقیقیة واملجازیة]

134

الرابطة يف القضايا احلمل ّية]
[املبحث اخلامس :يف ّ

135

الرابع يف أجزاء احلمل ّية]
[املبحث ّ

الرابطة الزمان ّية]
السادس :يف ّ
[املبحث ّ
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134
135

السابع :يف كيف ّية النسبة الواقعة بني املوضوع واملحمول]
[املبحث ّ

136

[املبحث التّاسع :شبهة ودفع]

136

الرابطة يف القض ّية]
[املبحث ال ّثامن :يف موضع ّ

الفصل الثالث :يف املحصورات

136
137

األول :يف انقسام القض ّیة من حیث املوضوع]
[املبحث ّ

137

أيضا]
كم ّية األجزاء ً
[املبحث ال ّثالث :يف أن األسوار قد تذكر لبيان ّ

138

[املبحث اخلامس :يف القض ّية املنحرفة]

139

السور وألفاظه]
[املبحث ال ّثاين :يف تعريف ّ

قوة اجلزئ ّية]
الرابع :يف أن املهملة يف ّ
[املبحث ّ
[أقسام القضية املنحرفة]

137
138
139
141

الرابع :يف حتقيق املحصورات
الفصل ّ

األول :يف حتقيق املوجبة الك ّل ّية]
[املبحث ّ

142

[املبحث ال ّثاين :يف حتقیق معنى قولناّ :
(كل «ج»)]

142

الرابع :دفع شبهة]
[املبحث ّ

143

واحلقيقي]
الذكري
[املبحث ال ّثالث :يف املوضوع
ّ
ّ

143

[املبحث اخلامس :يف القض ّية احلقيق ّية واخلارج ّية]

143

السالبتنی الك ّل ّية واجلزئ ّية]
السابع :يف حتقيق ّ
[املبحث ّ

144

األول :يف ّ
أن مناط إجياب القض ّية وسلبها إجياب الربط وسلبه]
[املبحث ّ

144

املحصلة]
[املبحث الثالث :يف بيان الفرق بني املوجبة املعدولة والسالبة
ّ

145

[املبحث اخلامس :يف مناط التّناقض والتّضاد بني القضايا]

148

السادس :يف حتقيق املوجبة اجلزئ ّية]
[املبحث ّ
الفصل اخلامس :يف العدول والتّحصيل

[املبحث ال ّثاين :يف مناط التحصيل والعدول يف القض ّية]
الرابع :يف دفع شبهة]
[املبحث ّ
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144
144
145
147

الفصل السادس :يف اجلهات

148

األول :يف تعريف املا ّدة واجلهة وبيان الفرق بينهام]
[املبحث ّ

148

املوجهات البسيطة واملركّبة]
[املبحث ال ّثالث :يف بيان ّ

150

[املوجهات املركّبة]

151

[املبحث ال ّثاين :يف أقسام القض ّية من حيث اجلهة]
[املوجهات البسيطة]
ّ

ٍ
الرابع :يف احتفاف ّ
ممكن واق ٍع برضورتني]
كل
[املبحث ّ

149
150
152

األخص واإلمكان االستقبا ّيل]
[املبحث اخلامس :يف اإلمكان
ّ

153

السابع :دفع وهم آخر]
[املبحث ّ

154

واألخص واالستقبا ّيل]
اخلاص
[املبحث التّاسع :يف انحاء إطالق املمكن عىل
ّ
ّ

154

[املبحث احلادي عرش :دفع ومهني]

155

السادس :دفع وهم]
[املبحث ّ

[املبحث ال ّثامن :دفع وهم آخر]

[املبحث العارش يف تفسری (املحتمل)]

153
154
155

السالبة الرضور ّية وسالبة الرضورة]
[املبحث ال ّثاين عرش :يف الفرق بني ّ

156

السور]
الرابع عرش :يف الفرق بني جهة احلمل وجهة ّ
[املبحث ّ

157

[املبحث ال ّثالث عرش :يف الفرق بني إطالق اجلهة وإطالق احلمل]

[املبحث اخلامس عرش :يف َّ
أن قيد اللاّ دوام قد جيامع الدوام يف البعض]

156
157

السادس عرش :يف َّ
أن اجلهات كيف ّيات النتساب املحمول إىل امل��وض��وع]
[املبحث ّ

158

[املبحث ال ّثامن عرش :يف النسبة بني اجلهات النفس األمر ّية والذهن ّية واخل��ارج�� ّي��ة]

159

الفصل السابع :يف وحدة القضية وتعددها

160

السابع عرش :يف تالزم اجلهات أو لزوم بعضها لبعض]
[املبحث ّ

[املبحث التاسع عرش يف تفسري اإلمكان العا ّم وما يلزمه بحسبه]
األول :يف مناط كون القض ّية واحدة]
[املبحث ّ

158
159
160

415

[املبحث ال ّثاين :يف ّ
أن القض ّية قد تكون واحدة باعتبار ومتعدّ دة باعتبار]

160

الرابع :يف تعدّ د القض ّية بتعدّ د أحد ال ّطرفني]
[املبحث ّ

162

[املبحث ال ّثالث :يف بيان أنحاء تركّب طريف القض ّية]

161

[املبحث اخلامس :يف صدق محل بعض األشياء مجل ًة ال فرادى]

162

[أقسام الواجب قبوهلا]

163

املرصد ال ّثاين :يف موا ّد القضايا

[أقسام املشهورات]
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من�شورا ُتنا
تراث ِ
مركز ِ
احل َّلة التابع لقس��م املعارف اإلس�لام َّية واإلنسان َّية يف العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة
ترشَّ َ
ف ُ

بتحقيق ومراجعة ونرش الكتب اآلتية:
1.1معاين أفعال الصالة وأقواهلا.

تأليف :الشيخ أمحد ابن فهد ِ
احل يِّ ّل (ت 841هـ).
تراث ِ
ِ
احل َّلة.
مركز
حتقيق وتعليق وضبطُ :

2.2خمترص املراسم العلو ّية.
ِ
الـه َذ ّيل (ت 676هـ).
تأليف :املح ّقق احل يّ ّل ،جعفر بن احلسن ُ
حتقيق :أمحد عيل جميد ِ
احل يّ ّل.
ّ
ِ
ِ
مركز تراث احل َّلة.
راجعه وأخرجهُ :
3.3التأصيل والتجديد يف مدرسة ِ
احل َّلة العلم َّية -دراسة حتليل َّية.
تأليف :الدكتور ج َّبار كاظم امللاَّ .
تراث ِ
ِ
احل َّلة.
مركز
راجعه وضبطهُ :

ِ
ِ
القمة.
4.4مدرسة احل ّلة وتراجم علامئها ،من النشوء إىل ّ
احلسيني.
تأليف :الس ّيد حيدر الس ّيد موسى وتوت
ّ
تراث ِ
ِ
احل َّلة.
مركز
راجعه وضبطهُ :

5.5املنه��ج التارخي��ي يف كت��ا العلاّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (ت 726هـ) واب��ن داود (ح ًّيا س��نة 707هـ) يف علم
بيَ
ّ
الرجال.

تأليف :أ.م.د .سامي محود احلاج جاسم.
تراث ِ
ِ
احل ّلة.
مركز
راجعه وضبطهُ :

6.6الرتاث ِ
احل يّ ّل يف جم ّلة فقه أهل البيت.
أعدَّ ه وضبطه :مركز تراث ِ
احل َّلة.
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7.7رشح شواهد قطر الندى.

الفحام (ت 1205هـ).
تأليف :الس ِّيد صادق َّ

دراسة وحتقيق :أ.م.د .نارص عبد اإلله دوش.
تراث ِ
ِ
احل َّلة.
مركز
مراجعة وضبطُ :

8.8مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.

تأليف :احلسن بن يوسف بن عيل بن الـمطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ).
ُ َّ
ّ
حممد غفوري نژاد.
حتقيق :د .الشيخ ّ
تراث ِ
ِ
احل َّلة.
مركز
راجعه وضبطهُ :

و�سي�صد ُر قري ًبا

9.9درر الكالم ويواقيت النظام.

تأليف :السيد حسني بن كامل الدين بن األبزر احلسيني ِ
احل يّ ّل (بعد 1063هـ).
ّ
ّ

األشكوري.
احلسيني
حتقيق :الس ّيد جعفر
ّ
ّ
1010فقهاء الفيحاء وتطور احلركة الفكرية يف ِ
احل َّلة.
َّ
ُّ

احلسيني (ت 1405هـ).
تأليف :الس ّيد هادي محد آل كامل الدين
ّ

األعرجي.
عيل ع َّباس
ّ
حتقيق :أ.م.دّ .

املصورة.
1111موسوعة تراث احل َّلة
َّ

ِ
تراث الحِ َّلة.
إعداد :وحدة اإلعالم .مركز
1212موسوعة ال ّلغويني ِ
احل ِّل ِّيني
ِّ

املوسوي
تأليف :أ.م.د .هاشم جعفر حسني
ّ

حللَّة
ومن الأعمال التي قيد التحقيق ،مبراجعة و�ضبط مركز تراث ا ِ
1313إجازات احلديث احل ّل ّية.

حممد كاظم رمحتي.
مجع وحتقيق :أّ .

1414اإلجازة الكبرية.

تأليف :احلسن بن يوسف بن عيل بن الـمطهر العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت  726هـ).
ُ َّ
ّ
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الفتالوي.
حتقيق :املرحوم كاظم عبود
ّ

1515حتصيل النجاة يف أصول الدين.

تأليف :فخر املح ّققني حممد بن احلسن بن يوسف ابن املطهر ِ
احل يِّ ّل (ت 771هـ).
َّ
َّ
األمحدي.
حتقيق :الشيخ مصطفى
ّ

1616التحقيق املبني يف رشح هنج املسرتشدين.

تأليف :الشيخ خرض بن حممد احلبلرودي ِ
احل يِّ ّل (ت 850هـ).
ّ
َّ

1717حاشية إرشاد األذهان.

النييل (ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف
ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ

الربوجردي.
املوسوي
حتقيق :الس ّيد حسني
ّ
ّ
1818العلاّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت726هـ).
حممد مفيد آل ياسني.
تأليف :دّ .
1919الفوائد ِ
احل ِّل ّية.
تأليف :أمحد عيل جميد ِ
احل يِّ ّل.
ّ
2020كافية ذي اإلرب يف رشح اخلطب.

النييل (كان ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف
ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ

2121كشف اخلفا يف رشح الشفا.

تأليف :احلسن بن يوسف ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت726هـ).
َّ
حتقيق :الشيخ جميد هادي زاده.

2222املختار من حديث املختار.

تأليف :أمحد بن حممد ابن احلدّ اد البجيل ِ
احل يِّ ّل (بعد  745هـ).
ّ
ّ

حتقيق :مركز تراث احل ّلة.
2323مزارات ِ
احل ّلة الفيحاء ومراقد علامئها.

تأليف :الس ّيد حيدر الس ّيد موسى وتوت.

2424منتهى السؤول يف رشح معرب الفصول.
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النييل (ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف
ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ
حتقيق :الدكتور محيد عطائي نظري.

القصاد يف رشح بانت سعاد.
2525منهج ّ

تأليف :أمحد بن حممد ابن احلدّ اد البجيل ِ
احل يِّ ّل (بعد  745هـ).
ّ
ّ

األعرجي.
عيل ع ّباس
ّ
حتقيق :دّ .
2626املوسوعة الرجالية للعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ).
ّ

وتشتمل :حتقيق كتاب (خالصة األقوال) ،مع إضافة حوايش ٍّ
كل ِمن :الشهيد الثاين ،والشيخ

حسن صاحب املعامل ،والشيخ
البهائي ،وحتقيق كتاب (إيضاح االشتباه) ،وتأليف كتاب
ّ
بعنوان( :املباين الرجالية للعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف كتبه األخرى).
ّ
حممد باقر ملكيان.
حتقيق :الشيخ ّ

2727موصل الطالبني إىل رشح هنج املسرتشدين.

تأليف :الشيخ نصري الدين عيل بن حممد القايش ِ
احل يِّ ّل (ت 755هـ).
ّ
ّ
ّ
ِ
ٍ
2828هنج البالغةُ ،يطبع بالفاكس ميل عىل نسخة كتبها تلميذ العلاّ مة احل يِّ ّل سنة (677هـ) يف مقام
صاحب الزمان يف ِ
احل َّلة.
2929هنج املسرتشدين.

احل يِّل احلسن بن يوسف ابن املطهر ِ
ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ).
َّ
تأليف :العلاّ مة ّ
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