
 
 

 منطق ابهری در بیان األسرار
 

 ١مهدی عظیمی
 )٢٨/٤/٩٦ : پذیرش مقالهتاریخـ ٦/١٠/٩٥:تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

دانشمند بزرگ ایرانی است که ) ٥٩٧ـ٦٥٦؟(اثیرالدین مفضل بن عمر ابهری 
 مخطوط فاضل احمد پاشا. های ارزشمند فراوانی از خود بر جای گذاشته است نوشته
دربردارندۀ چهار رساله ، شود در کتابخانۀ کوپریلی استانبول نگاه داشته می که ،١٦١٨

  که،الحقائق زبدة، و المطالع کتاب، الحقائق تلخیص، األسرار بیانهای  به نام ،ستواز ا
 کاتبی قزوینی از ها را این رساله. هر یک مشتمل است بر منطق، فیزیک، و متافیزیک

ها   ابهری به خط خویش بر آغاز همۀ آننسخۀ اصل برای خود رونویسی کرده و
آید تقدیم و تحقیق بخش   آنچه در پی می.ستیادداشت إنهاء با تاریخ و توقیع نوشته ا

، بر بیان األسرارمنطق ابهری در این رسائل، از جمله در .  استبیان األسرارمنطق 
نسخه بودنِ  به اقتضای تک. سینا است کلّی تابع منطق ابن اش تقریباً به خالف آثار بعدی

 .ایم مخطوط، روش قیاسی را برای تصحیح آن برگزیده
 

  منطق ابهری،١٦١٨ پاشا احمد  فاضل ابهری، اثیرالدین، بیان األسرار،:اه کلیدواژه
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 مقدمه
نیز در زبان پارسی نام . ، به معنای درخشان»باهر«ست تفضیلی از  در زبان تازی صفتی» ابهر«

، ]٨٢، ص١ج، ٩[ست تاریخی در میانۀ راه قزوین به زنجان که، برپایۀ گزارش حَمَوی  شهری
باری، در تاریخ ایران . اند ، به معنای آسیاب، گفته»هر«و » آب« آن را مرکّب از برخی از پارسیان

اثیرالدین مفضل بن عمر ) به هر دو معنای این لفظ(شک، یکی از گوهرهای ابهر  اسالمی، بی
شدۀ  ترشناخته دان، و اخترشناس بزرگ، ولی کم دان، ریاضی ست؛ فیلسوف، متکلم، منطق ابهری

ابهری، اگرچه کسانی ] ١٥٨ص، ١٥[ . پای در این عالم نهاد٥٩٠١هۀ که در دایرانی، 
که  ، چنان]p. 216; 21, p. 196; 22, p. 7 ,19[اند  خطا موصلِ عراق گفته زادگاهش را به

 .آید، زادۀ ابهر است اش برمی از نام
بوده تردیدی ) ٦٣٩ ٢.د(الدین بن یونس موصلی  که وی شاگرد مستقیم کمال در این

، ٣[) ٦٠٦. د(اش نزد فخرالدین رازی  واسطه ، ولی شاگردی بی]٣١٣، ص٥، ج٢ [نیست
یکی شاگردی نزد : نسبتی نادرست است که احتماالً برآمده از دو واقعیت است] ٢٥٤ص

 و دیگری ]١٠١، ص٢، ج١٢[، )٦١٨. د(لدین مصری ا شاگرد فخرالدین رازی، یعنی قطب
 ]٢٠. [رازیرنگ از آرا و افکار فخرالدین اثرپذیری پر
، معروف به )٦٧٥. د(ترین شاگرد ابهری، علی بن عمر بن علی قزوینی  محبوب

کم  نیز، دست) ٦٧٢. د( خواجه نصیرالدین طوسی ]٥. [دبیران کاتبی قزوینی بوده است
و مراسالتی هم ] ١٠١، ص٢، ج١٢[، نزد ابهری شاگردی کرده اشاراتبه اندازۀ خواندن 
، هم از )٦٨١. د (کانخلّ ابن مورخ نامی، ]٢٧٧ـ٢٧٣صص، ١٣. [با او داشته است

. د( زکریّا بن محمّد بن محمود قزوینی ]٣١٣، ص٥، ج٢. [شاگردان ابهری بوده است
. کند یاد می» استاد ما«نیز یکی دیگر از دانشمندانی است که از ابهری با عنوان ) ٦٨٢

 اواخر قرن ٣:شُک(الدین اصفهانی   از شمسالحقائق کشف ناسخ ]٥٣٦ و ٤٦٣، صص١٧[
کند که وی این کتاب را نزد ابهری خوانده و در موصل نیز شاگردی او را  نقل می) ٧

) ٧اواخر قرن : شُک(قزوینی  عیسی بن احمد الدین  جمال]ب١٣٤، برگ ٤. [کرده است
از شاگردان دیگر اثیرالدین است که به سبب خدمت نزد وی و ارتباط نزدیک با او به 

اش مقارن با  از معاصران ابهری، که نوجوانی. ]٥٨٧ ص،١٨ [ده بوداثیری معروف ش

                                                                                                                                            
 .اند مگر خالف آن قید شود ها هجری قمری همۀ تاریخ. ١
 .است» ...درگذشته به سالِ«نوشتِ  کوته» .د«از این پس در سراسر این نوشته . ٢
 .»شکوفایی«نوشت  کوته. ٣
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: شُک(الدین کشّی  و زین) ٦١٤. د(الدین عمیدی  توان رکن شکوفایی آنان بوده است، می
 ]٥٣٧ـ٥٣٦، صص١٧. [را نام برد) ٧نیمۀ نخست قرن 
سان طور کلّی، در خرا  یعنی در روزگار نوجوانی در سمرقند و، به٦١٠از  ابهری پیش

 ٦١٧ تا ٥٩٦های  دانیم که سمرقند در فاصلۀ سال  می]٥٣٧ـ٥٣٦، صص١٧. [بوده است
زیر فرمانروایی سلطان عالءالدین محمّد خوارزمشاه بوده است؛ همو که با سوء تدبیر خود 

 با یورش چنگیز، سمرقند که در آن ]١٠٠، ص٢ ج،٧. [زمینۀ حملۀ چنگیز را فراهم کرد
ای بود که ابهری به  در چنین زمانه و زمینه. ود دیگر امان نداشتگاه ابهری ب زمان اقامت

 در ٦٢٠، در دهۀ آید ها برمی که از برخی گزارش سوی غرب جهان اسالم کوچید و، چنان
طور خاص در موصل سکونت گزید و سفرهای کوتاهی  و به) آناتولی/ آسیای کوچک(روم 

که خود  این دوره، با این در ]٢٥٣، ص٣؛ ٣١٣، ص٥، ج٢ [.هم به اربیل داشت
شناسی و  الدین بن یونس موصلی کیهان دانشمندی برجسته و نامدار بود، نزد کمال

 در ٦٥٦ به ایران بازگشت و در حدود ٦٤٦از  ابهری اندکی پیش. آموخت اخترشناسی می
 ]١٥٥ ص،١٥ [.شبستر درگذشت

هایی  ها و رساله های گوناگون علوم عقلی قلم فرسوده و کتاب اثیرالدین در شاخه
ها درسنامۀ  ها سال فراوان، با نثری رسا و روان، به نگارش درآورده است که برخی از آن

نوشتارگان . ها نگاشته شده است رسمی بوده و شروح و تعالیق بسیاری بر آن
 : گنجانیدتوان در پنج دسته شدۀ ابهری را می شناخته
  ؛های منطقی شتهگان تک. ١
 ؛ که ارزش منطقی نیز دارند ١خالفعلم هایی در  نوشته. ٢
 ؛ حِکمیـ  طبیعیـ  های منطقی گانه سه. ٣
 ؛ یک رساله در علم کالم) دانیم جا که ما می تا آن(. ٤
 ٢ .شناختی، و اخترشناختی های ریاضی، هندسی، کیهان نوشته. ٥

 ،١٦١٨. مخطوط فاضل احمد پاشا، شهای آثار ابهری،  نوشته ترین دست یکی از مهم
                                                                                                                                            

یعنی [ که ما را به فقه       قواعدی« آورده، علمی است مشتمل بر       ]٣٨، ص ١ج،  ٦[گونه که تهانوی      خالف، آن . ١
و برپایـۀ تعریـف     » .رسانند، ولی نه بر وجه تحقیق، بلکه هدف از آن الزام خصم است              می] فهم حکم شرع  
هـای شـرعی، و دفـع         علمی است که با آن چگونگی وارد کردن حجّت        «،  ]٧٢١، ص ١ج،  ٨[حاجی خلیفه   

همـان  ] علـم [و ایـن    . شـود    دانسته می  های قطعی   های ادلّۀ خالفی با وارد کردن برهان        ها و اشکال    شبهه
 » .که به مقاصد دینی اختصاص یافته است باشد، جز این جدل است که بخشی از منطق می

 ].١٥ [شناسی کامل ابهری بنگرید به برای کتاب. ٢
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 عکس آن این مخطوط، که .شود  کوپریلی استانبول نگاه داشته میۀدر کتابخان که است
 آیشنر، رونوشتی از ۀ ایران موجود است و، به گفتۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀدر مؤسس

،  چهار رساله از ابهری استۀ دربردارند،وجود دارد، ١٤١٦.  مراد ملّا، شۀآن در کتابخان
 که کاتبی ١؛الحقائق زبدة، و المطالع رسالة، الحقائق تلخیص، األسرار بیانهای  به نام

 اصل برای خودش رونویسی کرده و همه را نزد ابهری خوانده ۀها را از نسخ قزوینی آن
که رویهب  اند و، چنان حِکمیـ  طبیعیـ  منطقیهایی  گانه این چهار رساله سه. است
ست، به شیوۀ مرسوم، سینوی است و منطقی که در این آثار شرح داده شده ا«گوید،  می

هایی را به  گونه نشانه اش بسط دهد هیچ هایی که ابهری مقدّر بود در آثار بعدی از آموزه
 نخستین از این ٢]٦٧، یادداشت xxiv مقدمۀ مصحح، ص،١٠ [».گذارند نمایش نمی

شده و  کتابت ٦٢٧ شعبان ١٨ که به تاریخ  است)ب٤٣ ـالف٢ (األسرار بیان ۀ، رسالچهار
 : نوشته است٣»ءنهاإ« ، چنین آغازین آنۀبر صفح، ٦٢٧ ۀقعد  ذی٤ابهری در 

این کتاب را امامِ فاضلِ عالمِ کاملِ محقق، ستارۀ دین، شرف اسالم، سرور عالمان و فاضالن، 
چونان ... استواری و از سر تحقیق زیور حکیمان و محققان، علی بن عمر بن علی قزوینی، به

که حقّ ستایش اوست و  و ستایش خدای را چنان. یقین نزد من خواند...  وکاشف راز حقایق
این را مفضل بن عمر بن مفضل ابهری، مؤلّف . اش محمد و خاندان او نیایش بر فرستاده

 ).ب٢(قعدۀ سال ششصد و بیست و هفت نوشت  کتاب، در چهارم ذی
 :  در سه فن تدوین شده استبیان األسرار

 ؛ )في المنطق: الفنّ األوّل(ق فن نخست، در منط. ١
 ؛ ) في علم الطبیعة:الفن الثاني(فن دوم، در فیزیک . ٢
  ٤).الطبیعة بالتعلیم وقبلها بالذات بعد  في علم ما:الفن الثالث(فن سوم، در متافیزیک . ٣

                                                                                                                                            
ـ   بخـوانیم ـ بـه تـداعیِ     چهار رسـاله مناسب است که این چهار رساله را، چونان اسم عَلَم . ١  ۀچهـار مقال

 .مرقندیعروضی س
از جملـه   . خـورد   سینا در این رسـاله بـه چـشم مـی            ها از منطق ابن     ای واگرایی   با این حال، باز هم پاره     . ٢

را منفـصلی   » برخی ج ب است بـه امکـان خـاص         «سینا نقیض موجهات مرکّب جزئی مانند         که ابن   این
 ولی ابهـری آن را      داند  می» ضرورت  ضرورت یا هر ج ب است به        یا هیچ ج ب نیست به     «دوبخشی مانند   

ضرورت یـا     ضرورت یا هر ج ب است به        یا هیچ ج ب نیست به     «: داند  بخشی به این قرار می      منفصلی سه 
 .»ضرورت ضرورت و برخی دیگر از ج ب نیست به برخی ج ب است به

 کند که کاتب یا شخص دیگری       یادداشت نویسنده در آغاز یا انجام اثر است که در آن تأیید می            » إنهاء«. ٣
 .به پایان رسانده است تمام یا بخشی از اثر را نزد وی ۀکه نسخه را در دست دارد مطالع

  ←)مابعدالطبیعـة (از فیزیـک      پـس ) بـالتعلیم (بینیم، ابهری متافیزیک را از نظر آموزشـی           که می   چنان. ٤
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 :آید، به قرار زیر است فهرست فنّ نخست، که متن ویراستۀ آن در پی می
 ؛ في غرض المنطق:المقدمة

 ؛في المفرد والمرکب: البیان األوّل
 ؛ في القضایا:البیان الثاني
 ؛ضی في التناقض والعکس وعکس النق:البیان الثالث
 ؛ في القیاس:البیان الرابع

 . في البرهان وما یخالفه:البیان الخامس
نسخه است، به ناگزیر، روش قیاسی را برای   تکبیان األسرارجا که مخطوط  از آن

شده را بر قیاس  شده، یا حذف کلمات و عبارات ناخوانا، پاک: ام گزیدهتصحیح آن بر
 . ام های دیگر ابهری، یا به مقتضای سیاق بازسازی کرده رساله

                                                                                                                                            
ر آغـاز   سینا د   گردد به سخن ابن     سررشتۀ این قول بازمی   ). بالذات(شمارد، و نه به خودی خود          می →

 طبیعت و پیش از آن کنم و از آن به دانش    از دانش منطق آغاز می    «گوید در این کتاب        که می  اشارات
 بـه ایـن   شـرح اشـارات  چیـست؟ فخـر رازی در   » پـیش از آن « مراد او از ]٦، ص١، ج١[» .گذرم  درمی

 الطبیعـة  بـل ماقگوید که مراد او فلسفۀ نخستین است، و آن را پیشاطبیعت یا       پرسش چنین پاسخ می   
شود، و در     روی گفته است که در فلسفۀ نخستین دربارۀ موجودهای مجرد و نامادی پژوهش می               ازاین

انـد؛ و علّـت    های مادی طبیعیات دربارۀ موجودهای مادی و طبیعی؛ و موجودهای نامادی علّت موجود     
افزون بر  . ذاتی دارند بر معلول تقدم ذاتی دارد؛ پس موجودهای نامادی نیز بر موجودهای مادی تقدم              

خاطر تقدمی که موجودهای نامادی بر موجودهـای مـادی دارنـد،              پس، به . این، تقدم شرفی نیز دارند    
 دوم  ةکنـد بـر دانـش طبیعـی کـه دربـارۀ دسـت               فلسفۀ نخستین که دربارۀ دستۀ نخست پژوهش می       

تـر،   یـا دقیـق  (طبیعت روی، فلسفۀ نخستین را گاه پیـشا  ازاین. کند پیشینگی و تقدم دارد    پژوهش می 
نامند، چراکه آن را باید پـس          می مابعدالطبیعةگاهی هم آن را پساطبیعت یا       . خوانند  می) پیشاطبیعی

هـای الهیـاتی      بات آموزه های طبیعی به کار اث      زیرا بسیاری از آموزه   . از طبیعیات آموخت و آموزش داد     
 .]بعد به ٣٢، ص١٦؛ ٧، ص١، ج١٤. ؛ قس٥، ص١، ج١١. ـنک[. آیند می
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 بیان األسرارتصویر صفحۀ آغازین 

  



  ٢٧٥  سرارمنطق ابهری در بیان األ

  
 بیان األسرارتصویر صفحۀ پایانی بخش منطق 
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 بیان األسرارتصویر صفحۀ پایانی 
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 منابع
، مع الشرح لنصیرالدین الطوسی و شرح الشرح اإلشارات و التنبیهات ).١٣٨٣(سینا  ابن .]١[
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يان األرسار بتاب   ک
يف موالان ا  برهـان ، قدوة األمئـة،ةّ حرب األم،العالمة مام العامل الفاضل األوحد الاكمل احملققإلنمن تصا

سلمني،املةل وادلين ثري أ، هادي اخللق،احلق  ١أفـضل ،مـنيتلكمل احلکـامء واذســتاأ ،ملـ جحة اإلسـالم وا
تأخرين ت،معر بن املفضل األهبريبن املفضل  ،ملا ّ أطال هللا بقاءه و ياتم  .هحع اإلسالم بطول 

 

تاب اإلمام الفاضل العـامل الاكمـل احملقـََّيلقرأ ع ّ هذا ا يد العلـامء، رشف اإلسـالم، جنـم ادليـن،قلک  ســ 
يـقٍ إتقـانَ قـراءة، عـيل بـن معـر بـن عـيل القـزويين،احملققنيو زين احلکامء ،األفاضلو ٍ و ثـة،حتق با ٍ و ح  ٢م
يقوت ٍد ّ اكشفا هبا رس،ق يقني٣... احلقائق وً  . وآهلٍ والـصالة عـىل رسـوهل محمـد،هِد محـَّ وامحلد  حـق؛ل ا

تابّ مؤل،کتبه املفضل بن معر بن املفضل األهبري بع ،لکف ا نة  ســ وذكل يف الرابع مـن ذي العقـدة  ســ
رشين وسـامتئة  .عو

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي
هم اي واجب. لکربايئكُ كل، واجلاللُالعظمة َ ا ّ يضلل َ اذلات، و مف نا أنوارّ َ اخلريات، أفض  علي فتك،  معرِ

ياتك؛ واجعل  تك؛ وخصص محمدا وآهل بأفضل صلواتك، وأعظم  نا عن کدورات  هِّر نفو ّو حت ي ًس ِّ معص َ َط
رسا رس  ًنا من بعد  ُ ي ٍُع َ َ  .ل
يص هذا  ٌوبعد،  تلخ ف ُ من العلوم احلمكية، حررتُ يه فائدةّ يل اإلجياز، حافظا  َه عىل  ف ًب تحرير من س ل ا

يه ا فترصحي ما أهبم وإيضاح ما أمهل؛ وأجريت  تدال، بإسقاط ما يعری عن ُ ٰلالكم عىل هنج الا َ ع
سنِواءّطااإلکامل، و ُ ما  ته ُرـ ذکحي ُه ابإلجامل؛ و نون؛ ٤؛بـبيان األرسارّمسي متال عىل ثالثة  ته  ف و ً مشـ ُ جعل

نت اب ويل ِّوا ُ يقسـتع تو ف ا   .ل
 

نطق ملالفن األول يف ا ّ ّ 
ياانت سة  متل عىل مقدمة و بوهو  مخ  مشـ

ُأما املقدمة نطق ففي غرض ّ  ملا
َعمل أن العملا  وهو احلمك عىل اليشء ،ٌتصديقّ وإما ؛ يف العقلء وهو حصول صورة اليش،ٌرّتصوّ إما ّ

نفي ٍإما  ب باتّ ٍ أو إ   .ث
تصور،ٌّفطريّ مهنام إما ٍ واحدُّولك  ِ تصديق»ودجالو« ک ِ وا  غريّ وإما ؛»اللك أعظم من اجلزء«ّأن ب ل
تصو،فطري  ّ نفس« ِرک تصديق»العقل« و»لا ِ وا  .ً»عامل صانعاـلل« ّ وأن»ٌ واحدٰاإلهل«ّ بأن ل

                                                                                                                                            
ياسمطموس يف األصل]  أفضل.١ بت من  ق، وا  ). الف٤٤ (تلخيص احلقائق ملث
ثة. ٢ حبا  .مىا: األصل] م
 .مطموس يف األصل...] . ٣
يان األرسار. ٤ ته  بو بـي ُمس هامش] ّ يف يف ا لساقط من األصل، أ  . ض
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يس بفطري ٍوما  ُ وهو تريب،الفکرـب ّالإ ال حيصل ل هولَّتأدلُي معلومة ٍ أمورت ُی مهنا إىل أن يصري ا  جمل
ً وذكل الرتيب قد يکون صواابً.معلوما تالفَا وقعـَ ملّإال وأ، وقد يکون خط،ت ٌ بني العقالء ا ّ فال بد .خ
يه رشاَّتعمليُ ٍمن عمل بابِة الفکرّ حصطُئف  ُ وأ نطق وهو ،هأطَ خسـ نطق أن حي.ملا َ فالغرض من ا صل مل

ند قصدأه يف اخلطَها يف اذلهن وقوعُحضارإيعصم ٌآةل نلإلسان   ِ سابع ِه إىل ا هوالتکت  .جمل ا
ـيٌّ نطق ما هو بد هيومن ا يه جمرتيک مل ّفي  يهُدف ـيٍّه وما ،لتنب ا نهيو غري بد  ّ سم اذلَعرُه يلک ي لقف من ا

ـيٌّ يُ احلاجةَقعت حىت ال ،هيهو بد نطق آ خر  ُ  إىل  ف سلفىضم  . لتسل إىل ا
 

يان األول ّا  يف املفرد واملرکب: لب
ًّ إما أن يکون جزؤه دالااللفظُ ناهّ هو إ ف. أو مل يکن،مع عىل جزء   ،»نسانإلا« ک،ُاملفردفن مل يکن 
هو إ و؛ٍعل امس خشصُ إذا ج»عبد هللا«و ناطقحلا« کُبـّاملرکفن اكن   إذا »هللا عبد« و،»ليوان ا
تاُج ًعل   .نع

سم،ُاملطابقة:  هل ثالث دالالتُواملفرد ّ ويه دالةل اللفظ عىل متام  يث هو موضوعم ٌاه من   ، هلح
ناطق»ناإلسان«کدالةل  يوان ا ل عىل ا تضمو؛ حل ُّا سم،نل ّ ويه دالةل اللفظ عىل جزء  يث هو م حاه من 
يوان »ناإلسان« کدالةل ،جزؤه سمو وه،الالزتامو؛ وحدهحل عىل ا ّ دالةل اللفظ عىل الزم  يث م حاه من 

تابةِ عىل قابل»ناإلسان« کدالةل ،هو کذكل نعة ا لک   .ص
هو ُن اكن نفسإمث املفرد  يه  رشکة  هومه مانعا من وقوع ا ف  ف لمف ً وإن مل يکن مانعا ؛»ٍيدزَ« کاجلزيئً

يه ابلفعل ،ّياللكفهو  رشکة  ف سواء اكنت ا نع،»لعنقاءا«کلقوة  أو اب،»نسانإلا«کل رشکة ١تمت أو ا ل ا
 .»ئلبارا«کفيه ملانع 

بةواأللفاظ اللكية سام٢لنسـ اب ٍ إىل معانهيا عىل أ ت ّألنه ال خيلو. ق ّإما أن  ي تکرثحد اللفظُّ ّ أو  ا ّمإ ف،دّفإن احت. ي
ت ّأن  تکرثي ناه أو  ّحد  ي ناه ممکنّمإ ف،دّن احتإف. مع َا أن يکون  ثريين ال عىل٣ يف احلصولمع ّ اسويک  ة وهو ل
ث»بيضألا« ک،كِّشکُمـلا بة إىل ا َّ اب ل ُّه عىل األول أوىل وأشدّنإ ف،لج والعاجلنسـ هو  مل  وان؛ّ تواطفيکن   ،ئملا

ثريين عىل اسويَسواء اكن ممکن ّ احلصول يف  ل  .»لشمسا«ک أو مل يکن ،»نإلسانا«کة ک
ناهّن تکرثإو سواء وهو ُا أن يکون وضعّمإ ف،مع  ها عىل ا له  شرتل بة إىل املعىنّالإ و،كملا هو اب لنسـ   ف
ثاين ،حقيقةّاألول  بة إىل ا ل واب  .جمازلنسـ
ت، اللفظُّن تکرثإو ّ فإما أن  ي تکرثَحدّ ناه أو   َ ّ ي ـي ّ فإن احت.مع  »ألسدا« ک،املرتادفة ُاأللفاظفهد 
يث«و َوإن تکرث. »للا ـي ّ نة ُاأللفاظفه  با يا  .»الضاحك« و»نإلسانا« ک،ملت

                                                                                                                                            
نع. ١ نع:األصل] تمتا  .مت ا
بة. ٢  .ساقط من األصل] لنسـاب
 .ساقط من األصل] يف. ٣
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ته من اجلزيات١ً دالاکونّفإما أن ي ٍّ لكيُّولك يقة ما  ئ عىل نفس  حت ًعىل ما يکون داخال   أو،حق
ية وال داخال فهيا،ًخارجا عهنا ٢يکون  ماعىل  أو،فهيا هو اذلي ال يکون نفس املا  ً ه ً اكن مرباٌ سواء،ف  ک

 . أو مل يکن،من ادلاخل واخلارج
ّما ادلالأ تعدد األشخاص أو ال يکّ ية فإما أن يکون  م عىل املا ّ هو .ونه املقول يف ف فإن مل يکن 

ية احملضة سب اخلصو صجواب ما هو  هو إ و؛»لشمسا« کحب سب فن اكن  حباملقول يف جواب ما هو 
ية رشکة واخلصو صا سم.»نإلسانا« کل ّ ولك واحد من هذين املقولني   املقول ُّ هو اللكيلنوعاف ً.ی نوعاي

تلفة ياء  ٍعىل واحد أو عىل أ خم يقة، ابلعددشـ  .جواب ما هو يف ،حلق دون ا
يةّا ادلالّمأو ًفإما أن يکون دالا ه عىل ادلاخل يف املا هو  ّ شرتك  فعىل متام اجلزء ا املقول يف جواب مل
رشکة احملضة ما سب ا لهو  ّ وسم؛»وانيحلا« کحب ساي ًی  نسف .جن ثريين ُّ هو اللكيجلا ک املقول عىل 

   .خمتلفني ابحلقائق يف جواب ما هو
هو ِّزء املمزيًن اكن دالا عىل کامل اجلإو  ال عىل کامل اجلزء ً،ن مل يکن دالاإ و.»لناطقا« کالفصلف 

شرتك وال عىل کامل اجلزء املمزي ِّا هو إما ،مل  ّ ٌنسف نفسا« کج لسم ذي ا ٍنس ُفصلّوإما ، ن لإلسان»جل  ج
ُنسّ وإما ،»اسحلّسا«ک ثال»جلوهرا« کٍفصل ج ناطق  بة  إىل ا ً اب م ل  اكجلزء اذلي ٍفصل ُفصل ّ وإما،لنسـ

ناطقة عن العقول اجملردة لتاز به القوة ا  .مي
نس ولك واحد نوع قد يکون داخال حتت  نس والفصل وا ٍمن ا ج ًجل  .ليهإ اإلضافةـًنوعا بي آخر وسمی ل

تصاعدة ناس واألنواع قد ترتتب  ًواأل م نازةلج ً و َ و،مت نس نهتـيت َإىل ما ال  جنس ي فوقه وسمی ج
ناس ته وسمی َ و إىل ما ال نوع،جاأل ي  توسطات بني الطرفني أنواع؛األنواعنوع حت ٌ وا هامل  ،ق ملا فو
ناس ٌوأ   . ملا حتهتاج
هو ّمأو ية  نع انفاكکه عن املا ية فإما أن  فا اخلارج عن املا ه ت ميه  أو ال ؛ن لإلسان»لضاحك ابلقوةا« کالالزمّ

هو  فنع  ية  فهو ال خيلو، العرض املفارقميت للشخصإما أن يکون الزما  ً ، ال يکون کذكل  أو، للحبيش»لسوادا«کّ
يخوخة« و»لشـبابا« ک الزوالءبطيّوهو إما  ياء« و»خلجلا« کرسيع الزوالا ّمإو، »لشـا   .»حلا
تص إ املفارقِضَرَ من الالزم والعٍ واحدُّولك ّن ا يقة واحدةخ  ٍ هو حبق  ،اخلاصةف دون غريها 

يقة واحدةٌ مقوةلٌيةلكّا ّرمس بأهنُ وي؛ن لإلسان»لضحكا«ک ٍ عىل ما حتت  ًياَرَ عً قوالحق تص إ و.ض خين مل 
ُّنفا« ک،ض العامَرَالعفهو  يقة وغريُ املقولُّّيه اللكّرمس بأنُ وي؛ن لإلسان»سلت ِ عىل  َها قوال عحق ًياَرً   .ض

نس:ٌفاللكيات مخس  ٌ  . ٌّ وعرض عامٌةّ وخاصٌ وفصلٌ ونوعج
سا ونوعا وخاص ّوجيوز أن يکون اليشء الواحد  ً ً هاتًةجن ٍ وعرضا عاما  جب ً تلفً ه ّنإ ف»للونا« ک،ةخم 

يةٌنوع نس،لکيف من ا ٌ و ياضج سواد وا ب  سمٌةّ وخاص،للل  .ن لإلسانٌّ عامٌ وعرض،للج 
يوان باو نا  للحعمل بأان إذا  قل ناك أمور ثالثة،ٌّه لكيّنأّ  ٌ ية: فه ُاملا يث يه يهه يةُ وکوهن،ح من  ًا   ،لك

                                                                                                                                            
 .ساقط من األصل] ًالاد. ١
 .ساقط من األصل] يکون. ٢
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يعي ّياللك فاألول هو . مهنامُواملرکب ثاين ،لطبا نطقي ّياللكل وا ثالث هو ،ملا  واألول .العقيل اللكيل وا
يوان جزءّنفإ ، يف اخلارجٌموجود ٌ ا يوانا من هذحل يوان موجود،حل ا ٌ وهذا ا  ،ٌ وجزؤه موجود،حل

يوان موجود ٌفا ثالث.حل ُ وأما ا ل شخٍ لك موجودّ ألن، فال وجود هل يف اخلارجّ هو  َّ يف اخلارج  م  وال ،ٌصف
شخ َّيشء من ا ثاين .ٍّّي بلكِصمل ل وأما ا ً ألنه لو اكن موجودا يف اخلارج،فال وجود هل يف اخلارجّ  واألول ،ّ

هو حمال ملا م،ًأيضا موجود يف اخلارج يکون املرکب مهنام موجودا يف اخلارج   َ ف   .ّرـًف
ًيداي فإما أن يکون ١وأما املرکب ناطقيحلا« کتقي ي وسمی ،»زيد اكتب«: ل کقوناًخرباي أو ؛»لوان ا

يدايال   أو؛قضية ًيکون  نطقي،اًيخربوال  ٢تقي تعلق به غرض ا مل وال    .ي
تعريف احلقائق أو ال يصلح يدي إما أن يصلح  لمث ا ّي شارح القول واألول هو .لتق هو ؛لا ن اكن إف 

هو  نس والفصل  فمربا من ا جل ً تام ّاحلدک ناطقا« کلا ليوان ا يد إ و؛»حل نس ا بعن اكن مربا من ا لک جل ً
هو  ناقص ّاحلدفوالفصل  ناطا« کلا لسم ا ًن اكن مرباإ و؛»قجل هو ک نس واخلاصة  ف من ا تام الرمسجل  لا

هو إ و؛»حليوان الضاحكا«ک فن اكن مربا من العرض العام واخلاصة  ً ناقص الرمسک نلإلسان  ل کقونالا
بع« أو »مشاء عريض األظفار«ّبأنه  رشة حضاك اب لطابدي ا  .»لب

 
ثاين يان ا لا   يف القضااي:لب

ية بة ملقضا سلب٣عىن إىل معىن ابجياب أوبنسـ يه اليت حيمك فهيا  ًن مل يکن معلقا عىل إ واحلمك فهيا .ل ا
سمی  يوان«: ل، کقونامحليةترشط  حاإلسان  يوان بل عىل ّ ال عىل أن،»ن يقة ا يقة اإلسان يه  حل  حقن حق

يه أنّأن ّ ما يصدق  يه أنعل سان يصدق  ّه إ عل يوانن سمی .حه  يه  ي واحملکوم   واحملکوم به ً،موضوعاعل
يهنام لا و،ًمحموال يسمی ببة احلاصةل  ها من لفظ اثلثرابطةسمی تنسـ ل وال بد  ناإلسان هو «: ل کقونا،ّ
ية ترك لفظ الرابطة ُن تإ و.»حيوان يةلقضسمی ا ئنا   .ثثاليةکر فهيا ُن ذإ و،ث
تىض الاتصال إل عىل رشط فارشط ٤ً معلقان اكن احلمكإو يةسمی تقن ا ن إ«: ل، کقونامتصةل طرش

شمس طالعة سمی .»الهنار موجود ف،لاكنت ا يه  ي واحملکوم  سمی ً،مقدماعل ياي واحملکوم به  ًات ن إ و.ل
ناد  تىض ا لعا يةسمی تق ًن يکون العدد زوجا أو فرداأّإما «: ل، کقونامنفصةل طرش ً«. 

بات أ ية فإن حمك فهيا ابإل ثما ا محلل بةسمی تّ ل وإن حمك فهيا ابسلب ؛»زيد اكتب«: ل، کقوناجمو
بةسمی ت يس باكتب«: ل، کقونالسا   .»لزيد 

سلب جزءا من احملمول کقونا لوما جيعل حرف ا يس باكتب«: ًل : ل أو من املوضوع کقونا،»لزيد هو 
يس حبي« ّما  هو جامدل يعا،»ف  ً أو مهنام  يس حبي«: لکقونا  مج ّما  يس بعالل هو   ِ ل ي وسمی لك واحد ،»مف

                                                                                                                                            
 . رکبامللفظ ال :يأ. ۱
يداي. ٢ ًيکون   .ساقط من األصل] تقي
 .ساقط من األصل] أو. ۳
 .ساقط من األصل] ًمعلقا. ٤
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تقدمي سلب آخر عىل الرابطة ،مهنا معدوةل ف سلهبا يکون  ية اليت ال تکون .معدوةل بةلساصري تب لقض وا
سمی إ ،معدوةل بة  تن اكن مو سمی إ و؛»زيد اكتب«: ل، کقوناحمصةلج بة  تن اكنت سا : ل، کقونابسـيطةل

يس«   .» باكتب| ب٤ |لزيد 
بة املعدوةل  يطة واملو بة ا سا جوالفرق بني ا سـ ل ّ فإن الرابطة إن تقدمت عىل حرف ؛لرابطةابلبل

بة معد ية مو سلب اكنت ا جا لقض يطةإ و،وةلل   .بسـن تأخرت اكنت 
ية ال  نا ختلقضمث ا ها خشصا  ًلوا إما أن يکون موضو معيً ع  ،»زيد اكتب«: ل، کقوناخمصوصةسمی فتّ

يس باكتب« يا اكإلسان؛»لزيد  ن أو يکون أمرا  ًلك ُّ مث ال خيلوا إما أن .ً َبنيت ية احلمك أو ال َّ  .بنيتمك فهيا 
  .هممةلسمی تّبني ت فان مل ،حمصورةسمی تّني ُن بإف

ّ إن بني أن احلمك عىل لك أفراد املوضوع ةواحملصور بةسمی تّ نسان إلك «: ل، کقونالكية جمو
سمی ت احلمك عىل بعض أفراد املوضوع ّنأّني فهيا ُن بإ و؛»ن من اإلسان حبجرءال يش« و»حيوان
يس باكتب«، »نبعض اإلسان اكتب«: ل، کقونائجزية لبعض اإلسان    .»ن
همةلّوأم يقئ ويه يف قوة اجلزية أل،»ناإلسان اكتب« :لقونامثل  ملا ا بعض  ّن احلمك فهيا عىل ا ت مل ن ّ

نا،ئ انزةل مزنةل اجلزيةت فصار،شکوكموعىل اللك   :ل اكن مبزنةل قونا»ناإلسان اكتب«: قل حىت إذا 
 .»نبعض اإلسان اكتب«

نااو عين به ما يکون ن وال . بل لك واحد واحدي اجملموع١لكالعين ن فال »ّلك ج ب«: قلعمل إذا 
ته ج صفته ج أو  يه أنه ج، بل األمع مهنام،حقيق ّ وهو اذلي صدق  عين ما يکون ج يف اذلهن ن وال .عل

هو لك ما لو وجد يف اذلهن أو يف اخلارج وجدت هل ، بل األمع مهنام، أو يف اخلارج فقط،فقط ف 
ية ية ابلفعلعين به ما لو وجد واكن ج ابلقوة بل لك ما لو ون وال .جلميا  فعىل هذا إذا .جلميجد وجدت ا
هو هل اخلارج وجدت ٢ أوّ اكن مرادان أن لك ما لو وجد يف اذلهن»لك ج ب«:قلنا ية ابلفعل  ف ا جلمي

  .حبيث إذا وجد اكن ب
نا يس وال واحد مما لو وجد يف اذلهن أو يف اخلارج »ال يشء من ج ب«: قلوإذا  ل اكن مرادان أنه  ّ

هو  ية  فوجدت هل ا تني.حبيث إذا وجد اكن بجلمي   .ئي وقس علهيام اجلز
رش نوعاالقضااي املوهجة و نا  تعمةل ا ًا ع ث نة، وثالثرضورية، ثالث :ملسـ  .  وثالث مطلقة، وثالث دامئةممک 

ثالث الرضورية فاألوىل لوأما ا به بدوام ذات ٣مك فهيا برضورةُ ما حيّ بوت احملمول للموضوع أو  سل  ث
يوانابلرضورة«: لکقونا املوضوع، سان  ح لك إ ن ي وسمی ،»ن من اإلسان حبجرءابلرضورة ال يش« و»ّ
ية ما حي.مطلقة رضورية ثا ُ وا ن بوت احملمول٤مك فهيا برضورةل رشط | الف٥ |ث  نه  به  ب للموضوع أو  ع سل

                                                                                                                                            
 . لك: األصل] لكال. ١
 .ساقط من األصل] أو. ٢
 .  رضورة:األصل] برضورة. ٣
 . رضورة:األصل] برضورة. ٤
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يد آخر، کقونا يد  لوصف املوضوع غري  بق تحراكابلرضورة «: مق تغري مادام  تحرك  ًلك  م م ثة ما .»م ثا ل وا ل
يدا بال دوام ١ورةمك فهيا برضُحي رشط دوام وصف املوضوع  نه  به  بوت احملمول للموضوع أو   ً مق ب ع سل ث

يض ال دامئا«: ل، کقونا٢ اذلاتسبحباحملمول  برص مادام أ يض مفرق  ًابلرضورة لك أ ب لل ابلرضورة « و»ب
يض ال دامئاءال يش ً من األيض بأسود مادام أ ب   .خاصة مرشوطة سمیت و،»ب
نة فّمأو ثالث ا ملمکا ا سلب الرضورة املطلقة عن اجلانب اخملالف واألوىلل  ممکنةسمی تب ما حيمك فهيا 
سم ابإلماكن العام«: ل، کقوناعامة سان  جلك إ ن  .»نال يشء من اإلسان باكتب ابإلماكن العام« و»ّ

نة اخلاصة  ممکنةسمی ت و،ويه ما حيمك فهيا ابرتفاع الرضورة املطلقة عن جانيب الوجود والعدم ملمکوا
سان اكتب ابإلماكن اخلاص«: ل، کقوناخاصة نلك إ  .»نال يشء من اإلسان باكتب ابإلماكن اخلاص« و»ّ

رشط وصف املوضوع عن اجلانب اخملالف  رشوطة  ثة يه اليت حيمك فهيا ابرتفاع الرضورة ا ثا بوا مل ل ل
تع «:ل، کقونامتوسطة ممکنةسمی تو ملك  تعفن فّ من األخالط ميکن أن يکون محموما حني کونه  ً
يس برضوري أن »ألخالطا تعفن األخالط ٣الل أي  ميکون محموما مادام  ن به ذات ممال يشء « و،ً

سعل ابإلماكن نب  يا يس برضوري أن »جل نواب ٤الل أي  ًسعل مادام  جم   .ي
ثالث ادلامئة  لوأما ا نه ب ٥فاألوىلّ به  بوت احملمول للموضوع أو  عيه اليت حيمك فهيا بدوام  سل دوام ـث

سم مؤلف«: لاذلات، کقونا جدامئا لك  يوان جبامد« و»ً حلدامئا ال يشء من ا  .مطلقة دامئةسمی ت و،»ً
سب دوام وصف املوضوع، کقونا نه  به  بوت احملمول للموضوع أو  ية ما حيمك فهيا بدوام  ثا لوا حب ع سل ث ن : ل

تحراك« تغري مادام  تحرك  ًلك  م م تغريا« و»م ساکن مادام  تغري  ًال يشء من ا م ب  .عامة فعريةسمی ت و»مل
يدا بال  سب دوام وصف املوضوع  نه  به  بوت احملمول للموضوع أو  ثة ما حيمك فهيا بدوام  ثا ًوا مق حب ع سل ث ل ل

سب اذلات، کقونا لدوام احملمول  يض ال دامئا«: حب برص مادام أ يض مفرق  ًلك أ ب لل ب ال يشء من « و»ّ
نا ال دامئا تحرك مادام سا ساکن  ًا ً ک مب   .خاصة فعريةسمی ت و،»ل

ثالث املّوأم نه ابلفعل من غري طلقة فاألوىللا ا به  بوت احملمول للموضوع أو  ع ما حيمك فهيا  سل ثب
يد آخر نفس ابلفعل«: ل، کقوناعامة | ب٥| مطلقةسمی ت و،قزايدة  سان  تلك ا من ال يشء من « و»ّ

نفس ابلفعل تاإلسان  نه ابلفعل ال .»مبن به  بوت احملمول للموضوع أو  ية يه اليت حيمك فهيا  ثا ع وا سل ب ن ثل
نفس ال دامئا«: ل، کقوناوجودية مطلقةسمی ت وً،ادامئ سان  ًلك ا ت نفس ال « و»من تال يشء من اإلسان  مبن
ثة  و.ً»دامئا ثا لا نه يف بعض أوقات وصف حييه اليت ل به  بوت احملمول للموضوع أو  عمك فهيا  سل ثب

يان أنه يدوم بدوامه أو ال يدوم ّاملوضوع من غري   من به ذات ّلك«: ل، کقونامتوسطة مطلقةسمی ت و،ب
سعل ح نب  يا نفس « و»اًبونجم کونه نيجل ساس  تال يشء من ا ساسحنيمبحل   .»ح هو 

                                                                                                                                            
 .  رضورة:صلاأل] برضورة. ١
 .ساقط من األصل] أو. ٢
  .ساقط من األصل] ال. ٣
 .ساقط من األصل] ال. ٤
 . مطموس يف األصل] فاألوىل. ٥



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال فلسفه و کالم اسالمی     ٢٨٤

تفع هبا ملنهذه مجةل القضااي ا ها ّمأو. ف ية وأحوا نا لا الزايدة فغري  ه  .عرف من هذه امجلةلُتمت
يةا ّمأو رش طا تصةل ل سمی ملا هو اذلي يقرن به حرف ارشط  ي فاجلزء األول مهنا  ل ف ثً،مقدماّ اين ل وا

سمی  يهو اذلي يقرن به حرف اجلزاء  ياف ًات بة و.ل تايل عىل تقدير جاملو ل مهنا ما حيمك فهيا حبصول ا
بلاو .حصول املقدم تايل عىل تقدير حصول املقدمةلسا   .ل مهنا ما حيمك فهيا بال حصول ا

تصةل قد يصدق عن جز رشة فردا«: لني اكذبني، کقونائملوا ًإن اكنت ا سمة ،لع ـي غري  نق  مف ه
يواانإ«: ل، کقونا وعن جزئني صادقني؛»تساوينيمب ًن اكن اإلسان  ح ساس،ن هو  ح   وعن مقدم اكذب ؛»ف

رشة فرداإ«: لواتل صادق، کقونا ًن اكنت ا ـي عدد،لع هول الصدق والکذب، کقونا؛»فه  ل وعن  ن إ«: جم
تب  .» فزيد حيرك يده،يکاكن زيد 

بةو تصةل اللكية جاملو شمسام اكنت ّلك«: ل، کقونا»ّاملك« يه اليت يقرن هبا لفظة ملمن ا  طالعة ١لا
نه تعممي األحوال اليت ميکن فرض املقدم علهيا.»فالهنار موجود شمس إذا اكنت طالعة إ ف،م واملراد  لن ا ّ

ها حاةل کوهنا يف برج امحلليفميکن أن  ثوري وميکن أن ،عکون طلو  إىل غري ،لکون حاةل کوهنا يف برج ا
نا.ذكل شمس طالعة فالهنارّلكام اكنت«: قل فإذا  شمس إذا اكنت طالعة يف أ اكن املراد »موجود ل ا لن ا ّ

ها فهيا اكن الهنار موجودايُلك حاةل من األحوال اليت  ًتصور طلو بة اللكية مهنا  و.ع سا لا يه اليت حيمك ل
يع األحوال تايل عىل تقدير حصول املقدم يف  مجفهيا بال حصول ا تة«سـتعمل فهيا يو. ل لبيس ا ، »ل

يل موجود«: لکقونا شمس طالعة فا تة إذا اكنت ا لليس ا ل لب بة و.»ل  ما حيمك فهيا حبصول يةئاجلز جاملو
تايل عىل تقدير حصول املقدم يف بعض األحوال تعمل فهيا لفظ .لا قد «: ل، کقونا»قد يکون«يسـ و

سان| الف٦|يکون هو إ يواان  ن إذا اكن هذا  ف بة اجلز و.»ًح سا لا تايل يه اليت حيمك فهيا بال حصوية ئل لل ا
تعمل فهيا لفظ .عىل تقدير حصول املقدم يف بعض األحوال قد ال يکون «: ل، کقونا»قد ال يکون«يسـ و

يواان ًإذا  اكن هذا  سان»ح هو إ ن  همةل و.»ف ئ ويه يف قوة اجلزية ٣حلارص عن اللفظ ا٢تعری يه اليت ملا
لأيضا، کقونا تحركإ«: ً هو  ساان  من اكن هذا إ ف ً  .»ن

نفصةل فاملا ّوأم بةملا تعاندجو بة و،ل مهنا ما حيمك فهيا اب سا لا ّيس إما «: لالالتعاند، کقوناـ ما حيمك فهيا بل ل
يض يواان أو أ بأن يکون اإلسان  ًن بة إما مانعة امجلع واخللو و.»ح ّ واملو  ويه اليت .حقيقية منفصةلسمی تج
يضه، کقونا ليرتکب عن اليشء و ًالعدد إما أن يکون زوجا أو ال«: نق يضه، کقونا أ،ً»زوجا ّ ساوي  لو ا : لنقمل

ًإما أن يکون العدد زوجا أو فردا« ً  ويه اليت يرتکب عن اليشء وما هو ّمانعة امجلع دون اخللوّ وإما .»ّ
يضه، کقونا٤ منأخص ل  ًإما أن يکون هذا اليشء جحرا أو جشرا«: نق ً  ويه  دون امجلعّمانعة اخللوّ وإما .»ّ

ًإما أن يکون هذا اليشء ال جحرا أو ال جشرا«: ليضه، کقونانقاليت يرتکب عن اليشء وما هو أمع من  ً ّ«.  

                                                                                                                                            
شمس. ١  .ساقط من األصل] لا
 .ساقط من األصل] تعری. ٢
 . مطموس يف األصل] حلارصا. ٣
 .ساقط من األصل] من. ٤
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سام سمني أو إىل أ نفصةل إىل  سم أحد جزيئ ا قوربام  ق مل ينق نفصةل من مجةل تكل ؛ّ مل فإذا ربت ا ک
يت  سام  مساأل ًإما أن يکون العدد زوجا أو فردا«: ل، کقوناأجزاء ذاتق ً سم إىل زوج » ّ ينقوالزوج 

نا،دالزوج و إىل زوج الفر ّالعدد إما أن يکون فردا وإما أن يکون زوج الزوج«: قل فإذا   أو زوج ،ًّ
 . صارت ذات أجزاء»الفرد
بةو نفصةل من اللكية جاملو يع األحوال، کقوناملا ناد يف  ل يه اليت حيمك فهيا اب مج ّدامئا إما أن «: لع

ًيکون العدد زوجا وإما أن يکون فردا ّ بة و.»ً سا لا يع  ما حيمكمهنا اللكية ل ناد يف  مج فهيا بإرتفاع ا لع
يض«: لاألحوال، کقونا يواان أو أ تة إما أن يکون هذا  بيس ا ًب ح ّل بة و.»ل  يه اليت حيمك فهيا ئاجلزية جاملو

ناد يف بعض األحوال، کقونا لاب بة و.»وّقد يکون إما أن يکون يف ادلار زيد أو معر«: لع سا لا  ئاجلزية ل
ناد يف  .»وّقد ال يکون يف ادلار إما زيد أو معر«: لألحوال، کقوناا بعض لعيه اليت حيمك فهيا ابرتفاع ا

همةلو  .٢ عن اللفظ املوجب١ تعری يه اليتملا
 

ثالث يان ا لا ناقض والعکس وعکس ا:لب لنق يف ا  ضيلت
ناقضّما أ تيض ذلاته أن يکون أحدهام صادقة لتا تني ابسلب واإلجياب عىل هجة  تالف  هو ا يق  خ لف قضي

ناقض بني ا| ب٦|. واألخری اكذبة تحقق ا محل وال  تل ّتني إال بعد احتادهام يف معىن احملمول واملوضوع يلي
تحقق إال بعد . واللك والقوة والفعلءلوالزمان واملاكن وارشط واإلضافة واجلز ّ ويف احملصورتني ال  ي

هام يف المكية تال فا تني قد تکذابن، کقونا أل،خ لن اللك ي سان أسود«: ّ نلك إ نسان ال يشء من اإل« و»ّ
تني قد يصدقان، کقونا،»بأسود ل واجلز يس ب« ،»نبعض اإلسان أسود«: ئي لبعض اإلسان   .»سودأن

بة ِيض املو ج بةِ اللكيةفنق سا ُ ا ل ُ اجلزيةل بة.ئ سا يض ا ِ و ل ل بةِ اللكيةنق ُ املو ُ اجلزيةج  .ئ
يلنقائض املوهجاتونذکر  نة العامةالرضورية املطلقةّما أ .لتفص عىل ا ها ا ملمک   .عکس وابل،فنقيض

رشوطة العامةو توسطةملا نة ا ها ا مل  ملمکنق يض رشوطة و. وابلعکس،ف نااخلاصة ملا  ،ّلك ج ب«: قل فإذا 
يس کذكل بل ً»مادام ج ال دامئا يضه أنه  ل  ّنق توسط«ف يس ب ابإلماكن ا ملبعض ج   أو بعض ج ب ،ل

بة اللكية.ً»دامئا سا يه ا ل وقس  ل ناإ و.عل يس کذكل فن ً» مادام ج ال دامئا،بعض ج ب«: قلذا  ليضه أنه  ّق
توسط«بل  ً أو لك ج ب دامئا،ملال يشء من ج ب ابإلماكن ا يس ب ابإلماكن ،ّ ل أو بعض ج 

توسط بعض اآلخر موصوف  ملا لمع أن ا بة اجلزية.ً» دامئا٣ببّ سا يه ا ئ وقس  ل ل   .عل
نةو نااخلاصة ملمکا يس کذكل بل »ّلك ج ب ابإلماكن اخلاص«: قل إذا  يضه أنه  ل  ّنق بعض ج «ف
نا.» أو بعض ج ب ابلرضورة، ب ابلرضورةليس يضه »بعض ج ب ابإلماكن اخلاص«: قل وإذا  فنق 
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يس ب ، ابلرضورة١ّ أو لك ج ب،ال يشء من ج ب ابلرضورة«ليس کذكل بل  ل أو بعض ج 
ّ مع أن بعض اآلخر موصوف بأنه ،ابلرضورة يه وقس.»ابلرضورة ٢بّ تني ٣عل  سا با   .لل
ها املطلقة العامادلامئةو توسطة. وابلعکس،ةنقيض  ها املطلقة ا مل والعرية العامة  يضنق  . وابلعکس،ف

توسط اجلزيئ اخملالف ها يف اللكية إما اإلطالق ا ملوالعرية اخلاصة  ّنق يض  . أو ادلوام اجلزيئ املوافق،ف
رشوطة اخلاصة نا يف ا ياس ما  يض اجلزية عىل  ملو قل قئ   .نق

ها يف اللكية إما ادلامئالوجودية املطلقةو  ّ ئ وأما يف اجلزية فادلامئ ؛ اخملالف أو ادلامئ املوافقنقيض ّ
بعض مع ادلامئ املوافق يف ٤يف  أو املرکب من ادلامئ اخملالف، أو ادلامئ املوافق اللكي،اخملالف اللكي ل ا

بعض   .خراآللا
يانّوأما  رش طتا يةل ناقض کحال ا محلل حفاهلام يف ا بة.لت يض املو  ِ ج بةِ اللكيةفنق سا ُ ا ل ُ اجلزيةل يض  ،ئ نقو
بة سا ِا ل بةِ اللكيةل ُ املو ُ اجلزيةج ناقض.ئ  .لت هذا هو القول يف ا
يه حمکوما به مع العکس|  الف٧ |ّوأما يه واحملکوم  بارة عن جعل احملکوم به حمکوما  هو   ً علً عل ع ف

يف هام يف الصدق وا لکاتفا بدأ .ق سوالب اللكيةلن و فرشوطة العامة والعرية مل فالرضورية وادلامئة وا.لاب
هاالعام ثل  نعکس لك واحد مهنا  سة  نفم ّ   .ت
بة الّما أ سا لا لرضورة ال يشء من ب اب« ف»ابلرضورة ال يشء من ج ب«ّ فألنه إذا صدق رضوريةل
ية ذلكل ا»ب ج ابإلماكن العامبعض «فّ وإال »ج ل فلو وجدت ا بعض ج وبعضجلمي  ،ب ل لاكن ذكل ا
هو ب ابلفعلف سلوب عن ،فبعض ما لو وجد اكن ج  يکون ا مل  تا هل عىل تقدير ف ًاليشء ابلرضورة اث ب

بطالن ابلرضورة،ممکن هل هو معلوم ا ل    .ف
بة ادلامئةّوأما  سا لا ّ وإال ،»ًدامئا ال يشء من ب ج« ف»ًدامئا ال يشء من ج ب« فإذا صدق ل

هو  يضه  فلصدق  يس ب دامئابع« ف؛ً»ال يشء من ج ب دامئا« و؛» ابلفعل٥ جبعض ب«نق ًض ب   ،»ل
 .هذا خلف
 ءابلرضورة ال يش« ف»ابلرضورة ال يشء من ج ب مادام ج« فإذا صدق ملرشوطة العامةاّوأما 

باء ؛»ض ب ميکن أن يکون ج حني هو ببع«فّ وإال »من ب مادام ب ية ذلكل ا ل فلو وجدت ا جلمي
باء ج حني هو ب و يکون ذكل ا لحني هو ب  هو ب ٦ض ما لو وجدبعف ؛ب حني هو ج ف ف اكن ج 

سل؛حني هو ج يکون ا مل  ند حصول ذكل الوصف بوب عن اليشء ابلرضورة ف تا هل  عرشط الوصف اث ًب
بطالن ابلرضورة؛عىل تقدير ممکن  .ل وهو معلوم ا
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 »ال يشء من ب ج مادام ب« ف»ال يشء من ج ب مادام ج« فإذا صدق فالعرية العامةّوأما 
هو قونا يضه  لوإال لصدق  ف نق  بعض «ف؛ »ال يشء من ج ب مادام ج« و؛»ض ب ج حني هو ببع« :ّ
يس ب حني هو ب   . هذا خلف؛»لب 

رشوطة اخلاصةّوأما  بعضتف ملا رشوطة ال دامئة  للنعکس  ابلرضورة ال يشء من «ّ ألنه إذا صدق ؛م
 ً، وال جيوز أن يکون دامئا.ّانـبيّ ملا »ابلرضورة ال يشء من ب ج مادام ب« ف»ج ب مادام ج ال دامئا
 هذا ً؛ وقد اكن ال دامئاً»ال يشء من ج ب دامئا« فً»ال يشء من ب ج دامئا« :لإذ لو صدق قونا

لل وجب أن يکون ال دامئا ً»ال يشء من ب ج دامئا« وإذا مل يصدق .خلف  .ضبعً
للنعکس عرية ال دامئة تف فالعرية اخلاصةّوأما  ال يشء من ج ب مادام ج «ّ ألنه إذا صدق ؛ضبعف
نا»مادام ب ١جال يشء من ب « يصدق ً»ال دامئا ّ ملا  رشوطة کامً وال جيوز أن يکون دامئا .بي مل مر يف ا ّ
لل ال دامئا | ب٧| فوجب أن يکون ؛اخلاصة   .ضبعً

سّوأما  سوالب اللكيةّتلا ية من ا با ل ا ثالث،قل ثالث واملطلقات ا نات ا ل ويه ا ل  ال جيب ،ملمک
ها ناطق باكتب«ّ ألنه يصدق ؛سانعاك تة وال يصدق ٢هبذه »لال يشء من ا بارات ا سـ األ لت  يشء ال«ع

ناطق ناطق« وال »بمن الاكتب  يس  ببعض الاكتب   .»ل
بات اللكيةّوأما  يةجاملو ها  ً فال جيب انعاك لك ل ألنه يصدق قونا؛س يوان« :ّ سان  حلك إ ن  وال يصدق »ّ

سان« يوان ا نلك  ح بة جزية يف المك»ّ نعکس مو ّ بل  ئ   .جي
هة أ جلما يف ا تان وادلامئة وفالرضوريةّ رشو طا تان ومل توسطة املطلقة  وفيالعر ها مطلقة ملا لكّنعکس  ت

هات،ّلك ج ب«ّ ألنه إذا صدق ؛متوسطة  ابإلطالق ،بعض ب ج« صدق ،»جل بإحدی هذه ا
توسط هو قونا؛»ملا يضه  ل وإال لصدق  ف نق ال يشء من ج «نعکس تف ؛»ال يشء من ب ج مادام ب« :ّ

تة،ّلك ج ب« وقد اكن ؛»ب مادام ج بارات ا سـ بأحد األ لت  . هذا خلف؛»ع
نعکس مطلقة عامةالوجودية وطلقة العامةاملا ّمأو  أو »لك ج ب ابإلطالق«ّ ألنه إذا صدق ؛ت 

ال يشء من ج ب « ف؛ً»ال يشء من ب ج دامئا«فّ وإال ؛»ض ب ج ابلفعلبع« ف»ابلوجود الالدامئ«
 . هذا خلف؛»ّلك ج ب« وقد اكن ،ً»دامئا

نة العامةّوأما  نة عامةاخلاصة وملمکا نعکس  ممک   أو »لك ج ب ابإلماكن العام«دق ّ ألنه إذا ص؛فت
ال يشء من ج « ف؛»ال يشء من ب ج ابلرضورة«فّ وإال ؛»ب ج ابإلماكن العامبعض « ف،»اخلاص«

 . هذا خلف؛» ابإلماكن٣ّلك ج ب« وقد اكن ،»ب ابلرضورة
توسطةّوأما  نة ا ملا توسطةملمک نة  نعکس  م  ممک توسط«ّ ألنه إذا صدق ؛فت  »مللك ج ب ابإلماكن ا

توسطض ب بع«ف ال يشء من ج « ف؛»ال يشء من ب ج ابلرضورة مادام ب«فّ وإال ؛»ملج ابإلماكن ا
توسط« وقد اكن ،»ب ابلرضورة مادام ج مللك ج ب ابإلماكن ا  . هذا خلف؛»ّ
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بة اجلزيةا ّمأو ئاملو بة جزية يف المكج نعکس مو  ّ ئ جت بة اللكية؛ف هة فکام مر يف املو ج وأما يف ا ّجل ّ. 
بةّوأما  سا لا ها ألنه يصدق ةئاجلزي ل ّ فال جيب انعاك يس ب«س يوان  لبعض ا  وال يصدق »نسانإحل

يوان« يس  حببعض اإلسان   .»لن
ياتّوأما  رش طا بة اللكية ل سا لفا هال ثل  نعکس  س  نفم تة إذا  اكن ا ب«ّ ألنه إذا صدق ؛ت لبيس أ ف ، ل

لبتة أليس «و ،»ا ب ف ،قد يکون إذا  اكن ج د«فّ وإال ،»ا ب ف ،لبتة إذا  اكن ج دأليس « ف»ج د
 . هذا خلف؛»ج د ف ،قد ال يکون إذا  اكن ج د« ف ،»ج د ف ،إذا  اكن ا ب

بةّوأما  ئنعکس جزية|  الف٨ |ةاللكي جاملو قد « ف،»ج دف ، ّلكام اكن ا ب«ّ ألنه إذا صدق ؛فت
تة إذا  اكن ا « ف،»ا ب ف، لبتة إذا اكن ج دأليس «ف ّ وإال ،»ا بف ، يکون إذا  اكن ج د لبيس أ ل

يضه صادقا،»ج د ف، ب ً وقد اكن  بةوهکذا نقول يف .  هذا خلف؛نق  . ئاجلزية جاملو
بةّوأما  سا لا ها العکسيةئاجلز ل ل ألنه يصدق قونا؛ل فال جيب  يواان « :ّ ًقد ال يکون إذا اكن هذا  ح
سان نهو إ سه»ف   .عک وال يصدق 
نفصةلّوأما  نا اجلز؛تصور فهيا العکسيُ فال ملا جعل ألان إذا  ية أخریحت مل ً،انيل اثّ األوءّ  .قضصل 
يض عکسّوأما  يه حمکوما به ومقابل احملکوم به حمکوما لنقا بارة عن جعل مقابل احملکوم  هو   ً ً عل ع ف

ية والصدق هام يف ا يفيه مع اتفا لکق بدأ .عل باتلن و رشوطة العامة .اللكية جابملو مل فالرضورية وادلامئة وا
ه ثل  نعکس  سوالعرية العامة  م نفف  .ات

يس ج« ف»ّابلرضورة لك ج ب« فإذا صدق الرضوريةّإما  هو  يس ب  لابلرضورة لك ما  ف ّ وإال ؛»ل
هو قونا يضه  للصدق  ف يس ج« :نق يس هو  يس ب  لبعض ما  ل يلزمه ؛»١ ابإلماكن العامل بعض ما «ف 

توی أن تنف ؛»ليس ب هو ج ابإلماكن العام ّعکس ابلعکس ا يس ب ابإلماكن «ملسـ لبعض ج هو 
 . هذا خلف؛»ّلك ج ب ابلرضورة« وقد اكن ؛»العام

ناادلامئةّوأما  ًلك ج ب دامئا«: قل فإذا  يس ج دامئا« ف»ّ هو  يس ب  ًلك ما  ل ف ل يضه ؛»ّ نق وإال لصدق  ّ
يس هو «فهو  يس ب  لبعض ما  يس ب هو ج ابلفعل« ف؛»ج ابلفعلليس ل بعض ج « ف؛»لبعض ما 

يس ب ابلفعل ًلك ج ب دامئا« وقد اكن ؛»لهو   . هذا خلف؛»ّ
رشوطة ّوأما يس ب « ف»ّابلرضورة لك ج ب مادام ج« فإذا صدق العامة ملا لابلرضورة لك ما 

يس ب يس ج مادام هو  لهو  ل يضه وهو ؛»ف نق وإال لصدق  يس ج بع«ّ يس هو  يس ب  لض ما  ل ل
توسط يس ب هو ج « ف؛»ملابإلماكن ا توسط٢ابإلماكنلبعض ما  يس ب بع« ف؛»مل ا لض ج هو 
توسط  . هذا خلف؛» ج ب ابلرضورة مادام جّلك« وقد اكن ؛»ملابإلماكن ا

يةّوأما  يس « ف»لك ج ب مادام ج« فإذا صدق العامة فالعر يس ج مادام  هو  يس ب  للك ما  ل ف ل
هو ؛»ب يضه  ف وإال لصدق  نق يس ج ح«ّ يس هو  يس ب  لبعض ما  ل يس بنيل بعض ما « ف؛»ل هو 
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يس ب هو ج حني هو  ليس ب  ف يس ب حني هو ج« ف؛»ل ّلك ج ب « وقد اكن ؛»لبعض ج هو 
 . هذا خلف؛»مادام ج

رشوطةّوأما |  ب٨| رشوطة ال دامئة اخلاصة ملا نعکس  لل  مت  ١ابلرضورة«ّ ألنه إذا صدق ؛ضبعف
ًلك ج ب مادام ج ال دامئا يه »ّ ذا صدق هذا صدق إ و؛»ابلرضورة لك ج ب مادام ج«عل صدق 

يس ب« يس ج مادام  هو  يس ب  لابلرضورة لك ما  ل ف  ذ لوإًجيوز أن يکون دامئا  وال .ً لکونه الزما هل»ل
يس ج دامئا«صدق  هو  يس ب  ًلك ما  ل ف ذا مل إ و. هذا خلفً؛ وقد اكن ال دامئا،ً»لك ج ب دامئا« ف»ل

بعض للجيز أن يکون دامئا وجب أن يکون ال دامئا  ً ً. 
يةّوأما  بعضاخلاصة فالعر نعکس عرية ال دامئة  لل  فت  ً»لك ج ب مادام ج ال دامئا«ّ ألنه إذا صدق ؛ف

يه أنصد ّق  يس ج مادام « واذا صدق هذا صدق .»لك ج ب مادام ج« عل هو  يس ب  للك ما  ف ل
بعض.ّ مرملاً وال جيوز أن يکون دامئا .ً لکونه الزما هل»ليس ب لل فوجب أن يکون ال دامئا  ً. 

ستّوأما  ّا يةل با ق ا يضل ها بعکس ا نق فال جيب انعاك ل ألنه يصدق قونا؛لس يس « :ّ سان هو  للك إ ن ّ
تةذه الابضاحك هب سـبارات ا لت سان« وال يصدق محل ،»ع يس بإ نما  ّلك «ّ ألن ،»الضاحك« عىل »ل

سان هو ابلرضورة إ نضاحك   .»ف
سوالبّوأما  يةاللكية لا نعکس  ً فال  لك ل ألنه يصدق قونا؛ت  ٢وال »نال يشء من اإلسان حبجر« :ّ
سان«يصدق  يس بإ يس حبجر  نال يش مما  ل يس ب«ّ ألن ،»ل هو  يس حبجر  لبعض ما  ف سان ل نإ
ًنعکس جزيةت بل ؛»ابلرضورة   .ّ يف المكئ
هة ّمأو تان وادلامئة ويةررضوالفجلا يف ا رشو طا تان ومل توسطة املطلقة وفيالعر نعکس مطلقةملا  ً توسطةت  ً  ؛م

هات«ّألنه إذا صدق  يس هوبع« ف»جلال يشء من ج ب بإحدی هذه ا يس ب  لض ما  يسل  ج حني هو ل 
يضه وهو قون؛»ليس ب ل وإال لصدق  نق يس ب« :اّ يس ج مادام  هو  يس ب  للك ما  ل ف ّلك ج ب « ف؛»ل
ية هل« وقد اكن ؛»مادام ج نا هات ا فال يشء من ج ب بأحدی تكل ا  . هذا خلف؛»ملجل

سان مطلقةالوجودية والعامة املطلقةّوأما   ً  أو »ال يشء من ج ب ابإلطالق«ّ ألنه إذا صدق ؛فتنعک
يس هو « ف»ابلوجود« يس ب  لبعض ما  هو قونا؛»الق العامج ابإلطليس ل يضه  ل وإال لصدق  ف نق ّلك ما « :ّ

يس ج دامئا هو  ًيس ب  ل ف ًلك ج ب دامئا« ف؛»ل  . هذا خلف؛»ال يشء من ج ب ابلفعل« وقد اكن ؛»ّ
نةا ّوأم نةاخلاصة والعامة ملمکا سان   ً ممک ال يشء من ج ب ابإلماكن «ّ ألنه إذا صدق ؛ً عامةفتنعک
يس ب بع« ف»اخلاص« أو »العام يس ج ابإلماكنلض ما  ليس هو  ّ وإال لصدق ؛» العام| الف٩ |ل

ليضه وهو قونا يس ج ابلرضورة« :نق يس ب هو  للك ما  ال « وقد اكن ؛»لك ج ب ابلرضورة« ف؛»ل
 . هذا خلف؛»اخلاص« أو »يشء من ج ب ابإلماكن العام

نةّوأما  توسطة ملمکا نةملا نعکس   ً ممک توسطةفت  ً إلماكن ال يشء من ج ب اب«ّ ألنه إذا صدق ؛م
                                                                                                                                            

 . ساقط من األصل] ابلرضورة. ١
 .ساقط من األصل] ال. ۲
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توسط توسطبع« ف»ملا يس ج ابإلماكن ا يس هو  يس ب  ملض ما  ل ل يضه وهو قونا؛»ل ل وإال لصدق  نق ّ: 
يس ب« يس ج مادام  هو  يس ب  لابلرضورة لك ما  ل ف ل  وقد اكن ؛»ابلرضورة لك ج ب مادام ج« ف؛»ّ
توسط«  . هذا خلف؛»ملال يشء من ج ب ابإلماكن ا

بةّوأما  هائاجلزية جاملو يوانبعض«ّ ألنه يصدق ؛س فال جيب إنعاك سان  يس بإ ح ما   وال يصدق »نل
سانبعض« يوان هو ا يس  ن ما  حب بةّوأما . »ل سا لا تقرير اذلي مرئاجلزية ل بة اللكية اب سا ّ حفمكها حمك ا ل ل  .ل

تصالتوأما  بة ملا هات اللكية جفاملو ثل  يض  سنعکس بعکس ا م نفنق   ف،ّلكام اكن ا ب«ّ ألنه إذا صدق ؛ل
قد يکون إذا مل  « ف؛» باليس لكام مل يکن ج د مل يکن  «فّ وإال ؛» مل يکن ا ب،دلكام مل يکن ج « ف»ج د

 .هذا خلف؛ »ج دف ، قد يکون إذا مل يکن ج د« ف ؛»ج دف ، لكام اكن ا ب« و؛»ا ب ف ،يکن ج د
بةّوأما  سا لا يةاللكية ل ها  ً فال جيب إنعاك لك ل ألنه يصدق قونا؛س ساان أليس « :ّ فتة إذا اكن هذا ا ً ن هو لب

ًتة إذا مل يکن جحراأليس « وال يصدق »جحر ساانلب ً مل يکن ا ًقد يکون إذا مل يکن جحرا مل يکن « بل »ن
ساان ًإ نعکس جزية.»ن ً نعم  ئ  ج ليس لكام مل يکن« ف »ج د ف ،لبتة إذا اكن ا بأليس «ّ ألنه إذا صدق ؛ت

 وقد اكن ؛»ج د ف ،ن ا بلكام اك« ف ؛» مل يکن ا ب،لكام مل يکن ج د«ف ّ وإال ؛» ا بد، مل يکن
 . هذا خلف؛»ج دف ، لبتة إذا  اكن ا بأليس «

بةّوأما  سا لا بةيةئاجلز ل نعکس سا  ً ل ليس « ف »ج د ف ،ليس لكام اكن ا ب«ّ ألنه إذا صدق ؛ًيةئ جزت
 .ّ مرملا » مل يکن ا ب،لكام مل يکن ج د

بةّوأما  يضئاجلزية جاملو ها بعکس ا نق فال جيب انعاك يس «ّ ألنه يصدق ؛لس لقد يکون إذا اكن هذا 
يوان هو  سان  حبإ ف سان« وال يصدق »ن هو ا يوان  يس  نقد يکون إذا اكن هذا  فحب يس «ّ ألنه »ل للكام اكن  ّ

سان ابلرضورة يس بإ هو  نيوان  لحب  .»ف
 

يان الرابع ياس:لبا  لق يف ا
ّهو قول مؤلف من قضااي مىت سلمت لزم عهنا ذلاهتا قول آخر نه » ذلاهتا «:ل واحرتزان بقونا.ف معام يلزم 

ساو«: لاملطلوب بواسطة مقدمة أخری، کقونا ٍا  ساو لـج، لبم ٍ وب  نه »م م وإنه يلزم  ساو«ّ ٍا   م
ساوي« و،»لـمساوي ج ساو  للملك  ساوٍم  ٍ نه املطلوب ،»م يلزم  م   ؛ بواسطة مقدمة أخری| ب٩|ف

نه املطلوب  فيس ا ما ً ودامئا ،لك ج ب«: ل، کقوناجزاءري األيتغبموعام يلزم  يس بل ّفإنه يلزم » لهو 
لنه قونا هو قونا»لك ج ا« :م ية  ثا يض املقدمة ا ل بواسطة عکس  ن فل   .»لك ب ا« :نق

يضه مذکورا  نه أو  ياس ال خيلو إما أن يکون عني الالزم  ًوا نق م  فان مل يکن . يکون ال أو، ابلفعلفيهّلق
يا فيسمی ًاقرتا سمی  وإن اكن مذکو.» فلك ج ا، ولك ب ا،لك ج ب «:ل کقونا،ن يه  ّرا  في ف ياً نا ًا ئ ثت : ل کقونا،سـ

لكام اكنت «: ل و کقونا؛»الهنار موجودف ؛ل لکن اشمس طالعة؛للكام اكنت اشمس طالعة فالهنار موجود«
ساوينيعرشلا سمة  ـي غري  تة فردا  نق ملف م ه سمة ؛ً مب لکهنا  ست بفرد؛ساوينيتنقم ـي  ي  لف   .»ه

ياس َزءعلت جُجقضية ولك   ؛ًمطلوابسمی تليه املقدمات إساق تم والالزم مادا. مقدمةسمی تق 
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سمی .نتيجةسمی تعده بو ياس  ي واملذکور بني مقدميت ا سمی .طأوسً حدالق يه يف املطلوب  ي واحملکوم  عل
يت فهيا األکرب ّ وال؛الصغریسمی تألصغر ا فهيا ّىتلااملقدمة و .أکربً حداسمی ي واحملکوم به ؛أصغر ًحدا
ّية وضع احلدة احلاصةل من ئلهي وا.الکربیسمی ت ند احل کيف  .ًشالك یسمت اآلخرين دينعاألوسط 
يو سمی ني والقر.ةنيقرسمی يف الصغری والکربی لتأ تجة ذلاهتا  تة ا ًياساملن   .ق

ياس األقرتاين إما أن يکون عن  ّوا تني،تنييلمحلق ت،متصل أو  تصلمح أو عن ني،منفصل أو   ،ميل و
نفصلمحأو  تصل و،ميل و  .نفصلمم أو 
ّما أن يکون احلدإ فليةمحلانت االاقرتاّما أ ً يف الصغری موضوعا يف الکربی ًاألوسط فهيا محموال  ّ

ّوسمی اشلك األول ل ً وإما أن يکون محموال فهي؛ي ثاينامّ ل وسمی اشلك ا ل ً وإما أن يکون موضوعا فهي؛ي  امّ
ثالث لوسمی اشلك ا ل ش؛ي ل وإما أن يکون موضوعا يف الصغری محموال يف الکربی وسمی ا ي ً ً  .لك الرابعّ

ّاشلك األولّما أو يةل بة والکربی  تج إذا اكنت صغراه مو لك فإنام  ي جّ بة مل ؛ن ل ألن الصغری لو اكنت سا ّ
يه ما حيمك به عىل األوسط تعدي ا ندرجا حتت األوسط فال جيب أن  ليکن األصغر  ي ً  ولو اكنت کرباه ؛م

بعض اذلي حمتية الئجز بعض حيلل أن يکون ا يه ابألکرب غري ا لمك  مك به عىل األصغر الحامتل حياذلي عل
تعدی احلمك إىل  تنيّاألول.  أربعةرضوبه و.صغراأليمعوم األوسط فال جيب أن  تني  ي من مو لكب تج ،ج ين 

ية بة  لكمو ثاين. » فلك ج ا، ولك ب ا،لك ج ب« ؛ج بةمن لا تني والکربی سا ل  ية،لكي بة  تج سا لك  ل  ؛ني
تني والصغری جزمن لثالثا. » فال يشء من ج ا، وال يشء من ب ا،لك ج ب« بة ،يةئجب مو تج مو ج  ين
بعض ج ا، ولك ب ا،بعض ج ب« ؛يةئجز بة من الرابع. »ف  ية ئجز|  الف١٠|ج مو بة  لكية صغری وسا ل
بة جز،کربی تج سا ل  يس ا، وال يشء من ب ا،بعض ج ب« ؛يةئني بعض ج  ل   .»ف

ثاين لاشلكوأما  تني ابسلب ولا تاه  تج إذا اكن مقد ل فإنام  ي تلفّ م هة وتکون تنافهياماألجياب مع خمن جل يف ا
ية بة ّاألول . أربعةرضوبه و.لكکرباه  تني والکربی سا لمن  ية،لكي بة  تج سا لك  ل  وال يشء من ،لك ج ب« ؛ني

سةإّ إما بعکس الکربی ؛» فال يشء من ج ا،ا ب هو ّمإ و،منعکن اكنت  يض َدَن صإفا ابخللف  نقق 
تجيئةه عىل َريصيله إىل الکربی ّضمناملطلوب  َ اشلك األول و ين ثاين. َکذب الصغری ّل تني لا لكي من 

بة ية،لوالصغری سا بة  تج سا لك  ل ّ إما بعکس ؛» فال يشء من ج ا، با ولك ،ال يشء من ج ب« ؛ني
يجة عِلَجالصغری و تنيإلنتها کربی مث عکس ا يجة  سـن اكنت الصغری وا نعکن مل ثالث .ا ابخللفّمإ و،ت  من لا
بة جز يئجمو بة  لكية صغری وسا بة جز،ة کربیل تج سا ل  بعض ، با وال يشء من ،بعض ج ب« ؛يةئني ف 
يس أ سةإّ إما بعکس الکربی ؛»لج  بة جزالرابع .ا ابخللفّمإ و،منعکن اكنت  بة ئل من سا جية صغری ومو
بة جز،لكية کربی تج سا ل  يس ، با ولك ،بعض ج ب« ؛يةئني بعض ج  ل   . ابخللف»اف

شلكا ّمأو ثالث لا تج إذا اكنتإ فلا بة وينمنا  يةإج صغراه مو يه  لكحدی مقد  .سـتة به ورضو.مت
تنيّاألول تني  ي من مو لكب بة جز،ج تج مو ج  بعض ج اا، ولك ب ،لك ب ج« ؛يةئين  بعکس »ف 

ثاين .الصغری بةلا تني والکربی سا ل من  بة جز،لكي تج سا ل   ا، وال يشء من ب ،لك ب ج« ؛يةئني
يس  لبعض ج  ثالث .»اف تني والصغری جزلا ت،يةئجب من مو بة جزين   ولك ،بعض ب ج« ؛يةئجج مو
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بعض ج ا،ب  بة جزالرابع .»اف  ية کربیئج من مو بة  لكية صغری وسا بة جز،ل تج سا ل  بعض «؛ يةئني
يس ا، وال يشء من ب ،ب ج بعض ج  ل  يان هذه األربعة بعکس الصغری.»اف  من اخلامس .ب 

تني والکربی جز بة جز،يةئجبمو تج مو ج  بعض د ا، وبعض ب ،لك ب ج« ؛يةئين  بعکس ؛»اف 
يجةعِلَجالکربی و سادس .لنتها صغری مث عکس ا بة جزلا ية صغری وسا بة  ل من مو لك  ،ية کربیئج

بة جز لتج سا يس ا،ل ويس لك ب ،لك ب ج« ؛يةئني بعض ج  ل  هو إن ص؛»اف َ ابخللف  ض نقيق َدف
تج کذب الکربیإضم ناملطلوب  نيه الصغری   .فيل
سةوبه فرضالرابع لاشلكّوأما  بعض ج أ، با ولك ،ب جلك « ّاألول .مخ  ثاين .»ف   ،لك ب ج« لا
بعض ج ، باوبعض  ثالث .»اف  ب ويان | ب١٠|. »ا فال يشء من ج ، با ولك ،ال يشء من ب ج« لا

ثالثة  يجة ١مث ت الرتيبعکسبلهذه ا يس لك ج أ، با وال يشء من ،لك ب ج« الرابع .لنتعکس ا  .»فل 
يس لك ج ا، با وال يشء من ،بعض ب ج« اخلامس يعاب بنيب ويان هذين الرض.»فل  تني  ًعکس املقد مج  .م

تالطّوأما  رش القضاايخا شلكع الاثىن  ل األول، فاعمل أن الصغری يف اشلك األولل يف ا إذا  ٢ّ
نة عامة أو خاصةاكن ـي مع الرضورية ممکت  وجد هل األوسط و ّ ألن األصغر إذا وجد ية؛نتج رضورتفه 

تقدير اكن رضوًرايذا اكن رضوإ و، هلًراي رضورباكن األک تحاةل ًرايل هل عىل هذا ا سـ هل يف نفس األمر ال
يس برضوري رضوراي ًانقالب ما  ندرج حتهتا .ل نة اخلاصة وما  ي ومع ا نة خاصة تملمک ممکتج  هذه  ٣عىلن

بوايق . العةل نة عامةتلومع ا ممکتج  يه ظاهر.ن   .ف واألمر 
توسطة نة ا ملوالصغری ا نة اخلاصة وعم و؛ رضوريةجنتت ٤ مع الرضوريةملمک نة تيندرج حتهتا  ٥ماملمک ا ممکتج  ن

رشوطة العامة ؛خاصة توسطةتمل ومع ا نة  متج  ممک يه ما .ن سـ والعةل   ومع .قت يف خلط املمکن والرضوريبف
توسطةتفادلامئة والعرية العامة  نة  متج  ممک بوايق .ن نة عامةتل ومع ا ممکتج   . وذكل ظاهر؛ن

ية نة العامة واخلاصة  مع الرضورية وادلامئلفعلوالصغرايت ا نتج اكلکربی تملمکة واملطلقة والوجودية وا
بنينابإلتاج ّ ا توسطة .ل توسطة ؛نتج مطلقة عامةتمل ومع املطلقة ا نة ا مل ومع ا نة عامةتملمک ممکتج   .ّ وذكل بني؛ن
سعبق تالط الکربايت األربع مع الصغرايت ا نا ا تي  لل رشوطة العامة مع الرضورية :نقولف .خ مل الکربی ا
تني٧؛ ومع٦غرینتج اكلصتفادلامئة والعرية العامة و رشو ط ا فتج عرية تف ومع العرية اخلاصة ؛نتج اكلکربیت مل ن

توسطة ؛نتج مطلقة عامةت والوجودية ٨ةعامطلقة ال ومع امل؛عامة   .نتج اكلصغریتمل ومع املطلقة ا

                                                                                                                                            
 .ساقط من األصل] تالرتيب مث. ١
 .ساقط من األصل] األول. ٢
 . مطموس يف األصل] عىل. ٣
 .ساقط من األصل] مع الرضورية. ٤
 .ساقط من األصل] ما. ۵
 . وس يف األصلمطم] غریاكلص. ٦
 .ساقط من األصل] ومع. ٧
 . مطموس يف األصل] ةعامال. ٨
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ياس صا١رشوطةملاوالکربی  تظم مهنام  ق اخلاصة مع الرضورية وادلامئة ال  تعانددق املقدماتين  ٢لل 
تني. بيهنام رشوطة العامة ؛نتج اكلصغریت صيومع اخلا نتج تالعامة  ٣فالعريةنتج اكلکربی ومع تمل ومع ا

ثالث |  الف١١| ومع ؛فعرية خاصة   .نتج وجوديةتلاملطلقات ا
تني والعرينت واملط؛نتج دامئةتفوالکربی العرية العامة مع الرضورية وادلامئة  رشو ف ومع ا ط لقة مل

توسطة    .نتج مطلقة عامةت ومع املطلقة العامة والوجودية ؛نتج اكلصغریتملا
تظم مهن نوالکربی العرية اخلاصة مع الرضورية وادلامئة ال  تعانداميف ياس صادق املقدمات  لل   ومع .ق

تني رشو طا تنيمل فتج عرية خاصةت في والعر بني.نتج وجوديةت ومع املطلقات ؛ن تاج ا ّ هذا لكه ابإل ل  ٤هناكف. ن
سهللزيكخر فأ وزايدات أخری ذکرانها يف مواضع هجات تربها  نف أن   .بيع

ية ّأما  با فتلطات األشاكل ا ل ند الرد إىل اشلك األولتقخم ها  تا ّهر  ل ع جئن   .ظ
تصالت٥الاقرتان ّوأما يه إن اكن مل من ا هو يلاتف فاحلد األوسط  فا يف الصغری مقدما يف الکربی  ً ً

لاشلك األول، کقونا  وإن ؛» وه  ف، بافلكام اكن  و؛ ه ف ج د،  ولكام اكن؛د ج  ف، باام اكن لك«: ّل
يااكن  ًات ثاين، کقونال هو اشلك ا ل فهيام  ل ل ل ويس أ ج د؛ف،  بالكام اكن «: ف   ج د؛فه ز، ة إذا اكن بتل

هوًن اكن مقدما إ و؛»ز ه ف،  باتة إذا اكن بلأفليس  ثالث، کقوناففهيام  ل اشلك ا ل ، ج دلكام اكن «: ل
يً وإن اكن مقدما يف الصغری ؛» زه ف،  با فقد يکون إذا اكن  ز؛ه فج د،  ولكام اكن ؛ ب اف ًا لات

هو اشلك الرابع، ليف الکربی   فقد يکون إذا  ج د؛ف، ز ه  ولكام اكن؛ با ف ج د،لكام اكن «: لکقونا ف
تاج فهيا وعدد الرضوب يف هذه األشاكل.»ز ه ف، اكن أ ب  .ياتلمحلرفت يف اکام ع ٦ن ورشائط اإل
تصةلمحلان من اقرتالاا ّوأم ملية وا تصةلاتيلًوسط إن اكن محموال يف األ ّ فاحلدل ً موضوعا يف ،مل ا

هو اشلك األول، کقونامحلا لية  ل ّل  .» فلك ج ه، بااكن فإن  ؛ هد ولك ج د؛ فلك ، بان اكن إ«: ف
تصةل واإو محلن اكن محموال يف اتيل ا مل ثاين، ً هو اشلك ا لية  ل  وال ج د؛ فلك ، باإن اكن «: لکقونافل

يةً وإن اكن موضوعا.» هجال يشء من  د؛ فإن اكن اب، فهمن يشء  تصةل وا محلل يف اتيل ا هو مل ف 
ثالث لاشلك ا بعض ج ه، بان اكن إ ف؛ ولك د ه؛ فلك د ج، با اكن إن«: ل، کقونال ن اكن إ و.»ف 

تصةل ومحمواليف ًموضوعا  ًا هو اشلك المحل ا يفمل لية   ه؛ ولك  فلك د ج، باإن اكن «: لرابع، کقونافل
بعض ج ه، با فان اكن ؛٧د ها جئنات وتايلمحل کام يف ا ً هذه األشاكل أيضايف وعدد الرضوب .»ف 

تصةل اليت  ملتصةل مقدهما مقدم ا ياس يفم تو اتلهيلق ا يجة ا لا  يةتن تصةل وا يف بني اتيل ا محللأ مل  .ل

                                                                                                                                            
  .مطموس يف األصل] رشوطةملا. ١
 .  مطموس يف األصل] للتعاند. ٢
 .ساقط من األصل] فالعرية. ٣
 .ساقط من األصل] كهنا. ۴
  .ساقط من األصل] الاقرتان. ۵
تاج فهيا. ٦ بت من ] نورشائط اإل قساقط من األصل، وا  .)الف٥٣ (تلخيص احلقائقياس ملث
 .ساقط من األصل] ولك ه د. ۷
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نفصالتّوأما  تجملالاقرتان من ا ثاىنين فال  نه إال اشلك األول و ا ل  ل ّ : ١لرضوب اشلك األول. م
ّ ولك د إما ه وإم؛ّ وإما دّإما جلك ب «: الرضب األول ثاىن. » ز٢اّه وإم اّمإّ فلك ب إما ج و؛ا زّ : لا

 .»ز ا أن ال يکون ه أوّمإّ فلك ب إما ج و؛ما زإّ وال يشء من د إما ه و؛ما دإّلك ب إما ج و«
 .آلخرينوقس علهيام الرضبني ا

ثاين لرضوب اشلك ا ّإما ج وإما  | ب١١|  اال يشء منو ؛ا دّم إّلك ب إما ج و« :ّ الرضب األول:ل ّ
ّ يشء من ا إما ج وإما دال«و ؛»بعض ب ا «فّ وإال ؛»ال يشء من ب اف ؛د ّيس بعض ب إما ج  « ف؛»ّ ل

ّلك ب إما ج وإما د« وقد اكن ؛»ّوإما د ّ ثاين . هذا خلف؛»ّ ّ ب إما ج وإما دال يشء من« :لا ّ ولك ا إما ؛ّ ّ
يان يف اللك ابخللف.» فال يشء من ب ا؛ّج وإما د  .لب وقس علهيام الرضبني اآلخرين وا
نفصةل قرتان منالاّوأما  ية وا ملا ثاينإ فمحلل تج إال اشلك األول وا ية کربی فال  لن اكنت ا ل ي ّمحلل ّ رضوب . ن

ّاشلك األول ثاين.»ّ فلك ب إما ج واما ه؛ ولك د ه؛ّلك ب إما ج وإما د« :ّ الرضب األول:ل لك ب « :ل ا
ّ فلك ب إما ج وإم؛ وال يشء من د ه؛ما دإّإما ج و يني.»ا أن ال يکون هّ با ق وقس علهيام ا  .ل

ثاين لرضوب اشلك ا ّلك ب إما ج و إما د« :ّالرضب األول: ل ّ فلك ب إما ؛ وال يشء من ه د؛ّ
ثا . بعکس الکربی»ّج و إما أن ال يکون ه ّال يشء من ب إما ج و إما د« :ينلا  فال ؛ ولك ه د؛ّ

ّب إما ج و إما همن يشء  ّبعض ب إما ج « ف ؛» دلك ه« و؛»ا هّمإّبعض ب إما ج و«ف ّ وإال ؛»ّ
يني.  هذا خلف؛»ا دّمإّال يشء من ب إما ج و« وقد اكن ؛»ا دّمإو با قوقس علهيام ا  . ل

تج إال اشلك األإو ية صغری فال  لن اكنت ا ي ّمحلل ثالثن لول وا الرضب : لرضوب اشلك األول .ّ
ثاين. »ّ فلك ب إما د واما ه؛ّ ولك ج إما د وإما ه؛لك ب ج« :ّاألول  وال يشء من ؛لك ب ج« :لا

يني.»ما هإّ فال يشء من ب إما د و؛ا هّمإّج إما د و با ق وقس علهيام ا  .ل
ثالث لرضوب اشلك ا ما إّبعض ب إما د وف ؛ما هإّ ولك ج إما د و؛لك ج ب« :ّالرضب األول: ل

ثاين. بعکس الصغری »ه يس بعض ب ّإماد و ّإما لك ج ب؛ و الىشء من ج «: لا ّإما  د وّإمافل ه؛ 
ية بعکس الصغری. وقس علهيام بوايق الرضوب. »ه لكويان الرضوب األربعة اليت کرباها  ب ويان .ب

 .الرضبني اآلخرين ابخللف
نفصةلقرتانالاّوأما  تصةل وا مل من ا تصةل مقدهما  فالمل ته  ثالث و نه إال اشلك األول وا تج  م  م يجن ل ل نتي ّ ّ

ياس و تصةل املذکورة يف ا لقمقدم ا يف نتيا هيلاتمل تأ لجه ا نفصةلبنيل تصةل وا مل اتيل ا ثال اشلك األول.مل  ّ ل  :م
يه .»ما زإّ فلك ج إما ه و، فان اكن ا ب؛ما زإّ ولك د إما ه  و؛ فلك ج د،إن اكن ا ب« عل وقس 

ثالث.وببوايق الرض ثال اشلك ا ل  ل ّ ولك د إما ه وإما ز؛ فلك د ج،إن اكن ا ب« :م  فإن اكن ا ؛ّ
بعض ج إما ه وأما،ب  ّ ّ  .» زف

نايئّما وأ ياس اإل ثا يه سـتلق ية املوضوعة  رش ف فا ط تصةلأّما إل نفصةل| الف١٢ |من اكنت  ن إ ف.م أو 
                                                                                                                                            

 .ساقط من األصل] لاشلك األول. ١
 .ساقط من األصل] ّه وإما. ٢
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نا تصةل فا ثاكنت  تايل، کقوناءسـتم تج عني ا ل عني املقدم  ل يوانإن اكن«: ني هو  ساان  ح هذا إ ف ً نه ؛ن  ّ لک
سان يوان؛نإ تج أنه  ح  ّن ن.»ي تجاء سـتث وا تايل  نيض ا ينق يضل هو «: ل املقدم، کقونا١نق  ساان  فإن اكن هذا إ ً ن
يوان؛حيوان يس  نه  حب  ل سان؛لک يس بإ تج إنه  ن  ّ لي نّمأ و.»ن تج اءسـتثا ا تايل فال يض املقدم وعني ا ن  ينق ل

تايل أمع من املقدمإل  . لحامتل کون ا
يةو ية أو غري  نفصةل فإما أن يکون  يقإن اكنت  يق حقم حق ية ف.ّ ناها ذات إحقيق فإن اكنت  ضعن و

ن يض اآلخرّ عني أهياءسـتثجزئني فا تج  نقام اكن  ن،ين يض أهياءسـتث وا  ّ تج اآلخر، کقونانق لام اكن  ّإما «: ني
ًأن يکون العدد زوجا أو فردا نه زوج؛ً يس بفرد؛لک  هو  ل  نا؛»ف يسلکنه«: قل ولو   :نتجأ ،» بزوج٢ل 

نُن وإ و.»ّأنه فرد« بوايقّ عني أهياءسـتثضعت ذات أجزاء فا يض ا تج  لا اكن  نقي ن،ن يض أهياءسـتث وا  ّ ا نق
نفصةل مربة من بوايق األ تج  کاكن  مي ساواي«: ل، کقوناجزاءن ًإما أن يکون العدد زائدا أو انقصا أو  م ً ً  ؛ّ

ساو؛لکنه زائد ناقص وال  يس   ٍ م ب نا؛»فل ساو « ف،»٣يس بزائدل لکنه«: قل ولو  ٍهو إما انقص أو  م ّ«.  
ية فإن اكنت مانعة ن٤ امجلعحقيقوإن اكنت غري  نا ذات جزئني فا تث فإن و تج اكا ّ عني أهياءسـضع ينن 

ليض اآلخر، کقونا يض«: نق بإما أن يکون هذا اليشء أسود أو أ نه أسود؛ّ يض؛لک  يس بأ تج أنه  ب  ّ لي  .»ن
ن سـتثوأما ا تج جلوازاءّ يض فال  ن ا ينق نإ و.ام عهنّ اخللول ناها ذات أجزاء فا تثن و تج ّ عني أهياءسـضع ينا اكن 

بوايق، کقونا ليض ا ل باات أو جامدا«: نق يواان أو  ًإما أن يکون هذا اليشء  ً نً ح يوان؛ّ نه  ح  يس ؛لک تج أنه  ل  ّن ي
ن.»بنبات وال جامد تج اء سـتث وإن اكنت مانعة اخللو فا يض  نا ينق ا ّإما أن يکون هذ«: ل کقوناالعني،ل

يض نه أسود؛باليشء ال أسود أو ال أ يض؛لک  يس بأ تج أنه  ب  ّ لي ن.»ن سـتث وأما ا تج جلواز اءّ ين العني فال 
 .جامتع عىل الصدقاإل

ياس قد ّنأواعمل  ُ ا ي تهلق يه عىل صدق  يجتدل بصدق مقد ت تسـ سم مؤلف« : کام يقال،نم جلك   ؛ّ
سم ممکن؛ولك مؤلف ممکن ُ وقد ؛»ج فلك  ته عىل کذي يجتدل بکذب  يهنتسـ ن إ : کام يقال،متب مقد

يوان «لصدق قونا  يوان انطق« لصدق »نسان انطقإ ولك ؛نسانإحلك   ؛ هذا اكذب؛»حلك 
تان ال تصدقان تعمل يف . مفاملقد بات املطلوب ب. اخللفيسـوهذا  ثهو إ يضهإف  .نقبطال 

 
يان اخلامس   يف الربهان وما خيالفه:لبا

تاج الربهان ية إل ياس مؤلف من مقدمات  ي  نق بول ،قيينيقين بة ا لق سواء اكنت تكل املقدمات وا  ١٢|ج
يين|ب يان  نة  يق أو  بب يات .مبّي شاهدات وجمرابت وحد بول أويات و بة ا سـ واملقدمات الوا م ل لق ج

ها ياساهتا  تواترات وقضااي  معو ق  .م

                                                                                                                                            
 .ساقط من األصل] نقيض. ١
 .ساقط من األصل] نقيض. ٢
 .ساقط من األصل] ليس بزائد. ٣
 . ساقط من األصل]امجلع. ۴
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بلاألوياتّأما  ـي قضااي يوجهبا العقل ذلاته ويکفي يف  سـ  نف  تصورها ُض أجزاهئا إىل بعض نفسبع ةه
شاهدة ومن غري ا ّوأم .»اللك أعظم من اجلزء« و»ثالواحد نصف األنني«: لب من خارج، کقونابس م 

شاهدات شاهدملا ـي قضااي حيمك العقل فهيا  مب  نة، کقوناًیوُ قِةهف ل إما ظاهرة أو اب ط شمس «: ّ ُما  »رشقةل
نا خوفا وّنإ «و غ  تکررةاجملرابتّوأما  .ً»اضبًل شاهدات  بدأ احلمك هبا  ـي قضااي  م  م مه نفسف ّ وال بد ،لل 
نفس من وقوعه ابإلتفاقتن أو شب مؤمل« ّنأ اكحلمك ب،لأمن ا ية من هجة ؛»خلالرضب اب يا يه قوة  سـ و ق ف

يا ملا وقع يف األکرث ًأنه لو اكن اتفا ق تايل ابطل فاملقدم ابطل،ّ ياتّوأما  .ل وا بدأ سـاحلد ـي قضااي  م  فه
شك، کقوناٌّ قويٌاحلمك هبا حدس نفس فزيول معه ا ل من ا ل شمسّنإ «:ل تفاد من ا ل نور القمر   »مسـ

تالف  َهال شمسئاَيخ بعد من ا تالف القرب وا يه عىل ا نور  شلك ا لت  ل ل خت يقني   و.ف لرمبا حيصل ا
تکريرب تواتراتّوأما  .لدفعة واحدة دون ا ـي قضااي ملا نفسحتفه  ُمك فهيا ا هادات ل يا لکرثة ا لش حکام  ً يقين ً

تَتأمن ة وتنعمما غري ّ أهنَعملتبعد أن  سالم(وجود محمد   اكحلمك بوجود مکة و،واطؤل ا ليه ا  وال ).عل
هادات يف عدد بلغ ا شنحرص  لم ثري،ي يل مهنا دون ا يقني اب لک فرمبا حيصل ا لقل ياساهتا ا ّمأو. ل قالقضااي اليت 

بب وسط حارض يف اذلهنمعها ـي اليت حيمك هبا العقل  س  به بب »األربعة زوج« ّ اكحلمك بأن،ف بس 
ساويني ساهما  تا يس جحة عىل الغري فرمبا مل حيصل هل ذكل.مبنق تواتر  تجربة واحلدس وا تفاد من ا ل وا ل ل  .ملسـ

ّمث الربهان إما ملي وإم يجة ّاللميّما أ .ّا إينّّ بة طريف ا يه عةل  هو اذلي يکون احلد األوسط  ت  ف نف لسـ لن
نا ًنا وذ هً ّيلعطي اُي يأ ،عي تصديق يف اذلهن ويف نفس األمر، کقوناةلم ل  نه الفحم يش«: لل تعل  مء  يشـ

نار تعل ؛لا هو حمرتقمنه يشـ ولك يشء  نار  فا هو اذلي يکون احلد ّاإلينا ّمأ و.» فالفحم حمرتق؛ل ف 
تصديق يف اذلهن فقط يه عةل  للاألوسط  تصديق يف اذلهن دون اُ أي ي،ف لعطي ا ية يف نفس األمر، ّلمل

هو ١؛ ولك حمرتقالفحم حمرتق«: لکقونا مم  نارسوسف ن؛ل ا سوس ا ل فالفحم   ّلمیل ويس من رشط ال.»ارمم
نا،ًأن يکون احلد األوسط عةل لألکرب مطلقا بل عةل لوجود األکرب يف األصغر سان «: قل حىت إذا  نلك ا

سم؛حيوان يوان  ج ولك    .ّملال برهان | الف١٣ | اكن ذكل»ح
سام ية عىل أ ست بربها يفات اليت  تأ ٍوا ق ن ي ل ية؛لل ٌ جد يةل ٌ وخطا يةٌ وشعريةب ٌ ومغا   .لط

يةاجلّأما  هورة أو لد تألف عن قضااي  ـي اليت  ش  مه ت يةإف هوراتّما أ .ملزا تفق علهيا ملشا ـي اليت  ي  هف
بوها نفس إىل  سارع ا هم  بالد ملصا لأهل ا ق لحل ت ه دون قوی وانفعاالت من َ وذاتُ العقلّيلُ ولو خ،فتل

سن« ّنأ کام حيمك ب،عادات ورشايع مل حيمك هبا ذلاته يح« و»حالعدل  ّ لإلسان بأنرّدُ ولو ق؛»قبالظمل  ه ن
تأنس مبا وراء عقهل مل حيمك هباُخ سمی .يسـلق دفعة ومل  ياس اذلي يؤلف مهنا  ي وا ياإلق ًنا ع ويکون  ق

نه تقرير احلق ملن هو قريب إىل  يةا ّمأو .ليهإ الربهان ومل يصل درجةمالغرض  ـي اليت تماإللزا  ُ ؤخذ فه
ياس اذلي يؤلف. علهيا الالكم يف دفعهبتينليمن اخلصم  سمی لق وا  ً.مطلقا ًجدالي مهنا 

يةّوأما  ـي اليت تؤلف عن قضااي باخلطا م  نونةقبفه بوةلّما أ .مظوةل أو  سن ملقا ـي اليت تؤخذ ممن  حي  هف

                                                                                                                                            
 .ساقط من األصل] ولك حمرتق. ۱
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نونةا ّ وأم.به الظن ـي اليت ملظا باعا للظنحتفه  نفس ا ّمك هبا ا ً ت ّ هو احلمك بأن اليشء کذا مع ّ والظن؛ل
يضه تعمل للرت.نقإماكن  ياس اخلطايب  غ وا يسـ باطل ملن هو شديد لق نفر عن ا ليب يف احلق أو ا لت

 .القصور عن درجة الربهان
شعريةّوأما  ـي اليت يؤلف عن قضااي لا ند الورود علهيا تأثريا ت ويه اليت متخيةلفه  نفس  ًؤثر يف ا ع ل

سط بض أو  ببا من  قي ً يال« : کقول القائل؛ اكنت أو اكذبةً صادقة،جع ّامخلر ايقوت  نفس »سـ يؤثر يف ا ل  ّ ف
ي«: ل وکقونا؛غيبابلرت سل مرة  مقا ِ نفري»ةألع نفس اب يؤثر يف ا ت  لل ياء.ف ناس يقدمون عىل ا ثري من ا شـ و ل  ک
ها الو  ثل هذه القضااي وال  يسـتعملنفرون عهنا  مل سوني شعراء أو الوعاظ يقا ها ا تجاج وإنام  ل لال تعملّ يسـح

يايس  .قعىل هنج غري 
تةيلطاملغاا ّوأم ـي ا ل  سادها قد ،ليفات الفاسدةأهف يکون من هجة املادة وقد يکون من هجة ف و
تا ،الصورة يح ألهنام لو اك حصن يحاتّ يف  تأ ًني لاكن ا حص ل ّ فالغلط إما من هجة املادة وإما من هجة .ل ّ
بديل لفظ بلفظ، کقوناًل املطلوب مقدمةجبعنه ما يکون مف من هجة املادةّما أ .الصورة ل  نسان إلك «: تب
تفکر؛برش رش  م ولك  نه .مصادرة عىل املطلوبي وسمی ذكل ،طلوب يشء واحد فالکربی وامل،»ب م و
شابه الصادق إما من هجة اللفظ وإما من هجة املعىنت ها اكذبة إال أهنا  ّکون املقدمة يف  ّ ت ّ ّ  .نفس

باه اللفظيّما أ نه | ب١٣| شتالا شرتكمف  بب اللفظ ا ملما يقع  يبس  : کقول القائل،نيملعن بني ا
ّ فالواجب إما غري ؛ ولك ممکن الوجود ممکن العدم؛ري ممکن الوجودّالواجب إما ممکن الوجود أو غ«

نع؛نعممت ولك غري ممکن الوجود ؛ممکن الوجود أو ممکن العدم ممت فالواجب إما ممکن العدم أو   وهذا .»ّ
ّ فإن املراد من اإلماكن لو اكن هو اإلماكن العام فالواجب ممکن ،ّالغلط إنام وقع من هجة إشرتاك اللفظ

ّ وإن اكن املراد إنام هو اإلماكن ؛ لکن املمکن هبذا املعىن ال جيب أن يکون ممکن العدم، املعىنهبذا
يس مبمکن هبذا املعىن نعا ّنأّ إال ،لاخلاص فالواجب  يس مبمکن هبذا املعىن ال جيب أن يکون  ً ما  ممت ل

نعا با وإما  ًبل إما وا ممتً ّ نه .جّ سب األلفاظ اجملازيةم و سطحُضْرَالع« :ائل کقول القبما يقع   »ل زائد عىل ا
 .» عريضٌسطح« :ّألنه يقال
نويّوأما  باه ا ملعالا بب تش نه ما يکون  بس  ً زيدا ّنأً زيدا شاعر وّ مكن مسع أن،کتريب املفصلمف

ّي يحمك أن ج ّد  ّي ًزيدا شاعر«ف نه يکون .»دج بدن ّ مكن مسع أن،املرکب تفصيلم و ل اإلسان يقال عىل ا ن
يحمك أنه  نفس  ّوا نفس وحدهفل بدن وحده ويقال عىل ا ليقال عىل ا نه . ل  اكحلمك ،ما يقع يف حمك الومهمو

هة«ّأن  هة موجود»جللك موجود يف ا ناء عىل أن لك ما هو يف ا جل  ّ ً نه .ب  کام ،أخذ الزم اليشء ماكنهم و
يلاذإّ أنه ّظنُي تحزي« :ق  سم  ما سم»جل تحزي نفس ا جل يکون ا نه .ل  ،اتأخذ ما ابلعرض ماكن ما ابذلم و

تحركإ« :کام يقال نة اجلارية  من القاعد يف ا لسفي نه عىل ماكن واحد؛ّ بقی لك جزء  تحرك ال  م ولك   .»يم
نه  نوة عىل األبوة« : کام يقال،أخذ ما مع اليشء ماكن ما به اليشءمو نوة وا توقفة عىل ا باألبوة  لب ل  ؛م

تصور حصوهلام؛فيتوقف لك واحدة مهنام عىل األخری توقف إ.»ي فال  ّنام يقال فامي به اليشء ال فامي ل وا
تصور إال مع اآلخر حيصالن معاإف. مع اليشء ًن اليشء إذا  اكن لك واحد مهنام ال  ّ ي نه .ّ جعل ما م و



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال فلسفه و کالم اسالمی     ٢٩٨

ٍيس بدور يضة عىل ادلجاجة« : کام يقالً، دورال يضة وا توقفة عىل ا بادلجاجة  لب ل يه أن لك .»م ّ والغلط  ف
توقف عىل دجاجة يه غري ادلجاجة ال تيضة  يضةب توقف عىل تكل ا بيت  نه أخذ .لي ما ابلقوة ماكن ما م و

ناهی حمصورا بني طرفني « : کام يقال،ابلفعل سمة إىل غري الهناية لاكن ما ال  سم قابال  ًلو اكن ا يت للق ًجل
نه .»حارصين ية لاكنت « : کقول القائل،إعطاء املعدوم حمك املوجودم و نا هلك احلراكت لو اكنت غري  مت

ًإما شفعا أو  متل عىل اآلحادّظنفُي|  الف١٤| ً»وتراّ ها لك مجموعي  يشـ أن احلراكت املعدومة  ل نه .ّ م و
نور ً،أخذ العدم املقابل للوجود ضدا لل مكن أخذ ارش ضدا للخري والظلمة ضدا  ً ً وجيب أن « :قالل

رش بدأ اخلريلليکون  بدأ غري  م  ياءً وجعل الظلمة ذاات»م نه .شـ يدبر األ  أخذ العدم والوجود يفم و
سلب واإلجياب تصل « : کام يقال،لاملوضوع ماكن ا نفس إما  ما ّ نها١بل نفصل  علعامل أو  سلب ،م ل ألن ا ّ
نه .ألتصالل ومل يعمل أن األتصال عدم األتصال يف موضوع قابل »واإلجياب ال خيرج مهنام يشء أخذ م و

يةالا ية  ينبارات اذل ن عت ه ية« : کام يقال،ع ته إىل املا؛هالوجود وصف للام ًية أيضانسب و  واقعة يف ه
يان ية اليت اتصفت به؛عاأل بة إىل املا يلزم أن يکون للوجود  ه  نسـ بة الوجود موجودة؛ف  وهکذا ؛فنسـ 

يان؛»إىل غري الهناية ناعه أمرا يف األ يان اكن ا نعا يف األ ع ومكن حيمك أن اليشء إذا اكن  ت ع ًت م ً مم نه .ّ م و
هور أويا ًأخذ ا ل بار« :کقول القائل، ملش ً ويس هذا أويا ؛ً» انقصاميعن يشء کذا لاكن القد ئللو جعز ا ل ل

نا يه  ترص  تاج إىل برهان وا ببل  عل هرةًءقحي نه .لش عىل ا  مكن ،أخذ اللك العددي ماكن اللك اجملموعيم و
نه أخذ . وعىل العکس،»لك احلراكت حادثةف ،لك حرکة حادثة« :يقول سوری ماكن م و بعض ا لا ل

يقي بعض من اإلسان أسود،نسان أسودبعض اإل« : مكن يقول،حلقاجلزء ا ن فا نه . أي جزئه»ل أخذ م و
سوالب املوصوفة هبا هات ماكن ا لسوالب ا سان اكتب« : کام يقال،جل نيس ابلرضورة لك ا ّ بالرضورة ،ل ف 

سان اكتب نيس لك ا  . هذا من هجة املادة.کسع وعىل ال،»ل
نه ،الصورة هجة منّوأما  ناإلسان هو « :القائل کقول ،أخذ الکربی غري مقوةل عىل اللكمف 
نس،حيوان يوان  ج وا تج أن »حل  ّ نس«لين جاإلسان  نه .»ن  کام ،أخذ الصغری غري مقوةل عىل اللكم و
تعجب، حضاكوحدهناإلسان « :يقال تج أن »م ولك حضاك   ّ تعجب وحدهناإلسان«لين نه  ٢.»م  عدم مو

ته َاإلسان هل ش« : کام يقال،ينقل األوسط بلك بتَ ولك ش،عرن ت»ينعر  نه . »نبتينإلسان ا«ّج أن لين  مو
تج يايس أو منما ال يکون عىل رضب  لمتتقراء وا کام يف الاقال يکون عىل هنج    .لثيسـ

هو احلمك عىل لكي لوجوده يف أکرث جسـتقراءالاّما أ ناإلسان وادلواب « : کقول القائلئزياته،ف 
يور حير ّوا ند املضغفّکك لط ّيوان حير  فلك؛عها األسفل  ا ّ وأم| ب١٤|. »عند املضغك فکه األسفل ح

                                                                                                                                            
 . األصلساقط من] ب. ١
نف يف. ٢ تل به الصورةدیحإورمبا يقرن ب«: )٥١٣لس، صاجملخمطوط  (األفاكر خالصة ملصقال ا تني أمر  خي املقد :  کام يقال،م
ّاإلسان وحده حضا« ّ ولك حضاك؛ن يوانكّ يوان«ّ أن تجلين» ح  حاإلسان وحده  ن الغلط أن الوحدة املقرتنة ابإلسان جعلببس و .»ن  تّ

ناها أن اإلسان حضاًة من موَبکالصغری مر بة، ألن  ّبة وسا ن مع ّل ّ هذا الكّس بضحايله ري و غكج ل أن غري اإلسان تجين فل،  ن  يوان فالحبس يّ
يوان حتج أن اإلسان وحده  نن ّ   .»ي
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يل هو احلمك عىل جزيئ لوجوده يف جزيئ آخرلمتثا ب وناء ؛بناء مؤلفلا و؛الفكل مؤلف« : کام يقال،ف 
تقراء ميکن .» فالفكل حادث؛حادث نايئ هکذاإسـ واإل ياس ا ثيراده عىل صورة  نإن اكن اإلسان «: سـتق
ها األسفلّوادلواب يور حيرك  فک وا يوان حيرک فک،لط ح فلك  تايل ؛ لکن املقدم واقع؛ه األسفلّ ل فا
يل ميکن .»مثهل يث إلمتث وا ياسان هکذاحيحبيراده  نه  قصل  ناء حاداثإ«: م ًن اكن ا  فلك مؤلف ،لب

ناء حادث؛حادث  ؛ ولك مؤلف حادث؛الفكل مؤلف« : مث نقول؛» فلك مؤلف حادث؛لب لکن ا
  .»الفكل حادثف

نه  يةمو ية  محلأخذ املقدمات ارش ط نضام إىل مجةل « : مكن يقول،ل يواان  يوان عىل تقدير کونه  ًهذا  مً ح ح
تقدير؛األمور الواقعة يوان عىل ذكل ا يوان يف نفس األمر  يس  ل وال يشء مما  حب حب تج أن »ل  ّ هذا «لين

ت.»حيوان يف نفس األمر تان وقد أخذات  تان رش ي فاملقد محلي ط ناها ؛نيم مع ألن األوىل  لكام اكن هذا «ّ
نضام إىل مجةل ًيواان  مً يوان، األمور الواقعةح هذا  ح  ناها ،»ف ية  ثا مع وا ن نضام  إىل «ل يواان  ًلكام اكن هذا  مً ح

يوان يوان يف نفس األمر  يس  حبمجةل األمور الواقعة فال يشء مما  حب نه مطلوب محيل؛»ل  ،م فال حيصل 
ثالث تني عىل هنج اشلك ا ياس اقرتاين من رش لألنه  ل ي طّ تنياملذ إ ،ق يه مقدم ارش طيکرر  ل ت،ف يفين   ةطج رش

يواان« :لويه قونا ًقد يکون إذا  اكن هذا  يوان،ح يوان يف نفس األمر  يس  حب فال يشء مما  حب  .»ل
 

يقه سن تو نطق بعون هللا و فمت ا ح مل  
سالم عىل محمد وآهل  أمجعنيلوالصلوة وا  
  .وامحلد  رب العاملني

 






