
 

 

 
 1الحقائق زبدةمنطق ابهری در 

 
 ٢مهدی عظیمی

 )٣٠/١٠/٩٧: مقاله پذیرش تاریخ ـ ٢٣/٤/٩٧: مقاله دریافت تاریخ(

 
 چکیده

 شود  کوپریلی استانبول نگاه داشته میۀدر کتابخان کهـ ١٦١٨ مخطوط فاضل احمد پاشا
به  .)ق.  ه٥٩٧؟ـ٦٥٦؟(اثیرالدین مفضل بن عمر ابهری  از ه چهار رسالۀدربردارندـ 
 هر یک ست کها الحقائق ةزبد، و المطالع ةرسال، الحقائق تلخیص، األسرار بیانهای  نام

 ۀ کاتبی قزوینی از نسخها را این رساله. مشتمل است بر منطق، فیزیک، و متافیزیک
ها یادداشت إنهاء   ابهری به خط خویش بر آغاز همۀ آناصل برای خود رونویسی کرده و
آید، تقدیم و تحقیق بخش منطق   آنچه در پی می.با تاریخ و توقیع نوشته است

، برخالف آثار الحقائق ةزبدق ابهری در این رسائل، از جمله در منط.  استالحقائق ةزبد
نسخه بودنِ مخطوط،  به اقتضای تک. سینا است کلّی تابع منطق ابن اش تقریباً به بعدی

 .ایم روش قیاسی را برای تصحیح آن برگزیده
 

 .١٦١٨فاضل احمد پاشا حقائق، منطق ابهری، ال ة ابهری، اثیرالدین، زبد:ها کلید واژه
 

                                                                                                                                            
 از محـل اعتبـارات پژوهـشی دانـشگاه          ٣٠٠٦٧ /٠١ /٠٤این مقاله در چهارچوب طرح پژوهشی شماره        . ١

 .تهران حمایت شده است
 .Email: mahdiazimi@ut.ac.ir                     ؛گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهراناستادیار . ٢
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  مقدمه. 1
شناس  دان، و ستاره دان، ریاضی بن عمر ابهری، متکلّم، فیلسوف، منطق اثیرالدین مفضّل

 در ابهر ـ شهری کوچک بین قزوین و زنجان ٥٩٠١پرآوازۀ ایرانی است که در حدود دهۀ 
سپس در حدود دهۀ . اش را احتماالً در این شهر دید های مقدماتی آموزش. ـ به دنیا آمد

ویژه در منطق و فلسفه، به سمرقند و دیگر  ای تکمیل تحصیالت خود، به بر٦١٠
) ٦١٠ حدود ٢.د(الدین عمیدی  در این دوره با رکن. های علمی خراسان سفر کرد کانون
دیدار داشت و احتماالً از درس ) ٧ نیمۀ نخست قرن ٣.شُک(الدین کشّی  و زین
های دانش   شدن از چشمهاز سیراب پس.  جستبهره) ٦١٨. د(الدین مصری  قطب

شناسی، اخترشناسی، هندسه و ریاضیّات نزد  خراسان، به قصد فراگیری کیهان
 در ٦٤٦ تا ٦٢٥از   تقریباً از پیش. ، راهی موصل شد)٦٣٩. د(بن یونس  الدین کمال

موصل به آموزش و پژوهش سرگرم بود و در این مدّت سفرهای کوتاه و بلندی هم به 
شاگردش در علم ) ٦٨١. د(خلّکان   داشت ـ به اربیل نزد ابنشهرهای اطراف موصل

گویا در همین  .اش حامی مالی) ٦٥١. د(الدین جزری  خالف، و به الجزیره نزد محیی
وی . کرده است  ابهری شاگردی می نزد)٦٧٥. د(الدین کاتبی  دوره بوده است که نجم

اثیرالدین . ستر درگذشت در شب٦٥٦  در حدود به ایران بازگشت و٦٤٦سپس در حدود 
قطعاً یک ) تحریر الدالئل پایۀ بر( و از نظر کالمی ٤مذهب، از نظر فقهی احتماالً شافعی

 ٥.رو بوده است اشعری میانه
 کوپریلی استانبول نگاه داشته ۀدر کتابخان که ،١٦١٨. مخطوط فاضل احمد پاشا، ش

 ۀوجود است و به گفت ایران مۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀعکس آن در مؤسس و شود می
ترین  ، یکی از مهموجود دارد، ١٤١٦.  مراد ملّا، شۀآیشنر، رونوشتی از آن در کتابخان

 چهار رساله از ابهری به ۀدربردارنداین مخطوط  .های آثار ابهری است نوشته دست
                                                                                                                                            

 .اند مگر خالف آن قید شود ها هجری قمری همۀ تاریخ. ١
 .»درگذشت«نوشت  کوته. ٢
 .است» شکوفایی«نوشت  کوته. ٣
اصـولی را تحلیـل منطقـی      ـ   های فقهی ای از استدالل  پارهاألفکار منتهیابهری در بخش پایانیِ منطق . ٤

ن کـار از    کند که شاید برپایۀ آنها بتوان به داوری قطعی دربارۀ مذهب فقهی او دست یافت، ولی ای                  می
 .ها ندارد، برآمدنی نیست دست نویسنده، که تخصّصی در این زمینه

تفـصیل را  . آورده بودم) ١/٤٧ فلسفه و کالم اسالمی(» تحریرالدالئل«تر در مقدّمۀ      این تلخیص را پیش   . ٥
 .١٥ تاریخ فلسفه، »میراث اثیری«عظیمی،  :بنگرید به
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 که کاتبی ١؛ استالحقائق ةزبد، و المطالع رسالة، الحقائق تلخیص، األسرار بیانهای  نام
 خواندهفرو ابهری براصل برای خودش رونویسی کرده و همه را  ۀها را از نسخ زوینی آنق

هایی  گانه این چهار رساله سه.  نوشته است٢»ءنهاإ«ها  و ابهری بر صدر همۀ آن
منطقی که در این آثار شرح داده «گوید،  که رویهب می اند و چنان حِکمیـ  طبیعیـ  منطقی

هایی که ابهری مقدّر بود در آثار   سینوی است و از آموزهشده است، به شیوۀ مرسوم،
، xxiv ص،٢ [».گذارند هایی را به نمایش نمی گونه نشانه اش بسط دهد، هیچ بعدی

است که به تاریخ ) ب١٤٩ تا ب١٠٧ (الحقائق ةزبد،  از این چهارچهارمین ].٦٧یادداشت 
 ، چنین آغازین آنۀبر صفح، ٦٢٧  هحجّ  ذی اواخر کتابت شده و ابهری در٦٢٧ شوّال ٢٥

 :نها نوشته استاِ
 ملّت و ۀ، ستار محقق یگانهاین کتاب را امامِ فاضلِ عالمِ کاملِ

 مرد نژاده، ،حکیمان و محققان، سرور  و مسلمیندین، شرف اسالم
ای که   گونه به، نزد من خواند بن علی قزوینی،علی بن عمر

نگری بود؛ و  و و ژرفوگ دربرگیرندۀ پژوهش و استوارسازی، و گفت
که در قواعد و موازین حکمت تیزبینی داشت، و از اصول  در حالی

و این پژوهش و خوانش در اواخر . گرفت حجج و براهین پرده برمی
مؤلّف  این را. حجۀ سال ششصد و بیست و هفت پایان یافت ذی

 ).ب١٠٧( نوشت ، مفضل بن عمر بن مفضل ابهریکتاب،
، ١٢١٠. ش(هللا افندی   فیضۀ از مخطوط کتابخانحقائقال ةزبدششن ذیل مدخل 

ای جای گرفته است با افتادگی در آغاز،  کند که در آن رساله یاد می) آ١٦٨آ تا ٧٩صص 
 تألیف أثیرالدین المفضل بن عمر بن زبدة األسرارتم کتاب «: ولی در پایان آن آمده است

 الحقائق ةزبد است که این همان  گویا ششن پنداشته٣.»...المفضل األبهری فی الحکمة
خود ابهری در «: گوید نورانی آن را جداگانه فهرست کرده و می. است، ولی چنین نیست

آیشنر نیز آن را جداگانه . ]٤٠ ص،١٠ [». بدان ارجاع داده استالهدایةپایان قسم الهی 
ریانی ترجمه به س) ٦٨٥/١٢٨٦. د(عبری   به دست ابنزبدة األسرار«: افزاید آورد و می می

                                                                                                                                            
ی  چهـار مقالـه   بخوانیم ـ بـه تـداعیِ    چهار رسالهسم عَلَم مناسب است که این چهار رساله را، چونان ا. ١

 .عروضی سمرقندی
کند که کاتب یا شخص دیگری        یادداشت نویسنده در آغاز یا انجام اثر است که در آن تأیید می            » إنهاء«. ٢

 .به پایان رسانده استی تمام یا بخشی از اثر را نزد وی  که نسخه را در دست دارد مطالعه
3. Şeşen, Mukhtārāt. 
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 ۀرهللا مرعشی به شما  آیتۀای از آن در کتابخان گوید که نسخه همو می» .شده است
 ].١١ [ موجود است٤٠٦٠

 :در سه بخش تنظیم شده است الحقائق زبدة باری،
 ؛القسم األوّل في المنطق

 ؛هو الموسوم بالعلم االلهي القسم الثاني في علم ما قبل الطبیعة و
 .لعلم الطبیعيالقسم الثالث في ا

بینیم، ابهری متافیزیک را بر فیزیک مقدم داشته و آن را نه  که می چنان
گردد به سخن  سررشتۀ این قول بازمی. الطبیعه خوانده است مابعدالطبیعه، بلکه ماقبل

کنم و از آن  از دانش منطق آغاز می«گوید در این کتاب   که میاشاراتسینا در آغاز  ابن
» پیش از آن« مراد او از ].٦، ص١ ج،١ [».گذرم پیش از آن درمیبه دانش طبیعت و 

گوید که مراد او   به این پرسش چنین پاسخ میشرح اشاراتچیست؟ فخر رازی در 
روی گفته است که در   ازاینهالطبیع ماقبلفلسفۀ نخستین است، و آن را پیشاطبیعت یا 

و در طبیعیات دربارۀ  شود یفلسفۀ نخستین دربارۀ موجودهای مجرد و نامادی پژوهش م
اند؛ و علّت بر  های مادی موجودهای مادی و طبیعی؛ و موجودهای نامادی علّت موجود

معلول تقدم ذاتی دارد؛ پس موجودهای نامادی نیز بر موجودهای مادی تقدم ذاتی 
خاطر تقدمی که موجودهای نامادی بر  پس به. افزون بر این، تقدم شرفی نیز دارند. دارند

 بر ،کند وجودهای مادی دارند، فلسفۀ نخستین که دربارۀ دستۀ نخست پژوهش میم
روی،  ازاین.  پیشینگی و تقدم دارد،کند  دوم پژوهش میۀدانش طبیعی که دربارۀ دست

گاهی هم آن را . خوانند می) تر، پیشاطبیعی یا دقیق(فلسفۀ نخستین را گاه پیشاطبیعت 
ند، چراکه آن را باید پس از طبیعیات آموخت و نام  میمابعدالطبیعةپساطبیعت یا 

 آیند های الهیاتی می های طبیعی به کار اثبات آموزه زیرا بسیاری از آموزه. آموزش داد
 ]. به بعد٣٢ ص،٨؛ ٧، ص١ ج،٦؛ ٥، ص١، ج٤ :ـ نک[

آید، در پنج  باری، از این سه بخش، بخش نخست که متن ویراستۀ آن در پی می
 : تبویب شده استبه قرار زیر» مقصد«

 المقصد األوّل
 الفصل األوّل في الحاجة إلی المنطق

 الفصل الثاني في األلفاظ المفردة 
 الفصل الثالث في أحوال المعاني الکلیة 
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 الفصل الرابع في القول الشارح 
 المقصد الثاني

 الفصل األوّل في تعریف القضیة وأقسامها األولیة 
 وسلبها الفصل الثاني في ایجاب الحملیة 

 الفصل الثالث في حصر القضایا وإهمالها وخصوصها 
 الفصل الرابع في مواد القضایا وجهاتها 

 الفصل الخامس في المتصالت 
 الفصل السادس في المنفصالت 

 المقصد الثالث
 الفصل األوّل في التناقض 
 الفصل الثاني في العکس

 الفصل الثالث في عکس النقیض 
 المقصد الرابع
 وّل في تعریف القیاس وتقسیمه الفصل األ

 الفصل الثاني في االقترانات الحملیة 
 الفصل الثالث في المختلطات 

 الفصل الرابع في االقترانات الشرطیة 
 الفصل الخامس في القیاسات االستثنائیة 

 الفصل السادس في القیاسات المرکبة 
 المقصد الخامس

 الفصل األوّل في القیاسات البرهانیة 
  الثاني في القیاسات التي لیست برهانیة الفصل

 .الفصل الثالث في أمور متفرقة
نسخه است، به ناچار، از روش قیاسی   تکالحقائق زبدة کتابجا که مخطوط  از آن

ها و بندهای ناخوانا، مطموس، یا محذوف را بر  واژه: ایم برای تصحیح آن بهره جسته
 .ایم ، یا به مقتضای سیاق بازنویسی کردهعالمطالهای دیگر ابهری، مانند  قیاس رساله
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 الحقائق زبدةر صفحۀ آغازین یتصو
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 الحقائق زبدةتصویر صفحۀ پایانی بخش منطق 

  
  



 ١٣٩٨بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و دوم، سال فلسفه و کالم اسالمی     ٩٨

 

    
 الحقائق زبدةتصویر صفحۀ پایانی 
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 منابع
اإلشارات و التنبیهات؛ مع الشرح لنصیرالدین الطوسي و ). ١٣٨٣(عبدهللا  بن  سینا، حسین ابن] ١[

 .نشر البالغة: ، قمالدین الرازي  الشرح لقطبشرح
خالد الرویهب، : ، تقدیم و تحقیقکشف األسرار عن غوامض األفکار). ١٣٨٩(الدین  خونجی، افضل] ٢[

 . سالمی دانشگاه آزاد برلینمؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و مؤسسۀ مطالعات ا :تهران
تقدیم، تحقیق و تعلیق احد فرامرزقراملکی و . الملخص منطق ). ١٣٨١(ی، فخرالدین راز] ٣[

 .،٧دانشگاه امام صادق: تهران. نژاد آدینه اصغری
دکتر : دو جلدی، تصحیح و مقدمه. شرح اإلشارات و التنبیهات). ١٣٨٤( ـــــــــــــ ]٤[

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: زاده، تهران علیرضا نجف
 .سینا  ابن← المحاکماتالدین،  رازی، قطب] ٥[
 .سینا ابن ← شرح اإلشاراتطوسی، نصیرالدین، ] ٦[
، تاریخ فلسفه »حیات و کارنامۀ اثیرالدین ابهری: میراث اثیری «).١٣٩٢(عظیمی، مهدی ] ٧[

 .١٥، شمارۀ )المللی تاریخ فلسفه پژوهشی انجمن بین  ـ فصلنامۀ علمی(
نهج اول و :  منطق اشاراتشرح: ماهیت منطق و منطق ماهیت). ١٣٩٣( ـــــــــــــــ ]٨[

 .مجمع عالی حکمت اسالمی، انتشارات حکمت اسالمی: قم. دوم
ی متون و  مجموعه(منطق و مباحث الفاظ ). ١٣٧٠(هیکو ایزوتسو  محقق مهدی و توشی] ٩[

 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران)مقاالت تحقیقی
 .هیکو ایزوتسو  محقق، مهدی و توشی←نورانی ] ١٠[

[11] Eichner, Heidrun(2012). “Al-Abharī, Athīr al-Dīn.” Encyclopaedia of I slam, THREE. 
Brill Online. 

[12] Şeşen, Ramazan(1997). Mukhtārāt min al-makhṭūṭāt al-‘Aarabiyya al-nādira fī maktabāt 
Turkiyya, takdim Ekmeleddin İhsanoğlu, İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştirma Vakfi 
(İSAR), Istanbul. 
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 |ب۱۰۷|
 احلقائق کتاب زبدة

 

يف موالان اإلمام العامل الفاضل الاكمل األوحد احملقق العالمة، حرب األمة، قدوة األمئة،  نمن تصا
تلكمني،  تاذ احلکامء وا سلمني، أ ملبرهان احلق، هادي اخللق، أثري املةل وادلين، جحة اإلسالم وا سـ مل

تأخ ياتهملأفضل ا تع اإلسالم بطول  حرين، املفضل بن معر بن املفضل األهبري، أطال هللا بقاءه، و  .م
 

تاب اإلمام الفاضل العامل الاكمل احملقق األوحد، جنم املةل وادلين، رشف اإلسالم  لکقرأ عيل هذا ا ّ
يب العراق، عيل بن معر بن عيل القزويين قراءة جا يد احلکامء واحملققني،  سلمني،  حسوا سـ معة مل

ًبحث واإلتقان، واملطارحة واإلمعان، انظرا يف قواعد احلمكة وموازيهنا ً، واكشفا من أصول احلجج ١لل
رشين وسـامتئة بع و نة  بحث والقراءة يف أواخر ذي احلجة  ـی ا يهنا؛ وا عوبرا سـ سـ ل ّبه مولف . نهته کت

تاب، املفضل بن معر بن املفضل األهبري  .لکا
 

                                                                                                                                            
 .مطموس يف األصل] موازيهنا.  1
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 |أ۱۰۸|
 بسم هللا الرمحن الرحمي

هرة، خصوصا عىل  نعم الواهب للفضائل واخلريات، والصالة عىل ذوات األنفس ا ًبعد شکر ا ملط مل
بت َخري الرسل محمد وآهل؛ ملا  نطق أسكل فهيا ما سلکه القدماء يف الطريقة ١طل مل حترير رساةل يف ا

بك تىض  طلها، هذه الرساةل عىل  مق ـي وا. مجيع نطق طرفا من العمل اإل لطوأوردت بعد ا له ًمل بيعي عىل ُ
يهتا  مسسب الوقت و يقزبدةب ح تو نت اب ويل ا ف؛ وا ل  .سـتع

 
نطق سم األول يف ا ملا  ّلق
سة مقاصد يه  مخو  ف
 ّاملقصد األول
 فيه أربعة فصول

نطق  ملالفصل األول يف احلاجة إىل ا ّ 
ّاعمل أن العمل إما  ّما ، وهو احلمك عىل اليشء إتصديقّ، وهو حصول صورة اليشء يف العقل، وإما تصورّ

ثنفي أو بإبات يه من تصورين مع تصور احلمك. ب نه وبه. فوال بد  نع أن خيرب  عألن غري املعلوم  ُت مي ّ . 
يل نه غري معلوم، فذكل قولمك : قفإن  نه مع أن اخملرب  نع اخلرب  نه بأنه  عغري املعلوم يصح اخلرب  ع ت ّ َع ّ مي

نه«ّبأن  نع أن خيرب  عغري املعلوم  سمل أن اخمل: قلنا؛ »ميت ّال  نه ما ن نه غري معلوم، وهذا ألن اخملرب  عرب  ّع
ًيذکر أوال يف اخلرب واملذکور أوال يف هذا اخلرب هو الغري ًّ ية ويه معلومة٢ُ  . ممعلو

يل ية يصح اخلرب عهنا، فقد : قفإن  نه، فالالمعلو ية معلومة، ولك معلوم يصح اخلرب  مالغريمعلو عم
ية«بطل قولمك  نه هو الالمعلو مإن اخملرب  ع نه«لاملراد من قونا : اقلن؛ »ّ نع اخلرب  عإن غري املعلوم  ميت ّأن » ّ

نه حال  ية معلومة، واملعلوم يصح اخلري  نه حال کونه غري معلوم، والالمعلو نع اخلرب  عغري املعلوم  ع مت مي
ية يصح اخلرب عهنا حال کوهنا معلومة مکونه معلوما، فالالمعلو نايف بني قونا . ً لوال  ية يصح «ت مالالمعلو

 .»٣ميتنع اخلرب عهنا حال کوهنا غري معلومة«و» عهنا حال کوهنا معلومةاخلرب 
يا٤ولك يا أو  ـي وسـيب، وإال لاكن اللك إما بد سم إىل بد تصديق  تصور وا ً واحد من ا بً سهي هي ک نق ل کل . ي

سامن ابطالن سب. لقوا ها اب لکأما األول فلحصول  بعض ّ يا يلزم إما . ّ ثاين فالن اللك لو اكن  ّوأما ا ًّ ّ سب کل
ناد لك واحد مهنا إىل اآلخر إىل غري الهنايةادل ستور وإما ا ناع | ب۱۰۸|. ّ متوأاي ما اكن، يلزم ا ّ ً ّ

بطالن هوالت، وهو معلوم ا ساب ا لا جملت  . ک

                                                                                                                                            
َبت. ۱ بعض: + األصل] طل  .لا
 .احلمك: األصل] الغري. ۲
يه تريب: + األصل] معلومة. ۳ بعض فاكن  کيف ا  .فل
 .ساقط من األصل] ولك. ۴
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يل ية :قفإن  يس کذكل، ألن املا سب، وظاهر أنه  تصورات حصل اب ئا من ا سمل أن  ه ال  ّ لک ل ش ّن ل ًي
ًإما أن اكنت معلومة أو غري معلومة، وأاي  ّ يل طلهباّ فيسـتحما اكن  ّأما إذا اكنت معلومة فألن طلهبا . ّ ّ

يال للحاصل، وهو حمال ًيکون  نفس تکون غافةل عهنا فال . حتص لوأما إذا اكنت غري معلومة فألن ا ّ ّ
ها بة  لتصري طا بة؛ :قلنا. ل يث يه يه ال تصري طا ية من  نفس إذا اكنت غافةل عن املا سمل أن ا ل ال  ه ل حن ّ

شعور ّوهذا ألن من اجلا ها ا يث يه يه لکن حيصل  ية من  نفس غافةل عن املا لئز أن تکون ا ه لل ح
يث يه يه ها من  بة  تصري طا حبعض صفاهتا  ل لف  . ب

سم إىل  تصديق  تصور وا نقبت أن لك واحد من ا ل ل يث ّ ـي ف سـيب مهنا ال حيصل إال . کسـيبوهيبد ّوا لک
ه تأدی مهنا إىل أن يصري ا جملابلفکر، أعين تريب أمور معلومة  توذكل الرتيب قد يکون . ًول معلومالُيت

ّصوااب وقد يکون خطأ، وإال ملا وقع بني العقالء خالف فال بد من عمل فاصل بني اخلطأ والصواب، . ً
نطقوهو املوسوم   . ملاب
يل يا: قفإن  يا أو  نطق إما أن يکون بد ًا سبً هي کمل ثاين ابطل، وإال لاكن قابال للخطأ والصواب، . ّ ًوا ّ ل

نطق متاج إىل  نا عمل فاصل بني اخلطأ فيح ل آخر، ويذهب األمر به إىل غري الهناية، فال حيصل 
ـي، فال حاجة إىل تعلمه. والصواب نطق بد هيفا سـيب، بل : قلنا. مل ـي أو  نطق اما بد سمل أن ا کال  مل هين

سـيب ـي وبعضه  کبعضه بد  . هي
يل يا، أو بعضه : قفإن  يا، أو لكه  نطق ال خيلو إما أن يکون لكه بد ًا سبً هي ياکمل يا وبعضه  ًبد سبً . کهي

نطق آخر ويذهب األمر به إىل غري الهناية ثالث ابطالن، وإال لوقعت احلاجة إىل  ثاين وا موا ّ ل ال : قلنا. ل
سـيب من  سم ا نطق آخر، بل ا ثالث لوقعت احلاجة إىل  سم ا لکسمل أن الواقع لو اكن هو ا لق ل لق من ّ

نه فال تقع احلاجة إىل ـي  بد سم ا تفاد من ا نطق  ما هي ل لق سـ نطق آخريمل  .م 
 

ثاين يف األلفاظ املفردة   لالفصل ا
ناه، مفردّاللفظ إما  مع وهو اذلي ال يکون جزئه دالا عىل جزء  إذا » عبد هللا«و» نالسانک«اً

ّجعل امس خشص، وإما  ناه، مرکبُ هو اذلي يدل جزئه عىل جزء  مع  ناطق| أ۱۰۹|حليوان ک«اف » لا
تا، وسمی » عبد هللا«و ّإذا جعل  ي ًنع  .ًقوالُ

يث هو موضوع هل، املطابقةإحداها . وللمفرد ثالث دالالت سامه من  ح، ويه دالةل الفظ عىل  م
ناطق» ناإلسان«کدالةل  يوان ا لعىل ا ية . حل ثا نوا تضمنل سمی من لا مل، ويه دالةل اللفظ عىل جزء ا

ناطق وحده» ناإلسان«حيث هو جزئه، کدالةل  يوان وحده أو عىل ا لعىل ا ثة . حل ثا لوا ، ويه الالزتامل
سمی مالزم هل، کدالةل  ٍدالةل اللفظ عىل أمر خارج عن ا ّ مل ٍ تابة» ناإلسان«ٍ نعة ا لکعىل قابل   .ص

هو  رشکة  هومه مانعا من وقوع ا فمث املفرد إن اكن نفس  لمف ؛ وان مل يکن »معرو«و» زيدک«، اجلزيئً
هو  رشکة  فمانعا من وقوع ا ل رشکة ابلفعل اللكيً ، أو »لعنقاءک«اابلقوة ، أو »نإلسانک«ال، سواء اكنت ا

هوم  نع ملانع غري ا ملفا  . »لبارئک«امت
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تحد اللفظ واملعىن، أو  سام؛ ألنه ال خيلو إما أن  ياهتا عىل أربعة أ بة األلفاظ اللكية إىل  يو ق سم ّسـ ّ م ن
يعا تکرث  تکرث املعىن، أو ابلعکس، أو  ًتحد اللفظ و مج ي ي هوم اللفظ . ي سمني؛ ألن نفس  مفواألول عىل  ّ ق ّ

هو إن اكن مم سوية  ثريين عىل ا فکن احلصول يف  ل تواطئک هو ملا سوية  ف، وإن اكن ال عىل ا شکكل ّا ، مل
يضک«ا ثلج والعاج، فإنه عىل األول أوىل وأشد» بأل بة إىل ا ّاب ّ ل سمني؛ ألن وضعه . لنسـ ثاين عىل  ّوا ق ل

هو  سواء  فتلک املعاين إن اكن عىل ا ل شرتكل بة إىل ملا هو اب سواء  سـ، وإن اكن ال عىل ا لنل  حقيقةّاألول ف
ثاين  ثالث يه األلفاظ . جمازلوإىل ا يث«و» ألسدک«ا، املرتادفةلوا نةوالرابع يه األلفاظ . »للا با يا ، ملت

ناطق«و» نإلسانک«ا  . »لا
ية،  ية اكنت أو خار ته من اجلزيات، و يقة ما  ناه غري خارج عن  ًواللكي إما أن يکون  جً مهحق ئ حت مع ّ

ًوإما أن يکون خارجا عهنا يةک«ا، اذلايت هو ّواألول. ّ نيوا ية«نلإلسان وغريه، و» حل ناإلسا لزيد » ن
ثاين هو  تابة«و» لضحكک«ا، العريضلومعرو؛ وا  . نلإلسان» لکا

ته من اجلزيات، وإما غري دال يقة ما  ّواذلايت إما دال ابملطابقة عىل  ئّ حت ئوادلال إن اكنت جزياته . حق
هو  يقة  فتلفة اب حلق رشکة احملضة حب» ما هو؟«املقول يف جواب خم نسوهو لسب ا ، وإن »حليوان ک«اجلا

هو  ية احملضةّإما » ما هو؟«املقول يف جواب فمل يکن  صسب اخلصو حبسب ، أو »لشمس ک«احب
ية رشکة واخلصو صا سمی | ب۱۰۹|ولك . »نالسان ک«ال ّواحد مهنا  هو . ًنوعاي فوأما غري دال   الفصلّ

 .»لناطقک«ا
نفاك ناه  ًوأما العريض فإن مل يکن  م مع هو ّ ية  ف عن املا هو الالزمه ف، وإال  ولك واحد . املفارق العرضّ

هو  يقة واحدة دون غريها  تص  فمن الالزم واملفارق إن ا حبق » لضاحك ابلقوة والفعل ک«ااخلاصةخ
هو  فلإلسان، وإال  ّ  . نلإلسان والفرس» ملايش ابلقوة والفعل ک«االعام العرضن

سة نس: مخفاأللفاظ اللكية ابمجلةل  يقة يف جواب ، وهو جلا تلفني اب ثريين  حلقاللكي املقول عىل  خم ک
نوع؛ و»ما هو؟« تلفني ابلعدد فقط يف جواب لا ثريين  خم، وهو اللكي املقول عىل واحد أو عىل  ما «ک

، ويه اخلاصة؛ و»أي يشء هو يف ذاته؟«، وهو اللكي املقول عىل اليشء يف جواب الفصل؛ و»هو؟
يق حقاللكية املقوةل عىل جزيات حتت  يا؛ وئ ًة واحدة قوال عر ض ، وهو اللكي املقول عىل ما العام العرضً

يا يقة وغريها قوال عر ًحتت  ض ً  . حق
نوع«قد يقال لفظ  و ّوسمی » ما هو؟«عىل أخص املقولني يف جواب » لا ياً نوعاي ًاضا  . ف

نس فوقه وسمی  ـي إىل ما ال  نازةل؛ و تصاعدة، واألنواع  ناس قد ترتتب  ّواأل ي ت جت نهت م ًج م ُ  جنسً
ناس ته وسمی جاأل ّ، وإىل ما ال نوع  ي ناس ملا حتهتا. األنواع نوعحت ها وأ توسطات أنواع ملا فو جوا ق  .مل

 
ثالث يف أحوال املعاين اللكية   لالفصل ا

ناك أمور ثالثة رشکة  ية اليشء أهنا غري مانعة من ا نا ملا هإذا  ه فقل ل يث يه يه، : ّ ية من  حاملا ه
ي رشکة، واملا هوکوهنا غري مانعة من ا رشکةل يعيّواألول هو . لة مع کوهنا غري مانعة من ا ، لطباللكي ا
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ثاين هو  نطقيلوا ثالث هو ملاللكي ا ّ؛ وال وجود هل يف اخلارج، ألن لك موجود يف اللكي العقيلل، وا
هو مانع من  رشکة، فلك موجود يف اخلارج  هو مانع من ا شخص  شخص، ولك  هو  فاخلارج  ف لف ت مت م

رشکة، فاللكي العقيل ال وج نا أن . ود هل يف اخلارجلا نطقي أيضا ال وجود هل يف اخلارج؛ ملا  ّوا ّ ّ بي ًمل
رشکة يه أنه غري مانع من ا لاملوجود يف اخلارج ال يصدق  ّ هو موجود يف اخلارج؛ . عل يعي  فوأما اللكي ا لطب ّ

ية موجودة ية جزء من اإلسان األسود، فاالسا نألن اإلسان األسود موجود، واإلسا ن ن ن ن ن ّ . 
يل شخص مانع : قفإن  ية، ولك  ية يف نفس  ية صورة  تالصورة اذل خشص خشص من من | أ۱۱۰|ه

رشکة؛  رشکة، فال توصف بأهنا غري مانعة من ا ية مانعة من ا رشکة، فالصورة اذل لا ل املراد من : قلناهنل
رشکة«لقونا  ية غري مانعة من ا لالصورة اذل نوع الواحد إذا أخذت » هن ِأن أي خشص من أشخاص ا ل ّ

ت نفس ما يا هل ئا واحداُ يث يه يه، اكن احلاصل يف اذلهن  ًه من  ً ي  . شح
ية اليشء، أو داخال فهيا، أو خارجا عهنا ًمث اللكي إما أن يکون نفس ما ً وادلاخل إما أن يکون . ه

ية، أو ال يکون نس. هأمع من املا جواألمع إما  نس١ّ نس، وإما فصل  نس  ج وإما  ج ُج ّ ٍّ وقال يف . ُ
ه بأن ادلاخل يف املا٢ّامللخص نس، وإن اكن کامل اجلزء املمزي ّ هو ا شرتك  ِّية إن اكن کامل اجلزء ا جل ف مل

نس  نس أو  نس أو فصل  نس  هو إما  شرتك وال کامل املمزي  ُهو الفصل، وإن مل يکن کامل ا جُ ج ج ج ف ٍف ٍُ ِّ مل
ٍفصل أو فصل فصل ية دون غريها، فلو اكن ٣ٍُ تخص ابملا ه؛ ألن کامل اجلزء املمزي هو متام اجلزء اذلي  ي ّ

ية هل تص ابملا ية وغريها، ولو اكن کذكل ملا اكن اجلزء ا شرتاك بني املا نس  نس لاكن ذكل ا ه  خمل ه ًم جل ج
ًتصا هبا؛ هذا خلف نس مع اجلزء . خم نس ا رس کامل اجلزء املمزي ابجلزء اذلي يرتکب من  جلوان  ج ّ ف

نس الفصل نس، فال يکون  نس ا سه  نس الفصل هو  ئذ يکون  ية،  تص ابملا جا جل ج ج نفن ي ه سـامي حفخمل  ً ق
نس جلنس ا  . جل

ية فاما أن يکون الزما، أو ال يکون ًوأما اخلارج عن املا ه يةک«اوالالزم قد يکون بوسطٍ، . ّ » جلزو
ساويني«لألربعة بواسطة  سام  تاأل ية لو اكن »مبنق ه؛ وقد يکون بغري وسط، ألن لزوم لك الزم للام

ية،  نا ية أوساط غري  هبواسطة أخری لاكن بني الالزم واملا ت ناهی حمصورا بني مه ًيکون ما ال  ت يف
 .حارصين؛ هذا خلف

 
شارح   لالفصل الرابع يف القول ا

ّهو احلد والرمس يغىن ّاحلدّأما . ف نس القريب أوال  يه ا يذکر  ية اليشء؛  هو قول دال عىل ما  ُ ل ًه ّ جل ف ف ُف
ية مث يقرن به ما بعده من الفصول، وسمی ذكل  شرتاكت اذلا ّعن تعديد ا ي ت َمل ًحدا اتماُ  وقد يقال لفظ .ً

يد وفصل، » ّاحلد« نس  بععىل ما يرتکب من  ناطقک«اج لسم ا ّيف تعريف اإلسان، وسمی » جل ي ًحدا ن

                                                                                                                                            
نس. ۱ جإما   .ساقط من األصل] ّ
 .۱۷-۱۶، صصمنطق امللخصالرازي، خفرادلين، ] ّامللخصقال يف . ۲
 .جنس وفصل ونوع املمزي: األصل] فصل فصل. ۳
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يزي اذلايت. ًانقصا يقة اليشء بل ا نه تصور  لمتويس الغرض  حق م  . ل
ته، الرمسّوأما  نس اليشء وخا هو اذلي يرتکب من  ّص  ج يف تعريف » حليوان الضاحكک«اف

ّاإلسان، وسمی  ي تألف من عرض عام » الرمس«وقد يقال لفظ . ًاتما| ب۱۱۰| ًرسامن ّعىل ما  ي
ّوخاصة، کقونا لالسان بأنه  ن ل ّ، وسمی »مشاء ضاحك«أو » موجود ضاحك«ّ تقل . ًانقصا ًرسامي ينوقد 

يس هو املقصود من الرسوم، ألن أکرثها ال يؤدي إىل  ية املرسومة، لکن  ّاذلهن من الرمس إىل املا ل ه
يات، يزي فقطتادراك اذلا مت بل املقصود مهنا إنام هو ا نة؛ ألن غري . لّ يه إال اخلواص ا تعمل  ّوال  ّ ي بف لسـ ّي

تعريف ية يف املعرفة، أو أصغر مهنا؛ وإاي ما اكن فال حيصل هبا ا ساوية للام نة إما  لا ه م ّب ًّ ّ ّ ي  . ل
يل ء، ّ تعريف اليشء ابحلد تعريف مبجموع أجزائه، ومجموع أجزاء اليشء نفس ذكل اليش:قفإن 

هو حمال؛  سه،  فتعريفه ابحلد تعريف  بنفف سمل بأنه تعريف مبجموع أجزائه، بل هو تعريف :قلناّ ّ ال  ن
سا  نس والفصل املوجودان يف العقل  ها املوجودين يف العقل، وا ها و ية املوجودة  يللام له جلن فصل س جب

تعريف ابحلد تعريفا لليشء مبجموع  ية املوجودة، فال يکون ا ًداخلني يف املا ّ ل  .أجزائهه
 

ثاين  لاملقصد ا
تة فصول سـيه   ف

 
ساهما األوية  ية وأ لالفصل األول يف تعريف ا ق لقض ّ 

ية يه أو اكذبلقضا ف قول يقال لقائهل بأنه صادق  سمی . ّ ّواحلمك فهيا إن مل يکن معلقا عىل رشط،  ت ً
سمی . »ناإلسان اكتب«: ل؛ کقونامحلية يه  ّواحملکوم  ي سمی ًموضوعاعل ّ، واحملکوم به  بة ًوالمحمي لنسـ، وا

سمی  يهنا  ّاحلاصةل  ت لويس املراد من قونا. رابطةب يقة » ناإلسان اكتب«: ل يقة اإلسان يه  حقأن  نحق ّ
تابة نه أن اإلسان موصوف اب تابة؛ بل املراد  لکا م نلک ّ . 

سمی  ّوإن اكن معلقا عىل رشط،  ت يةً سمی . طرش تىض الاتصال،  ّوارشط إن ا ت ق يةل ؛ متصةل طرش
سمی . »لشمس طالعة، فالهنار موجودإن اكنت ا«: لکقونا ّواجلزء األول مهنا  ي ثاين ًمقدماّ يال، وا ًات وإن . ل

سمی  تىض الانفصال،  ّا ت ًإما أن يکون العدد زوجا أو فردا«: ل؛ کقونامنفصةلق ً ّ«. 
 

ية وسلهبا  ثاين يف اجياب ا محللالفصل ا  ل
سمی  بوت يشء ليشء،  ية إن حمك فهيا  ّا ت ب بةثلقض وإن حمك فهيا بال . »اكتبزيد «: ل؛ کقوناجمو

سمی  ّبوت يشء ليشء،  ت بةث يس باكتب«: ل؛ کقونالسا سلب جزءا من . »لزيد  ًورمبا جيعل حرف ا ل
يس باكتب«: لاحملمول، کقونا هو جامد«: ل؛ أو من املوضوع، کقونا»لزيد هو  يس حبجر  فما  ّ؛ وسمی »ل ت

تقدمي سلب آخر عىل الرابطة،| أ۱۱۱|وسلب . معدوةل يس «: ل کقوناباحلمك فهيا  يس هو  لزيد  ل
يس بعامل«، »باكتب هو  يس حبي  لما  ف سمی . »ّل ّوما ال يکون فهيا جزءا من احملمول أو املوضوع،  ت ً
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بة؛ وحمصةل بةبسـيطةج، إن اكنت مو  . ل، إن اكنت سا
يطة ابلرابطة؛ فإن الرابطة  بة ا سا بة اليت يف محموها عدول وبني ا ّوإمنا يعرف الفرق بني املو سـ ل لبل ل ج

بة تؤخريف سا سلب، ويف ا بة تقدم عىل ا َّ املو ل ل ل َّ ّوأما إذا مل تکن الرابطة مذکورة، فال حيصل . ج
ها ابإلجياب يص بعض األلفاظ ابسلب و بة أو ابالصطالح عىل  يهنام، إال اب ياز  بعضالا لب ختص سـ لنت ّ  . م

يس باكتب«: لوقونا ناه أن زيدا موصوف بأنه غري اكتب؛ فال يصدق إال»لزيد هو   ،ّ ّ ًمع ند وجود ّ ع 
يس هو باكتب«: لوقونا. املوضوع يصدق حاةل عدمه »لزيد  تابة؛  يس موصوفا اب ناه أن زيدا  ف،  لک ًل ً ّ مع

تابة لکوحاةل کونه موصوفا بعدم ا يس باكتب«: لوقونا. ً يس هو  لزيد  يس موصوفا بعدم »ل ناه أنه   ،ً ل ّ مع
تابة يصدق حاةل عدمه وحاةل کونه موصوفا اب تابة؛  لکا ف يس هو باكتب«: لوقونا. ًلک يس  لزيد  سلب » ل

تابة باات  يکون إ تابة،  للکسلب ا ف ًلک ث يس باكتب«: لوقونا. ل يس هو  يس  لزيد  ل سلب عدم » ل لسلب 
تابة باات لعدم ا يکون إ تابة،  لکا ف ًلک سلب، إذا مل يکن جزءا من احملمول أو . ث ًفاحلاصل أن حرف ا ل ّ

باات وإفرا ية، اكن إزواجه إ ًاملوضوع، وتکرث يف ا ث لقض باّ ًده   .سل
 

ها  ها وخصو ثالث يف حرص القضااي وإهام صالفصل ا ل  ل
نا، سمی  ية إن اكن خشصا  ّموضوع ا ت ي ًلقض ًّ وإن اكن . »لزيد يس باكتب«، »زيد اكتب«: ل؛ کقوناخمصوصةمع

بني ية املوضوع، أو ال  بني فهيا  َّيا، فال خيلو إما أن  َُّ يُ مك ي ّفإن بني، سمی . ًلك ت ِّ بني. حمصورةُ َّوإن مل  ّ، سمی يُ . هممةلت
ّواحملصورة إن اكن احلمك فهيا عىل لك فرد من أفراد املوضوع، سمی  ت يوان«: ل؛ کقونالكيةّ حلك إسان  ن ال «و» ّ

يه عىل بعض أفراد املوضوع، سمی . »نيشء من اإلسان حبجر ّوإن اكن احلمك  ت نبعض اإلسان «: ل؛ کقونائجزيةف
لبعض اإلسان يس باكتب«، »اكتب ثل ١اةلواأللفاظ ادل. »ن » بعض«و» ال يشء«و» لك«م عىل احلرص، 
سمی»ليس لك«و» ليس بعض«و  ،ّ ي

 ً.سوراّ لك واحد مهنا ٢
ثل قوناأو همةل  لما ا مف يس باكتب«، »ناإلسان اكتب«: مل لاإلسان  ّ؛ ويه يف قوة اجلزية، ألهنا إذا »ن ئ

تضاها إال| ب۱۱۱|صدقت  تقني صدق اللكية فمل يکن  مقتقني صدق اجلزية ومل  ي ئ يل. ئ اجلزيةي : قفإن 
ست يف قوة اجلزية، ألنه يصدق قونا  همةل  لا ّ ئ لي نس«مل يوان  جا يوان «ّوال يصدق أن » حل حلبعض ا

يوان جزيئ«ّ، ألن »جنس ٌّلك  ٍ ح نس«و» ّ سمل أن : قلنا؛ »جبال يشء من اجلزيئ  ّال  ّ يوان «ن ٍلك  ح ّ
يوان ويس جبزيئ»ٌّجزيئ يوان اذلي يف اذلهن  ل، وهذا ألن ا ح حل ّ . 
ناواع قلمل أان إذا  يوجد يف اذلهن أو يف اخلارج »ّلك ج ب«: ّ ُ، اكن املراد أن لك واحد مما وجد و َّ سـ َ ِ ُ ّ

يه أنه  هو » ج«علوصدق  فإما ابلفعل أو ابلقوة،  نا. يبالفارا، عىل ما ذکره »ب«ّ ال يشء من «: قلوإذا 
يوجد يف اذلهن أو اخلارج ويص» ج ب سـاكن املراد أن لك واحد مما وجد و  ّ يه أنه ّ ابلفعل » ج«علدق 

يس هو  تني»ب«فلأو ابلقوة،   .ئي؛ وقس عىل هذا حال اجلز
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 الفصل الرابع يف مواد القضااي وهجاهتا 
هو  فاحملمول إما أن يکون رضوري الوجود بدوام ذات املوضوع  : ليف قونا» حليوانک«ا، الواجبّ

يوان« حاإلسان  هو »ن نعف؛ أو رضوري العدم بدوام ذاته  يس «: ليف قونا» حلجرک«ا، ملمتا لاإلسان  ن
هو »حبجر وهذه األحوال . اخلاص املمکنف؛ أو ال رضوري الوجود وال رضوري العدم بدوام ذاته 

سمی  ثالثة  ّا ت يل ثالثة. القضااي ّموادل سامن: لتفصفاملواد اب نة؛ وابإلجامل  نعة، و بة، و قوا ممکت : ممج
نة  . ممکرضورية، و

يهتا إال  تحقق ما ية ال  بمث ا ه ت بة لقض سلب، وتكل ا ها ابالجياب أو ا سـبة محموها إىل موضو ل نسـ لن ع ل
بة ابالجياب فال بد فهيا من ارتفاع  ّتلزم ارتفاع الرضورة عن اجلانب اخملالف؛ أعين إن اكنت ا سـ نسـ لت

ّرضورة العدم، وإن اكنت ابسلب فال بد فهيا من ارتفاع رضورة الوجود سمی . ل ّوهذا الارتفاع  ي
 . العام اإلماكن

ية وقد ت ية أخری زائدة عىل اإلماكن العام، وسمی تكل ا بة  يفلحق اب لکيف ت ّسـ ک ويه إما . هجةلن
به  بوت احملمول للموضوع أو  ية، ويه  سلية، ويه الرضورة واإلماكن اخلاص؛ وإما غري  ث يع بيع طب ّط

تعرض للرضورة واإلماكن اخلاص لنه ابلفعل من غري ا ـي . ع يد ابدلوام  هوالفعل إن  فق ِّ ُن أطلق ، وإادلامئةُ
ـي  فهاطالقا  ية إال إذا اكنت رضورية| أ۱۱۲|وال جيزم العقل . العامة املطلقةً ّبصدق ادلامئة  ً لك ِ ّوأما يف . ِ

ناس أن يکون غري اكتب مادام موجود اذلات بعض ا تفق  تفق دوام، کام  لاجلزيات فقد  ل ي ي ّئ ّ. 
 

تصالت   ملالفصل اخلامس يف ا
تصةل ية أملا ية أخریقض يه اليت حيمك فهيا بصدق  ها عىل تقدير صدق  قضو ال صد بةو. ق  مهنا جاملو

تايل عىل تقدير صدق املقدم، کقونا لما حيمك بصدق ا شمس طالعة فالهنار موجود«: ل . »لإن اكنت ا
بةو سا لا تايل عىل تقدير صدق املقدم، کقونال ل ما حتمك فهيا بال صدق ا شمس ١ليس«: ل ل إن اكنت ا

يل موجود  . »للطالعة فا
سمی واملقدم يف تايل،  بعه ا تىض ذلاته أن  بة إن ا ّ املو ت ل تي ق يةج شمس «: ل، کقوناملزو لإن اكنت ا

سمی »طالعة فالهنار موجود ّ؛ وإال  فت يةّ ًإن اكن اإلسان انطقا فامحلار انهق«: ل، کقوناقاتفا والاتصال . »ن
ّاملطلق أمع من اللزوم؛ وسلب اللزوم أمع من سلب مطلق الاتصال، ألن سلب األخص أمع  من ّّ

يل. ّسلب األمع نا اب تايل؛ فإان إذا  ها عىل صدق املقدم وا توقف صد ية ال  للواللزو قل ل قي إن اكنت «: م
شمس طالعة فالهنار موجود تايل»لا تصةل صادقة مع کذب املقدم وا ل، اكنت ا ية ال تصدق إال . مل ّوالاتفا ق
يعا تايل  ًبصدق املقدم وا مج  . ل

تايلاللكيةو ّ عىل تقدير صدق املقدم يف لك حاةل من ٢ أو ال صدقهل يه اليت حيمك فهيا بصدق ا
                                                                                                                                            

 .ساقط من األصل] ليس. ۱
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نع اقرتاهنا بصدق املقدم، کقونا لاألحوال اليت ال  شمس طالعة فالهنار موجود«: متت ليس «و» للكام اكنت ا
يل موجود شمس طالعة فا تة إذا اكنت ا للا ل تايل أو ال صدقه ئاجلزيةو. »لب ل يه اليت حيمك فهيا بصدق ا

هو يغرق«: لم يف بعض تكل األحوال، کقوناعىل تقدير صدق املقد بحر  ُقد يکون إذا اكن زيد يف ا ف » ل
هو ال يغرق«و بحر  ُقد ال يکون إذا اكن زيد يف ا ف نة، اخملصوصةو. »ل معيّ يه اليت حيمك فهيا يف حاةل 

تك«: لکقونا يوم أکر تين ا مإن  َ ل همةلو. »جئ َّ يه اليت تعری عن احلرص واخلصوصملا ُ . 
تصةل  يةل الصدق، کقوناملومقدم ا ية  لإذا اكنت  تح سمة «: مسـقض ـي  سة زوجا  نقإن اكنت ا ف ممخل ه ً

يضني؛ ألن املقدم حمال، واحملال جاز أن يلزمه أمر »مبتساويني تلزم مقدهما اجامتع ا ّ، جاز أن  لنق يسـ
سة زوجا ساويني وعدمه عىل تقدير کون ا سام  بت الا ًحمال، جفاز أن  مخل ت مبنق  .ثي

 
ن سادس يف ا ملالفصل ا  فصالت ل

نفصةل تعاند أو الال تعاند بني أمرين| ب۱۱۲| يه اليت حيمك فهيا ملا بةو. لاب  ما حيمك فهيا جاملو
تعاند، کقونا لاب ًإما أن يکون العدد زوجا أو فردا«: ل بةو. »ً سا لا ليس «: ل ما حيمك فهيا ابلال تعاند، کقونال
يض١ّإما أن يکون يواان أو أ ب اإلسان  ًن بة إما . »ح  دون اخللو، مانعة امجلع، وإما ة امجلع واخللومانعجواملو

 .  دون امجلعمانعة اخللووإما 
ناع اجامتع جزئهيا عىل الصدق والکذب ـي اليت حيمك فهيا اب َأما األوىل  ت مف ه ويکون املوضوع يف . ّ

يضه، کقونا لمقابةل أحد جزئهيا إما عني  نق ًإما أن يکون العدد زوجا أو ال زوجا«: َ ً ساوی»ّ  ٢مل، أو ا
ليضه، کقونا ًإما أن يکون العدد زوجا أو فردا«: لنق ً نفصةل . »ّ ساوي للجزء األول  موقد يکون ا ّ مل

يت  يع األجزاء،  نفصةل من  بت ا ُمسّأخری؛ فإذا ر مج مل ّک ًإما أن يکون العدد زائدا «: ل، کقوناذات أجزاءُ ّ
ساواي أو انقصا ًعىل اآلخر، وإما أن يکون  ً يض اجلزء األول أن ال »م ّ؛  ًيکون زائدا، ويلزمه أن فنق

ساواي ًيکون انقصا أو  م ً . 
هام عىل الکذب ناع اجامتع جزئهيا عىل الصدق واماكن اجامت ـي اليت حيمك فهيا اب ية  ثا عوأما ا ته ف ن ويکون . مل

يضه، کقونا لاملوضوع يف مقابةل أحد جزئهيا أخص من  نق ًإما أن يکون هذا اليشء جحرا أو جشرا«: ّ وإذا . »ً
ناع اجامتع لك ذکر فهيا أجزا ثرية ال نفصالت  يض اآلخر، اكنت  ثرية لك واحد مهنا أخص من  تء  ک مک م نق

لانني مهنا عىل الصدق، کقونا يواان«: ث ًإما أن يکون هذا اليشء جحرا أو جشرا أو  ح ً ً«. 
هام عىل الصدق ناع اجامتع جزئهيا عىل الکذب واماكن اجامت ـي اليت حيمك فهيا اب ثة  ثا عوأما ا ته ف ل . مل

يضه، کقوناويکون  لاملوضوع يف مقابةل أحد جزئهيا أمع من  نق بحر أو ال «: ّ لإما أن يکون زيد يف ا
يض«و» ُيغرق  . بإما أن يکون هذا اليشء ال أسود أو ال أ

تصالت نفصالت عىل هنج ما يف ا ملواحلرص والاهامل واخلصوص يف ا بة. مل ثل قونااللكية جفاملو ل  : م
                                                                                                                                            

ّيس إما أن يکون. ۱  .ساقط من األصل] ل
ساوی. ۲  .ساقط من األصل] ملا
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ًدامئا إما أن يکون العدد زوجا« يض«و» ً أو فرداًّ يواان أو أ تة إما أن يکون الاسان  بيس ا ن ًب ح . »لل
ثل قونائاجلزيةو ل مهنا  نة أو يغرق١قد يکون«: م ُ إما أن يکون زيد يف ا قد ال يکون إما أن «و» لسفي

نة أو يغرق ُيکون زيد يف ا ثل قونااخملصوصةو. »لسفي ل  سا ٢ّإما«: م ً أن يکون زيد يف هذا الوقت جا ل
نة و همةلو. ً»إما أن يکون غريقالسفييف ا َّ يه اليت تعری عن احلرص واخلصوصملا  |أ۱۱۳ |٣.ُ

 
ثالث  لاملقصد ا
 ثالثة فصول

 
ناقض  لتالفصل األول يف ا ّ 

تيض ذلات يث  تني ابسلب واإلجياب  تالف  يقهو ا خ حبف ل ه أن تکون إحداهام صادقة واألخری قضي
تفق صدق إحداهام وکذب األخری بواسطة ما، کقونا» ذلاته«: لواحرتزان بقونا. اكذبة لعام  ّي ٍ زيد «: ّ
سان ناطق«، »نإ يس  بزيد  ن، فإن إحداهام صادقة واألخری اكذبة، ال ذلاته، بل بواسطة أن اإلسان »ل ّ ِّ

 . ًجيب أن يکون انطقا
ناقض ب تحقق ا توال  تني إال بعد احتادهام يف معين املوضوع واحملمول والزمان واملاكن لي ّني ا محللي

ها ابلمكية؛ فإن . لواإلضافة وارشط والقوة والفعل واللك واجلزء تال ناقضان إال بعد ا ّواحملصوراتن ال  ف خ ّت ت
تني قد يکذابن، کقونا لاللك سان اكتب«: ي تني ق»نال يشء من اإلسان باكتب«و» نلك إ د ئي، واجلز

يس باكتب«، »نبعض اإلسان اكتب«: ليصدقان، کقونا لبعض اإلسان  بة اللكية . »ن ِيض املو ِ ج فنق
بة اجلزية بة اللكية املو سا يض ا بة اجلزية، و سا ُا ُ ُ ئُ ل ل ئ ل جل ِنق ِ. 

ها الرضورية، وعىل العکس نة العامة الزم  يضوا ها إما الرضوري . نقملمک نة اخلاصة الزم  ّوا يض نقملمک
هو إما الرضوري اخملالف يف لك واحد من . املوافق أو اخملالف سام،  ها أحد األ ّواجلزية مهنا الزم  ّ ف قيض نق ئ

بعض مع ٤أفراد املوضوع، أو الرضوري ها، أو املرکب من الرضوري اخملالف يف ا ل املوافق يف  لكّ
بعض اآلخر ها ادلامئة، وعىل العکس. لالرضوري املوافق يف ا نقيضأما املطلقة العامة فالزم  ّ. 

 
ثاين يف العکسال  لفصل ا

ياتّأما  بارة عن جعل املوضوع محموال، واحملمول موضوعا، مع بقاء اإلجياب أو محللعکس ا هو   ً ً ع ف
سلب حباهل، والصدق أو الکذب حباهل  . لا

                                                                                                                                            
 .ساقط من األصل]  قد يکون.۱
 .ساقط من األصل] ّإما. ۲
 .ساقط من األصل] احلرص واخلصوصعن . ۳
هامش]  أو الرضوري…اخملالف يف. ۴  .لحص يف ا
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ها، ألنه إذا صدق  ثل  نعکس  بة اللكية فالرضورية  سا ّأما ا ت ل سل نفم » ابلرضورة ال يشء من ج ب«ّ
يضه وهو قونا» جابلرضورة ال يشء من ب «فـ لوإال يصدق الزم  نق » بعض ب ج ابإلماكن العام«: ّ

ال يشء «ّأردان به أنه » ابلرضورة ال يشء من ج ب«: لوقونا. »بعض ب ج ابلفعل أو ابلقوة«فيکون 
هو ب ابلرضورة ّتج أن » فمما هو ج، ابلفعل أو ابلقوة،  يس ب «فين لبعض ب، ابلفعل أو القوة، 

ها، ألنه يصدق و. ، هذا خلف»ابلرضورة تان واملطلقة العامة فال جيب انعاك ّأما ا سن ملمک ال يشء من «ّ
هات جلاإلسان باكتب، هبذه ا يا وال جزيا» ن سه، ال  ًوال يصدق  ئً لك  . عک

ية، ألنه يصدق | ب۱۱۳| ها  بة اللكية فال جيب انعاك ّوأما املو ًلك س ج يوان«ّ سان  حلك إ ن وال » ّ
سان«يصدق  يوان ا نلك  ح نعکس مو»ّ يف؛ ألنه إذا ت، بل  نة عامة يف ا ّبة جزية يف المك، و لکئ ممک ًج ً ّ
ّلك ج ب، بأي هجة اكن«صدق  ال يشء من ب ج «ّوإال فـ» ّبعض ب ج ابإلماكن العام«فـ» ّ
 . ، هذا خلف»ّلك ج ب«وقد اكن » ال يشء من ج ب ابلرضورة«فـ» ابلرضورة

بة جزية يف المك نعکس أيضا مو بة اجلزية  ّوأما املو ً ئً ت جئ ًج ف يف، ملا مر من ّ نة عامة يف ا ّ، و لک ًممک ً
بة اللكية ها، ألنه يصدق . جاملو بة اجلزية فال جيب انعاك سا ّوأما ا ئ ل سل يس ابسان«ّ يوان  نبعض ا وال » لحل
سه  . عکيصدق 

تصالت عکسّوأما  سلب، ملا تايل مقدما، مع بقاء اإلجياب وا يا، وا بارة عن جعل املقدم ات ل  ل ل ًفع ً
ية، ألنه إذا صدق . والصدق أو الکذب حباهل بة  نعکس سا بة اللكية مهنا  سا ّوا لك ل ت ل ًل تة إذا «ً لبيس ا ل

تة إذا اكن ج د، فـ أ ب«فـ» اكن أ ب، فـ ج د لبيس ا يضه وهو قونا» ل لوإال لصدق  نق َ قد يکون «: ّ
تة إذا اكن أ ب، فـ ج د«، و»إذا اكن ج د، فـ أ ب لبيس ا قد ال يکون إذا اكن ج د، فـ ج «، فـ »ل

 . خلف، هذا »د
ية، ألنه يصدق قونا ها  بة اللكية فال جيب انعاك لوأما املو ّ ًلك س ج تحرك«: ّ هو  با،  ملكام اكن زيد اك ف ً » ت

هو اكتب«وال يصدق  تحراك  فلكام اكن زيد  نعکس جزية، ألنه إذا صدق »ًم ّ؛ بل  ئ لكام اكن أ ب، فـ «ت
يضه وهو قونا» قد يکون إذا اكن ج د، فـ أ ب«فـ» ج د لوإال لصدق  نق َ تة إذا اكن ج د، «: ّ لبيس ا ل

تة إذا اكن أ ب، فـ ج د«فـ» فـ أ ب لبيس ا  .، هذا خلف»لكام اكن أ ب، فـ ج د«وقد اكن » ل
نعکس جزية، عىل ما مر يف اللكية بة اجلزية  ّوأما املو ً ئ ت فئ ج بة اجلزية فال جيب . ّ سا ئوأما ا ل ل ّ

ها، ألنه يصدق قونا لانعاك ّ ب«: س هو يغرقلقد ال يکون إذا اكن زيد يف ا ُحر  قد ال يکون «وال يصدق » ف
بحر هو يف ا لإذا اكن زيد يغرق  ف بحر«ّ، ألنه »ُ هو يف ا للكام اكن يغرق  ف بحر«، إذ املراد من »ُ هو » لا

 .ِاملاء املـُغرق
بع،  بعض اب ها عن ا متزي  نفصةل ال  تصور فهيا العکس، ألن أجزاء ا نفصالت فال  لطوأما ا ل مل ي بعضمل ت ّ

نا تصور فهيا العکسجعلبل ابلوضع؛ فإذا  ية أخری، فال  يا مل حتصل  ي اجلزء األول اث قض ًن ّ. 
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يض  ثالث يف عکس ا لنقالفصل ا  ل
بارة عن جعل مقابل املوضوع محموال، ومقابل احملمول  هو  يات  ًأما يف ا ع فمحلل ًموضوعا، مع | أ۱۱۴|ّ

سلب حباهل، والصدق أو الکذب حباهل  . لبقاء اإلجياب وا
بة اللكية فال ها، ألنه إذا صدق جأما املو ثل  نعکس  ّرضورية مهنا  ست » ّابلرضورة لك ج ب«نفم

يس ج«فـ هو  يس ب  لابلرضورة لك ما  ف ل يضه وهو قونا» ّ لوإال لصدق الزم  نق َ هو «: ّ يس ب  فبعض ما  ل
توی أن »ج ابإلماكن العام نعکس ابلعکس ا  ،ّ سـ ملت يس ب ابإلماكن العام«ف ، وقد اكن »لبعض ج هو 

ها، ألنه يصدق . هذا خلف، »ّابلرضورة لك ج ب« تان واملطلقة العامة فال جيب انعاك ّوأما ا سن ملمک ّ
هات« يس بضاحك، هبذه ا سان هو  جللك إ ل ن سان«وال يصدق » ّ يس بإ نلك ضاحك هو  ل  . وال بعضه» ّ

يض، ألنه يصدق  بة اجلزية فال يلزهما عکس ا ّوأما املو نقئ لج يوان«ّ سان  يس بإ حبعض ما  وال » نل
يس «يصدق  سانلبعض ما  نيوان إ سان«ّألن » حب يس بإ هو  يوان  يس  نلك ما  لحب ف ل ّ«. 

نا بة جزية، ألان إذا  نعکس سا بة اللكية  سا قلوأما ا ئ ل ت ل ّل ًف بعض ما «فـ» نال يشء من اإلسان حبجر«: ً
سان ابإلماكن العام يس بإ يس هو  نيس حبجر  ل ل يس «ّوإال فـ» ل هو  يس حبجر  لابلرضورة لك ما  ف ل ّ

سان سان جحرّابلرضوة لك «فـ» نبإ بة . ، هذا خلف»نال يشء من اإلسان حبجر«وقد اكن » نإ سا لوا ل
بة جزية هبذه احلجة نعکس سا ًاجلزية  ئً ل ت  . ئ

تايل مقدما،  يا، ومقابل ا بارة عن جعل مقابل املقدم ات هو  تصالت  يض يف ا ًوأما عکس ا لً ل ع فمل لنق
سلب حباهل، والصدق والکذب حباهل نا. لمع بقاء اإلجياب وا تحركلك«: قلفإذا  هو  با  مام اكن هذا اك ف ً » ت

با«فـ تحراك مل يکن اك ًلكام مل يکن  ت ً يضه وهو قونا» م لوإال لصدق الزم  نق َ تحراك «: ّ ًقد يکون إذا مل يکن  م
با ًاكن اك تحرك«و» ت هو  با  ملكام اكن اك ف ً تحرك«فـ» ت هو  تحراك  مقد يکون إذا مل يکن  ف . ، هذا خلف»ًم

نعکس بعک بة اجلزية فال  توأما املو ئ يضج نعکس جزية. لنقس ا ية اكنت أو جزية،  بة،  سا ًوا ً ئً ت ئ لك ل . ل
سك ترب ذكل من  نفوا  .ع

 
 املقصد الرابع
 سـتة فصول

 
ميه  ياس و تقسـالفصل األول يف تعريف ا لق ّ 

ياس تني أو قضااي مىت سلمت لزم عهنا ذلاهتا قول آخرلقا ّ قول مؤلف من  ُ ياس . قضي سم ا لقو ينق
ها مذکورا فهيا ابلفعل، کقونال، وهو اذلي ال تکون ااقرتاينإىل  ليجة وال  نق ًن يض ّلك ج ب؛ ولك ب «: ت

نايئ؛ وإىل »أ؛ فـلك ج أ يه ابلفعل، سـتثا ها مذکورا  يجة أو  ف، وهو اذلي يکون عني ا يض ًت نق لن
شمس طالعة؛ فالهنار موجود«: لکقونا| ب۱۱۴| شمس طالعة، فالهنار موجود؛ لکن ا لإن اكنت ا ، »ل

نا مذکور يجة ها هفعني ا تن يه ابلفعل، وکقونال ل  شمس طالعة، فالهنار موجود؛ لکن الهنار «: ف لإن اكنت ا
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ست بطالعة شمس  ييس مبوجود؛ فا لل يه ابلفعل»ل نا مذکور  يجة ها يض ا ف،  ت هنق ن  . لف
سمی  ياس  ّواملکرر بني مقدميت ا ي سمی أوسط ًحدالق يجة  يه يف ا ّ؛ واحملکوم  ي ن تعل ؛ أصغر ًحدال

سمی  ّواحملکوم به  سمی . أکرب ًحداي ياس  ية اليت جعلت جزء  ّوا ت ٍلقض ق َ ؛ واملقدمة الىت فهيا مقدمةُ
سمی  ّاألصغر  سمی الصغریت ية وضع احلد األوسط . الکربیت؛ والىت فهيا األکرب  ئة احلاصةل من  کيفوا لهي

سمی  ّند احلدين اآلخرين  ت سمی . ًشالكع بل اللزوم  ّوالالزم  ي سمی ًمطلوابق ّ، وبعده   .نتيجةي
 

ثاين يف ية لالفصل ا  محلل الاقرتاانت ا
هو اشلك األول، کقونا لاحلد األوسط فهيا إن اكن محموال يف الصغری موضوعا يف الکربی  ّل ف ً ّلك «: ً

ثاين، کقونا»ج ب، ولك ب أ هو اشلك ا ل؛ وإن اكن محموال فهيام  ل ل ف ّلك ج ب، وال يشء من أ «: ً
ثالث، کقونا»ب هو اشلك ا ل؛ وإن اكن موضوعا فهيام  ل ل ف ً؛ وإن اكن موضوعا »ّ ج، ولك ب أّلك ب«: ً

هو اشلك الرابع، کقونا ليف الصغری محموال يف الکربی  ل ف  . »لك ب ج، ولك أ ب«: ً
شلكأما  يةّاألول لا بة والکربی  تج إال إذا اكنت الصغری مو لك فال  جي ية الصغری . ّن جبأما مو ّ

ندرجا حتت األوسط فإذا حمكنا بة مل يکن األصغر  ًفألهنا لو اكنت سا م ل يا أو ّ ً عىل األوسط حکام اجيا ب ً
تعدی إىل األصغر ييا فال جيب أن  ًب متل أن يکون . سل ية الکربی فألهنا لو اكنت جزية ال حوأما  ئ ّلك ّ

تعدی احلمك إىل األصغر يه ابألکرب ما حيمك به عىل األصغر فال جيب أن  ّاحملکوم  ي  . عل
يل شلك، : قفإن  بة يف هذا ا ليس الواجب أن تکون الصغری مو ج نال قلألان إذا  ال يشء من «: ّ

نفس، ال دامئا ًاإلسان  ّ ت يوان«و» مبن نفس  حلك  ّ مت تج أن » ّ ّفإنه  ين يوان«ّ سان  حلك إ ن نفس«ّ، ألن »ّ ّا » ملت
سلواب عن لك  ّإذا اكن  ً سان«م يکون » نإ تا يف وقت  فال دامئا فال بد وأن يکون اث ً بً سان «ّ نلك إ ّ

ّنفس يوان«و» مت نفس  حلك  ّ مت سان «فـ» ّ حلك إ ن بة أحد : قلنا؛ »يوانّ جاملراد من کون الصغری مو
نة حلمك اجيايب،  بة أو کوهنا  متضماألمرين وهو إما کوهنا مو تضمن حلمك اجيايب، | أ۱۱۵|ج موما ذکرمتوه 

تاج تحقق إال مع اإلجياب املطلق، فقد حصل رشط اإل سلب اذلي ال يدوم ال  نألن ا ي ّل ّ . 
ية الصغری وکون الک بت اشرتاط مو جبوإذا  تجة يف هذا اشلك ث ية، اكنت الرضوب ا لربی  ن مللك

ثلهتا يف املطلقات. أربعة مويکن أ ُ َ يةّالرضب األول. ل بة  تج مو تني  تني  لك من مو ي ي جب ن لك » ّلك ج ب«: ج
ثاين. »ّلك ج أ«فـ» ّلك ب أ«و يةلا بة  تج سا بة،  تني، والکربی سا لك من  ل ي ل ني ال «و» ّلك ج ب«: لك

ثالث .»ال يشء من ج أ«فـ» يشء من ب أ بة جزيةلا تج مو تني، والصغری جزية،  ئ من مو ي ئ جب ن : ج
تج الرابع. »بعض ج أ«فـ» ّلك ب أ«و» بعض ج ب« ية کربی  بة  بة جزية صغری وسا ن من مو يج لك ل ئ

بة جزية ئسا يس أ«فـ» ال يشء من ب أ«و» بعض ج ب«: ل  . »لبعض ج 
شلكّوأما  ثاين لا تني ابلا تاه  تج إال إذا اكنت مقد ل فال  تلفي م خمن يةّ . لكسلب واإلجياب والکربی 

تجة أربع نعکس. ملنورضوبه ا سلب ا ثلهتا من اإلجياب املطلق وا ملويکن أ ل مل ُ تني، ّالرضب األول. َ لكي من 
ية بة  تج سا بة،  لكوالکربی سا ل ي ، بعکس »ال يشء من ج أ«فـ» ال يشء من أ ب«و» ّلك ج ب«: نل
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، »ال يشء من أ ب«، و»بعض ج أ«فـ» ال يشء من ج أ«ّالکربی، و ابخللف وهو أنه إن مل يصدق 
يس ب«فـ ثاين. ، هذا خلف»ّلك ج ب«، وقد اكن »لبعض ج  تج لا بة،  تني، والصغری سا ين من  ل لكي

ية بة  لكسا ها کربی »ال يشء من ج أ«فـ» ّلك أ ب«و» ال يشء من ج ب«: ل جعل، بعکس الصغری و
يجة، وابخللف ثالث. لنتمث عکس ا بةلا بة جزية صغری وسا ل من مو ئ بة جزيةج تج سا ية کربی  ئ  ل ي : نلك

يس أ«فـ» ال يشء من أ ب« و١»بعض ج ب«  من الرابع. ، بعکس الکربی، وابخللف>»لبعض ج 
بة جزية تج سا ية کربی  بة  بة جزية صغری ومو ئسا ل ي لك ئ نل يس ب«: ج » ّلك أ ب«و» لبعض ج 

يس أ«فـ  . ، ابخللف»لبعض ج 
يل تاج هذا اشلك أن تکون مق:قفإن  يس من رشط إ ل  ن تني ابسلب واإلجياب، ألان ل تاه  ّد لخم تلف م

نا ًلك ج ب ال دامئا«: قلإذا  ًلك أ ب دامئا«و» ّ تج» ّ ينفإنه  بعض ج أ «ّوإال فـ» ًال يشء من ج أ دامئا«: ّ
، هذا خلف؛ ً» ال دامئا٣ّلك ج ب«، وقد اكن ً» دامئا٢بعض ج ب«، فـً»لك أ ب دامئا«، و»ابلفعل

نا تج» ًال يشء من أ ب دامئا«و» ً ال دامئا٤ال يشء من ج ب«: قلوکذكل إذا  ينفإنه  ال «| ب۱۱۵|: ّ
يس ب «، فـً»ال يشء من أ ب دامئا«، و»بعض ج أ ابلفعل«ّوإال فـ» ًيشء من ج أ دامئا لبعض ج 

تني ابسلب : قلنا، هذا خلف؛ ً»ال يشء من ج ب ال دامئا«، وقد اكن ً»دامئا تالف املقد لاملراد من ا م خ
تالف واإلجياب أحد األمري تني لال تلز هام ابسلب والاجياب أو کوهنام  تال يقة ا خن وهو إما  م ف خ سـحق مل ّ

تحقق  تالف ابسلب واإلجياب، ألن اإلجياب الالدامئ ال  تلزم الا سلب؛ وما ذکرمتوه  يابالجياب وا ل سـ ّل خ ي
تني  تلز تحقق إال ابإلجياب يف امجلةل، فاكتا  سلب الالدامئ ال  مإال ابسلب يف امجلةل، وا سـ ن ي ل مل ّ ّ

تالف ابسلب ولالجيابل لال  . خ
شلكّوأما  ثالث لا يةلا يه  بة وإحدی مقد تج إال إذا اكن صغراه مو لك فال  ت مي ج تجة . ّن ملنوالرضوب ا
تة سـنه  بة جزيةّاألول الرضب. م تج مو تني  تني  ئ من مو ي ي جب ن لك بعض «فـ» لك ب أ«و» ّلك ب ج«: ج

نقول»ال يشء من ج أ«فـ» بعض ج أ«ّ، بعکس الصغری، وابخللف وهو أنه إن مل يکن »ج أ : ف، 
ثاين. ، هذا خلف»لك ب أ«، وقد اكن »ال يشء من ب أ«فـ» ال يشء من ج أ«و» ّلك ب ج«  لا

بة جزية تج سا بة،  تني، والکربی سا ئمن  ل ي ل ني يس «فـ» ال يشء من ب أ«و» ّلك ب ج«: لك لبعض ج 
ثالث. »أ بة جزيةلا تج مو تني، والصغری جزية،  ئ من مو ي ئ جب ن » ّلك ب أ«و» بعض ب ج«: ج
بة جزيةالرابع. »بعض ج أ«فـ تج سا ية کربی  بة  بة جزية صغری وسا ئ من مو ل ي لك ل نئ » بعض ب ج«: ج
يس أ«فـ» ال يشء من ب أ«و  من اخلامس. بيان هذه األربعة بعکس الصغری وابخللف. »لبعض ج 

بة جزية تج مو تني، والکربی جزية،  ئمو ي ئ جب ن س بعک» بعض ج أ«فـ» بعض ب أ«و» ّلك ب ج«: ج
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يجة، وابخللف ها صغری مث عکس ا تالکربی و سادس. لنجعل بة جزية لا ية صغری وسا بة  ئ من مو ل لك ج
بة جزية تج سا ئکربی  ل يس أ«و» ّلك ب ج«: ني يس أ«فـ» لبعض ب  ، ابخللف، »لبعض ج 

يکون  يس أ د،  بعض اذلي  فوالافرتاض وهو أن يفرض ا ل  ١،»ال يشء من د أ«و» لك د ب«ل
بعض ج «فـ» ال يشء من د أ«و» بعض ج د«فـ» لك د ج«فـ»  جلك ب«و» لك د ب«: فنقول
ًوهذا الطريق مطرد يف الرضب اخلامس أيضا| أ۱۱۶|. »ليس أ ّ. 

سة أرضبالرابع لاشلكّوأما  نه  تج  مخ فا من بة جزيةّاألول الرضب. مل تج مو تني  تني  ئ من مو ي ي جب ن لك : ج
يجة، جبعل الصغری کربی والکرب»بعض ج أ«فـ» ّلك أ ب«و» ّلك ب ج« . لنتی صغری مث عکس ا

ثاين بة جزيةلا تج مو تني، والکربی جزية،  ئ من مو ي ئ جب ن ، ملا »بعض ج أ«فـ» بعض أ ب«و» ّلك ب ج«: ج
ثالث. ّمر ثاهل من اإلجياب املطلق واسلب لا ية؛ ويکن  بة  تج سا بة،  تني، والصغری سا ل من  ل لك ل ي ل مي ُن َ لك

نعکس يجة٢، بعکس الصغری» ج أال يشء من«فـ» ّلك أ ب«و» ال يشء من ب ج«: ملا . لنت مث عکس ا
بة جزيةالرابع تج سا بة،  تني، والکربی سا ئ من  ل ي ل ني يس «فـ» ال يشء من أ ب«و» ّلك ب ج«: لك لبعض ج 
يعا»أ تني  ً، بعکس املقد مج بة جزيةاخلامس. م تج سا ية کربی  بة  بة جزية صغری وسا ئ من مو ل ي لك ل نئ : ج
يس «فـ» ال يشء من أ ب«و» بعض ب ج«  . ّ، ملا مر»ألبعض ج 

يل تجة وإن مل يکن عىل يشء من األشاكل األربعة، فال :قفإن  ية قد تکون  ن الاقرتاانت ا ممحلل
تاج خمصوصا ابألشاكل األربعة ًيکون اإل تجة وإن مل يکن عىل يشء من . ن نا إهنا قد تکون  نوإنام  قل مّ ّ

نا قلاألشاكل األربعة ألان إذا  هو «و» ّلك ج ب«: ّ يس أ  فدامئا ما  ل ّتج أن » ليس بً ّألنه » ّلك ج أ«ين
يس ب«إذا صدق  هو  يس أ  لدامئا لك ما  ف ل ّ يض إىل قونا » ٣ً لنعکس بعکس ا لنقي فيکون » ّلك ب أ«ف

ّ؛ وهذا الاقرتان مل يکن عىل يشء من األشاكل، ألن احملمول »ّلك ج أ«فـ» ّلك ب أ«و» ّلك ج ب«
باء باء ويف الکربی عدم ا ليف الصغری هو ا ناوکذكل إذا. ل ساو لب«: قل  ٍأ  ساو جل«و» م ٍب  فينتج » م

ساو جل«ّأن  ٍأ  مساواة «ّ، وإن مل يکن الاقرتان عىل يشء من األشاكل، ألن احملمول يف الصغری »م
تاج الاقرتاانت خمصوص ابألشاكل األربعة، بل : قلنا. »ب«ّويف الکربی جمرد » ب نال ندعي أن إ ّ

تجا وأما إذا مل ندعي أن الاقرتان إذا اكن عىل أحد األشاكل رشائط اكن  ّ األربعة مع ما ذکران من ا ً من ل
تجا وقد ال يکون ًيکن عىل يشء من األشاكل فقد يکون   .من

 |ب۱۱۶|
تلطات ثالث يف ا خملالفصل ا  ل

ّاشلك األولأما  يه اتبعة للکربی؛ ألن الصغری، عىلل تاجئ  ّ فا ف  أي هجة اكنت، تدل عىل أن ٤لن

                                                                                                                                            
 .مطموس يف األصل] أ. ۱
 .ساقط من األصل]  الصغری.۲
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بث هل األوسط بت هل األوسط ابلفعل أو  ابلفعل ١ثاألصغر  ثأو ابلقوة، والکربی تدل عىل أن لك ما  ّ
هة اليت يه يف الکربی نه اب سلوب  جلابلقوة فاألکرب اثبت هل أو  ع  . م

يل تقض بقونا:قفإن  ل هذا  تحرك«و» نبعض اإلسان اكتب«: ني مابلرضورة لك اكتب  ، ومع هذا ال »ّ
تحرك«ينتج  مابلرضورة بعض اإلسان  سان ابالماكن اخلاص«: لونا؛ وکذكل يصدق ق»ن نلك نطفة إ ّ «
يوان ابلرضورة«و سان  حلك إ ن تج » ّ يوان ابلرضورة«ينوال  سمل أن : قلنا؛ »حلك نطفة  ّأما األول فال  ّ ن ّ

رشط  رشوطة  ية الرضورية يه اليت ال تکون رضورهتا  بالکربی رضورية، وهذا ألن املراد من ا م لقض ّ
تابة زائد عىل املوضوع، ورضورة احلرکة ملا ي رشط دوام وصف ا رشوطة  يه أنه اكتب  لکصدق  ب م ّ عل

نا نقض ثاين، ٢.عليابلفعل، فال تکون الکربی رضورية فال يرد  ل وأما ا سمل أن : قلناّ ّال  ّ ّلك نطفة «ن
سان ابإلماكن اخلاص ية »نإ نع محل أحدهام عىل اآلخر، واإلسا نطفة واإلسان نوعان  ن، وهذا ألن ا ن ت ن ميل ّ
تحقق إال إذا بطل نا نقضتال  نة، فال يرد  نطفة، فال تکون الصغری  يت ا علل   ٣.ممک

ثاينّوأما  لاشلك ا نايف ل شلك، إذ ال  تج يف هذا ا بعض ال  ها اب تني  تالط املطلقة وا ت فا ل ي ل نن بعض ملمکخ
تني يجة رضورية، ابخللف. مبني املقد يه رضورية فا نتومىت اكنت إحدی مقد لت ئوادلامئة اجلزية مع . م

تج نايفتناملطلقة العامة  تج، لعدم ا تني ال  ت دامئة؛ ومع ا ت لن ن  . ملمک
شلكّوأما  ثالث لا تاجئلا ية؛ وابخللف، إن ٤لن فا لك من اشلك بعکس الصغری، إن اكنت الکربی  ل

نة ية؛ وابالفرتاض، إن اكنت جزية  ممکاكنت جزية  ئ فعل  . ئ
شلكوأما  نة عامة، بعکس الرتيالرابع لا يجة  تني فا تاه مو ت فإن اكن مقد ممک ت نم لب ب مث عکس ج

يجة رضورية، بعکس  بة إن اكنت رضورية فا سا بة، فا يه سا يجة؛ وإن اكن إحدی مقد تا نت ل ل ل ت لن مل
بة تني، إن اكنت مو بة؛ وبعکس املقد يجة، إن اكنت الصغری سا جالرتيب مث عکس ا م ت لت وإن اكنت . لن

بة  سا لا بة کربی فلعدم انعاك| أ۱۱۷|ل سا تج؛ أما إذا اكنت ا نة فال  لمطلقة أو  ل ّي ن ّها، وأما إذا اكنت ممک س
تاجئ بعد عکس الرتيب تصغری فلعدم انعاكس ا  .لن

 
ية  رش طالفصل الرابع يف الاقرتاانت ا  ل

تني، أو عن محيل  تصل، أو عن  تني، أو عن محيل و نفصلويه إما أن يکون عن  متصل مم ّ
نفصل تصل و نفصل، أو عن  مو م  . م

تصالتّأما  تج إال إذا اكن الاشرتاك يف جزء اتملا ّ فال  ٍم، أعين مقدم أو اتلتن ٍ واألوسط إن اكن . ّ
هو  يا يف الصغری مقدما يف الکربی  فات ً ً شلكل لكام اكن ج «و» لكام اكن أ ب، فـ ج د«: ل، کقوناّاألول لا
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هو »لكام اكن أ ب، فـ ه ز«فـ» د، فـ ه ز يا فهيام  ف؛ وإن اكن ات ً شلكل ثاين لا لكام اكن أ ب، «: ل، کقونالا
تة إ«و» فـ ج د لبيس ا تة إذا اكن أ ب، فـ ه ز«فـ» ذا اكن ه ز، فـ ج دل لبيس ا ً؛ وإن اكن مقدما »ل

هو  شلكففهيام  ثالث لا قد يکون «فـ» لكام اكن ج د، فـ ه ز«و» ، فـ أ ب١لكام اكن ج د«: ل، کقونالا
هو »إذا اكن أ ب، فـ ه ز يا يف الکربی  ف؛ وإن اكن مقدما يف الصغری ات ً شلكلً  لكام«: ل، کقوناالرابع لا
تاج . »قد يکون إذا اكن أ ب، فـ ه ز«فـ» ولكام اكن ه ز، فـ ج د» اكن ج د، فـ أ ب نورشط اإل

يات  . محللوعدد الرضوب يف هذه األشاكل کام يف ا
تصلّوأما  يةملامحليل وا تصةل وبني ا نه ما يکون الاشرتاك بني اتيل ا تج  محلل فا مل من واحلد األوسط . مل

تصةل ملإن اكن محموال يف اتيل ا هو ً ف موضوعا يف الکربی  شلكً ّلكام اكن أ ب، فلك ج «: ل، کقوناّاألول لا
هو »ّإذا اكن أ ب، فلك ج ه«ينتج » ّلك د ه«و» د ف؛ وإن اكن محموال فهيام  شلكً ثاين لا : ل، کقونالا
؛ »إذا اكن أ ب، فال يشء من ج ه«ينتج » ًدامئا ال يشء من ه د«و» ّلكام اكن أ ب، فلك ج د«

هو وإن اكن موضو فعا فهيام  شلكً ثالث لا ينتج » ّلك د ه«و» ّلكام اكن أ ب، فلك د ج«: ل، کقونالا
بعض ج ه« تصةل محموال»فإذا اكن أ ب،  ً؛ وإن اكن موضوعا ىف اتىل ا مل هو ٢ً شلكف يف الکربی   لا

بعض ج ه«ينتج » ّلك ه د«و» ّلكام اكن أ ب، فلك د ج«: ل، کقوناالرابع وعدد . »٣فإذا اكن أ ب 
ياتالرضوب محلل يف لك شلك عىل هنج ما يف ا ّ. 
نفصالتّوأما  ل فقد يکون الاشرتاك فهيا من جزء اتم، کقوناملا شمس «: ّ لدامئا إما أن تکون ا ّ ً

يل موجودا| ب۱۱۷|طالعة  ًأو ا يل موجودا أو الهنار موجودا«و» لل ًدامئا إما أن يکون ا ً لل لكام «فـ» ً
شمس طالعة فالهنار موجود لن يف جزء غري اتم، کقونا؛ وقد يکو»لاكنت ا ّلك عدد إما زوج أو «: ّ ّ

ّلك عدد إما فرد أو زوج الزوج أو زوج الفرد« فـ٤»ّلك زوج إما زوج الزوج أو زوج الفرد«و» فرد ّ« . 
نفصلّوأما  يه صغری وقد تکون کربیملامحليل وا ية  ف فقد تکون ا ّثال األول. محلل سان «: م نلك إ ّ
سم إما ساکن أو «و» جسم ّلك  ج تحرك«فـ» متحركّ سان إما ساکن أو  ملك إ ّ ن ثاين. »ّ لثال ا ّلك «: م

ساويني«و» ّعدد إما زوج أو فرد سم  تلك زوج  مبنق م ساويني«فـ» ّ سم  تلك عدد إما فرد أو  مبنق م ّ« . 
تصةل قد تکون صغری وقد تکون کربی نفصل فا تصل وا ملوأما ا مل مل فإن اكنت صغری، . ّ

ّثال األول. ّيکون يف جزء غري اتمّفاالشرتاك قد يکون يف جزء اتم وقد  شمس طالعة «: م للكام اكنت ا
يل موجود«و» فالهنار موجود للدامئا اما أن يکون الهنار موجودا أو ا ً ّ شمس طالعة «فـ» ً للكام اكنت ا

يس مبوجود يل  لفا ثاين. »لل لثال ا سم«: م هو  ساان  جإن اكن هذا إ فن سم إما ساکن أو «و» ً ّلك  ج ّ
تحركإن اكن هذا«فـ» متحرك هو إما ساکن أو  ساان  م إ ّف ً ثل قونا٥وإن اكنت. »ن تصةل کربی،  ل ا مف : مل
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يل موجود« شمس طالعة أو ا للدامئا إما أن تکون ا ل ّ يس مبوجود«و» ً يل موجودا فالهنار  للكام اكن ا ً » لل
يس مبوجود«فـ شمس طالعة فالهنار  للكام مل تکن ا  .»ل

 
ية  نا ياسات الا ئالفصل اخلامس يف ا ثت  سـلق

يةلوارش لكية املوضوعة ال بد وأن تکون  تج عني . ّط ناء عني املقدم  تصةل فا نويه إن اكنت  ث يم سـت
تايل، کقونا لا يوان«: ل هو  ساان  حإن اكن هذا ا ف ً سان«، »ن ننه إ ّ تج »لک يوان«فين،  حأنه  ناء »ّ سـتث؛ وا

يض املقدم، کقونا تج  تايل  ليض ا ي نقل ن يوان«: نق هو  ساان  حإن اكن هذا إ ف ً يس «، »ن حبنه  ل ، »يوانلک
سان« يس بإ نهو  ل تايل أمع، کام يف . »ف تج، الحامتل کون ا يض املقدم فال  تايل و ناء عني ا ّوأما ا ل ي ل نت نق ث سـ ّ

ثال املذکور  . ملا
ية فإما أن تکون ذات جزئني أو ذات أجزاء نفصةل  ّوإن اكنت  يق فإن اكنت ذات جزئني . حقم

يض اآلخر؛ وا| أ۱۱۸| تج  ناء عني أهيام اكن،  ثفا نق ن تث ي سـت تج عني اآلخر؛ ّسـ يض أهيام اكن،  نناء  ينق
ًدامئا إما أن يکون هذا العدد زوجا أو فردا«: لکقونا ً يس بفرد«، »لکنه زوج«، »ًّ لهو  يس «؛ »ف لنه  لک
يس زوج«، »لکنه فرد«؛ »فهو زوج«، »بفرد لهو  يس بزوج«؛ »ف لنه   . »فهو فرد«، »لک

يض تج  ناء عني أهيا اكن،  نقوإن اكنت ذات أجزاء فا ن يث ّت تج سـ يض أهيا اكن،  ناء  بوايق؛ وا ن ا نق يث ت ّل سـ
ية األجزاء؛ کقونا لنفصةل مربة من  بقک ساواي«: م ًإما أن يکون العدد زائدا عىل اآلخر أو انقصا أو  م ً ً ّ« ،

ساو«، »لکنه زائد« ناقص وال  ٍيس  م ب يس بزائد«؛ »فل لنه  ساو«، »لک ٍهو إما انقص أو  م ّ  . »ف
يض اآلخر؛ کقوناسـتثوإن اكنت مانعة امجلع دون اخللو فا تج  لناء عني أهيام اكن،  نقي ن إما أن «: ّ

ًيکون هذا اليشء جحرا أو جشرا شجر«، »لکنه جحر«، »ً بيس  . »فليس حبجر«، »لکنه جشر«؛ »فل
هام عىل الکذب تج، جلواز اجامت يض فال  ناء ا عوأما ا ن نق يث لت سـ ّ . 

تج  يض أهيام اكن،  ناء  نوإن اكنت مانعة اخللو دون امجلع فا نق يث ّت ّإما أن «: لعني اآلخر؛ کقوناسـ
بحر وإما أن ال يغرق ُيکون زيد يف ا ّ بحر«، »ل يس يف ا لنه  ل ُهو ال يغرق«، »لک ُنه يغرق«؛ »ف ، »لک

بحر« ليکون يف ا هام عىل الصدق. »١ف تج، جلواز اجامت ناء العني فال  عوأما ا ن يث سـت ّ. 
 

ياسات املربة  سادس يف ا کالفصل ا  لقل
نة ملقد ثرية  ياسات  يّويه  مبک يجة املطلوبةق تج  ياس ا تميت ا نلق للن ، ويه اليت موصوةلّويه إما . مل

يجة، ومقدمة أخری، کقونا تاجئ ابلفعل، مأخؤذة اترة  ليذکر فهيا ا ن ًن ً ت ً ً » ّلك ب أ«و» ّلك ج ب«: ل
ّلك ج «فـ» ّلك د ه«و» ّلك ج د«مث » ّلك ج د«فـ» ّلك أ د«و» ّلك ج أ«: مث نقول» ّلك ج أ«فـ
تاجئ وتطوی، کقونامفصوةلّطلوب؛ وإما ، وهکذا إىل امل»ه ل، ويه اليت تفصل مهنا ا ُن لُ » ّلك ج ب«: َ
 . »ّلك ج ه«فـ» ّلك د ه«و» ّلك أ د«و» ّلك ب أ«و

                                                                                                                                            
بحر. ۱ ليکون يف ا  .ساقط من األصل] ف
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ثاهل يضه؛  بت املطلوب بإبطال  هو اذلي  ياس اخللف،  مومن مجةل املربات  نق ث ف يق إن مل يصدق : ک
عىل » ّلك ج أ«ّأهنا مقدمة صادقة، فـعىل » ّلك ب أ«، و»ّلك ج ب«فـ» ليس بعض ج ب«: لقونا

يضه حق، فـ نقأن   .»ليس بعض ج ب«ّ
 

 املقصد اخلامس
 ثالثة فصول

ية  ياسات الربها نالفصل األول يف ا لق ّ 
تفادة مهنا| ب۱۱۸|الربهان  بول وإما  بة ا ية، إما وا سـياس مؤلف من مقدمات  من ّي لقّ ج . يقق
بولواملقدمات  بة ا لقالوا نافج تة أ ص  ش: سـ مأويات، و تواترات، ل يات، و ماهدات، وجمرابت، وحد سـ

ها ياساهتا  معوقضااي  بة بعض أجزاهئا إىل لاألوياتّأما . ق ـي قضااي يوجهبا العقل ذلاته ويکفي يف  سـ  نف ه
بب من خارج، اكحلمك بأن  شاهدة و ّبعض تصور تكل األجزاء من غري  س م ُ ّ » ّاللك أعظم من اجلزء«ٍ

شاهداتوأما . »ثالواحد نصف الانني«و شاهدة من قوی ظاهرة أو ف ملا ًـي اليت حيمك العقل هبا  ُ ٍ مل ه
نة، اكحلمك بأن  ّاب ئة«ط شمس  يا نار حمرقة«و» مضل . »ناإلسان هل خوف وغضب ورمحة وأنفة«ّوأن » لا

شاهدة، اكحلمك بأن اجملرابتّوأما  ـي اليت حتمك العقل هبا بعد تکرير ا  ّ مل هل للصفراء«هف سقمويا  مسا ن ؛ »ل
ياس خفي من هجة  يه  قو يس ابتفايق، بل هو من «ّأنه ف هو  نه أکرثي؛  يا ملا اكن أکرثاي؛  للو اكن اتفا ف لک ًق ً

بعه طتىض  ياتوأما . »مق شاهدة، کقوناسـاحلد ـي اليت حيمك هبا من هل قوة يف العقل بعد تکرر ا ل  مل : هف
شمس« تفاد من ا لنور القمر  بعد من » مسـ بب القرب وا يه  نور  تالف ا شاهدة ا تکرر  لبعد ما  ل م سي ف بخ
تواتراتوأما . ١شمسلا شعر بأهنا ملا هادات بعد أن  يا لکرثة ا نفس حکام  ـي اليت حتمك هبا ا  ّ ي ن ل شف له ً يقي ً

تواطؤ، اكحلمك بأن  نعة ويکون األمن حاصال من ا ّغري  ل ًت هرت «مم بوة و سالم، ادعی ا يه ا ظمحمدا،  ن ل لعل ّ ً
نحرص يف عدد؛ . »املعجزات عىل يده يقني غري  هادات املوقعة  بلغ ا مو ش للم يقني ل يد ا يل مهنا  لفرب  يفقل ّ

ثري نه . لکدون ا ند العقل،  بول  تواتر، وإن اكن واجب ا تجربة واحلدس وا تفاد من ا يقني ا لکوا علق ل ل سـ ملل
هاّوأما . ليس جحة عىل الغري ياساهتا  معالقضااي اليت  بب وسط حارض يف ق ـي اليت حيمك العقل هبا  س  به ف
ساويني «، والوسط هو»األربعة زوج«ّاذلهن، اكحلمك بأن  سام  تالا  . »مبنق

هو  نا  يجة خارجا وذ بة طريف ا فواحلد األوسط يف الربهان إن اكن عةل  ًت هً ن لسـ : ل، کقونابرهان لـِملن
نار« سوسة ا بة  لهذه ا مم نار حمرتق«و» خلشـ سوس ا للك  مم بة حمرتقة«فـ» ّ ؛ وإن اكن »خلشـهذه ا
بة يف اذلهن دون اخلارج| أ۱۱۹| هو ٢للنسـعةل  بة حمرتقة«: نال، کقوّإن برهانف  ّلك «و» خلشـهذه ا

نار سوس ا لحمرتق  نار«فـ» مم سوسة ا بة  لهذه ا مم شرتط يف برهان المل أن يکون األوسط . »خلشـ ّوال  ي
يوان«: لعةل لألکرب بل عةل لوجوده يف األصغر، کقونا سان  حلك إ ن سم«و» ّ يوان  جلك  ح ّلك «فـ» ّ

                                                                                                                                            
شمس. ۱  .ساقط من األصل] لا
 .ساقط من األصل] يف اذلهن دون اخلارج. ۲
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سم سان  جإ  . »ن
يه عن أعراضه اذل بحث  فوموضوع لك عمل ما  نا ما يلحق اليشء ال ي ية؛ ويعين ابذلايت ها ها ت
ية سب أمر أمع خارج عن املا هبب أمر أخص وال  ٍب َّ ٍ  .بس

 
ية  ست برها ياسات اليت  ثاين يف ا نالفصل ا ي لل  لق

سام ية: قويه عىل أ ية، وشعرية، ومغا ية، وخطا لطجد ب يةّأما . ل تألف من مقدمات لاجلد ـي اليت  ي  هف
سلمة مهورة أو  هوراتّأما . مش ناسملشا تصديق هبا معوم اعرتاف ا بب ا ـي قضااي  ل  ل سف  آراءمفهنا . ه

ٍ لو خيل العقل وذاته دون قوی وانفعاالت من عادات ورشائع وآداب مل حيمك هبا ذلاته، اكحلمك محمودة ً ُ َ ّ ُ
سن«ّبأن  يح«و» حالعدل  تأنس مبا وراء »قبالظمل  سه أهنا خلقت دفعة ومل  سـ؛ ولو قدر الاسان  نف ين ً ُ ّّ َ َ
نظر ومهنا اكذبة ال وجه إىل . ل حيمك هبا، خبالف األوياتعقهل مل ها اب لومهنا قضااي صادقة ميکن  تصحيح

سلامتّوأما . تصحيحها يه الالكم يف دفعهملا سمل من اخلصم وبىن  ـي القضااي اليت  عل  ت يُف ّه ُ . 
ياساتّوأما  ية لقا بوةلباخلطا نونة أو  تألف من مقدمات  ـي اليت  مق  مظه ي نوانتأما . ف هـي اليت ف ملظا

باعا للظن ّحيمك هبا ا ً يضه. ت شعور بإماكن  نقوالظن هو احلمك بأن اليشء کذا مع ا ل ّ ـي . ّ بوالت  هوأما ا فملق ّ
يف اتفق يه  تقد  سن به الظن، إما نيب أو إمام أو خشص  کاليت تؤخذ ممن  مع فحي َ ّ ُ ُ. 

ياساتّوأما  ية لقا ية اكذبةلطاملغا تألف من مقدمات و ـي اليت  مه  ت وجهبا الومه ويه قضااي ي. هف
ّاإلساين، اكحلمك بأن  يه ابحلس«ن شار إ هة و ّلك موجود يف ا ل م جل ها وإال لاكنت . »ّ ّولوال أن العقل د َفع َ ّ
تعدي . لمأخوذة من األويات ند ا يه الومه و يض ما  تجة  ساعد العقل يف مقدمات  لوالومه  ع تض ن يقي ل نقم

يجة  بول ما حمك به العقل| ب۱۱۹|لنتإىل ا  . قيرجع الومه عن 
ياساتّأما و شعرية لقا يةللا تألف عن مقدمات  ـي اليت  تخ  ت مف ند . ه نفس  عويه قضااي تؤثر يف ا ل ّ

سطٍ، صادقة اكنت أو اكذبة، کقونا بض أو  لالورود علهيا  ًب ٍ يال«: بق سـإن امخلر ايقوت  ِّفريغب، » ّ ُ
يأة«و سل مرة  مقا ّ ِّنفر» لع تعمل للرت. فُي تجاج وإنام  تعمل لال ياسات ال  سـوهذه ا ّ تسـ حت نفريلق تيب وا  .لغ

 
تفرقة ثالث يف أمور  مالفصل ا  ل

ياس الضمريمهنا  يحذف کرباه يف اذلکر ١، وهولقا تني  ياس مرکب من مقد ُ أن حيصل يف العقل  ف م ق
ترص عىل إيراد الصغری، إما لوضوح الکربی وإما لکذهبا ّو ّ ّثال األول أن نقول. يق ئان«: م  ٢لشيهذان ا

ساواين هام  مساواين ليشء واحد،  نه الکربی لوضوهحا، ويه قونا، حف»فم لذف  ساويني «: م مولك  ّ
ساواين هام  مليشء واحد  ثاين. »ف لثال ا هو سارق«: م يل،  ففالن يطوف اب ، حفذف کرباه لکذهبا، »لل

                                                                                                                                            
ياس الضمري وهو. ۱ لقتفرقة مهنا ا بارة کأهنا هکذامطموس ] م يه خبط جديد  تب  عيف األصل، و عل نص  اليت: ک ياق ا بت من  نه؛ وا لکام ذکر  سـ ملثع

ياس ما يف   .لألهبري)  ب۸۹ (املطالعقو
ئان. ۲ بارة کأهنا هکذا] لشيهذان ا يه خبط جديد  تب  عمطموس يف األصل، و  عل نه ما«: ک نص»ماملراد  ياق ا بت من  ل؛ وا سـ  .ملث
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هو سارق«: لويه قونا يل  فولك من يطوف اب لل ّ« . 
بديل لفظ بلفظ، کقواملطلوب عىل املصادرةومهنا  بت، ويه أن جيعل املطلوب مقدمة  ً ّلك «: لناُ
رش سان  بإ تفکر«و» ن رش  ملك  ب تفکر«فـ» ّ سان  ملك إ ن نع »ّ م؛ فالکربی واملطلوب يشء واحد، مفن 

نع الکربی  .ماملطلوب 
تقراءومهنا  هو احلمك عىل لكي لوجوده يف أکرث جزياته، کقوناسـالا ل  ئ يور «: ف لطاإلسان وادلواب وا ّن

يوان حيرك فکه األسفل«فـ» ّحترك فکه األسفل حلك  يايس أن يقالو. »ّ ُطريق إيراده عىل الهنج ا : لق
يوان حيرك فکه األسفل« يور حترك فکه األسفل، فلك  حإن اكن اإلسان وادلواب وا ّ ّ لط ، لکن املقدم »ّن

ثهل تايل  محق، فا ية. ل يجة  ية اكنت ا يه ملا اكنت  ية املوضوعة  رش نوا ن ن ظط ل تظ ف  .ل
يلومهنا  هو احلمك عىل جزيئ لوجوده يف جزيئ آخر،لمتثا ناء مؤلف؛ والفكل مؤلف؛ «: ل کقوناف  ّا ّ لب

ناء حادث؛ فالفكل حادث وصورته ية هکذا١لبوا يا سـ ا ناء حاداث، فلك مؤلف حادث«: لق ّإن اكن ا ً ، »لب
ناء حادث« » ّلك مؤلف حادث«و» الفلک مؤلف«: ؛ مث نقول»ّلك مؤلف حادث«، فـ»لبلکن ا
 . »الفكل حادث«فـ

نطق ملويکن هذا آخر الالكم يف ا ُل َ. 
 .امحلد  رب العاملنيو
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