
http://YaAlee.ir  http://YaAlee.Com   (صلوات اهلل و سالمه عليهم)البيت أهل فقه   

1 

http://1Zekr.ir  http://1Zekr.Com   علميّه قم حوزه دروس   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 شرح فارسی جزء دوم کتاب المنطق مرحوم عالمه محمدرضا مظفر ره و منطق تعليمی

 

 تأليف آيت اهلل استاد قادر حيدری فسائی شيرازی دامت برکاته

 

http://1Zekr.ir  علميّه قم حوزه دروس  http://1Zekr.Com 

http://YaAlee.ir  (صلوات اهلل و سالمه عليهم)البيت أهل فقه  http://YaAlee.com 

Copyright ©1Zekr.Com 
Copyright ©YaAlee.Com 

 

 

  مقدمه

 وجود دارد:   دو فصل  کتاب  چهارم  در باب 

از   فصل  در اين  مستوی  وعكس  نقيض  وعكس  تناقض  قضايا همچون  احكام  در بارة  دوم  فصل  آن  واقسام  قضيه  در بارة  اول  فصل 

 شود.  می  شروع 171  صفحة

 .    جازم  يا خبر يا عقد يا قول  قضيه  ـ   تعريف 1  كتهن 

  کانت  . ان زيد بقائم  ، ليس : زيد قائم مثل  است  صحيح  يا کذب  صدق  امر به  کردن  متصف  شود که می  گفته  تامی  مرکب  به  قضيه 

 فالنهار موجود.   طالعة  الشمس

 : است  شده  تشكيل  از دو قسمت  تعريف  اين 

  است  تام  خبر مرکب  شود چون خبر وانشاء می  شامل  باشد که می  قريب  جنس  در تعريف  تام  ... مرکب است  تامی  :   مرکب  الف 

 . است  تام  انشاء مرکب  که  چنان

انشاء را از   باشد که خبر می  برای  ويا فصلب  خاص  عرض  از تعريف  بخش  اين»  است  صحيح  يا کذب  صدق  او به  کردن  متصف:   »  ب 

  توضيح  با اين  مانند اضرب  نيست  صحيح  يا کذب  صدق  او به  اتصاف  که  است  تامی  انشاء مرکب  اينكه  دليل  کند. به می  خبر خارج  تعريف

 .     است  يا حد تام  تام  شد رسم  خبر ارائه  برای  که  تعريفی

 انشاء   ـ   تعريف 1  نكته 

  که  نيست  از واقيعتی  انشاء حاکی  اينكه  دليل  به  نيست  هيچ  وکذب  صدق  او به  کردن  متصف  شود که می  گفته  تامی  مرکب  شاء بهان 

 .    نماييم  کذب  به  نباشد او را متصف  واگر مظابق  نماييم  صدق  به  با او باشد او را متصف  اگر مظابق

 شاء خبر وان  بر تعريف  اشكال 

شوند مثال اگر  می  کذب  به  متصف  واجد وغيره  انسان  آرزو کردن  به  غنی  انسان  ، سؤال عالم  انسان  استفهام  از انشاءها از قبيل  بعضی 

در   است  ومنال  مال  اراید  که  ويا اگر انسانی  است  دروغ  کالم  اين  گوييم ؟ می زيد قائم  نمود: هل  سؤال  زيد است  قيام  به  عالم  که  انسانی

 .  است  دروغ  کالم  : اين گوييم درهما می  : أعطنی نمود وگفت  مالی  کمك  خواست

 .  اخبار نيست  مانع  تعريف  شوند پس خبر می  در تعريف  اوال داخل  از انشاءات  گونه  اين 

 .  اد نيستافر  انشاء جامع  تعريف  شوند پس می  انشاء خارج  ثانيا: از تعريف 

 .  افراد نيست  انشاء جامع  وتعريف  اغيار نيست  خبر مانع  : تعريف اشكال  خالصه 

  دو چنين  اين  تعريف  صورت  . در اين ( است قيد )لذاته  شود وآن می  خبر وانشاء اضافه  تعريف  قيد به  يك  اشكال  اين  حل  : برای جواب 

يا   صدق  به  خود او متصف  که  است  تامی  خبر مرکب  يعنی  لذاته  أو الكذب  بالصدق  نصفه  أن  يصح  الذی  التام  المرکب  هی  شود: القضيه می

 شود.  می  کذب



http://YaAlee.ir  http://YaAlee.Com   (صلوات اهلل و سالمه عليهم)البيت أهل فقه   

2 

http://1Zekr.ir  http://1Zekr.Com   علميّه قم حوزه دروس   

  ومعنای  معلول  شوند بكله  نم  يا کذب  صدق  به  متصف  انشاءات  خود اين  شود، چون می  بر طرف  قيد اشكال  اين  کردن  با اضافه 

خبر   تعريف  واز تعريف  انشاء بوده  در تعريف  امور داخل  ولذا اين  است  شده  متصف  کذب  به  است  خبری  کلمی  که  انشاءات  اين  التزامی

 باشد.  می  خارج

  انشاءات  اين  که  بر اين  دليل  واجد نيستم  ، من چيز هستم  بی  ، من هستم  جاهل  عبارتند از: من  ترتيب  به  انشاءات  اين  التزامی  مدلول 

  ونياز وتمنّا از فقدان  از حاجت  وسوال  از جهل  هميشه  حقيقی  استفهام  که  است   باشد اين خبر می  هستند که  التزامی  معنای  يك  دارای

  اين  اش کند الزمه می  سوال  که  دهد ويا کسی خود می  خبر از جهل  که  است  اين  اش کند الزمه می  استفهام  که  کسی  شود. پس می  ناشی

  صدق  به  خبر هستند متصف  که  لوازم  دهد اين خود می  کند خبر  از فاقديّت می  تمنّی  که  دهد ويا کسی خود می  خبر از حاجت  که  است

 .  انشاءات  خود اين  شوند نه می  يا کذب

  تعريف  شد. چون  قيد اضافه  اين  تر شدن واضح  برای  وارد نبود ولی  عريفت  به  شد باز اشكال نمی  اضافه  هم»  لذاته»: اگر قيد  توجه 

 بود:   قيد چنين  اين  اضافة  خبر وانشاء بدون

 شد.   تصريح  اين  بيشتر به  وضوح  برای  وارد نبود ولی  اشكال  بود با هم  نيآمده»  لذاته»: اگر قيد  خالصه 

 .  است  متوجه  وانفصال  اتصال  به  شود بلكه نمی  متوجه  قضيه  اجزای  به  وکذب  صدق  شرظيه  ـ   در قضيه 1  نكته 

 .     بـ: معقوله  :   ملفوظه  :  الف است  بر دو قسم  ـ   قضيه 1  نكته 

 شود   . می  هر دو قسم  شامل  تعريف 

 .     است  غير از تصديق  قضيه  نظر بعضی  ـ   طبق 3  نكته 

 .  جزء است  اسم  به  کل  نامگذاری  از باب  قضيه  به  قضيه  نامگذاری ـ   4  نكته 

 :  است  بر دو قسم  تقسيم  در يك  قضيه 

  اتحاد ونفی  ويا نفی  چيزی  برای  چيزی  وثبوت  بودن  يكی  اتحاد يعنی  به  در امر حكم  شد که می  گفته  ای قضيه  به  حمليه  ـ قضيه1 

 .  بمؤمن  الكاذب  ، ليس معدن  : الحديد معدن مثال  است  شده  چيزی  برای  چيزی  ثبوت

 .  است  شده  نفی  از کاذب  مؤمن  دوم  . در مثال است  حديد شده  برای  معدن  ثبوت  به  حكم  در مثا اول 

 باشد.   شده  تشكيل  از قضيه  اوال حد اقل  شود که می  گفته  ای قضيه  به  شرطيه  ـ قضيه3 

  باشد ويا عدم می  ونبونيت  وجدائی  وپيوند ويا انفصال  ووابستگی  اتصال  نست  اين  وجود دارد که  نسبت  يك  دو قضيه  ثانيا بيناين 

 فالنهار موجود.   الشمس  : اذا اشرقت وانفصا مثال  اتصال

بر قرار   وتوقف  وابستگی  باشند نسبت می  حمليه  قضيه  كي  هر کدام  ( و )النهار موجود( که الشمس  )اشرقت  جملة  بين  قضيه  در اين 

  باشند نسبت می  حميلة  قضية  يك  هر کدام  ( که مرکب  مفرد( و )اللفظ  )اللفظ  دو جمله  بين  قضيه  در اين  مفرد او مرکب  . اللفظ است

 .     بر قرار است  وجدايی  انفصال

 .  است  حكميه  ونست  رابطه  بر حسب  تقسمی  يهوشرط  حميله  به  قضيه  : تقسيم نكته 

 .    است  يا متعاند باشد شرطيه  تالزم  واگر از نوع  باشد حمليه  اتحادی  اگر رابطه 

 :  است  بر دو قسم  شرطيه  قضيه 

  شرطيه  باشد قضيه  وتوقف  وستگیوپي  ووابستگی  اتصالی  وجود دارد نسبت  شرطيه  دو قضية  ميان  که  اگر نسبتی  متصله  : شرطيه الف 

  وابستگی  نسبت  والنهار موجود است  طالعة  الشمس  کانت  بين  که  فالنهار موجود نسبتی  طالعة  الشمس  کانت  : ان گويند. مثال  متصله

 آيد.  نيز می آمد وجود نهار  خورشيد که  طلوع  که  طوری  به  خورشيد است  طلوع  به  وجود نهار وابسته  يعنی  است

  منفصله  شرطيه  قضيه  باشد به  توقف  وعدتم  وبيدنيت  انفصا وجدايی  وجود دارد نسبت  در قضيه  که  اگر نسبتی  منفصله  : شرطيه ب 

  عناد وبينونيت  يهدو قض  اين  بين  يعنی  است  انفصال  نسبت  و العدد فرد است  العدد زوج  بين  که  او فرد نسبتی  : العدد زوج گويند. مثال

 .  است

 ».  ، هر زمان که  ، هنگامی اگر، هرگاه»  ودر فارسی  شرط  ادات  همان  در عبی  اتصال  : ادات نكته 

  انفصال  شود و ادات نمی  متص  شرط  از ادات  يكی  به»  ليس»  لفظ  شود ودر عربی می  اضافه»  که  نيست  چنين»  لفظ  فقط  ودر سالبه 

 ».  است  قبيل  از اين  أو والفاظیإما، »

 :  است  بر دو قسم  متصله  شرطيه  وچه  منفصله  شرطيه  وچه  حمليه  چه  قضيه 
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 .  است  شده  چيزی  برای  چيزی  ثبوت  به  حكم  در آن  که  است  : آن موجبه  ـ حمليه  : موجبه الف 

 باشد.   ووابستگی  اتصال  ضيهدو ق  بين  نسبت  که  است  : آن موجبه  متصله  شرطيه 

 باشد.   وبينونيت  انفصال  دو قضيه  بين  نسبت  که  است  : آن موجبه  منفصله  شرطيه 

 أو فرد.   فالنهار موجود، العدد زوج  طالعة  المشس  کانت  ، ان : زيد قائم مثال 

 .  است  شده  چيزی  برای  چيزی  ثبوت  عدم  به  در او حكم  که  است  : آن سالبه  ـ حمليه  بـ: سالبه 

 باشد.   اتصال  نفی  دو قضيه  بين  نست  که  است  : آن سالبه  متصله  شرطيه 

 باشد.   عناد وانفصال  نفی  نسبت  که  است  : آن سالبه  منفصله  شرطيه 

منقسما   يكون  زوجا و إما ان  يكون  دد اما أنالع  موجودا، ليس  الليل  کان  طالعة  الشمس  کلما کانت  زيد قائما، ليس  : ليس مثال 

 .  بمتساويين

در   واتصال  وانفصال  حمل  عمل  معنای  چون  است  حقيقت  طريق  به  ومنفصله  ومتصله  حمليه  به  موجبه  قضيه  ـ   نامگذاری 1  نكته 

 .     مجاز است  طريق  به  کند واما سالبه پيدا می  تحقق  موجبه

 گويند.  می  قضيه  کيف  وسلب  ـ   بر ايجاب 1  نكته 

  امتياز بين  دارد واما وجه  شباهت  منفصله  قضيه  به  قضيه  اين  است  المحمول  مرددة  ، حملية حمليه  قضايای  از انواع  ـ   يكی 3  نكته 

 .  است  بالعكس  د ودر منفصلهشو می  انفصا مقدم  بر ادات  موضوع  المحمول  در مردّده  که  است  دو در اين  اين

 ».  منفصله»او جميعها   بانتفاء أحد أجزائه  المرکب  : إما ينتفی مثال 

 »   .  المحمول  مردّدة»او جميعها   إما بانتفاء أحد أجزائه  ينتفی  المرکب 

 .  است  شده  جزء تشكيل  از سه  نظريه  يك  طبق  حمليه  ـ   قضيه 1  نكته 

بار   او حكمی  وسيلة  به  که  است  آن  به  يا محكوم  شود. بـ: محمول بار می  بر او حكمی  که  است  آن  عليه  ويا محكوم  : موضوع الف 

 گويند.   کند رابطه می  نسبت  بر اين  داللت  که  آنچه  به  وعدل  موضوع  بين  شود. جـ: نسبت می

 وجود دارد واال مفيد نبود.   نسبتی  گويند    زيد وقائم  محمول»  قائم»  وبه  موضوع» زيد»  به  : زيد قائم مثال 

 

 

 

 .  است  شده  جزء تشكيل  نيز از سه  شرطيه  ـ   قضيه 2  نكته 

  الیوت  مقدم  بين  گويند. جـ: نسبت  تالی  شرطيه  وجزاء در قضية  جواب  به  گويند. بـ: تالی  مقدم  شرطيه  در قضيه  شرط  به  : مقدم الف 

 گويند.   کند رابطه می  نسبت  بر اين  داللت  که  آنچه  به

  نسبت  دو قضيه  اين  گويند. بين  تالی» النهار موجودا  کان»بر   ، مقدم الشمس  اشرقت»النهار موجودا:   کان  الشمس  : اذا اشرقت مثال 

 گويند.  می  رابطه» اذا»  وبه  بر قرار است  اتصال

  مثال در اذا اشرقت  است  والزم  جزء تالی  وکدام  وملزوم  جزء مقدم  کدام  دارد که  داللت  قضيه  طبيعت  متطله  شرطيه  تذکر: هر قضيه 

  قضيه  طبيعت  که  منفصله  شرطيه  قضيه  بر خالف  است  دوم  برای  علت  اول  چون  است  النهار           ووجود نهار تالی  کانت  الشمس

نيز معاند با   ء ديگ شی  آن  که  است  آن  ء ديگر مستلزم ء يا شی شی  عناد يك  چون  است  جزء تالی  وکدام  جزء مقدم  کدام  رد کهندا  داللت

  از متصله  وتبعيت  متصله  به  الحاق  از باب  ولی  ويا بالعكس  بناميم  را تالی  وجزء دوم  را مقدم  جزء اول  ندارد که  باشد ولذا تفاوت  ء اول شی

 گويند   .   تالی  جزء دوم  وبه  مقدّم  جزء اول  به

 وفاء جزاء   شرط  ادات  متصله  در شرطيه  :  رابطه فائده 

 باشد   .  إمّا و أو می  چون  هم  ادات  منفصله  ودر شرطيه 

 دارد:   دو صورت  حمليه  قضية 

 گويند.   ومخصوص  شخصيه  قضيه  به  صورت  شد در اينبا می  حقيقی  جزئی  قضيه  موضوع  مرتبه  : يك الف 

 نامد.  می  شاخصه  اشراق  ، شيخ ، هذا انسان اهلل  : محمد رسول مثل 

 دارد:   مخصوص  اسم  در هر حالتی  کند که پيدا می  حالت  سه  قضيه  صورت  باشد در اين می  کلی  حمليه  قضيه  موضوع  مرتبه  بـ: يك 
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خود   برای  ديگر محمول  عبارت  به  نظر از افرادش  با قطع  است  کلّی  مراد معنای  يعنی  هو است  حيث  من  مراد از کلّی  مرتبه  ـ يك1 

افراد   نه  است  موضوع  وچيستی  وحقيقت  طبيعت  برای  حكم  گونيد. چون  طبيعيه  قضيه  به  صورت  در اين  افراد آن  نه  است  کلّی  معنای

  خود معنای  از برای  محمول  امثله  اين  در تمامی  خاص  عرض  ، الضاحك فصل  ، الناطق جنس  ، الحيوان نوع  : االنسان کلّی  : االنسان المث  آن

 شوند.  و... نمی  وجنس  ونوع  کلی  به  افراد متصف  وچون  افراد موضوع  نه  است  کلی

  همچون  تا کلّی  است  شده  آورده  کلی  صورت  به  موضوع  در قضيه  ولی  کلی  معنای  نه  است  افراد کلی  برای  حكم  مرتبه  ـ يك2 

مقدار از افراد   چه  برای  محمول  که  است  نشده  مقدار افراد بيان  در قضيه  افراد قرار گيرد ولی  برای  دهد وعنوان می  افراد را نشان  ای آينه

  مانده  متروك  ای قضيه  مقدار افراد در چنين  بيان  گويند. چون  مهمله  قضيه  به  صورت  اند. در اين فتهقرار گر  موضوع  باشد که می  کلی

  است  نشده  بيان  ولی  افراد است  برای  وحكم  است  کلی  موضوع  دو مثال  در اين  خادمهم  القوم  خسر، رئيس  فی  : االنسان . مثال است  مانده

 افراد.   بعضی  يا برای  اراد است  مامیت  برای  حكم  که

  برای  آيا حكم  که  است  شده  مشخص  در قضيه  مقدار افراد موضوع  ولی  کلی  معنای  نه  است  افراد کلی  برای  حكم  مرتبه  ـ يك3 

 گونيد.   يا مسوّره  محصوره  قضيه  به  صورت  افراد در اين  بعضی  يا برای  افراد است  تمامی

 

   است  بر دو نوع  مقدار افراد موضوع  از جهت  قضيه 

 .  معصوم  امام  : کل باشد مثل  افراد موضوع  تمامی  برای  حكم  که  : در صوتی : کليّه الف 

 .  يكذبون  االنسان  : بعض افراد باشد مثل  بعضی  بری  حكم  که  : در صورتی بـ: جزئيه 

   سينا در اشارات  ابن  کالم 

  يا عموم  وجود ندارد بلكه  محمله  قضية  عرب  شود در زبان  خصوصيت  باعث  تنوين  شود و دخول  وشمول  عموميّت  باعث  ر وجود الاگ 

  ونحو است  بالغت  علم  به  امور هستند يا خير مربوط  مفيد اين  وتنوين  آيا ال  گيرند ولی قرار می  ولذا جزء محصوره  هستند ويا خصوص

 .     کنيم نمی  را با آنها مخلوط  منطقوما 

  به  اشاره  ال  وسيلة  به  باشد آنگاه  حقيقت  برای  ال  که  وجود دارد زمانی  محمله  قضيه  عرب  در کالم  که  است  اين  حق  مصنف  کالم 

باشد در   استغراق  برای  حقيقت  اگر ال  ولی  است  شده  مشخص  مقدار افراد موضوع  ، ولی افراد مدخول  شود با نظر به  آن  مدخول  ماهيّت

خسر اال   فی  . مثال در االنسان است  الزم  يا خير قرينه  است  مفيد عموم  حقيقت  ال  اينكه  تعيين  . اما برای است  مفيد عموم  صورت  اين

 باشد.  می  استغراق  حقيت  افراد از ال  که  است  آمنوا استثناء قرينه  الذين

   و محصوره  ، مهملة ، طبيعيه : شخصيه است  بر چهار قسم  اعتبار موضوع  به  شد قضيه  ـ   گته 1  نكته 

  ، عكس ، تضاد، تداخل : تناقض شود از قبيل می  مطرح  در آينده  که  شود ولذا مباحثی می  بحث  محصوره  تنها از قضية  منطق  در علم 

 .  است  محصوره  قضية  در بارةو... تماما   مستوی  ، عكس نقيض

 شود.  نمی  بحث  ومهمله  وطبيعيه  شخصيه  از قضية  منطق  چرا در علم  شود که  داده  بايد توضيح  نكته  ـ   در اين 1  نكته 

و...   (، زيد قائم )ص  اهلل  محمد رسول  ، همچون شخصيه  از قضايای  منطق  در علم  رود ولی زياد بكار می  در محاورات  شخصيه  اما قضية 

 شود:  نمی  بحث  دو دليل  به

 ندارد.   تناسبی  شخصيه  با قضايای  که  است  کلی  مسائل  سلسله  يك  علوم  بقية  مسائل  شود مثل می  بحث  منطق  در علم  که  مسايلی 

گيرد  قرار می  مورد استاده  ودانشی  در هر علم  که  است  قانونها وقواعد عمومی  سسله  شود يك می  مطرح  منطق  در علم  که  بـ: وسايلی 

 ندارد  .   تناسبی  شخصيه  با قضيه  کلی  قانون  وبيان

 باشند  .  می  واعتباری  ارزش  و... دارای  ، جغرافيا در جهان تاريخ  مثل  غير استداللی  در علوم  شخصيه  ـ   قضايای 1   فائده 

  تغيّر وعدم  عدم  دليل  به  نيست  جزئيات  از شناختن  کمالی  شود چون نمی  ـ بخصوصها ـ اصال بحث  خصيهش  ـ   از قضية 1   فائده 

 شود  .  می  بحث  از شخصيه  محصورات  در ضمن  آنها ولی  ثبات

 ندارند  .  دوام  وشخصيّات باشد  الصدق  دائم  بايست می  بهان  مقدّمات  چون  است  ساقط  در علوم  شخصيه  ـ   قضايای 3   فائده 

 

 شود.  نمی  و... بحث  جنس  ، الحيوان نوع  ، االنسان کلی  االنسان  چون  هم  طبيعيه  از قضايای  منطق  در علم  طبيعيه  القضيه 
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  غير خودش  شامل  هشخصي  در قضية  موضوع  که  طوری  همان  چون  است  شخصيه  قضية  در حكم  طبيعيه  قضية  اينكه  : بر دليل دليل 

  که  ومعنايی  مفهوم  به  با توجه  کلی  اين  ولی  است  کلی  اگر چه  در طبيعيه  . موضوع است  نيز چنين  طبيعيه  در قضية  شود موضوع نمی

کرد  می  از افرادی  حكايت  کلّی  اگر اين  شود. بله می  غير خودش  شامل  معنايش  به  با توجه  کلّی  واين  است  شده  واقع  دارد موضوع

  قضية  کرد ودر حكم پيدا  می  عموميت  قضيه  است  افراد موضوع  برای  محمول  کرد که می  بود وداللت افراد می  دادن  نشان  برای  ای وآينه

  ثابت  افراد موضوع  برای  محمول  چون  نيست  از افرادش  حاکی  موضوع  بلكه  نيست  امر چنين  طبيعيه  در قضية  شد ولی نمی  شخصيه

 .    نيست

    آنها نيست  در شناختن  کمالی  پس  موجود نيست  در خارج  کلّی  طبايع  شود چون نمی  بحث  در علوم  طبيعيه  ـ   از قضايای 1   فائده 

. 

االعضاء و...   وظائف  ، علم فقه  ، علم هندسه  لم، ع حساب  ، علم النفس  معرفة  علم  مثل  از علوم  در بعضی  طبيعيه  ـ   قضايای 1   فائده 

 .    زياد است

 شود.  نمی  نيز بحث  مهمله  از قضايای  منطق  در علم  مهمله  اما قضية 

 در» خسر  فی  االنسان»  باشد همچون  داشته  مهمله  قضية  شما اگر يك  چون  است  جزئيه  قضية  در حكم  مهمله  ـ قضيه  : صغری دليل 

 وجود دارد:   دو احتمال  قضيه  اين

شود  باشد می  افراد موضوع  تمامی  برای  باشد. اگر حكم  افراد موضوع  تمامی  برای  ( در واقع بودن  )در خسران  دارد حكم  ـ احتمال 1 

 .  است  صادق  جزئيه  قيه  يعنی  است  االفراد ثابت  بعض  برای  حكم  گفت

  نيز قضية  صورت  باشد در اين  االفراد ثابت  بعض  برای  باشد. اگر حكم  از افراد موضوع  بعضی  برای  در واقع  دارد حكم  ـ احتمال 2 

  االفراد قطعی  بعض  مهمله  در قضيه  يعنی  است  طور جزئيه  صد آنها به  مهمله  در قضية  وقدر مسلّم  قدر متيقّن  . پس است  صادق  جزئيه

 شود.  زائد نمی  به  لذا اعتباری  است  وكمشك  وزائد بر آن

 گيرد.  قرار می  مورد بحث  منطق  در علم  که  است  از محصورات  جزئيه  ـ وقضية  کبری 

 شود  نمی  بحث  مهمله                           در ضمن  جزئيه  از قضية  با وجود بحث  : پس نتيجه 

 کرد   .   حذف  محصوره  جزئيه  قضايای  ندارند آنها را بايد در رديف  اعتبار مستقل  فلسفه  علوم در  نه  مهمله  ـ   قضايای 1   فائده 

در   وجود دارد که  فرق  اين  ومهمله  جزئيه  بين  چون  نيست  جزئيه  الفعل      است  جزئيه  قضيه  در قوة  مهمله  ـ   قضية 3   فائده 

 خير    مهمله در  ولی  است  سور ذکر شده  جزئيه

 .  بالفعل  بل  ذلك  علی  بالوضع  تدل  النها ليست  الجزئيه  قوة  فی  ـ   إنما قال 1 21 ص  االءشارات  فی  ـ   قال 4   فائده 

  ستا  شده  شخصی  يعنی  است  شده  مشخص  افراد موضوع  در آن  شود که می  گفته  ای قضيه  آن  به  محصوره  حمليه  شد قضية  گفته 

  يا بعضی  است  شده  سلب  افراد موضوع  از تمام  ؟ وآيا محمول افراد موضوع  بعضی  ويا برای  است  افراد موضوع  تمامی  برای  آيا محمول  که

  وبعض  کل  مةکل  سور يا حاصر مثل  بيانگر مقدار افراد است  حمليه  در قضية  که  لفظی  آن  شود به می  گفته  سخن  اين  از افراد؟ با حفظ

 :  است  چنين  چهار گونه  از محصورات  سور هر يك

  برای  محمول  دارند بر اينكه  داللت  که  الفاظی  وتمامی  مضاف  ، جمع استغراق  ، الم ، کافة ، عامة ، جميع : کل کلّيه  :   سور موجبه  الف 

 .  است  ثابت  افراد موضوع  تمام

افراد   از تمای  محمول  دارند بر اينكه  داللت  که  الفاظی  وتمامی  يا نهی  نفی  ء، ال واحد، نكرد در سياق الشی : کليّه  :   سور سالبه  ب 

 .  است  شده  سلب  موضوع

  د موضوعافرا  از بعضی  محمول  دارند بر اينكه  داللت  که  الفاظی  وتمامی  کل  ، ليس ... ليس ، بعض بعض  : ليس جزئيه  :  سو سالبة  ج 

 .  است  شده  سلب

  ثابت  افراد موضوع  بعضی  برای  محمول  دارند بر اينكه  داللت  که  الفاظی  وتمامی  ، واحد، کثير، قليل : بعض جزئيه  د :  سور موجبة 

 .  است  شده

مقدار افراد   آن  وسيلة  به  که  لفظی  به  آنگاه  است  کرده  شهر را احاطه  باشد که  ديوار شهری  معنای  به  سور در لغت  ـ   کلمة 1  نكته 

  نيز بر افراد احاطه  الفاظ  کند اين می  را مشخص  کند وحد ومرز آن می  سور شهر را احاطه  چنانكه  شود سور گويند چون می  بيان  موضوع

 .     نيست  يا ثابت  است  آنها ثابت  برای  حكم  که  کند افرادی می



http://YaAlee.ir  http://YaAlee.Com   (صلوات اهلل و سالمه عليهم)البيت أهل فقه   

6 

http://1Zekr.ir  http://1Zekr.Com   علميّه قم حوزه دروس   

   فارسی  : سور وجود دارد مثال در لغت از لغات  در پر لغتیـ    1  نكته 

 : سراسر، هر.  ، همگان : همه کليه  سور موجبه 

 .  ، بخشی ای ، دسته ، بهری ای ، پاره : برخی جزئيه  سور موجبه 

 .  : هيچ کليه  سور سالبه 

  .   اينهاست  وامثال  نه  ، همه همه  هر، نه  : نه جزئيه  سور سالبه 

  با يكديگر فرق  سه  اين  باشند ولی می  جزئيه  مورد سور سالبه  ... هر سه ... ليس ، بعض بعض  ، ليس کل  ليس  ـ   از کلمات 3  نكته 

 دارند. 

  کل  ليس  صريح  معنای  کند پس می  کلی  ايجاب  بر رفع  داللت  بالمطابقة  کل  : ليس است  آمده  چنين  مطالع  در شرح  سه  اين  فرق 

از   اثبات  ( ويا رفع کلی  )سلب  است  از هر يك  اثبات  دفع  يا به  کلی  ايجاب  رفع  آنگاه  است  مرتفع  کلی  ايجاب  که  است  انسانا اين  حيوان

  وچون  است  از بعضی  اثبات  بر رفع  وال  بااللتزام  پس  است  محقق  از بعضی  اثبات  رفع  ( وبنابر هر دو احتمال جزئی  )سلب  است  بعضی

  است  شده  مخصوص  جزئيه  سالبه  سور برای  عنوان  به  لفظ  ، اين نحو احتمال  به  کلی  آيد و سلب می  الزم  آن  قطع  طريق  به  جزئی  سلب

  از بعضی  حكم  بر سلب  دال  طابقةبالم  يعنی  است  اخير بالعكس  دو لفظ  ولی  ومشكوك  محتمل  وترك  ومسلّم  متيقّن  خاطر اخذ به  به

 .     است  چيز ديگری  گويد صواب  بيان  بعد از اين  مطالع  شرح  باشند آنگاه می  کلی  ايجاب  بر رفع  دال  هستند وااللتزام

 آيد.  می  آن  بحث  خواهد بود که  منحرفه  وارد شود واالّ قضيه  بر موضوع  که  است  در سور اين  ـ   حق 4  نكته 

 .  وطبيعيه  ، محصوره ، مهمله : شخصيه است  بر چهار قسم  اعتبار موضوعش  به  حمليه  قضيه  شد که  ـ   گفته 1  نكته 

 

 

  قضية  اعتبار موضوع  شود به پيدا می  شرطيه  در قضية  که  اقسام  اين  نيز وجود دارد ولی  شرطيه  در قضية  اقسام  در اين  اول  قسم  سه 

  قضية  برای  اعتبار ديگری  به  اقسام  اين  را پيدا کند بلكه  اقسام  اين  اعتبار آن  تا به  نيست  موضوع  دارای  شرطيه  قضية  چون  نيست  طيهشر

  قضيه  در اصل  چون  يهشرط  در قضية  وتالی  از مقدم  هر کدام  که  ات  امر الزم  اين  به  آيد. توجه می  دوم   در  نكته  شود که پيدا می  شرطيه

 شود . نمی  شرطيه  موضوع  آنها اطالق  موضوع  به  باشند ولی می  موضوع  اند دارای بوده

 :  است  قسم  باشد بر سه  يا منفصله  متصله  از اينكه  اعم  شرطيه  ـ   قضيه 1  نكته 

ويا    معين  زمان  به  در آنها مخصوص  وانفصال  اتصال  ويا عدم  وانفصال  اتصال  شود که می  گفته  شرطيه  قضيه  : به :   شخصيه  الف 

 .  است  غضب  در حال  علی  بر آمدن  متوقف  نكردن  سالم  عليه  غاضبا فال أسلم  جاء علی  إن  باشد مثل می  معين  حالت

 باشد.  می  در امروزی  باران  بر بارش  از دار متوقف  شدن  الدار، خارج  من  فال أخرج  السماء اليوم  اذا أمطرت 

  که  مشخص  زمان در  ساعت  ولی  است دو يا  يك يا  که  ساعت در  ايم کرده ايجاد  انفصال  الثانية أو  الواحدة  ن´اال  الساعة  تكون  واما ان 

 . باشد  اآلن

  نشده  مشخص  ولی  است  دو شده  اين  ويا عدم  وانفصال  اتصال  به  حكم  در آن  شود که می  گفته  ای شرطيه  قضيه  : به :   مهمله  ب 

باشد.  می  مشخص  ويا زمان  مشخص  حالت  به  مختص  ويا اينكه  از زمانهاست  ويا در هر زمانی  از حاالت  در هر حالتی  حكم  اين  که  است

  است  آب  بر کر بودن  متوقف  نجاست  به  انفصال  عدم  که  است  شده  حكم  قضيه  در اين  النجاسة  بمالقاة  الماء الكر فال ينفعل  : اذا بلغ مثل

:  ومثل     ازمنه  ويا در بعضی  است  ازمنه  ويا در همه  حاالت  ويا بعضی  است  حاالت  در همه  حكم  اين  که  است  نشده  مشخص  اما در قضيه

  دو حالت  از اين  قضيه  ويا در هر زمانی  در هر حالتی  که  است  شده  مشخص  نفصلهم  قضيه  در اين  او سالبة  موجبة  تكون  اما ان  القضيه

 .  مشخص  ويا زمان  مشخص  ويا در حالتی  نيست  خارج

  التحا  دو در تمامی  اين  ويا عدم  وانفصال  اتصال  که  است  شده  در آنها مشخص  شود که می  گفته  ای شرطيه  قضيه  : به :  محصوره  ج 

  بود جزئيه  ويا حاالت  از اوقات  واگر بعضی  کليّه  ويا حاالت  اوقات  در تمامی  اگر حكم  آنگاه  ويا ازمنه  از حاالت  ويا در بعضی  است  ويا ازمنه

 .  است

  در آن  شمس  طلوع  که  قتیدر هر و  خورشيد است  طلوع  به  فالنهار موجود وجود نهار وابسته  طالعة  الشمس  ـ   کلما کانت 1   مثال 

 باشد.   ممكن
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ـ   قد  3   . مثال است  هميشگی  حكم  که  است  شده  مشخص  قضيه  زوجا او فردا در اين  عدد الصحيح  يكون  ـ   دائما إما ان 1   مثال 

 .     هميشه  نه  است  انسان  بودن  با عالم  زمال  گاهی  سعيد بودن  که  شده  مشخص  قضيه  سعيدا در اين  عالما کان  االنسان  اذا کان  يكون

 .    است  وانفصال  اتصال  حال  به  مربوط  بلكه  نيست  افراد قضيه  به  مربوط  شرطيات  بودن  ومهمل  ـ   محصور بودن 1   فائده 
 

 

  يك  عنوان  به  موضوع  از آن  حكم  طبيعيه  يهدر قض  که  است  شود اين نمی  مطرح  طبيعيه  قضيه  در شرطيه  ـ   سر اينكه 1   فائده 

  طبيعيه  قضيه  برا طرح  دو جايی  شود از اين  داده  نسبت  بدان  تا حكم  نيست  مطرح  و در اينجا اصال موضوعی  است  ذهنی  کلّی  مفهوم

 نخواهد بود   . 

 .    است  معقول نيز  در شرطيه  گويند طبيعيه می  از محققين  ای ـ   عده 3   فائده 

 باشد.  سور می  نيز دارای  محصوره  شرطيه  سور بود قضيه  دارای  حمليه  قضيه  چنانكه 

 دارد:    چهار صورت  که  متصله  :    شرطيه  الف 

 باشد . می  آن  وامثال  ، دائما إذ کان کلّما، مهما، متی  : سور آن کليه  ـ موجبه1 

 باشد.  می  البتّه  ، ابدا، ليس يسل  : سور آن کليه  ـ سالبه2 

 .  است  قد يكون  : سور آن جزئيه  ـ موجبه 3 

 .  دائما است  کلما، ليس  ، ليس قد ال يكون  : سور آن جزئيه  ـ سالبه 4 

 دارد:    چهار صورت  که  منفصله  :    شرطيه  ب 

 .  دائما إما کذا أو کذا است  سور آن  کليه  ـ موجبه 1 

 .  است  البته  ابدا، ليس  ليس  سور آن  کليه  لبهـ سا 2 

 .  إما کذا است  قد يكون  سور آن  جزئيه  ـ موجبه 3 

 .    ، دائما است ، ليس قد ال يكون  سور آن  جزئيه  ـ سالبه 4 

  اين  وامثال  هر گاه  که  نيست  اگر، چنين  اوقات  اگر، بعضی  ، گاهی گاه  ، هيچ ، هر گاه : هر زمان ترتيب  به  در فارسی  : سور شرطيه نكته 

 .     است  الفاظ

 باشد.  می  تقسيمات  موضوع  دارای  حمليه  قضيه 

  موجبه  به  قضيه  تقسيم  ـ وجود دارد مثل  الجمله  نيز ـ فی  شرطيه  وجود دارد ودر قضيه  حمليه  در قضيه  که  :   تقسيماتی  الف 

 .  وجزئيه  کليه  به  محصوره  وتقسيم  ومحصوره  وطبيعيه  ومهمله  شخصيه  به  قضيه  وتقسيم  وسالبه

 شد.   بحث  گذشته  در مباحث  تقسيمات  : از اين نكته 

  فوق  از تقسيمات  در بعضی  شرطيه  قضيه  که  است  شد ايت  ( گفته همه  نه  از تقسيمات  )در بعضی  الجمله  فی  که  اين  : علت فائده 

  در بعضی  شرطيه  وجود ندارد پس  وجود دارد وشرطيه  در حمليه  طبيعيه  قضيه  اينكه  دليل  . به تقسيمات  همه  نه  است  حمليه  به  شبيه

 .  است  مشترك  با حمليه  فوق  ازتقسيمات

 وجود ندارد.   باشد ود شرطيه می  حمليه  قضيه  به  مختص  که  :   تقسيماتی  ب 

  موضوع  بدون  اعتبار محصّل  وبه  وحقيقيه  وخارجيه  ذهنيه  به  وجود موضوعش  اعتبار نحوه  به  موجبه  حمليه  قضيه  تقسيم  مثل 

 .  ومطلقه  موجّهه  به  اعتبار جهت  به  حمليه  قضيه  وتقسيم  ومعدوله  محصله  دو به  اين  ويا معموال بدون  ومحمول

 

 

  است  وسالبه  اخير در موجبه  دو تقسيم  ولی  است  تنها در موجبه  ، حقيقيه ، خارجيه ذهنيه  يعنی  اول  شد تقسيم  اشاره  که  چنان 

 باشد:  می  تقسيمات  اين  در بارة  بحث  اينكه

 .  است  بر دو نوع  حمليه  : قضيه مقدّمه 
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  در قضيه  اينكه  دليل  باشد به  وجود داشته  يد موضوعشباشد با  اگر بخواهد صادق  از قضيه  نوع  : اين موجبه  حمليه  :   قضيه  الف 

ء ديگر باشد واالّ  شی  آن  که  است  بر اين  ء ديگر متفرّع شی  ء برای شی  يك  شود وثبوت می  ثابت  چيز ديگری  برای  چيزی  موجبه  حمليه

 خواهد بود.   کاذب  قضيه

  وصفی  در مورد او چنين  باشد تا ما بتوانيم  وجود داشته  زيدی  ابتدا بايست  است  يیکوشا  گوييد زيد محصّل شما می  که  : زمانی مثل 

 .  است  محض  کذب  قضيه  اين  واال اگر زيد موجود نباشد گفتن  کنيم  را بيان

در   سالبه  حمليه  قضيه  چون  ستني  شرط  آن  برای  باشد وجود موضوع  اگر بخواهد صادق  از قضيه  نوع  : اين سالبه  حمليه  :   قضيه  ب 

 :  است  صادق  دو صورت

 گويند.   انتفاء محمول  به  ، سالبه سالبه  قضيه  به  صورت  موجود نباشد در اين  محمول  موجود باشد ولی  ـ موضوعش 1 

 مضيئا.   السراج  را بگوييد: ليس  صادقه  قضيه  توانيد اين شما می  صورت  در اين  نيست  روشن  ولی  است  در منزل  چراغ  اينكه  مثل 

  صورت  در اين  نيست  در منزل  چراغی  اينكه  گويند مثل  انتفاء موضوع  به  سالبه  قضيه  به  صورت  موجود نباشد در اين  ـ موضوعش 2 

  بيان  توان می  متعددی  سالبه  قضايای  معدوم در مورد اشياء ويا اشخصا  مضيئا چون  السراج  را بگويد: ليس  صادقه  قضيه  توانيد اين شما می

 :  را داشت  ذيل  سالبه  قضايای  توان نخواهد بود ولذا می  صادق  موجبه  قضيه  که  باشد در حالی  راست  همگی  کرد که

عليما و... در   ليس  الباری  ريكسميعا ـ ش  ليس  الباری  ـ شريك  يتكلّم  لم  عيسی  : أب  يشرب  لم  عيسی  ـ أب  يأکل  لم  عيسی  أب 

 .    است  کاذب  موجبه  صورت  قضايا به  اين  که  حالی

 .  ، حقيقيه ، خارجيه : ذهنيه است  قسم  بر سه  وجود موضوع  از نحوه  حمليه  شود: قضيه می  گفته  مقدّمه  اين  با حفظ 

  به  زمينه  بيشتر در اين  تحقيق  برای  نيست  شرط  ، وجود موضوع معدوله  بهموج  در قضيه  که  است  اين  فخر رازی  ـ   عقيده 1  نكته 

 شود   .   رجوع  مطالع  شرح

  پس  است  الزم  عليه  تصور محكوم  ودر حكم  است  حكم  سلب  چون  است  الزم  در ذهن  نيز وجود موضوع  سالبه  ـ   در قضيه 1  نكته 

  وآن  نيست  در سالبه  باشد که نيز می  وجود ديگری  يك  در موجبه  دارند ولی  با يكديگر اشتراك  وجبهوم  سالبه  موضوع  در وجود ذهن

 .     است  آن  برای  محمول  ثبوت  وجوب  به  موجود موضوع

 :  است  قسم  سه  وجود موضوع  ازنظر نحوه  حمليه  قضيه 

  که  است  النقيضين  اجتماع  مثل  موجود است  در ذهن  بلكه  نداشته  وجود خارجی  آن  موضوع  که  است  ای : قضيه ذهنيه  :   قضيه  الف 

 وجود دارد.   در ذهن  فقط

 

 

  است  شده  بيان  افراد خارجی  اين  نيز بر لحاظ  ومحمول  است  وجود خارجی  دارای  آن  موضوع  که  است  : قضيه خارجيه  :   قضيه  ب 

  محمول  کند آنگاه وجود پيدا می  در خارج  که  جند است  قضيه  در اين  موضوع  السالح  حمل  علی  المعسكر مدّرب  فی  جندی  کل  مثل

 .  جند است  اراد خارجی  از برای  ديده  آموزش  اينكه  چه  است  شده  بيان  افراد خارجی  لحاظ  به  ( هم )مدرّب

  که  از موضوع  افرادی  که  است  منظور اين  است  موضوع  وماهيت  حقيقت  از آن  محمول  آنکهدر   است  ای ، قضيه حقيقيه  :  قضيه  ج 

  است  ثابت  برايشان  محمول  وجودشان  فرض  وجود ندارند نيز عل  در خارج  که  . افرادی است  آنها ثابت  برای  وجود دارند محمول  در خارج

  ثابت  برايشان  بودن  حاضر موجود هستند حيوان  در حال  که  از انسان  افرادی  است  انسان  قضيه  در اين  موضوع  حيوان  انسان  کل  مثل

  چنين  قضيه  اين  ولذا محتوای  است  ثابت  برايشان  محمول  اين  وجودشان  فرض  هستند نيزعلی  حاضر معدوم  در حال  که  افرادی  است

 .     حيوان  أنه  عليه  قصد  االنسان  عليه  ما صدق  : کل است

  وجود آن  که  است  هر فردی  برای  حكم  بلكه  وجود دارند نيست  در خارج  که  افرادی  منحصر به  حكم  حقيقه  ـ   در قضيه 1  نكته 

الوجود   افراد مفروضة  برای  موجود نباشند حكم  اگر افراد در خارج  باشد آنگاه  موجود باشد ويا معدوم  در خارج  از اينكه  شود اعم  فرض

  ومفروضة  افراد موجوده  برای  بلكه  افراد موجود نيست  منحصرا برای  موجود باشند حكم  عنقاء طائر واگر افراد در خارج  کل  مثل  است

    است  افراد خارجيه  برای  حكمو  است  شرط  وجود موضوع  در آن  که  خارجيه  قضيه  بر خالف  حيوان  انسان  کل  باشد مثل الوجود هر دو می

 . 

   اقسام  ثالثة  االشياء علی  ـ   احوال 1  نكته 
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  يختص  وقسم  لالربعة  کالزوجيّه  الماهيّات  لوازم  يسمّی  وهذا القسم  والمقدّرة  المحققه  والخارجيه  االفراد الذهنيه  يتناول  قسم 

  قطع  مع  هی  حيث  من  الماهيّة  يلحق  قسم  االول  والمراد بالقسم  کالملكيه  لموجود الذهنيةبا  يختص  وقسم  کالحرکة  بالموجود الخارجيه

  لها واال لما کان  الزمة  االفراد الماهية  لجميع  شامل  وهذا اقسم  متصفة  کانت  الماهية  فأينما وجدت  الوجودين  أن  خصوصيّة  النظر من

 .     هی  حيث  لها من  عارضة

   است  وجه  من  وخصوص  عموم  کليه  موجبه  وخارجيه  موجبه  حقيقيه  ـ   بين 3  نكته 

   حيوان  انسان  کل  اجتماع  مادة 

 .  خارجيه  نه  عنقاء طائر حقيقيه  : کل اول  افتراق  مادة 

 .  حقيقيه  خارجيه  اال المثلث  االشكال  يوجد من  لم  أنه  فرض  مع  مثلث  شكل  : کل دوم  افتراق  مادة 

   است  از خارجيه  از مطلق  اعم  : حقيقيه جزئيه  دو موجبه  بين 

 .  است  از حقيقيه  اعم  : خارجيه کليه  دو سالبه  بين 

 .     است  جزئی  : تبابين جزئيه  دو سالبه  بين 

   است  ر دو قسم  حمليه  قضيه 

ديگر اگر   عبارت  باشد به  ومثبت  ء وجودی شی  يك  آن  ويا محمول  موضوع  شود که می  گفته  ای قضيه  : به متصّله  حمليه  : قضيه الف 

 گويند.   را محصّله  قرار نگيرد قضيه  ويا محمول  جزء موضوع  نفی  اداة

 

 دارد:   دو صورت  محصّله  قضيه 

 .  زيد قائم  مثل  ـ موجبه 1 

 .  زيد بقائم  ليس  مثل  ـ سالبه 2 

 ويا هر قرار گيرد.   ويا محمول  جزء موضوع  نفی  اداة  شود که می  گفته  ای قضيه  : به معدولة  حمليه  :   قضيه  ب 

 دارد:   صورت  سه  معدوله  قضيه 

 بسعيد.   ليس  ، غير عالم مستهان  : غير عالم قرار گيرد مثل  موضوع  جزء موضوع  نفی  اداة  که  : در صورتی الموضوع  ـ معدولة 1 

 : الهواء هو غير فاسد ـ الهواء ليسهو غير فاسد.  قرار گيرد مثل  جزء محمول  نفی  اداة  که  : در صورتكی المحمول  ـ معدولة 2 

  ، غير مجد ليس الرأی  هو غير صائب  قرار گيرد مثال: ال عالم  ومحمول  جزء موضوع  نفی  اداة  که  : در صورتكی الطرفين  ـ معدولة 3 

 .     الحياة  فی  بغير مخفق

 گويند.   الموضوع  محصلة  المحمول  معدولة  وبه  المحمول  محصّلة  به  الموضوع  معدولة  ـ   به 1  نكته 

 .  الطرفين  محصلة  المحمول  محصلة  الموضوع  دارد: محصلة  قسم  نيز سه  محصلة  پس 

  اداة  اينكه  دليل  به  است  کرده  خود عدول  اصلی  از معنای  سلب  اداة  که  است  اين  معدوله  به  معدولة  قضيه  نامگذاری  ـ   علت 1  نكته 

  ء قرار داده شی  يك  ومثل  است  شده  ترکيب  با غير خودش  سلب  ادات  اين  معدوله  در قضيه  بود ولی  شده  وضع  نسبت  نفی  برای  سلب

شود ويا او از چيز  می  سلب  ( ويا از او چيزی شود )در موجبه می  اثبات  چيز ديگری  شود ويا او برای می  اثبات  او چيزی  برای  آنگاه  شده

  از باب  معدولة  به  معدوله  قضيه  نامگذاری  آنگاه  است  کرده  خود عدول  اصلی  از معنای  سلب  اداة  ( پس شود )در سالبه می  ديگر سلب

  تسميه  پس  است  جزء قضيه  ويا محمول  وموضوع  است  محمول  وی  حزء موضوع  سلب  اداة  چون  جزء الجزء اوست  نام  به  قضيه  نامگذاری

 باشد   .  جزء الجزء او می  وصف  شما به  نامگذاری  از باب

را   دو مبحث  اند و نبايد اين قضيه  نسبت  کيفيت  وايجاب  سلب  اند ولی قضيه  ومحمول  موضوع  به  مربوط  وعدول  ـ   تحصيل 3  نكته 

 باشد   .   يا سالبه  موجبه  است  ممكن  ومعدوله  محصله  از اقسام  ولذا هر يك  پنداشت  يكی

غير   اسم  در عربی  اعمی  نابينا ولفظ  معنی  به  کور در فارسی  از قبيل  گرديده  ها تضمين در آن  نفی  معنی  که  ـ   الفاظی 4  نكته 

 .   است  ملكه  در مقابل  عدم  همان  اين  که  است  شده  خوانده  معدوله  نام  از آنها نيز به  مؤلّف  وقضيه  محسوب  لمحصّ

 کنيد:   توجه  دو قضيه  اين  به 

  المحمول  متصله  سالبه  دوم  وقضيه  المحمول  معدولة  اول  ( قضيه نيست  )زيد عالم  بعالم  ( زيد ليس است  )زيد غير عالم  زيد غير عالم 

 :  است  دو فرق  المحمول  محصلة  وسالبه  المحمول  معدولة  قضية  بين  است
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 :  است  از دو جهت  معنايی  : فرق معنايی  ـ فرق 1 

  محمول  يعنی  سلب  جعل  در معدوله  ولی  موضوع  به  محمول  حمل  نفی  يعنی  است  جهل  سلب  سالبه  در قضيه  گوينده  :   هدف  الف 

 شود.  می  بر موضوع  مجموعا حمل  نفی  با ادات

کند وهر  می  موجود باشد صدق  موضوع  که  هر جائيی  سالبه  معنا که  اين  وبه  است  المحمول  معدولة  از موجبه  اعم  سالبه  :   قضيه  ب 

  موجبه  که  باشد ولذا هر زمانی  موجود وثابت  موضوع  که  است  صادق  هک  هر جائی  موجبه  . ولی است  نباشد نيز صادق  موضوع  که  جائی

 .  نيست  صحيح  عكس  ولی  است  نيز صادق  شد سالبه  صادق  المحمول  معدولة

 دارد   دو صورت  : قضيه : توضيح لفظی  ـ فرق 2 

  است  صورت  اين  به  دو قضيه  اين  بين  لفظی  فرق  صورت  در اين  مذکور است  در آن  رابطه  يعنی  است  ثالثيه  قضيه  مرتبه  :   يك  الف 

 گيرد.  قرار می  سلب  بعد از اداة  در سالبه  گيرد ولی قرار می  سلب  از اداة  قبل  رابطه  در معدوله  که

 .  هو ببصير = سالبه  : زيد ليس مثل 

 .  المحمول  ببصير = معدولة  زيد هو ليس 

: او ـ  است  از دو جهت  از يكی  دو قضيه  بين  فرق  صورت  در اين  مذکور نيست  در آن  رابطه  يعنی  است  ثنائيه  قضيه  مرتبه  :   يك  ب 

  ينو ذلك  لم  عدوال وان  کان  ء واحد وهو الموضوع واثباتها لشی  المحمول  جزء من  السلب  حرف  جعل  نوی  : إن يعنی  است  نيّت  به  يا فرق

 سلبا   .   کان  ما هو المحمول  به  يرفع  أن  نوی  بل

  اين  شود تا به  بكار برده  و ال وغير برا معدوله  سابه  برای  : ليس شود که می  گفته  يعنی  وقرار داد است  اصطالح  به  ـ ويا فرق  دوم 

 .    بدهيم  دورا از يكديگر تشخيص  اين  بتوانيم  وسيله

 :   مقدمه 

  وجهت  قضيه  کند ابتدا مادة  را مطرح  تقسيم  اين  که  از اين  قبل  مصنّف  باشد ولی می  حمليه  قضيه  سوم  قسم  قسم  در بارة  بحث 

 پردازد.  می  سوم  تقسيم  بيان  به  سپس  کرده  را تعريف  قضيه

منحصرا   وجود دارد نسبت  نسبت  بكند ويا خير( يك  قضيه  به  متكل  انسان  چه  واقع  در عالم  )يعنی  در واقع  آن  ومحمول  موضوع  بين 

 را دارد:   حالت  از سه  يكی

 .  است  محال  از موضوع  آن  وسلب  است  وحتمی  ضروری  موضوع  برای  محمول  ثبوت  يعنی  است  وجوب  مرتبه  :   يك  الف 

  از انسان  حيوانيت  وسلب  است  ضروری  اربعة  برای  وزوجيت  انسان  برای  حيوانيت  ثالدو م  ، در اين زوج  ـ االربعة  حيوان  : االنسان مثل 

 .  است  وجوب  قضيه  در اين  ومحمول  موضوع  بين  واقعيه  ولذا نسبت  است  محال  از ارعبه  وزوجيت

 دارد:   دو صورت  موضوع  برای  محمول  ثبوت  وحتميت  : ضرورت توجه 

خواهد  را می  آن  وهمراهی  محمول  اين  مالزمه  موضوع  خود اين  يعنی  است  شده  موضوع  از ذات  ناشی  حتميت  اين  تبهمر  ـ يك 1 

 .  قبل  دو مثال  شود مثل موجود می  دوم  جعل  نياز به  نيز بدون  محمول  وايجاد موضوع  ولذا باجعل

  موضوع  را برای  محمول  اين  حتميت  موضوع  از ذات  امر خارج  يك  بلكه  است  نشده  وعموض  از ذات  ناشی  حتميت  اين  مرتبه  ـ يك 3 

از خود قمر   ناشی  حتميت  اين  وخواهد بود ولی  وهست  بوده  تحرك  دارد يعنی  قمر دوام  برای  تحرّك  : القمر متحرّك مثل  است  خواهان

 .  قمر است  برای  محمولی  چنين  هانخوا  وکرات  افالك  وضعيت  بلكه  است  نشده

 .  نيست  محال  زوال  اين  ولی  است  نشده  از قمر واقع  اگر چه  حرکت  زوال 

 .  مصنّف  تعريف  طبق  شود البه می  گفته  دوم  قسم  وبه  است  اول  قسم  مراد از وجوب 

  شريك  مثل  است  واجب  از موضوع  آن  وسلب  است  محال  موضوع  یبرا  محمول  ثبوت  يعنی  است  امتناع  نسبت  مرتبه  :   يك  ب 

ولذا   است  محال  براينقضيان  و اجتماع  الباری  شريك  وجود برای  ثبوت  دو مثال  در اين  ال يجتمعان  بموجو د :  النقيضان  ليس  الباری

 .  است  امتناع  ومحمول  موضوع  بين  واقعيه  نسبت

 دارد:   دو صورت  موضوع  برای  محمول  ثبوت  اله: استح توجه 

  دو مثال  خواهد، مثال را می  محمول  اين  استحاله  خود موضوع  يعنی  است  شده  موضوع  از ذات  ناشی  استحاله  اين  مرتبه  ـ يك 1 

 .  فوق
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  موضوع  را برای  محمول  اين  استحاله  موضوع  از ذات  خارج امر  يك  بلكه  است  نشده  موضوع  از ذات  ناشی  استحاله  اين  مرتبه  ـ يك 3 

 دارد تفكر ندارد.   نوم  که  انسان  ال يتفكّر يعنی  النائم  مثل  است  مستدعی

  استحاله  ناي  از ذات  امر خارج  يك  خواهد بلكه تفكر را نمی  اين  استحاله  انسان  اين  ذات  ولی  است  محال  خوابيده  شخص  تفكر برای 

 .  است  او شده  هوشياری  فقدان  سبب  که  است  دوم  ام  وآن  است  را طالب

 .  است  اول  قسم  مراد از امتناع 

  موضوع  هر دو برای  ممول  ثبوت  وعدم  ثبوت  بلكه  نيست  ضروری  موضوع  بری  محمول  ثبوت  يعنی  است  امكان  نست  مرتبه  يك -  ج 

  ضرورة  دارد نه  ثبوت  ضرورت  انسان  برای  نه  کتابت  کاتب  : االنسان مثل  است  شده  سلب  عدم  وضرورت  ثبوت  ضرورت  . پس است  ممكن

 .  عدم

 را دارد  .   حالت  از سه  ضرورتا يكی  ای هر قضيه  شود که  گفتهمی  قضيه  مادة  وامكان  وامتناع  وجوب  : به نتيجه 

 دارد.   عدمی  معنای  يك  امكان  پس  عدم  ثبوتا وضرورت  ضرورت  يعنی  است  هر دو ضرورت  سلب  كانـ   ام 1  نكته 

  العدم  ويا ضرورت  ( است الوجود )وجوب  يا ضرورت  وضرورت  ويا غير ضرورت  است  يا ضرورت  : ماده گفت  چنين  توان ـ   می 1  نكته 

 (   .  )امتناع

از   قضيا پيش  اما جهت  مقصود نيست  فرض  سه  غير از اين  ديگری  فرض  بيشتر ندارد وفقط  صورت  سه  ضيهق  ـ   ماده 3  نكته 

 کرد   .   بيان  مختلفی  صورتهای  به  توان خواهد آمد می  که  چنان  ومحمول  موضوع  بين  االمری  نفس  رابطه  چرا که  اينهاست

 .  استقبالی  ، امكان أخص  ، امكان خاصّی  ، امكان عامی  دارد: امكان  اقسامی  امكان 

 

 

 

 

  است  چهار قسم  امكان 

  برای  محمول  ثبوت  وعدم  موضوع  برای  محمول  ثبوت  يعنی  است  هر دو ضرورت  سلب  معنای  به  : امكانخاص خاص  :   امكان  الف 

 :  مثال  نيست  ضروری  موضوع

 .  الخاص  كانباالءم  کاتب  ـ   االنسان 1 

 .  الخاص  کاتبا باالءمكان  االنسان  ـ   ليس 2 

 ندارد.   ضرورت  انسان  برای  کتابت  ثبوت  وعدم  کتابت  ثبوت  که  ايناست  دو قضيه  اين  محتوای 

  که  است  اين  عام  امكان  محتوای ( قضايا )در سالبه  ای در پاره  يعنی  است  ضرورت  يك  سلب  معنای  به  عام  : امكان عام  :   امكان  ب 

  برای  محمول  ثبوت  عدم  که  است  اين  عام  ( محتوايامكان از قضايا )در موجبه  ای ندارد ودر پاره  ضرورت  موضوع  برای  محمول  ثبوت

 باشد:   فالسفه  عبارت  ديگر که  عبارت  ندارد وبه  ضرورت  موضوع

 .    است  قضيه  مخالف  از جانب  ضرورت  سلب  معنای  به  عام  امكان 

 :  ـ مثال 3 

 .  است  انسان  وجود برای  ثبوت  قضيه  اين  موافق  جانب  است  موجبه  قضيه  اين  العام  موجود باالءمكان  ـ االنسان 1 

  ندارد ولی  ضرورت  انسان  وجود برای  دمع  اين  گويد که می  عام  امكان  است  انسان  وجود برای  ثبوت  عدم  قضيه  اين  مخالف  جانب 

 .  است  ساکت  قضيه  موافق  طرف  به  نسبت

  عدم  ضرورت  ( ويا سلب سالبه  )در قضيه  وجود محمول  ضرورت  يا سلب  است  از دو ضرورت  يكی  سلب  عام  امكان  : پس نتيجه 

 .     است  هر دو ضرورت  سلب  یمعنا  به  که  امكانخاص  ( بر خالف موجبه  )در قضيه  محمول

   أخص  :  امكان  ج 

   استقبالی  د :  امكان 

 دارد:   دو صورت  قضيه   

 دارد:   دو صورت  در موجبه  عام  : امكان موجبه  :   قضيه  الف 
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خداوند   واما وجود برای  نيست  ضروری  اهلل  وجود برای  عدم  يعنی  العام  موجود باالمكان  اهلل  شود مثل می  وجوب  به  منطق  ـ گاهی 1 

 (.  )وجوب  است  ضروری

  واما وجود نيز برای  نيست  ضروری  انسان  وجود برای  يعنی  العام  موجود باالمكان  االنسان  شود مثل می  بر امكان  منطق  ـ گاهی 2 

 (.  )امكان  نيست  ضروری  انسان

 دارد:   دو صورت  سالبهدر   عام  : امكان سالبه  :   قضيه  ب 

  نيست  ضروری  الباری  شريك  وجود برای  يعنی  العام  موجودا باالمكان  الباری  شريك  ليس  شود مثل می  بر امتناع  منطق  ـ گاهی 1 

 (.  امتناع  )يعنی  است  او ضروری  وجود برای  واما عدم

  واما عدم  نيست  ضروری  انسان  وجود برای  يعنی  العام  موجودا باالمكان  نساناال  ليس  شود مثل می  خاص  بر امكان  منطق  ـ گاهی 2 

 (.  خاص  امكان  )يعنی  نيست  ضروری  انسان  وجود نيز برای

 

 را دارد:    حالت  از سه  منحصرا يكی  نسبت  وجود دارد آن  نسبتی  يك  در واقع  قضيه  ومحمول  موضوع  ـ   بين 1  نكته 

  لفظی  شود وبه می  گفته  ويا عنصر قضيه  ماده  نيست  خالی  از آن  ای قضيه  هيچ  که  ثالثه  حاالت  اين  به  خاص  ، امكان ، امتناع وجوب 

 شود.  می  گفته  قضيه  يا نوع  جهت  است  ومحمول  موضوع  بين  ورابطه  از نسبت  حاکی  که

 :  دو مثال 

» موجود»و »  اهلل»  بين  بيانگر نسبت  که  است  بكار رفته  لفظ  يك  قضيه  در اين  است  قضيه  يك  اين  ورةموجود بالضر  : اهلل اول  مثال 

 گويند.   جهت  لفظ  اين  به  است»  بالضرورة»  لفظ  وآن  است

»  کاتب»و »  االنسان»  بين  بيانگر نسبت  است  آمده  در قضيه  که»  الخاص  باالءمكان»  لفظ  باالءمكا الخاص  کاتب  : االنسان دوم  مثال 

 .  است

  است  نسبتی  آن»  ماده»  هستند ولی  ومحمول  موضوع  بين  ونسبت  هر دو نحوه  اگر چه  وجه  ماده  شد که  روشن  خوبی  به  بيان  با اين 

 .  است  ذکر شده  صريحا در قضيه  که  است  نسبت  نحوه  آن  خصوص»  جهت»  وجود دارد ولی  در واقع  که

 دارد:   دو صورت  قضيه  وجهت  ـ   ماده 1  نكته 

 خواهد بود.   ( صادق جهت  )دارای  موجّهه  قضيه  صورت  باشند در اين يكديگر می  عين»  ماده»و »  جهت»  مرتبه  :   يك  الف 

باشد  می  وجود ويا وجوب  از ضروروت  عبارت  وجود دارد که  نسبتی  يك  واقع  به  وحيوان  انسان  بين  بالضرورة  حيوان  االنسان  مثل 

 .  است  دار صادق  جهت  قضيه  لذا اين  است  نيز ضرورت  قضيه»  جهت»

 :  است  بر دو نوع  اختالف  دارند اين  با يكديگر اختالف»  ماده»و »  جهت»  مرتبه  :   يك  ب 

  اهلل»  مثل  است  دار کاذب  جهت  قضيه  صورت  ندارند در اين  اصال با يكديگر سازگاری  که  است  صورتی  به  اختالف  اين  مرتبه  ـ يك 1 

  که  است»  الخاص  باالمكان»  جهت  ولی  است»  وجوب»باشد  می» موجود»و »  اهلل»  بين  در واقع  که  نسبتی»  الخاص  موجود باالءمكان

 .  است  کاذب  ندارد لذا قضيه  سازگاری»  ماده»با »  جهت»  اين  نيست  ضروروی»  اهلل»  ایوجود بر  وجود وعدم  باشد که می  مفاد اين

 . است  دار صادق  جهت  نيز قضيه  صورت  دارند در اين  با يكديگر سازگاری  که  است  صوتی  به  اختالف  اين  مرتبه  :   يك  ب 

»  عام  امكان»  جهت  ولی  است»  خاص  امكان»وجود دارد   وکاذب  انسان  بين  در واقع  که  نسبتی  العام  باالمكان  کاتب  االنسان  مثل 

بر وجود   منطق  گاهی  در موجه  عام  شد امكان  قبال گفته  دارند چون  با يكديگر سازگاری  نيستند لی  هم  يعين  دو اگر چه  اين  است

 .  المث  همين  مثل  خاص  بر امكان  منطق  شود گاهی می

    نيست  شرط  بودن  هم  عين  شود ولی می  کاذب  نباشد واال قضيه»  ماده»با   مناقض  که  است  اين  است  شرط»  جهت»در   : آنچه نتيجه 

 . 

 وجود دارد:   فرقهايی»  جهت»و »  ماده»  ـ   بين 1   فايده 

مثال در   است  آمده  در قضيه  که  است  گفتاری  حسب  به»  جهت»  ولی  است  امر در واقع  در نظر گرفتن  حسب  به»  ماده:   »  الف 

 .  است»  خاص  امكان»  ماده  ولی»  وجوب»  کاتبا جهت  يكون  أن  : زيد واجب مثال

در   وبالعكس  کذب  به  از صدق  نقل  اين  کند ولی پيدا می  نقل  کذب  به  واز صدق  صدق  به  از کذب»  جهت»  حسب  به  :   قضيه  ب 

 .     نيست  ممكن»  ماده»
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 :  است  شد دو قسم  قبال نيز گفته  که  چنان  ـ   قضيه 1   فايده 

 .  است  بر نسبت  دال  که  است  لفظ  ملحوظه  در قضيه  : جهت :   ملحوظ  الف 

 کند   .  می  داللت  بر نسبت  که  است   ذهنيه  صورت  معقوله  در قضيه  : جهت :   مقعوله  ب 

  است  ثالثيه  قضيه  واگر ذکر شده  است  ثنائيه  نباشد قضيه  مذکروه  در قضيه  شفا گويد: اگر رابطه  سينا در منطق  ـ   ابن 3   فايده 

 .     است  رباعيه  نيز ذکر شود قضيه»  جهت»  بر رابطه  واگر عالوه

منها   أو أمرا أعم  المعتبر ربما يعتبر الماده  باعتبار المعتبر فان  انما هی  جة: الح آمدهاست  چنين  مطالع  ـ   در شرح 4   فايده 

 (   . االمتناع  مادة  فی  ( أو مبانيا )کالوجوب االءمكان  مادة  فی  )کالوجوب  أو أخص  الوجوب  مادة  فی  العام  )کاالءمكان

 :  است  دار( بر دو قسم  )جهت  موجهه  قضيه 

  مثبت  دو قضيه  به  که  است  است  ديگر قضيه  عبارت  باشد وبه می  وسلب  ايجاب  بر دو حكم  مشتمل  که  است  ای : قضيه به:   مرک  الف 

 شود.  می  منحل  ومنفی

 :  دو مثال 

 از:   است  عبارت  شود که می  منحل  دو قضيه  به  که  است  موجّهه  قضيه  يك  اين  الخاص  باالءمكان  کاتب  انسان  ـ   کل 1 

 .  العام  باالءمكان  کاتب  االنسان  من     العام  باالءمكان  کاتب  انسان  کل 

 باشند.  می  با هم  مخالف»  کيف»و   کم»باشد در  آنها می  به  منحل  مرکبه  قضيه  که  ای دو قضيه  اين 

 .  الخاص  باالءمكان  بكاتب  االنسان  ء من ـ   ال شی 3 

 شود.  می  نحل  العام  باالءمكان  کاتب  انسان  وکل  العام  باالءمكان  بكاتب  االنسان  ء من ال شی  دو قضيه  نيز به  قضيه  اين 

              که  است  ای : قضيه : بسيطه ب 

 .  است  انسان  برای  حيوان  ثبوت  فقط  قضيه  اين  معنای     بالضرورة  حيوان  ـ   االنسان 1 

 .  است  انسان  برای  حجريّت  ثبوت  عدم  ضرورت    قضيه  اين  معنای  يحجر بالضرورة  االنسان  ء من ـ   ال شی 1 

ندارد واما   نسبت  با آن  مخالف  به  تعرض  قضيه  ولی  است  نسبت  کيفيت  بر بيان  مشتمل»  جهت»  بسيطه  ـ   تعداد قضايای 1  نكته 

 باشد   .  می  آن  ومخالف  ايجابيه  نسبت  کيفيت  بر بيان  مشتمل » جهت»  مرکبه  در قضيه

   بسيطه  قضايای  مهمترين 

  که  دارد تا وقتی  ضرورت  موضوع  وحقيقت  ذات  برای  آن  ويا عدم  محمول  دارد بر اينكه  داللت  که  است  ای : قضيه ذاتيه  ـ   ضروريه 1 

 . است  امتناع  ودر سالبه  وجوب  در موجبه  وجهت  ماده  قضيه  نوع  ندر اي  پس  موجود است  موضوع  ذات

  يعنی  بحجر بالضرورة  االنسان  ء من ال شی                ضرورت  انسان  ذات  برای  حيوانيت  يعنی  بالضرورة  حيوان  انسان  : کل مثال 

 .  است  محال  آن  دارد وثبوت  ضرورت  حجر از انسان  سلب

 گويند.   ضروريه  است  ذات  بر ضرورت  مشتمل  چون  که  است  اين  ذاتيه  ضروريه  به  قضيه  اين  نامگذاری  ـ   علت 1  كتهن 

 گويند. »  ذاتيه»  است  موضوع  ذات  برای  محمحول  ضرورت  قضيه  در اين  وچون 

 . است  نشده  يا دقت  وصف  به  قضيه»  ضرورت»  قضيه  در اين  نيز گويند چون»  مطلقه  ضروريه»  ذاتيه  ضروريه  ـ   به 1  نكته 

 شود:  مورد منعقد می  در سه  ذاتيه  ضروريه  ـ   قضيه 3  نكته 

 .  بالضرورة  انسان  االنسان  مثل  بر ذات  :   حمل  الف 

 .  بالضرورة  حيوان  االنسان  مثل  بر ذات  ذاتی  :   حمل  ب 

 .     بالضرورة  زوج  االرعبة  مثل  اهيّتم  الزم  :  حمل  ج 

  زمانی  چن  نيست  وجود موضوع  به  شرط  موضوع  برای  محمول  ثبوت  اقسام  در اين  اينكه  شود وآن  مطلب  بر اين  اشكالی  است  ممكن 

  انسان  برای  انسانيت  که  نيست  مقصود اين  است  ثابت  انسان  ماهيت  برای  انسانيت  که  است  اين  غرض  انسان  گوييد االنسان شما می  که

 وجود.   الزم  نه  است  محسوب  مايهيّت  از لوازم  ولذا زوجيت  بر اربعة  زوج  وحمل  بر انسان  حيوان  وهكذا در حمل  است  موجود ثابت

 ؟  هست  وصفات  اهلل  به  مختص  يهازل  آيد وضروريه می  آن  بحث  که  است  ازليه  از ضروريه  اقسام  اين  بنابراين 

نار   که  يعنيمادامی  النار حارّه  همچون  بر ماهيت  وجود ماهيت  لوازم  کند در حمل پيدا می  تحقق  ذاتيه  ضروريه  که  است  اين  تحقيق 

 .     وجود ذهنی  دارد وهكذا در الزم  او ضرورت  برای  حرارت  موجود است
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  مطلق  ويا وجوب  جبر مطلق  نامهای  به  گويند که  ازليه  ضروريه  آن  به  اند که کرده  را مطرح  ديگری  ضروريه  منطق  ـ   علمای 4  نكته 

قيد   ندارد حتی  قيدی  هيچ  ضرورت  دارد واين  ضرورت  موضوع  برای  محمول  دارد بر اينكه  داللت  که  است  قضيه  شود وآن می  نيز ناميده

  چون  االزليه  موجود بالضرورة  اهلل  شود مثل می  او تشكيل  خدا وصفت  منحصرا در باره  قضيه  اين  موجود است  موضوع  ذات  که  ای در ماده

  اينكه  به  با توجه  االزليه  بالضرورة  عالم  وهكذا اهلل  لغو است  موجود است  موضوع  ذات  که  قيد مادامی  آرودن  وجود است  خداوند عين

 .  اوست  ذات  خداوند عين  صفات

  وصف  که  دارد تا وقتی  ضرورت  موضوع  ذات  برای  آن  ويا عدم  محمول  دارد بر اينكه  داللت  که  است  : قضيه عامه  ـ   مشروطه 1 

 ندارد.   او ضرورت  برای  محمول  وصف  اين  بدون  واما موضوع  است  ثابت  موضوع  برای  عنوانی

  ضروری  نحو مطلق  به  افراد انسان  يعنی  است  کاتب  ذات  برای  اصابع  کاتبا تحرك  مادام  بالضرورة  االصابع  متحرّك  کاتب  : کل مثال 

 .  است  ثابت  کتابت  به  اتصاف  شرط  بلكه  نيست  الثبوت

  به  اتصاف  شرط  به  بلكه  نيست  العدم  ضروری  انسان  برای  عاالصاب  کاتبا سكون  مادام  بالضرورة  االءصابع  ساکن  الكاتب  ء من ال شی 

 باشد.  می  العدم  ضروری  کتابت

 

  موضوع  ذات  که  دارد تا وقتی  دوام  موضوع  برای  آن  ويا عدم  محمول  دارد بر اينكه  داللت  که  است  ای : قضيه مطلقه  ـ   دائمی 3 

 باشد ويا نباشد.   ضروری  موضوع  برای  آن  ويا عدم  محمول  از اينكه  اعم  موجود است

 دارد.   دوام  فك  برای  دائما تحرك  متحرك  فك  : کل مثال 

 دارد.   دوام  انسان  برای  حجريّت  بحجر دائما عدم  االنسن  ء من ال شی 

 ء.  شی  ء عن شی  انفكاك  استحالة  : الضرورة که  است  اين  ودوام  ضرورت  بين  : فرق نكته 

 .     للفك  الحرکة  کدوام  مستحيل  يكن  لم  وان  عنه  انفكاکه  عدم  والدوام 

 گويند.   مطلق  است  نشده  عنوانی  وصف  مقيد به  دوام  اين  گويند وچون  دائمه  است  بر دوام  مشتمل  چون  قضيه  ـ   اين 1  نكته 

 .  است  وجه  من  وخصوص  عموم  عامه  شروطو  مطله  دائمه  بين  ـ   نسبت 3  نكته 

 .  است  اعم  دائمه  که  است  اين  ذاتيه  وضروريه  مطلقه  دائمه  بين  ونسبت 

  عنوانی  وصف  که  دارد تا وقتی  دوام  موضوع  ذات  برای  آن  ويا عدم  محمول  داردئ بر اينكه  کهداللت  است  : قضيه عامه  ـ   عرضيه 4 

 .  است  ثابت  وضوعم  برای

 دارد.   دوام  کتابت  شرط  به  افراد انسان  يعنی  کاتی  ذات  برای  اصابع  کاتبا تحرك  دائما ما دام  االصابع  متحرك  کاتب  : کل مثال 

 دارد.   دوام  کتابت  شرط  به  کاتب  ذات  برای  اصابع  سكون  کاتبا عدم  دائما مادام  االصابع  ساکن  الكاتب  ء من ال شی 

  دارد دوام  عنوانی  وصف  که  مادامی  موضوع  برای  محمول  فهمند که معنا را می  اين  وسالبه  موجبه  از قضيه  عرف  اهل  ـ   چون 1  نكته 

 دارد. 

 گويند   .   عامه  است  خاصه  از عرفيه  اعم  گويند    وچون  عرفيه 

 باشد   .  نيز می  ذاتيه  وضروريه  از شروط  اعم  قضيه  اين  که  چنان  است  اعم  قضيه  : اين مطلقه  ودائمه  قضيه  اين  بين  ـ   نسبت 1  نكته 

  محمول  اين  خواه  است  پيدا کرده  تحقق  موضوع  برای  آن  ويا عدم  محمول  دارد بر ااينكه  داللت  که  است  ای : قضيه عامه  ـ   مطلقه 6 

 .  يا آينده  باشد يا حال  گذشته  در زمان  تحخقق  اين  باشد ويا خير وخواه  باشد ويا خير دائمی  ضروری  موضوع  یبرا  آن  ويا عدم

 .  است  پيدا کرده  تحقق  انسان  برای  مشی  عدم  : يعنی بالفعل  ماش  انسان  : کل مثال 

 .  است  پيدا کرده  تحقق  نسانا  برای  مشی  عدم  : يعنی بالفعل  بماش  االنسان  ء من ال شی 

  نسبت  فعليّت  نشود از آن  يا غير اينها از جهات  يا ضرورت  دوام  از قبيل  قيدی  شود ومقيد به  آورده  مطلق  که  زمانی  ـ   قضيه 1  نكته 

 . اند گذاشته  را مطلقه  قضيه  شود نام می  فهيمده  معنی  اين  عند االطالق  شود چون می  فهميده

 اند.  گذاشته  را عامه  نامش  ال ضروريه  وجوديه  است  ال دائمه  از وجوديه  اعم  وچون 

  که  اند. چنان شرمده  موجّه  مجازا آنرا جزء قضايای  منطقيين  که  است  غير موجّه  قضيه  همان  در حقيقت  مطلقه  ـ   قضيه 1  نكته 

را دارد از   جهات  قبول  استمداد وصالحيت  چون  عامه  مطلق  که  است  شده  داده  جوابی  اشكال  اند از اين شمرده  را از حمليّات  سالبه

 .     است  محسوب  موجّهات
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 شود.   مراجعه 264 ص  دوتفسير دارد القوعد الجليّيه  عامه  ـ   مطلقه 3  نكته 

 .  است  اعم  قضايا گذشته  از تمامی  قضيه  ـ   اين 4  نكته 

  که  در وقتی  است  پيدا نكرده  تحقق  موضوع  برای  آن  ويا عدم  محمول  دارد بر اينكه  داللت  که  است  ای : قضيه مطلقه  حينيه: 6 

 باشد.   می  عنوانی  وصف  به  متصف  موضوع

 :  مثال 

 .  است  پيدا کرده  تحقق  کاتب  برای  اصابع  تحرك  کتابت  در حين  هو کاتب  حين  بالفعل  االصابع  متحرك  کاتب  کل 

 . است  پيدا کرده  تحقق  برايكاتب  اصابع  سكون  عدم  کتابت  در حين  هر کاتب  حين  بالفعل  االصابع  ساکن  الكاتب  ء من ال شی 

 ندارد.   ضرورت  قضيه  مقابل  طرف  دارد بر اينكه  داللت  که  است  ای : قضيه عامة  : ممكنة7 

 ندارد.   ضرورت  انسان  برای  کتابت  عدم  : يعنی العام  باالءمكان  کاتب  انسان  : کل مثال 

 ندارد.   ضرورت  انسان  برای  کتابت  : يعنی العام  باالمكان  بكاتب  االنسان  ء من ال شی 

  اين  آن  گفتن  بر عامه  گويند ويا دليل  هعام  است  خاصه  از ممكنه  اعم  گويند وچون  ممكنه  است  بر امكان  مشتمل  ـ   چون 1  نكته 

 .     أو الخاص  بالعام  تقييده  عند عم  االمكان  هذا المعنا من  يفهمون  الناس  من  العامة  الن  است

 .  است  شد اعم  خوانده  حال  تا به  که  قضايايی  از تمام  عام  ـ   ممكنه 3  نكته 

 .     از قضايا مجاز است  وبلكه  از موجّهات  عامه  ممكنه  نگويند شمرد  ای ـ   عده 3  نكته 

  کل  ندارد مثل  ضرورت  مقابل  طرف  عنوانی  وصف  به  موضوع  اتصاف  در وقت  دارد بر اينكه  داللت  که  است  ای : قضيه ممكنه  : حينيه1 

 .  هو ماش  حين  العام  باالءمكان  اليدين  غير مظطرب  ماشی

 .  هو ماش  حين  العام  باالمكان  اليدين  بمظطرب  الماش  من  ال شی 

 ندارد.   ضرورت  مشی  در حين  ماش  برای  يدين  تحرك  که  است  اين  هر دو قضيه  محتوای 

 اند   .  کرده  مطرح  تناقض  را در بحث  وممكنه  مطلقه  حينيه  بحث  منطقی  : در ساير کتابهای نكته 

 عبارتند از:   دو قضيه  اين  شود که می  منحل  دو قضيه  به  شود که می  گفته  ای قضيه  به  مرکبه  هشد قضي  گفته 

 باشند.  می  با هم  ( مخالف وايجاب  )سلب  واز نظر کيف  با هم  ( موافق جزئيّت  )کليّه  اوال: از نظر کم 

 شود.  می  اشاره  آن  به  قيد ال دائما ويا ال بالضرورة  وسيله  به  دوم  وقضيه  است  ذکر شده  وروشن  صريح  با عبارتی  اول  ثانيا: قضيه 

 :  دو مثال 

  مصلی  از فحشاء برای  اجتناب  باشد که می  اين  مفاد آن  که  است  ای عامه  مطلقه  قضيه  : اين الفحشاء بالفعل  يتنجنّب  مصل  :   کل  الف 

 :  است  دو احتمال  قضيه  . در اين است  پيدا کرده  تحقق

 باشد.   ضروری  مصلی  از فحشاء برای  ـ اجتناب1 

 نباشد.   ضروری  مصلی  برای  ـ اجتناب2 

 

 شود.  نمی  چنين  که  کنيم مقيد می  ال بالضرورة  را به  قضيه  اين  کنيم  را دفع  اول  احتمال  اينكه  برای 

ء  : ال شی است  چنين  دارد که  کليه  سالبه  عامه  ممكنه  قضيه  به  اشاره  ال بالضرورة  اين  ضرورةال بال  الفحشاء بالفعل  يتجنب  مصل  کل 

 .  نيست  ضروری  مصلی  از فحشاء برای  اجتناب  يعنی  العام  الفحشاء باالمكان  يتجنّب  المصلی  من

   الفحشاء بالفعل  يتجنب  مصل  :   کل  ب 

 :  است  لدو احتما  قضيه  در اين 

 باشد.   دائمی  مصلی  از فحشاء برای  ـ اجتناب 1 

 نباشد.   دائمی  مصلی  از فحشاء برای  ـ اجتناب 2 

 شود:  می  چنين  که  کنيم مقيد می  ال دائمه  را به  قضيه  کنيم  را دفع  اول  احتمال  اينكه  برای 

 :  است  چنين  دارد که  کليه  سالبه  عامه  مطلقه  قضيه  به  ئما اشارهال دا  ال دائما اين  الفحشاء بالفعل  يتجنب  مصل  کل 

 .  است  پيدا کرده  تحقق  مصلی  از فحشاء برای  اجتناب  عدم  يعنی  الفحشاء بالفعل  بمتجنب  المصلی  ء من ال شی 
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  ولذا دست  کنيم  را دفع  احتمال  يك  خواهيم وما می  تاس  دو احتمال  قضيه  در يك  که  است  در وقتی  مرکبه  از قضيه  : استفاده نتيجه 

 .  زنيم می  ترکيب  به

 باشد عدد می  شش  مرکبه  قضايای  مهمترين 

 .  است  شده»  ذاتی  ال دوام»قيد   مقيد به  که  است  ای عامه  مشروطة  خاصه  مشروطه  : قضيه خاصه  ـ   مشروطه 1 

 :  است  دو احتمال  هعام  مشروطه  : در قضيه توضيح 

 باشد.   دائمی  وصف  بدون  موضوع  برای  :   محمول  الف 

 نباشد.   دائمی  وصف  بدون  موضوع  برای  :   محمول  ب 

  اين  يلهوس  به  که  کنيم می»  ذاتی  ال دوام»قيد   را مقيد به  قضيه  نيست  دائمی  الموضوع  ذات  برای  محمول  که  اين  کردن  بيان  برای 

 :  است  شده  تشكيل  از دو قضيه»  خاصه  مشروطه»  شود بنابراين می  عامه  مطلقه  يك  به  اشاره»  ذاتی  ال دوام»

 شود.  می  او اشاره  به» ال دائما»  وسيله  به  که  عامه  ومطلقه  است  شده  صريحا بيان  که  عامه  مشروطه 

 :  دو مثال 

 (.  بالفعل  االصابع  بمتحرك  الكاتب  ء من کاتبا ال دائما )ال شی  مادام  االصابع  متحرك  کاتب  کل  ـ بالضرورة  اول 

 (.  بالفعل  االصابع  ساکن  کاتب  کاتبا ال دائما )کل  مادام  االصابع  ساکن  الكاتب  ء من ال شی  ـ بالضرورة  دوم 

ال »قيد   مقيد به  که  است  عامه  شروط  همان  خاصه  مشروطه  چون  است»  عامه  مشروطه»از   اخص»  خاصه  مشروطه»ـ    1  نكته 

 .  است  از حيوان  اخص  انسان  چنانكه  است  از مطلق  ومقيد اخص  است  شده»  ذاتی  دوام

  به  آن  مقيد کردن  ولی  تاس  هيچ»  ذتی  ال دوام»و »  الذاتيه  ال ضرورة»قيد   به»  عامه  مشروطه  قضيه»  ـ   مقيد کردن 1  نكته 

 .     نيست  هيچ»  ذهنی  ال دوام»و »  ذهنی  ضرورة»

 کنيد.   مالحظه 11 ص  شمسيه  را در شروح  بسائط  وتمامی  خاصه  مشروطه  بين  ـ   نسبت 3  نكته 

 باشد.  می  آن  التزامی  معنای  بلكه  نيست  عامه  مطلقه»  ال دوام»  مطابقی  ـ   معنای 4  نكته 

 .  است  ممكنه  آن  مطابقی  معنای  که»  ال ضرورة»  بر خالف 

 .  است  شده»  ذاتی  ال دوام»قيد   مقيد به  که  است  ای عامه  عرفيه  خاص  عرفيه  : قضيه خاص  ـ عرفيه 2 

 :  است  دو احتمال  عامه  عرفيه  : در قضيه توضيح 

 باشد.   دائمی  وصف  نبدو  موضوع  ذات  برای  :   محمول  الف 

 نباشد.   دائمی  وصف  بدون  موضوع  ذات  برای  :   محمول  ب 

ال »  اين  وسيله  به  که  کنيم می»  ذاتی  ال دوام»  را مقيّد به  قضيه  نيست  دائمی  الموضوع  ذات  برای  محمول  اينكه  کردن  بيان  برای 

 : شدهاست  تشكيل  از دو قضيه  خاصه  عرفيه  شود بنابراين می  عامه  مطلقه  قضيه  يك  به  اشاره»  دوام

 شود.  می  اشاره  آن  به» ال دائما»  بوسيلة  که  ای عامه  ومطلقه  است  شده  صبريحا بيان  که  عامه  عرفيه 

 :  دو مثال 

 (.  بالفعل  االصابع  تحركبم  الكاتب  ء من کاتبا ال دائما )ال شی  ما دام  االصابع  متحرك  کاتب  ـ کل  اول 

 (.  بالفعل  االصابع  بمتحرك  الكاتب  ء من کاتبا ال دائما )ال شی  مادام  االصابع  بساکن  الكاتب  ء من ـ ال شی  دوم 

 .  گذشت  در مشروطه  که  بيانی  همان  به  است  عامه  اخصاز عرفيه  خاصه  ـ   عرفيه 1  نكته 

 شود.  نمی»  وصفی  ال دوام»  مقيد به  ولی  مقيد کردن»  ذاتی  ال ضروره» و  ذاتی  قيد ال دوام  توا به را می  عامه  ـ   عرفيه 1  نكته 

 شود.   مراجعه 11 ص  شمسيه  شروح  به  وسائط  خاصه  عرفيه  بين  نسبت  برای  است  خاصه  از مشروطه  اعم  خاصه  ـ   عرفيه 3  نكته 

 .  است  شده  ذاتيه  قيد ال ضرورة  مقيد به  که  است  ای عامه  مطلقه  ال ضروريه  وجوديه  قضيه : ال ضروريه  ـ وجوديه 3 

 :  است  دو احتمال  عامه  مطلقه  : در قضيه توضيح 

 باشد.   ضروری  الموضوع  ذات  برای  :   محمول  الف 

 نباشد.   ضروری  الموضوع  ذات  برای  :   محمول  ب 

  اين  وسيله  به  که  کنيم می»  ذاتيه  ال صرورة»  را مقيد به  قضيه  نيست  ضروری  الموضوع  ذات  برای  محمول  که  اين  کردن  بيان  برای 

 شود.  می  عامه  ممكنه  يك  به  قيد اشاره
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 :  است  شده  تشكيل  از دو قضيه  ال ضروريه  وجوديه  بنابراين 

 شود.  می  اشاره  آن  قيد به  وسيله  به  که  ای عامه  وممكنه  است  شده  صريحا بيان  که  ای عامه  مطلقه 

 :  دو مثال 

 (.  العام  باالءمكان  بضاحك  االنسان  ء من )ال شی  ال بالضرورة  بالفعل  ضاحك  انسان  ـ کل  اول 

 (.  العام  ءمكانباال  ضاحك  انسان  )کل  ال بالضرورة  بالفعل  بضاحك  االنسان  ء من ـ ال شی  دوم 

 شود.   مراجع  شمسيه  شروح  به  وسائط  قضيه  اين  بين  نسبت  باشد وبرای می  عامه  وعرفيه  خاصه  از مشروطه  اعم  قضيه  ـ   اين 1  نكته 

 مقيد کرد.   توان هر چهار قيد می  را به  قضيه  ـ   اين 1  نكته 

 .  است  مقيد شده  ذاتی  قيد ال دوام  به  که  است  ای عامه  مطلقه   دائمهال  وجوديه  : قضيه ال ذاتيه  ـ   وجوديه 4 

 :  است  دو احتمال  عامه  مطلقه  : در قضيه توضيح 

 باشد.   دائمی  موضوع  ذات  برای  :   محمول  الف 

 نباشد.   دائمی  موضوع  ذات  برای  :   محمول  ب 

قيد   اين  وسيله  به  شود که می»  ذاتی  ال دوام»قيد   مقيد به  قضيه  نيست  دائمی  موضوع  ذات  یبرا  محمول  اينكه  کردن  بيان  برای 

 .  کنيم می  عامه  مطلقه  يك  به  اشاره

 .  است  شده  تشكيل  عامه  از دو مطلقه  ال دائمه  قضيهوجوديه  بنابراين 

 :  دو مثال 

 .  بالفعل  بضاحك  االنسان  ء من الشی  ما أیال دائ  بالفعل  ضاحك  انسان  ـ کل  اول 

 .  بالفعل  ضاحك  انسان  کل  ال دائما أی  بالفعل  بضاحك  االنسان  ء من ـ ال شی  دوم 

  اين  بين  باشد وبراينسبت می»  خاصه  عرفيه»و »  خاصه  مشروطه»از   واعم»  ال ضروريه  وجوديه»از   اخص»  ال دائمه  وجوديه: » نكته 

 شود.   مراجعه 13 ص  شمسيه  شروح  به  يا بسائط  قضيه

 .  است  شده»  ذاتی  ال دوام»قيد   مقيد به  که  است  ای مطلقه  ، حينيه ال دائمه  حينيه  : قضيه ال دائمه  ـ حينيه 5 

 :  است  دو احتمال  مطلقه  حينيه  : در قضيه توضيح 

 باشد.   یدائم  موضوع  ذات  برای  :   محمول  الف 

 نباشد.   دائمی  موضوع  ذات  برای  :   محمول  ب 

  قضيه  اين  بنابراين  کنيم می»  ذاتی  ال دوام»قيد   را به  قضيه  نيست  دائمی  موضوع  ذات  موضوع  برای  محمول  که  اين  کردن  بيان  برای 

 :  است  شده  تشكيل  از دو قضيه

 .  عامه  ومطلقه  مطلقه  حينيه 

 :  دو مثال 

 هو طائر ال دائما.   حين  بالفعل  الجناحين  طائر خافق  ـ کل  اول 

 ال دائما.   هو کاتب  حين  بالفعل  االصابع  ساکن  الكاتب  ء من ـ ال شی  دوم 

 ». باشد می  خاصه  ممكنه»و »  دو وجوديه»از   واخص»  دو خاصه»از   اعم  قضيه  : اين نكته 

 .  است  مقيد شده»  ذاتی  ال ضرورة»  به  که  است  ای عامه  ممكنه  قضيه  : اين هخاص  ـ ممكنه 6 

 :  است  دو احتمال  ممكنه  : در قضيه توضيح 

 باشد.   ممتنع  ودر سالبه  واجب  موافق  طرف  موجبه  در قضيه  باشد يعنی  ضروری  موافق  دارد طرف  :   احتمال  الف 

 .  نيست  ضروری  مخالف  طرف  که  نباشد چنان  ریضرو  مواق  :   طرف  ب 

 شود.  مقيد می»  ذاتی  ال ضرورة»  به  قضيه  نيست  ضروری  موافق  طرف  که  اين  کردن  بيان  برای 

 :  دو مثال 

 .  الخاص  باالءمكان  کاتب  انسان  ويا کل  ال بالضرورة  العام  باالءمكان  کاتب  انسان  : کل اول 

 .  الخاص  باالءمكان  بكاتب  االنسان  ء من ويا ال شی  ال بالضرورة  العام  باالءمكان  بكاتب  االنسان  ء من ال شی : دوم 

 شود.   مراجعه 17 ص  شمسيه  شروح  به  با بسائط  قضيه  اين  نسبت  وبرای  است  اعم  از ساير مرکبات  قضيه  : اين نكته 
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 شود  .  هار قيد مقيد میهر چ  به  عامه  : ممكنه نكته 

  157ص  یه االخريتقسمات الشرط

 

 شد عبارتنداز:   بيان  شرطيه  قضيه  برای  حال  تا به  که  تقسيماتی 

   ومنفصله  : متصله است  بر دو قسم  شرطيه  :   قضيه  الف 

   سالبه  و . موجبه  است  بر دو قسم  اعتبار کيف  به  شرطيه  :   قضيه ج

 :  است  قسم  دو بر سه  اين  وعدم  وانفصال  اتصال  وزمانهای  اعتبار حاالت  به  شرطيه  ضيه:  ق  ب 

   وجزئيه  باشد: کليه می  بر دو قسم  ومحصوره  ، محصوره ، مهمله شخصيه 

 ه  يه واالتفاقيالزوم

 :  است  بر دو قسم  متصله  شرطيه  قضيه 

 باشد.   وواقعی  حقيقی  وابستگی  وتالی  دممق  بين  که  است  آن  :   لزوميه  الف 

  صورت  در سه  واقعی  وابستگی  ديگر باشد. اين  طرف  وجود وتحقق  مستلزم  طرف  وجود يك  که  معنا است  اين  به  واقعی  وابستگی 

 :  است

  مستلزم علت   تحقق  چون  گيرد وبالعكس د مینيز وجو  تالی  وجود گرفت  اگر مقدم  صورت  باشد در اين  تالی  برای  علت  ـ   مقدم 1 

 فالنهار موجود.   طالعة  سمالش  کانت  : ان مثل  نيست  ممكن  علت  تحقق  بدون  معلول  تحقق  که  چنان  است  معلول  تحقق

النهار   کان  ان مثل  است ديگر  طرف هر طرف مستلزم تحقق   نيز تحقق  صورت  باشد در اين  تالی  برای  معلول  معلوم  ـ   مقدم 2 

 .  طالعة  موجودا فالشمس

  طرف  باشد وبا وجود علت می  علتش  تحقق  مستلزم  هر طرف  تحقق  صورت  باشند در اين  علت  يك  هر دو معلول  وتالی  ـ   مقدم 3 

 هستند.   علت  يك  هر دو معلول  که  است  اين  فرض  کند چون پيدا می  ديگر قطعا تحقق

  ءٌ مضی فالعاله  النهار موجودا فالنهار  کان  : ان مثل 

 هستند.   شمس  طلوع  معلول  هر دوطرف  مثال  در  

 نباشد    حقيقی و واقعی   وابستگی  وتالی  مقدم  بين  که  است  : آن :   اتفاقيه  ب 

 .  الدرس  فی  شروعه  قد سبق  المدرس  فان محمد جاء     ما: کل مثل 

 :  در دو مورد است  گويند لزوميه   ای ـ   عده 1  نكته 

 شد.   بيان  که  موردی  سه  : يعنی :   در عليّت  الف 

 .  ابو بكر ابنه  زيد أبا بكر کان  کان  : ان باشند مثل  متضايفان  دو طرف  : يعنی :   در متضايف  ب 

 .    95ه ص/يشروح شمس هستن  واحدة  ةللع  معلوالناز باب    گويند: متضايفان می  گر يد ای عده  ولی 

 :  مثل  نيست  وتضايف  عليت  منحصر به  لزوميه  آيد که می  بدست  مطالع  شرح  ـ   از عبارت 1  نكته 

  213شرح مطالع /      أو غير ذلك  أو مضايفا له  أو لعلته  وال لهخأو م  للتالی  علة  المقدم  يكون  أن 

 .  اقسام المنفصله 

 :  است  بر دو قسم  منفصله  شرطيه 

در   نسبت  ةحقيقي  که  است  آن  واقعی  باشد. تنافی  وحقيقی  واقعی  تنافی  يك  وتالی  مقدم  بين  تنافی  که  است  : آن :   عناديه  الف 

 باشد.   هشد  تنافی  سببم  امر خارجی  اينكه   باشد نه  داشته  منافات  در تالی  نسبت  با حقيقت  مقدم

 دارد.   تنافی  با فرديّت  زوجيت  حقيقت أو فرداً زوجاً  يكون  نما اَاِ  : العدد الصحيح مثل 

  با يكديگر تنافی  تالی  با حقيقت  مقدم  حقيقتواالّ  است  شده  وتالی  مقدم  ينب  تنافی  سبب  امر خارجی  يك  که  است  : آن ( اتفاقيه ب 

دو   غير اين  در خانه  که  دانيم ما می  ولی  نيست  تنافی  زيد وبكر در خانه  جلوس  بين أو بكراً الدار زيداً  فی  سالجال  كوني  اما ان  ندارند مثل

 .  است  دو طرف  بين  تنافی  ما سبب  علم  اين ست ا  دو نفر در خانه  از اين  يكی  بلكه  نيست  نفر کسی

 99 ص  شمسيه  شروح  دو به  اين  سالبه  تعريف  لذا برای  است  بر موجبه  شد تنها منطبق  واتفاقيه  عناديه  برای  که  : تعريفی نكته 

 شود.   مراجعه



http://YaAlee.ir  http://YaAlee.Com   (صلوات اهلل و سالمه عليهم)البيت أهل فقه   

19 

http://1Zekr.ir  http://1Zekr.Com   علميّه قم حوزه دروس   

 ه و مانعة الجمع و مانعة الخلوّيقيالحق

 :  است  قسم  بر سه  منفصله  شرطيه  قضيه 

 قة = يالف ، حق

 بر دو نوع است .  

  مورد کاذب  هر دو از يك  نيست  وممكن ك مورد صادق باشند يبر در آن  وتالی  مقدم  شود که  می  گفته  ای منفصله  : به ـ   موجبه 1 

 .  نيست  دو نيز ممكن  آن  ارتفاع  نيست  ممكن  وتالی  مقدم  ديگر اجتماع  عبارت  وبه ست يز ممكن نين باشند

 باشد.  می  ارتفاع  قابل  ونه  در عدد است  اجتماع  قابل  نه  يتوفرد  أو فردا زوجيت زوجاً  يكون  نما اَاِ  العدد الصحيح  مثل 

  مورد کاذب  از يك  که  چنان ممكن است باشند  مورد صادق  ر يكب  در آن  وتالی  مقدم  شود که می  گفته  ای منفصله  : به ـ سالبه 2 

 .  للتعليم قابالً  يكون  ما أنواِناطقا ً  يكون  ما أناِ  الحيوان  : ليس ثلم  است  ممكن  وارتفاع  ديگر اجتماع  عبارت  وبه ز ممكن است يو نباشند

 شوند.  می  مرتفع  کند ودر غير انسان می  اجتماع  در انسان  تعليم  برای  وقابليت  ناطقيت 

:  مثل  باشد ويا غير ثنايی  ثنايی  تقسيم  هاز اينك  رود اعم باشد بكار می  اقسام  تمامی  جامع  که  در تقسيمی  از منفصله  قسم  : اين نكته 

 .  نيست  مستقل  معنای  ويا دارای  است  مستقل  معنای  يا دارای  کلمه

 .  ويا حرف  است  ويا فعل  است  : يا اسم است  قسم  بر سه  کلمه 

 :  است  بر دو نوع  الجمع  : مانعة الجمع  ( مانعة ب 

مورد   از يك  هر دو یول ستين  باشند  ممكن  مورد صادق  بر يك  در آن  وتالی  مقدم  نيست  ممكن  که  است  ای : منفصله ـ   موجبه 1 

 :  مثل  است  دو ممكن  آن  ارتفاع  ولی  نيست  ممكن  وتالی  مقدم  ديگر اجتماع  عبارت  باشند وبه  کاذب

قرمز   جسم  اينكه  به  است  دو ممكن  آن  ارتفاع  ولی  ممكننيست  جسم  واسود دريك  ابيض  أو أسود اجتماع  أبيض  الجسم  يكون  اما أن 

 باشد. 

ممكن  باشند  مورد کاذب  هر دو از يك یول    ممكن  باشند   مورد صادق  كبر ي  در آن  وتالی  مقدم  که   است  ای : منفصله ـ   سالبه 1 

 ست ين

 :  مثل  نيست  ممكن  اعفتار ولی  است  ممكن  ديگر اجتماع  عبارت  وبه 

 أو غير أسود.   غير أبيض  الجسم  يكون  نما اَاِ  ليس 

أسود   وهم  أبيض  هم  جسم كياينكه  به  نيست  ممكن  ن دو يا ارتفاع  ولی  است  ممكن  جسم  وغير اسود در يك  غير ابيض  اجتماع 

 باشد. 

 .  کنيم می  استفاده  موجبه  الجمع  از مانعة  جواب  عنوان  ما به  است  دو چيز ممكن  اجتماع  کند که می  توهم  شخص  که  یياج: در  نكته 

  ومثال  کنيم می  استفاده  سالبه  الجمع  از مانعة  جواب  عنوان  ما به  است  دو چيز محال  اجتماع  کند که می  توهم  شخص  که  ودر جايی 

 .  تسمذکورا  هر دو در کتاب

 :  است  الخلو بر دو نوع  لو: مانعةالخ  ( مانعة ج 

  مورد کاذب  هر دو از يك یول  ستا  ممكن  باشند   مورد صادق  ر يكب  در آن  وتالی  مقدم  که  است  ای : منفصله ـ   موجبه 1 

  ست يممكن نباشند

 :  مثل  نيست  ممكن  ارتفاع  ولی  است  ممكن  وتالی  مقدم  ديگر اجتماع  عبارت  به و

 أو غير أسود.   غير أبيض  يكون  ما أناِ  لجسما 

باشند   مورد کاذب  هر دو از يك  ولی ست يممكن ن باشند  مورد صادق  بر يك  در آن  وتالی  مقدم  که  است  ای : منفصله ـ   سالبه 3 

 :  . مثل ستا  دو ممكن  آن  ارتفاع  ولی  نيست  ممكن  وتالی  مقدم  ديگر اجتماع  عبارت  وبهممكن است 

 أسود.   يكون  ما أنواِ  أبيض  الجسم  يكون  اما أن  ليس 

ودر   کنيم می  استفاده  از موجبه  جواب  عنوان  ما به  است  ممكن  وتالی  از مقدم  خلوّ واقع  کند که می  توهم  شخص  که  : در جايی نكته 

د / يجوهر النض .   کنيم می  استفاده  از سالبه  جواب   ست ما به عنوان ين  الیوت  از مقدم  خالی  واقع  کند که می  توهم  شخص  که  جايی

   134/ 1اشارات -277ه / يالقواعد الجل -45

 شود.   همراجع 94 ص  شمسيه  شروح  به  هر يك  تسميه  وجه  : برای فائده 
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  صورت 9  متصله  باشد دو طرف می  وتالی  مقدم  همان  که  است  شده  تشكيل  ه يقض از دو طرف  متصله  ـ   شرطيه 1  نكته 

 عبارتند از:   دارد که 

 

   هر دو حمليه                                        

                                                                 

   هر دو متصله                                                                          

   هر دو منفصله              هر دو شرطيه                                      

   منفصله   تالی ،  متصله   مقدم           مختلف                                                                           

   متصله   تالی،  منفصله   مقدم                                                                                                  

   متصله  دو طرف 

   متصله   تالی ،  حمليه   مقدم                

   منفصله  تالی،  حمليه  مقدم                

   حمليه  تالی  ،متصله  مقدم              مختلف                                            

   حمليه  تالی ، منفصله  مقدم                

 

 

 

   ترتيب  مثالها به        

 فالنهار موجود.   طالعة  الشمس  کانت  ان( 1ِ 

 .  غاربة  فالشمسالنهار معدوما ً  ذا کاناِ  فكان فالنهار موجودٌ  طالعة  الشمس  ( اذا کانت2 

 ما فرد. واِ  ما زوجاِ  فعدد الكواکب أو فرداً ما زوجاًالعدد اِ  کان  ( ان3 

 .  مما النهار معدوٌواِ  طالعة  ما الشمساِ  فالنهار موجود فكان  طالعة  الشمس  ذا کانتاِ  کان  ( ان4 

 اخير.   مثال  ( عكس5 

 . سعيداً  کان عالماً  االنسان  کان  فان  ةدللسعا سبباً  العلم  کان  ن( ا6ِ 

 . و حرفاًاَ أو فعالً اسماًكون ي ما أنفاِفرداً  اللفظ  ذا کان( ا7ِ 

 .  لضوء العالم  مستلزمة  منوّر فالشمس  فالعالم  طالعة  الشمس  کلّما کانت  کان  ن( ا1ِ 

 .     ثالث  قسم  له  فالعدد ليس و فرداًاَ ما زوجاًالعدد اِ  کان  ( ان9 

  221مقصود الطالب /  – 41د / يلنضجوهر ا 1/131اشارات 

مقصود   آن  برای  متصله  ترتيب  به  صورت   منفصله در   . دو طرف است  شده  ويا بيشتر تشكيل  از دو طرف  منفصله  شرطيه   : 2  نكته 

 :  است  آمده  چنين  در جوهر النضيد دليل  است  صحيح  آن  صورت  شش  که  است

د/ يجوهر النض   ستة  المنفصلة  واقسام  تسعة  المتصلة  اقسام  ـ کانت  صلهنفالم  ـ بخالف  تاليها بالطبع  لما تميّز عن  المتصله  مقدم  ناِ 

41   . 

 :  است  بر دو نوع  قضيه 

 .  است  خود قرار گرفته    در جايگاه  قضيه  ءهر جزء از اجزا  رود يعنی کار می  به  اش  منطقی  قالب  بر طبق  قضيه  مرتبه  :   يك  الف 

 :  گويند مثل  مستقيمه  قضايای ،از قضايا  گونه  اين  به 

 .  است  در نيز همين  حق  است  شده  بر موضوع  داخل  ( است )کل  کلمه  سور که  حمليه  قضيه  در اين  حيوان  انسان  ـ کل 1 

  قضيه  نوع   راحتی  به  وانسان  است  ر شده)اذا( ذک  اتصال  اداة  متصله  شرطيه  قضيه  فالنهار موجود در اين  طالعة  الشمس  ذا کانتـ اِ 2 

 بدهد.   را تشخيص

 گيرد.  می  صورت  آسانی  به  ه يقض وتشخيص  است  )اما( آمده  انفصال ةادا  منفصلة  شرطيه  قضيه  او فرد در اين  ـ العدد اما زوج 3 
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 ،قضايا  گونه  اين  به  است  خود قرار نگرفته  یدر جا  قضيه  ءاجزا  رود يعنی بكار نمی  اش منطقی  قالب  بر طبق  قضيه  مرتبه  ( يك ب 

 گويند.   منحرفه  قضايای

  بر موضوع  بود که  سور اين  جايگاه  شود با اينكه  داخل  سور بر محمول  اينكه  گيرد مثل می  صورت  حمليه  در قضيه  گاهی  انحراف 

 .  الحيوان  بعض  : االنسان مثلشود   داخل

بود   اين  . قانون است  شده  داخل  بر محمول  سور است  به  بعض  وکلمه  است  محمول  والحيوان  موضوع  االنسان  مثال  در اين 

 .  انسان  الحيوان  شود بعض  شود وگفته  داخل  بر آن ( بعض ) قرار بگيرد وکلمة  موضوع  (الحيوان )که

  خالی  انفصال  ةاز ادا  منفصله  وشرطيه  اتصال  ةاز ادا  متصله  شرطيه  قضيه  اينكه  گيرد مثل می  صورت  شرطيه  در قضيه  انحراف  وگاهی 

 :  باشد مثل

  در آورد به  فصلهيا من  متصله  صورت  را به  آن  توان می  که  است  منحرفه  قضيه  اين النهار موجوداً  او يكون  طالعة  الشمس  ـ ال تكون 1 

 فالنهار موجود.   طالعة  الشمس  کانت لما : ک صورت  اين

 . ً النهار موجودا  يكون  واما أن  طالعة  الشمس  ال تكون  اما أن 

 ورد .در آ  فوق  منفصله  متصلها ي صورت  را به  آن  توان می  کهه منحرف  قضيه  اين  طالعة  الشمسو االّ النهار موجوداً  يكون  ـ ليس 2 

:  صورت  اين به در آورد  ويا منفصله  متصله  شرطيه  صورت  به  توان را می  منحرفه  قضيه  اين  شحّ أو حرام  من االّ  المال  ـ ال يجتمع 3 

   51د / يجوهر النض – 126شرح مطالع /     حرام  أو من  شح  من  المال  يجتمع  ـ اما أن  أو حرام  شح  اما من  فاجتماعه  المال  اجتمع  ناِ

 . نهما ياأوالشب بياحكام ال قضا ی: ف یالفصل الثان

 :  است  بر دو نوع  قضيه  يك  ويا کذب  بر صدق  کردن  استدالل 

  کند تا کذب نمی  استدالل  ديگری  قضيه  بر صدق  کند يعنی می  استدالل ةقضي  آن  ويا کذب  بر صدق مستقيماً  انسان  ( گاهی الف 

 وهكذا.  شود   مورد نظر او اثبات  قضيه  کند تا صدق نمی  استدالل  ديگری  قضيه  شود ويا بر کذب  مورد نظر او اثبات  قضيه

 مباشر گويند.   استدالل  از استدالل  گونه  اين  به 

 دارد:   صوری  قسم  کند اين نمی  استدالل  قضيه  آن  ويا کذب  بر صدق مستقيماً  انسان  ( گاهی ب 

شود ويا   مورد نظر اثبات  قضيه  تا کذب شود  می  دارد استدالل  مورد نظر نسبتی  با قضيه  که  ديگری  قضيه كي  بر صدق  ـ گاهی 1 

باشند   با يكديگر متناقضان  دو قضيه  که  است  ايیجدر   شود اين  مورد نظر اثبات  قضيه  شود تا صدق می  ديگر استدالل  قضيه  آن  بر کذب

 . یخر´اال  احدهما صدق  واذا کذب یخر´اال  احدهما کذب  اذا صدق  :که  است  صورت  اين  به  متناقض  دو قضيه  

شود  می  ديگر استدالل  قضيه  شود ويا بر کذب  مورد نظر او اثبات  قضيه  شود تا صدق می  استدالل  ديگری  قضيه  بر صدق  ـ گاهی 2 

  خواهد آمد در باب  که  چنان  بر قرار باشد چون  عكس  نسبت  دو قضيه  بين  که  است  در جايی  شود اين  ر او اثباتمورد نظ  قضيه  تا کذب

 وجود دارد:   دو قاعده  عكس

 .  عكسه  صدق  االصل  : اذا صدق اول 

 .  أصله  کذب  العكس  : اذا کذب دوم 

بعد از   کنيم می  استدالل  حيوان  انسان  کل  ما بر قضيه  هستيم  انسان  الحيوان  بعض  بر قضيه  استدالل  کنيد ما در مقام  : فرض مثال 

 لاو  قضيه  آن  پس  العكس  صدق  االصل  واذا صدق  است  قضيه  اين  عكس  اول  قضيه  گوييم می  نموديم  استدالل  قضيه  اين  بر صدق  که  اين

 .  است  مورد نظر ما بود صادق  قضيه  که

  استدالل  بانسان  الحيوان  ء من ال شی  ما بر کذب  هستيم  بحيوان  االنسان  ء من ال شی  بر قضية  استدالل  کنيد در مقام  ويا فرض 

  بکاذ  مورد نظر اول  قضيه  آن  پس  االصل  کذب  العكس  واذا کذب  است ل او  ه يقض عكس  قضيه  : اين شد گوييم  ذباک  که  . اين کنيم می

 .  است

  اگر يكی  معنا که  اين  بود به  تالزم  ديگری  وکذب  يكی  صدق  بين  که باشند   را داشته  صفت  اين  دو قضيه  که  ـ   زمانی 1  نكته 

  د بود.نخواه  متناقضان  دو قضيه    صورت  شود در اين می  صادق  شد ديگری  کاذب  شود واگر يكی می  کاذب  ديگری بود   صادق

  کنيد همين  استدالل  آن  توانيد بر صدق نمی کنيد اگر مستقيماً  استدالل » موجودة  الروح »ه يقض  خواهيد بر صدق ولذا اگر شما می 

 پيدا کنيد.   اول  قضيه ق صد  به  تا علم  است  کنيد کافی  استدالل » بموجودة  ليست  الروح »کذب   بر صدق  که
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  نيست  قضايا کافی  در تناقض  ولی  وال انسان  انسان  مثل  است  کافی  وسلب  ايجاب  به  اختالف  صرف  مفردات  تناقض  در ـ   2  نكته 

وان يانسان و بعض الح الحيوان  وبعض  انسان  الحيوان  بعض : ي ند مثلا  دارند صادق  با يكديگر اختالف  در کيف  که  قضيه ود  گاهی  چون

خواند تا   قواعد تناقض  بايست می  پس  بانسان  الحيوان  ء من و ال شی  انسان  حيوان  : کل هر دو کاذبند مثل  وگاهی  ساننبا  ليس  بانسان ٍ

 .  نمائيم  را مشخص  هر قضيه  نقيض  بتوانيم

 :   مقدمه 

 :  است  بر دو قسم  تناقض 

 شد.   بحث  قسم  از اين  بلتقا  در مبحث  وال انسان  انسان  مثل  در مفردات  :   تناقض  الف 

 شود.  می  بحث  قسم  اين  در خصوص  در قضايا در جزء دوم  :   تناقض  ب 

 ف التناقض يتعر 

شود   ديگری  وکذب  از دو قضيه  يكی  صدق  سب  که  باشند اختالفی  داشته  با يكديگر اختالف  دو قضيه  که  است  در قضايا اين  تناقض 

  که  است  شده  سبب  اختالف  د اينندار  اختالف کيف و کمبا يكديگر در  قضيهدر    اين  حيوان  ليس  االنسان  وبعض  حيوان  انسان  : کل مثل

 گويند.   متناقضان  دو قضيه  در اين  بر قرار است  تناقض  نسبت  دو قضيه  اين  شود ولذا بين  کاذب  دوم  وقضيه  صادق  اول  قضيه

گردد  بر می  اختالف  به»  لذاته»باشد وضمير  می  حقيقت  معنای  به»  ذات»  است  کار رفته  ( به )لذاته  کلمه  تناقض  : در تعريف نكته 

از دو   يكی  صدق  ( سبب امر خارجی  )نه  اختالف  اين  حقيقت  که  در دو قضيه  است  اختالفی  شود: تناقض می  چنين  تناقض  تعريف  آنگاه

 شود.  می  ديگری  وکذب  قضيه

دارند   اختالف  با يكديگر در کيف  دو قضيه  اين  بحيوان  االنسان  ء من ـ ال شی  حيوان  انسان  کنيد: کل  توجه  دو قضيه  اين  : به توضيح 

بودند  می  يا هر دو صادق  ندنداشت  در کيف  واال اگر اختالف شود  کاذب  وديگری  صادق  از دو قضيه  يكی  که  است  شده  سبب  اختالف  اين

  اين  اگر حقيقت  چون  است  نشده  ديگری  وکذب  يكی  صدق  تنها( سبب  در کيف  )اختالف  اختالف  اين  حقيقت  آنگاه  ويا هر دو کاذب

  چنين  آنكه  حالشود و  ديگری  وکذب  يكی  صدق  پيدا شد سبب  در دو قضيه  اختالف  هر جا اين  تسباي باشد می  شده  سبب  اختالف

 .  اند هر دو کاذب  د هر دو صادقند وگهیدارن  در کيف  اختالف  با اينكه  دو قضيه  گاهی  چون  نيست

 :  اول  برای  مثال 

 .  بانسان  ليس  الحيوان  ، بعض انسان  الحيوان  بعض 

 .  بانسان  الحيوان  ء من ، ال شی انسان  حيوان  : کل دوم  برای  مثال 

  يكی  صدق  سبب  در کيف  اختالف  حقيقت  بحيوان  االنسان  من ء  وال شی  حيوان  انسان  کل  هدر دو قضي  شود که می  معلوم  پس 

  اخص  دو مثال  در اين  موضوع  که  است  اين  امر خارجی  . وآن است  شده  آن  سبب  امر خارجی  يك  بلكه  است  نشده  ديگری  وکذب

  صادق  از موضوع  محمول  سلب  باشد وهم  صادق  موضوع  برای  محمول  اثبات  شود هم بود، نمی  چنين  که  وهنگامی  است  اعم  ومحمول

 باشد.   کاذب  وديگری  صادق  بايد يكی  باشد بلكه

  ای در هر دو قضيه  اختالف  نوع  اين  است  وکم  در کيف  شود اختالف می  ديگری  وکذب  قضيه  يك  صدق  سبب  که  اختالف  : آن نتيجه 

  117ه / يشرح شمس – 54/  یعيشرح جن اثر را دارد   .   پيدا شد اين  که

  اينكه  دليل  به  است  تناقض  بر بحث  ديگر متوقف  نسبتهای  شناختن  چون نمود   را بر ساير نسبتها مقدم  تناقض  بحث  : مصنف فائده 

 شروط التناقض الواحدات الثمان  خواهد شد.   استفاده  مبحث  از اين  عكوس  در ادله

امور   باشند اين  داشته  يا يكديگر اختالف  وکيف  ودر کم  امر متحد بوده  يابد در هشت  متناقض  مشهور دو قضيه  عقيده  طبق 

 عبارتنداز:   هشتگانه

 اهد بود درست است (ست تناقض نخوين خواب نيحسن خواب است و حس : اگر بگوييم  موضوع )ـ  1 

 نخواهد بود.   تناقض  نيست  وامروز شنبه  است  : امروز جمعه اگر بگوييم  ـ محمول 2

 نخواهد بود.   تناقض  نيست  وهوا فردا گرم  است  : هوا امروز گرم اگر بگوييم  ـ زمان 3 

 نخواهد بود.   تناقض  ستني  ياسر در شيراز معلم  است  معلم  : ياسر در تهران اگر بگوييم  ـ مكان 4 

 نخواهد بود.   تناقض  دکتر نيست  وناصر بالفعل  دکتر است  : ناصر بالقوة اگر بگوييم  وفعل  ـ قوه 5 

 نخواهد بود.   تناقض  نيست  گردن  انسان  وکل  است  گردن  : جزء انسان وجزء اگر بگوييم  ـ کل 6 
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 شود:  پيدا می  مثال  سه  شرط  اين  اختالل  : برای نكته 

 باشد.   کل  جزء واز سالبه  موجه  :   مراد از موضوع  الف 

 .  :   عكس  ب 

 دو جزء متغاير   .   :  مراد از هر دو جزء باشد ولی  ج 

  ـ اضافه 1نخواهد بود.   تناقض  نيست  موفق  بلیتن  شرط  به  وحسن  است  موفق  کوشش  شرط  به  : حسن اگر بگوييم  ـ شرط 7 

   115آموزش منطق / نخواهد بود  .  تناقض  هفت  به  نسبت  نيست  نصف  وسه  شش  به  نسبت  است  نصف  : سه ( اگر بگوييم )نسبت

 :  در وحدات  : اقوال نكته 

 :  چيز است  سه  معتبر در تناقض  : وحدات فارابی  به  منسوب  : قول الف 

   ، زمان ، محمول موضوع 

 :  دو امر است  معتبر در تناقض  : وحدات رازی  امام  : قول ب 

   ، محمول موضوع 

  بازگشت  نسبت  وحدت  به  وساير وحدات  است  حمل  وحدت  وآن  معتبر است  وحدت  تنها يك  : در تناقض فارابی  به  منسوب  : قول ج 

 کند.  می

 .  معتبر است  وحدت 9مال صدرا:   د: قول 

  وضع که آن چهار وحدتعبارتند از  باشند: ديگر معتبر می  مشهور چهار وحدت  وحدت  ئتيهبر   عالوه  در تناقض سينا:  ابن  هـ: قول 

 .  ، منفعل ، فاعل کيفيت

 اند عدد ذکر نموده  از سی  يشبرا   وحدات  ای ـ عده (و 

 .    229مقصود الطالب /  – 121ه /يشروح شمس – 167شرح مطالع /  – 1111ب يترجمه تهذ

 :  است  بر دو قسم  : حمل مقدمه 

 :  هستند. مثل  مفهوما يكی  ومحمول  موضوع  که  است  : در جايی ذاتی  :   حمل  الف 

 .  انسان  االنسان 

 .  ضاحك  : االنسان هستند مثل  مصداقا يكی  و محمول  موضوع  که  است  : در جايی صناعی  شايع  :   حمل  ب 

بايد   در هر دو قضيه  حمل  باشند يعنی  نيز اتحاد داشته  ند بايد در حملوش  بخواهند متناقضان  : اگر دو قضيه است  مال صدرا فرموده 

نخواهد بود.   متناقضان  هيدو قض  اختالف  باشد ودر صورت»  صناعی  شايع»در هر دو   باشد ويا حمل  در هر دو اوّلی  باشد يا حمل  يكی

 :  مثال

   بجزئی  ليس  ، الجزئی جزئی  الجزئی 

 :  است  چهار احتمال  قضيه  در اين 

 .  است  کاذب  ودوم  صادق  اول  قضيه  هستند چون  متناقضان  صورت  باشد در اين»  اوّلی»در هر دو   :   حمل  الف 

 . است  صادق  ودوم  بکاذ  اول  قضيه  هستند چون  نيز متناقضان  صورت  باشد در اين»  شايع»در هر دو   :   حمل  ب 

 .  است  کاذب  هر دو قضيه  صورت  در اين.  باشد »  ذاتی»  ودر دوم»  شايع»  اول  در مثال  :  حمل  ج 

  213االختالف رهبر خرد / .    است  صادق  هر دو قضيه  صورت  در اين ع باشد يو در دوم.شا باشد»  ذاتی»  اول  در مثال  د :  حمل 

 باشند:   داشته  امر با يكديگر اختالف  در سه  خواهند بود که  متناقضان  ورتیدر ص  دو قيضه 

 :  ند همچونا هر دو صادق  باشند گاهی  اگر هر دو موجبه  : چون :   در کيف  الف 

 .  حيوان  االنسان  ، بعض حيوان  انسان  کل 

 :  ند، همچونا هر دو کاذب  وگاهی 

 حجر.   ناالنسا  حجر وبعض  انسان  کل 

 :  ند، همچونا هر دو صادق  باشند نيز گاهی  واگر هر دو سالبه 

 بحجر.   ليس  االنسان  بحجر وبعض  االنسان  ء من ال شی 
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ه باشند يوان ب، در کم چون اگر هردو کليس بحيوان و بعض اال نسان ليء من النسان بحیهم چون ال ش: ند ا هر دو کاذب  وگاهی 

  د مثل هر دو کاذب ان یگاه

 .  بانسان  الحيوان  ء من وال شی  انسان  حيوان  کل 

 بحديد.   ليس  المعدن  حديد وبعض  المعدن  بعض  ند مثلا هر دو صادق  باشند گاهی  واگر هر دو جزئيه 

دو   هیا گارزي  است  ز الزمني»  جهت»در   اختالف»  وکم  کيف»در   بر اختالف  باشد عالوه  موجبه  قضيه  هر گاه  : يعنی :  در جهت  ج 

  نيست  کاتب  بالضرورة  انسانی  وهيچ  ،است  کاتب  بالضرورة  يابد مانند: هر انسانی نمی  تحقق  وتناقض  اند  هر دو کاذب  ضروريه  قضيه

 اند: مثل :  هر دو صادق»  کيف»در   اختالف ند بات اجه  يك  دارای  که  هر دو قضيه  وگاهی

   156ب / يترجمه تهذ .    العام  باالمكان  بكاتب  االنسان  ء من ال شی  العام  باالمكان  اتبک  انسان  کل 

  سلب  يعنی  است  ايجاب  برداشتن  ايجاب  مثال نقيض  چيز است  آن  وبرداشتن  رفع  هر چيزی  نقيض  يعنی  ء رفعه شی  کل  نقيض 

  يعنی  است  آن  برداشتن  جزئيت  و نقيض  جزئيت  يعنی  است  آن  برداشتن  کليّت  ونقيض  ايجاب  يعنی  است  سلب  برداشتن  سلب  ونقيض

 .  کليت

  جهت  اين  برداريم  است  آن  مناقض  که  ديگری  را با جهت  جهت  اين  بايست بود می  جهت  دارای  ای اگر قضيه   نكته ن يا   به  با توجه 

 دارد:   ديگر دو حالت

پيدا   صريح  نقيض  موجهه  قضيه  اين  برای  صورت  در اين  گذشت  که  است  ای معروفه  ديگر از جهات  جهت  اين  مرتبه  يك:     الف 

  که  است  اين»  موجبه  مطلقه  ضروريه»  مفاد ومحتوای  چون  است  سالبه  عامه  ، ممكنه موجبه  مطلقه  ضروريه  صريح  شود مثال نقيض می

 . دندار  ضرورت  موضوع  برای  محمول  که  است  اين»  سالبه  عامه  ممكنه  دارد ومحتوای  ضرورت  موضوع  برای  محمول

 گونيد:   صورت  در اين  است  معروفه  از جهات  عامه  ممكنه 

 .  است  مطلقه  ضروريه»  صريح  نقيض»  عامه  ممكنه 

 .  العام  باالمكان  بحيوان  ليس  االنسان  بعض  بالضرورة  حيوان  انسان  : کل مثال 

  يك  غير معروفه  جهت  اين  برای  صورت  در اين    ست يکه بحث آن گذشت ن یا  معروفه  ديگر از جهات  جهت  اين  مرتبه  :   يك  ب 

  ای معروفه  جهت

  آن  برای  صورت  در اين  گذاريم می  غير معروفه  جهت  نآ  را بر روی  معروفه  جهت  اين  اسم و مجازاً  کنيم پيدا می  است  با آن  مالزم  که 

  که  دارد ما دامی  دوام  موضوع  برای  محمول  که  است  اين  مطلقه  دائمه  قضيه  محتوای مثالً  است  پيدا نشده  صريح  نقيض  موجّهه  قضيه

  که  است  اين  دوام  سلب  الزمه  ولی  نيست  معروفه  از جهات  دوام  سلب  ولی  است  دوام  سلب  قضيه  اين  صريح  نقيض  موجود است  موضوع

  شود که می  گفته ولذا مجازاً  است  عامه مطلقة  محتوای  از موضوع  محمول  سالبه  تحقق  باشد که  پيدا کرده  تحقق  از موضوع  محمول  سلب

 .  است»  عامه  مطلقة»  مطلقه  دائمه  نقيض

 .  بالفعل  بمتحرکه  ليست  = االرض دائماً تحركم  : االرض مثال 

 از:   است  عبارت  بسيطه  موجهه  قضايای  : نقيض نكته 

 .  عامه  = ممكنه  مطلقه  ضروريه  صريح  نقيض 

 .  ممكنه  = حينيه  عامه  مشروطه  صريح  نقيض 

 .  عامه  = مطلقه  مطلقه  دائمة  نقيض  الزمة 

  62شرح منظومه /  – 71ه / يحاش.     مطلقه  = حينيه  امهع  عرفيه  نقيض  الزمة 

 شود.   مراجعه 295 ص  والقواعد الجليّه  حاشيه  به  مرکبه  قضايای  نقيض  پيدا کردن  برای 

 دارند:   صورت  سه  محصوره  دو قضيه 

 هستند.   متناقضان  صورت  دارند در اين  اختالف  وکيف  :   در کم  الف 

 .  جزئيه  = سالبه  کليه  موجبه:  مثال 

 .  کليه  = سالبه  جزئيه  موجبه 

 هستند.   متداخلتان  صورت  دارند در اين  تنها اختالف  :   در کم  ب 

   جزئيه  = موجبه  کليه  : موجبه لمث 
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 .  جزئيه  = سالبه  کليه  سالبه 

 دارد:   دو صورت  دارند واين  تنها اختالف  :  در کيف  ج 

 هستند.   متضادتان  صورت  باشند در اين  ـ هر دو کليه 1 

   کليه  = سالبه  کليه  : موجبه مثال 

 التضاد هستند.   تحت  داخلتان  صورت  هستند در اين  ـ هر دو جزئيه 2 

 .  71ل / يالتحص – 74د / يجوهر النض -112اشارات /     جزئيه  = سالبه  جزئيه  : موجبه مثال 

  قضيه  بر صدق  صورت  کند در اين  تواند استدالل  مورد نظر خود نی  بر قضيه مستقيماً  گاهی  انسان  شد که  گفته  دوم  لفص  در اول   

مورد نظر   قضيه  بين  که  است  در صورتی  آورد واين می  مورد نظر خود را بدست  قضيه  ، صدق قضيه  آن  کند واز صدق استدال می  ديگری

 باشد.   ديگر اصل  وقضيه  مورد نظر عكس  قضيه  اينكه  ( بر قرار باشد به ويا نقيض  المستوی  )عكس  عكس  گر رابطهدي  وقضية

 

  اقامه  برهان  حيوان  انسان  کل  قضيه  در اينجا بر صدق  هستيم  »انسان  الحيوان  بعض  »قضيه  بر صدق  استدالل  : ما در مقام مثال 

 .  العكس  صدق  االصل  اذا صدق  چون  است  نيز صادق  اول  قضيه  : پس شد گوييم  معلوم  قضيه  اين  صدق  نكهبعد از اي  کنيم می

  یالعكس المستو

 گويند:   مستوی  عكس  با دو شرط  قضيه  دو طرف  جا بجا کردن  به 

 باشد.   باقی  :   کيف  الف 

 باشد.   قیاب  قضيه  :   صدق  ب 

 از:  ست عبارته يحمل  قضيه  اين  باشد دو طرف می  صادقه  حمليه  قضيه  يك  يناِ  حيوان  انسان  کل .(1:  لامث 

  محمول  را در جای  يعنيموضوع  کنيم  يیبجا را جا  قضيه  اين  اگر ما دو طرف  است  محمول  وحيوان  موضوع  انسان  ومحمول  موضوع 

  = بقاء کيف  حيوان  انسان  شود ولذا کل می  تشكيل  مستوی  بماندعكس  باقی  هم  وصدق  يفوک  قرار دهيم  موضوع  را در جای  ومحمول

 .  بقاء صدق  وعدم

  و بقاء صدق .    = بقاء کيف  انسان  الحيوان  = بعض  حيوان  انسان  کل 

  تشكيل  مستوی  بماند عكس  باقی  آن  دقوص  وکيف  را جابجا کرده  اينقضيه  فالنهار اگر دو طرف  طالعة  الشمس  کانت ( کلما2ّ 

 شود.  می

 :  است  چنين  قضيه  اين  مستوی  عكس 

 .  طالعة  فالشمس النهار موجوداً  اذا کان  قد يكون 

 خير.   وگاهی  است  باقی  گاهی  بلكه  نيست  شرط  بقاء کم  : در عكس 1نكته 

 :  دو معنا است  دارای  عكس  ـ   کلمة 2  نكته 

 .  است  کار انسان  که  کردن  یئوجابجا  : تبديل حقيقی  معنای   :  الف 

  به  خلق  چنانكه  است  معكوس  معنای  به  معنا عكس  اين  شود، طبق می  حاصل  بعد از تبديل  که    ای قضيه  : آن مجازی  معنای  :   ب 

 .     است  مخلوق  معنای

 وجود دارد:   چهار قاعده یمستو   عكس  در باب   

 .  العكس  صدق  االصل  :   اذا صدق  الف 

 .  انسان  الحيوان  = بعض  حيوان  انسان  : کل خواهد بود مثل  نيز صادق  عكسشد    اصل  صدق  اگر فرض  يعنی 

 .  العكس  کذب  االصل  اذا کذب  :   ليس  ب 

 :  باشد مثل  صادق  وعكس  کاذب  صلا  است  ممكن  بلكه  نيست  اصل  تابع  در کذب  عكس  يعنی 

 .  حيوان  االنسان  = بعض  انسان  حيوان  کل 

   االصل  کذب  العكس  :  اذا کذب  ج 

 :  شود مثل می  نيز کاذب  شد اصل  کاذب  اگر عكس  که  است  عكس ا  تابع  در کذب  اصل   يعنی 
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  وچه  شجر انسان  کل  باشد يعنی  کليه  موجبه  چه  آن  اصل  است  کاذب  عكس  ن يا،  است  شجر عكس  االنسان  بعض  کنيد قضية  فرض 

 .  است  کاذب  الشجر انسان  بعض  باشد يعنی  جزئيه  موجبه

   االصل  صدق  العكس  اذا صدق  د :  ليس 

  کاذب  واصل  صادق  عكس  است  ممكن  شود چون  نيز صادق  شد اصل  صادق عكس  اگر  که  نيست  عكس  تابع  در صدق  اصل  يعنی 

 :  باشد مثل

 (.  )عكس  حيوان  االنسان  ( = بعض )اصل  انسان  حيوان  کل 

  صدق  بدون  ملزوم  وصدق  است  آتش  الزمة  حرارت  که  چنان  است  اصل  الزمة  عكس  چون  است  واجب  در عكس  بقاء صدق  -1: نكته 

 .   67شرح منظومه /  –ئ 13/ د يجوهر النض    است  محال  الزم

  گاهی  الزم  اينكه  دليل  به  ( نيست )عكس  الزم  کذب  ( مستلزم )اصل  ملزوم  کذب  چون  نيست  شرط  در عكس  ـ   بقاء کذب 2  نكته 

 ه يسشرح شمشود   .  نمی  است  الزم  که»  مدع »  انعدام  مستلزم  است  ملزوم  که»  اخص»  وانعدام  است»  اعم»

  به  فارابی  گفته  به  تبديل  نباشد اين  باقی  آن  صدق  باشد ولی  باقی  آن  وکيف  نموده  تبديل یديگر  قضيه  را به  ای ـ   اگر قضيه 3  نكته 

 :  مثل  انعكاس  نه  است  موسوم  قضيه  انقالب  نام

 (   .  )انقالب  انسان  يوانح  = کل  حيوان  انسان  کل ه يالمو جبتان تنعكسان موجبته ً جزئ 

 .  کليه  موجبه  باشد ونه می  جزئيه  موجبه  کليه  موجبه  قضيه  ـ   عكس 1  نكته 

 شود:  می  تشكيل  صادقه  کليه  موجبه  قضيه  : در دو صورت ( مقدمه دليل 

 .  حيوان  انسان  کل  باشد مثل  از موضوع  اعم  :   محمول  الف 

 شود:  می  گفته  مقدمه  اين  با حفظ  ناطق  انسان  باشد کل  با موضوع  اویمس  :   محمول  ب 

 لذا کل   نيست  ( هيچ )الف  در صورت  عكس  عنوان  به  کليه  موجبه  ولی  است  صادق  عكس  عنوان  ، به جزئيه  موجبه  در هر دو صورت 

 .  انسان  الناطق  بعض=   ناطق  انسان  ، کلانسان   الحيوان  = بعض  حيوان  انسان

  موجبه  در عكس  کليه  موجبه  صدق  وتخلف  است  جزئيه  موجبه  موارد قضيه  مواد وکليه  در تمام  کليه  موجبه  الصدق  الزم  عكس  پس 

 .   61یصيشرح جن – 231رهبر خرد /    دو کليهن  يب  مالزمه  بر عدم  است  ( برهان فال  صورت  مواد )مثل  در بعضی  کليه

 .  کليه  باشد ونه می  ه يجزئ موجبه  جزئيه  موجبه  قضيه  ـ   عكس 1  نكته 

 شود:  می  تشكيل  صادقه  جزئيه  موجبه  قضيه  : در چهار صورت ( مقدمه دليل 

 .  حيوان  االنسان  یبعض باشد: يعنی  از موضوع مطلق   اعم  :   محمول  الف 

 .  انسان  الحيوان یبعض   باشد يعنی  موضوعاز   مطلق  اخص  :   محمول  ب 

  اسود الطير    یبعض باشد: يعنی  از موضوع  وجه  من  اعم  :  محمول  ج 

 .  انسان  الناطق یبعض   باشد: يعنی  با موضوع  مساوی  د :  محمول 

 شود:  می  گفته  مقدمه  اين  با حفظ 

  نيست  ( صحيح و ج  )الف  در صورت  عكس  عنوان  به  کليه  موجبه  ولی  است  صادق  عكس  عنوان  به  جزئيه  موجبه  در چهار صورت 

 .  حيوان  االنسان  = بعض  انسان  الحيوان  ، بعض انسان  الحيوان  = بعض  حيوان  االنسان  ولذا: بعض

 طير،   االبيض  = بعض  الطير أبيض  بعض 

 .  ناطق  االنسان  = بعض  انسان  الناطق  بعض 

 .  است  جزئيه  موارد موجبه  وکلية موادِ  در تمام  جزئيه  موجبه  الصدق  الزم  عكس  پس 

 باشد.  می  کليه  = سالبه  کليه  سالبه  قضية  ـ   عكس 3  نكته 

  نياتب  ومحمول  موضوع  بين  که  است  در صورتی  شود وآن می  تشكيل  صورت  تنها در يك  صادقه  کليه  سالبه  قضية در: ( مقدمه دليل 

 :  برقرار باشد مثل  کلی

 بحجر   االنسان  ء من ال شی 

 شود:  می  نمود ولذا گفته  سلب یرافراد ديگ  از تمام  توان را می  يناتبااز مت  شود: هر يك می  گفته  مهمقد  اين  با حفظ 

 بحجر   االنسان  ء من ال شی 



http://YaAlee.ir  http://YaAlee.Com   (صلوات اهلل و سالمه عليهم)البيت أهل فقه   

27 

http://1Zekr.ir  http://1Zekr.Com   علميّه قم حوزه دروس   

 .  الحجر بانسان  ء من ال شی 

 .  است  بحجر صادق  االنسان  ء من ال شی  قضيه  که  است  اين  : فرض شود گوييم  برهان  کليه  سالبه  عكس  اينكه  برای 

 .  است  نيز صادق  الحجر بانسان  ء من ال شی  قضيه  که  است  اين  مدّعی 

 باشد.   صادق  است  الحجر انسان  عضب  که  آن  نباشد بايد نقيض  صادق  الحجر بانسان  ء من ال شی  : اگر قضية دليل 

  اذا صدق  باشد چون  نيز صادق  حجر است  االنسان  بعض  که  آن  مستوی  شد بايد عكس  ( صادق الحجر انسان  )بعض  قضيه    که  زمان 

  اين  بينيم می  کنيم می  بحجر مقايسه  ساناالن  ء من حجر( را با تقيد ال شی  االنسان  )بعض  قضيه  اين  که  زمانی  ، آنگاه العكس  صدق  االصل

بر   فرض  آنكه  باشد وحال  بحجر( کاذب  االنسان  ء من باشد بايد )ال شی  حجر( صادق  االنسان  )بعض  يكديگرند اگر قضيه  قيضن  دو قضيه

  خالف  باشد تا منشأ برای  صادق  جر بانسانالح  ء ن ال شی  پيدا نشود بايد قضيه  فرض  خالف  اينكه  برای  پساست   صادق  شد که  اين

 نشود.   فرض

  کرد:  نيز استدالل  صورت  اين  شود به  : ومی تعقيب 

 .  است  کاذب  شجر( است  االنسان  )بعض  که  آن  نقيض  پس  است  بشجر( صادق  االنسان  ء من )الشی  قضيه  که  است  اين  ( فرض1 

شد   شجر کاذب  االنسان  بعض  . قضيه ( است الشجر انسان  )بعض  قضيه  برای  مستوی  شجر( عكس  االنسان  )بعض  قضيه  اين  ( آنگاه2 

 .  االصل  کذب  العكس  اذا کذب  اينكه  دليل  شود به می  نيز کاذب  الشجر انسان  بعض  قضيه

  است  ما همين  شود ومدّعای می  صادق  ( است الشجر بانسان  ء من )ال شی  که  آن  شد نقيض  کاذب  ( که الشجر انسان  )بعض  ( قضيه3 

 .  است  صادق  کليه  سالبه  صورت  به  کليه  سالبه  مستوی  عكس  که

 (.  كي شد )در قسمت  استفاده  آن  نقيض  کذب  قضيه  يك  شد از صدق  استفاده  تناقض  قاعدهاوال از   طرز استدالل  در اين 

 (.  دوم  شد )در قسمت  استفاده  مستوی  عكس  در باب  دوم  ثانيا: از قاعده 

 (.  سوم  شد )در قسمت  استفاده  آن  نقيض  صدق  قضيه  يك  شد از کذب  استفاده  تناقض  از قاعده  بار دوم  ثالثا برای 

  آيد برای می  الزم  ء از نفس شی  سلب  صورت  در غير اين  که  است  شود اين می  کليه  سالبه  کليه  سالبه  عكس  بر اينكه  : دليل فائده 

 شود.   مراجعه 67 ص  منظومه  شرح  به  دليل  اين  توضيح

 ندارد.   مستوی  عكس  جزئيه  سالبه  ـ   قضيه 4  نكته 

باشد   سالبه  آن  عكس  که  ودر صورتی  بانسان  ليس  الحيوان  بعض  باشد مثل می  از محمول  اعم  موضوع  جزئيه  در سالبه  گاهی  چون 

  ( سلب )در جزئيه  نحو جزئی  ( يا به )در کليه  نحو کلی  به  را از أخص  اعم  که  است  اين  اش  الزمه  نحو جزئيه  به  وچه  نحو کليه  به  چه

 ولذا:   نيست  صحيح  نحوی  هيچ  به  از اخص  اعم  وسلب  نماييم

 وان يس حيوان ، بعض االنسان ليمن االنسان بح ءیالش .  بانسان  ليس  الحيوان  بعض 

   است  بر دو نوع  شرطيه  قضيه 

 باشد.  می  حمليه  قضيه  مثل  ونداشتن  داشتن  در عكس  قضيه  نوع  : اين متصله   الف 

 .  جزئيه  موجبه  = متصله  کليه  موجبه  ولذا متصله 

 .  جزئيه  موجبه  = متصله  جزئيه  موجبه  متصله 

 .  کليه  سالبه  = متصله  کليه  سالبه  متصله 

 ندارد.   عكس  جزئيه  سالبه  متصله 

 .  طالعة  الشمس  کانت النهار موجوداً  اذا کان  = قد يكون النهار موجوداً  کان  طالعة  الشمس  : کلما کانت  مثال 

،  عكس  بدانيد وچه  را تالی  دوم  طرف را  ر مقدم  اول  شما طرف  چه  چون  نيست  آن  در عكس  ای فائده  قضيه  نوع  : اين :   منفصله  ب 

وعناد   با يكديگر تنافی  دو طرف  اين  که  است  اين  در هر دو صورت  قضيه  باشد مضمون  يكی  در هر دو صورت  قضيه  محتوا ومضمون

 دارند ولذا   وناسازگاری

   ما زوجواِما فرد العدد اِ =واما فرد   العدد اما زوج 

 :  پيدا خواهد کرد مثل  عكس  بر گرداينم  حمليه  قضيه  را به  منفصله  اگر قضيه  بله 

   96د / يجوهر النض – 167ه يشروح شمسوفرد عدد     زوج  الی  وفرد  ما ينقسم  زوج  الی  العدد ينقسم 
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شرح منظومه  219ه / يالقواعد الجل 96د / يجوهر النض یتوجهات به کتابها یايق در بارة عكس قضايتحق یض فائده: برايعكس النق

 . مراجعه شود .  169ب / يو ترجمه تهذ 144ه / يشروح شمس – 76ه / يحاش – 76/ 

  11ه / يحاش – 169ه / ي( . شروح شمس1)  است  شده  ان يب دو تعريف  نقيض  عكس  برای 

  ء قدما  :   تعريف  الف 

 گويند:   نقيض  عكس  با دو شرط  موضوع »محمول  قيضنو  محمول »عموضو  نقيض  قرار دادن  به 

 بماند.   باقی  ( صدق1 

 :  بماند مثال  باقی  ( کيف2 

 .  ال انسان  ال حيوان  = کلّ  حيوان  انسان  کل 

  قضيه  است  قرار گرفته  محمول  انسان  ونقيض  موضوع  حيوان  نقيض  دوم  در قضيه  است  محمول  وحيوان  موضوع  انسان  اول  در قضيه 

 .  است  نيز چنين  دوم  وقضيه  است  صادقه  موجبه  اول

 .  است  با اصل  موافق  در کيف  عكس  گويند چون  موافق  نقيض  عكس ء قدما  روش  طبق  نقيض  عكس  : به نكته 

 :  متأخرين  :   تعريف  ب 

 گويند.   نقيض  عكس  بقاء صدق  شرط  به  را محمول  موضوع  ينوع  موضوع  محمولض  ينق   قرار دادن  به 

 .  بانسان  الالحيوان  ء من = ال شی  حيوان  انسان  : کل مثال 

 .  است  محمول  وحيوان  موضوع  انسان  اول  در قضيه 

 .  است  قصاد  وهر دو قضيه  است  قرار گرفته  محمول  وخود انسان  موضوع  حيوان  نقيض  دوم  در قضيه 

 .  است  با اصل  مخالف  در کيف  عكس  گويند چون  مخالف  نقيض  عكس  متأخرين  روش  طق  نقيض  عكس  : به نكته 

 ض : من حجة الكمّ يقاعدة عكس النق

 

  در عكس  موجبه  قضايای  و حكم  است  موجبه  قضايای  حكم  مثل  نقيض  در عكس  سالبه  قضايای  ( حكم وجزئيت  )کليت  کم  جهت از 

 :  يعنی  است  قضايا سالبه  حكم  مثل  نقيض

 (.  متأخرين  )عقيده  جزئيه  قدما(، موجبه  )عقيده  جزئيه  = سالبه  کليه  سالبه 

 (.  متأخرين  )عقيده  جزئيه  (، موجبهء قدماة)عقيد  جزئيه  سالبه  جزئيه  سالبه 

 (.  متأخرين هدي)عق  کليه  ( سالبه،قدما  ة)عقيد  کليه  موجبه   کليه  موجبه 

 (.  هر دو عقيده  ندارد )طبق  عكس   جزئيه  موجبه 

 .  ال شجر انسان  ، بعض بال انسان  ال شجر ليس  بشجربعض  االنسان  ء من : ال شی مثال 

 .  انسان  ال أبيض  ، بعض بال انسان  ليس  ال أبيض  بعض   بأبيض  ليس  االنسان  بعض 

 .  بانسان  الحيوان  ء من ، ال شی ال انسان  ال حيوان  کل   حيوان  انانس  کل 

 ندارد.   عكس   انسان  الحيوان  بعض 

از   موضوع  نقيض  جای  به  بعدی  در مباحث  که  است  الزم   نكته   اين  به  خواهد آمد توجه  ترتيب  به  چهار حكم  از اين  هر يك  هان بر 

 شود می  )حَ( استفاده  از حرف  محمول  نقيض  جای  شود وبه می دهافقرار دارد )بَ( است  فتحه  آن  باالی  که  ب  رفح

 .ته  يالبرهان عكس السالبته الكل

 شود:   آورده  بايد دو برهان  کليه  سالبه  نقيض  عكس  برای 

 .  است  جزئيه  سالبه  موافق  نقيض  عكس اوّالً   شود که  بايد برها آورده  قسمت  : در اين موافق  نقيض  عكس  برای  :   برهان  الف 

 .  نيست  کليه  سالبه  موافق  نقيض  ثانيا: عكس 

 .  است  جزئيه  موجبه  مخالف  نقيض  اوال عكس  شود که  آورده  بايد برهان  قسمت  : در اين مخالف  نقيض  عكس  برای  :   برهان  ب 

 .  نيست  کليه  جبهمو  مخالف  نقيض  ثانيا: عكس 

   برهان  اصل  وسپس  مقدمه  عنوان  به   نكته   ابتدا سه  است  موافق  نقيض  عكس  برهان  ما در بارة  بحث فعالً 

 باشد.   کلی  تباين  دو طرف  بين  شود که می  تشكيل  تنها در صورتی  صادقه  کليه  سالبه  ـ   قضية 1  نكته 
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 .  است  صادق  کليه  سالبه  قضيه  ولذا اين  برقرار است  کلی  وشجر تباين  انسان  بشجر بين  ساناالن  ء من : ال شی مثال 

  دو کلی  دو نقيض  مثالها بين  در بعضی  معنا کهن يا  باشد به برقرار می  جزئی  ن يتبا نسبت  یمتباين  در کلی  دو نقيض  ـ   بين 2  نكته 

 .  است  وجه  من  وخصوص  وم ممثالها ع  ودر بعضی  = ال معدوم = ال موجود،  موجود، معدوم  مثل  است  کلی ن ي،تبا تباينم

 * ال شجر.   ، شجر = ال انسان : انسان مثل 

  شود شامل می  کلی  تباين  شامل  جزئی  تباين  اين  بر قرار است  جزئی  تباين  نسبت  تباين  در کلی  دو نقيض  شد بين  گفته  که  زمانی 

  است  غلط  بر قرار است  کلی  تباين  خصوص  متباين  دو کلی  دو نقيض  شود بين می  اگر گفته  شود پس نيز می  وجه  من  صوصخو  ومعم

 .  باشد یم  غلط  است  وجه  من و عموم  خصوص   نسبت  خصوص  تباينم  در کلی  دو نقيض  شود بين  اگر گفته  چنانكه

 

 .  است  جزئيه  سالبه  دو قضيه  به  جزئی  تباين  وبازگشت  کليه  سالبه  دو قضيه  به  کلی  تباين  ـ   بازگشت 3  نكته 

 .  الشجر بانسان  ء من شجر، ال شی  االنسان  ء من ، شجر = ال شی : انسان کلی  تباين  برای  مثال 

  ال شجر ليس  ال شجر، بعضب  ليس  االنسان  * ال شجر = بعض  : ال انسان وجه  من  وخصوص  مموع  از نوع  جزئی  تباين  برای  مثال 

 .  انسانبال

 بال موجود.   ليس  ال معدوم  وبعضی  بال معدوم  ال موجود ليس  ی= بعض  : ال موجود، ال معدوم کلی  تباين  از نوع  جزئی  تباين  برای  مثال 

 شود.   اثبات  هر دو برهان  بايست می  که  داريم ما در مدّعا  شود که می  گفته   نكته   سه  اين  با حفظ 

 .  است  جزئيه  سالبه  موافق  نقيض  ـ عكس  اول 

 .  است  نيز صادق  نقيض  عكس  عنوان  به  جزئيه  سالبه  شد قضيه  صادق  سالبه  قضيه  که  زمانی  يعنی 

 شود  می  بيان  در دو مرحله  : برهان برهان 

 .  بر قرار است  کلی  ( تباين و ح  )ب ضينق  دو طرف  بين  که  معناست  اين  شد به  صادق  ح  ال ب  قضيه  که  ( زمانی1 

بر   كهيجزئ  کند تباين وجود پيدا می  جزئی  تباين  و ح  ب  دو يعنی  اين  نقيض  بر قرار شد بين  کلی  يناتب  و ح  ب  بين  که  ( زمانی2 

  زمانی  بود که  ما نيز همين  اول  بَ مدعای  حَ ليس  حَ، بعض  بَ ليس  عبارتنداز: بعض  خواهد بود که  صادق  هجزئي  سالبه  قرار شد دو قضيه

 .  است  نيز صادق  بَ  ليس  حَ  شد بعض  صادق  ح  ب ال  که

 .  نيست  کليه  سالبه  موافق  نقيض  ـ عكس  دوم 

  بين  وگاهی  است  کلی  دو تباين  اين  نقيض  بين  که  موجود ومعدوم  مثل  است  کلی  تباين  متباين  دو کلی  دو نقيض  بين  : گاهی برهان 

  پس  است  وجه  من  وخصوص  دو عموم  اين  نقيض  بين  وشجر که  انسان  مثل  است  وجه  من  وخصوص  عموم  متباين  دو کلی  دو نقيض

 .  نيست  صادق شه يهم  کليه  هسالب  برای  نقيض  عكس  عنوان  به  کليه  سالبه

  که  طور نيست  اين  ولی  بر قرار است  کلی  تباين  و ح  ب  بين  که  معناست  اين  شد به  صادق  ح  ال ب  قضيه  اين  که یزمان   : يعنی مثال 

  عموم  دو نقيض  بين  است  ممكن  حَ بَ چون شود: ال بَ حَ ال  صادق  کليه  تا دو سالبه  بر قرار است  کلی  دو نيز تباين  اين  نقيض  بين

 باشد.   وجه  من  وخصوص

ال حَ بَ نيز   هميشه  که  طور نيست  شد اين  صادق  ح  ال ب  که  زمانی  بود که  ما اين  شد، مدّعای  ثابت ما   نيز مدّعای  قسمت  در اين 

 شد. با  صادق

 ض المخالف .يبرهان عكس نق

 :  ما دو مدّعا داريم  کليه  سالبه  برای  مخالف  نقيض  عكس  در بارة 

 .  است  جزئيه  موجبه  مخالف  يضقن  ـ عكس 1

  صادق  مخالف  نقيض  عكس  عنوان  به  جزئيه  بشجر موجبه  االنسان  ء من ال شی  شد همچون  صادق  کليه  سالبه  يك  که  زمانی  يعنی 

 .  ال شجر انسان  بعض  يعنی  است

 :  دليل 

 .  بر قرار است  کلی  تباين  دو طرف  بين  که  است  اين  معنايش  باشيم  داشته  صادقه  کليه  سالبه  قضيه  ما يك  که  :   زمانی  الف 

 .  است  کلی  وشجر تباين  انسان  بين  که  معناست  اين  شد به  بشجر صادق  االنسان  ء من مثال اگر ال شی 
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  با ال شجر وشجر ال انسان  کند مثال انسان می  وصدق  ديگر اجتماع  طرف  با نقيض  هر طرف  که  است  اين  کلی  تباين  :   خاصيت  ب 

 کند.  می  اجتماع  با انسان  کرد قطعا ال شجر هم  با ال شجر اجتماع  انسان  که  زمانی  آنگاه

 

 دارد:   دو صورت  ال شجر با ال انسان  :  صدق  ج 

 .  ال شجر انسان  کل  يعنی  است  کليه  موجبه  صورت  به صدق   مرتبه  ـ يك  اول 

 .  ال شجر انسان  بعض  يعنی  است  جزئيه  موجبه  صورت  به صدق  مرتبه  ـ يك  دوم 

  بعض  بشجر صدق  اناالنس  ء من ال شی  اذا صدق  شد که  ثابت  اول  مدّعای  باشد پس  جزئيه  موجبه  صورت  به  که  است  اين  قدر مسلّم 

 .  ال شجر انسان

   نيست  کليه  موجبه  مخالف  نقيض  ـ عكس  دوم 

  نقيض  عكس  عنوان  به  کليه  موارد موجبه  مواد وکلية  در تمامی  که  طور نيست  شد اين  صادق  کليه  سالبه  قضيه  يك  که  زمانی  يعنی 

 .  نيست  صادق  ال شجر انسان  کل  ولی  است  صادق  هبشجر ک  االنسان  ء من ال شی  باشد مثل  صادق

 دارند   کلی  تباين  گر  يكديبا دو طرف   که  است  اين  معنايش م  يصادقه داشته باش  کليه  سالبه  قضيه  يك  که  :   زمانی  :  الف دليل 

 .  است  کلی  وشجر تباين  انسان  بين  که  بشجر   االنسان  ء من ال شی مثل 

 * ال شجر.   ال انسان// ، شجر : انسان مثل  بر قرار است  وجبه  من  وخصوص  عموم  نسبت  گاهی  تباينم  دو کلی  :   بيندو نقيض  ب 

 دارند.   افتراق  ودو مادة  اجتماع  ماده  يك  که  است  اين  وجه  من  وخصوص  عموم  :  خاصيت  ج 

 دارند.   افتراق  ودو مادة  اجتماع  مادة  يك  پس  است  وجه  من  وخصوص  وال شجر عموم  ال انسان  : بين مثال 

 .  کتاب  وال شجر باشد مثل  : ال انسان اجتماع  مادة 

  شجر   مثل  نشجر بال   ليس انسان   بعض  نباشد يعنی  شجر ال   باشد ولی انسان ـ   ال  1   افتراق  مادة 

، ال  اجتماع  در مورد ومادة انسان  مثلانسان  بال   ليس شجر ال  بعض  نباشد يعنی انسان ال   اشد ولیب  شجر ـ   ال  2   افتراق  مادة 

ال   که  زمانی وهستند   نقيضان  با ال انسان  انسان  خواهد کرد چونن  صدق  مورد اجتماع  بر اين  انسان  اند پس کرده  اجتماع  انسان الشجر با

 .  است  دوم  مدعای  واين  است  غلط  ال شجر انسان  کل  گفتن  نخواهد بود پس  صادق  انسان  بود مسلّم  صادق  انسان

  برهان  جزئيه  سالبه  نقيض  عكس  برای  بعدی  شد در مطلب  تمام  کليه  سالبه  خالفو م موافق    نقيض  عكس  ما در بارة  تا اينجا بحث 

  آورد.   خواهيم

 رهان ة بيعكس السالبته الجزئ

 م : يدار یهمادومدّعيسالبة جزئ یض موافق برايدر بارة عكس نق

 .  است  جزئيه  سالبه  جزئيه  سالبه  برای  موافق  نقيض  عكس

  نيز صادق  موافق  نقيض  عكس  عنوان  به  جزئيه  سالبه  بأبيض  ليس  االنسان  بعض  شد مثل  صادق  جزئيه  سالبه  يك  که  : زمانی يعنی 

 .  بال انسان  ليس  ال أبيض  بعض  يعنی  است

 : است  صادق  صورت  در سه  سالبه  : قضيه دليل 

  به  جزئی  تباين  وبازگشت  است  جزئی  تباين  دو طرف  نقيض  بين  صورت  باشد در اين  وجه  من  وخصوص  عموم  دو طرف  :   بين  الف 

  جزئيه  سالبه  قضيه  ولذا اين  است  وجه  من  وخصوص  عموم  وأبيض  انسان  بين  بأبيض  ليس  االنسان  : بعض مثال  است  جزئيه  دو سالبه

  ال انسان  : بعض است  صادق  جزئيه  سالبه  دو قضيه  ولذا اين  است  جزئی  تباين  وال أبيض  ال انسان  دو يعنی  اين  نقيض  . بين است  صادق

 .  ماست ل او  مدّعای  واين  بال انسان  سلي  ال أبيض  و بعض  بال أبيض  ليس

  دو سالبه  به  جزئی  تباين  وبازگشت  است  جزئی  تباين  دو طرف  نقيض  نيز بين  صورت  باشد در اين  کلی  تباين  دو طرف  :   بين  ب 

 .  است  جزئيه

  دو يعنی  اين  نقيض  . بين است  صادق  جزئيه  سالبه  قضية  ينولذا ا  است  کلی  وشجر تباين  انسان  بشجر بين  ليس  االنسان  : بعض مثال 

بال   ال شجر ليس  بال شجر وبعض  ليس  ال انسان  : بعض است  صادق  جزئيه  سالبه  دو قضيه  ولذا اين  است  جزئی  وال شجر تباين  ال انسان

 .  ماست  اول  مدّعای  واين  انسان
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  ودر اين  است  مطلق  وخصوص  عموم  وانسان  حيوان  بين  بانسان  ليس  الحيوان  بعض  باشد مثل  مولاز مح  مطلق  اعم  :  موضوع  ج 

  به  ولی  بر قرار است  مطلق  وخصوص  نيز عموم  دو طرف  نقيض  بين  صورت  باشد در اين می  از محمول  اعم  است  موضوع  که    حيوان  مثال

  چون  است  صادق  بال حيوان  ليس  ال انسان  بعض  جزئيه  سالبه  قضيه  شود ولذا اين می  أخصّ ّ اعم  ونقيض ّ ماع  اخصّ  نقيض  که  صورت  اين

 .  ماست  اول  مدعای  ندارد واين  مشكلی  که  است  شده  از اعمّ  أخص  سلب  صورت  در اين

  صادق  موافق  نقيض  عكس  عنوان  به  جزئيه  سالبه  صورت  بنابر هر سهو  است  صادق  صورت  سه  تنها دراين  جزئيه  سالبه  : قضيه نتيجه 

 .  است

 .  نيست  کليه  سالبه  جزئيه  سالبه  برای  موافق  نقيض  ـ عكس 2

  موافق  نقيض  عكس  عنوان  به  کليه  موارد سالبه  د وکليهموا  در تمامی  که  طور نيست  ينشد ا  صادق  جزئيه  سالبه  يك  که  زمانی يعنی 

 باشد.   صادق

 :  است  صادق  صورت  در سه  جزئيه  سالبه  قضيه  شد که  : گفته دليل 

 دارد:   دو صورت  دو طرف  نقيض  بين  صورت  باشد در اين  وجبه  من  وخصوص  عموم  دو طرف  :   بين  الف 

 .  ، ال حيوان ن= انسا  * حيوان  ال انسان  مثل  است  کلی  تباين  ـ گاهی  اول 

  صادق  قفموا  نقيض  عكس  عنوان  به  کليه  سالبه  بحيوان  سيل ال انسان  شد: بعض  گفته  جزئيه  سالبه  صورت  اگر به  صورت  در اين 

 .  بانسان  ال حيوان  ء من ال شی  يعنی  است

 .  * ال أبيض  انال انس   * ابيض  : انسان مثل  است  وجه  من  وخصوص  عموم  ـ گاهی  دوم 

  صادق  موافق  نقيض  عكس  عنوان  به  کليه  سالبه  بأبيض  ليس  االنسان  شود: بعض  گفته  جزئيه  سالبه  صورت  اگر به  صورت  در اين 

 .  بال انسان  ال أبيض  ء من ال شی  يعنی  نيست

 دارد:   دو صورت  طرف  هر  نقيض  بين  صورت  باشد در اين  کلی  تباين  دو طرف  :   بين  ب 

  شد بعض  گفته  جزئيه  سالبه  صورت  اگر به  صورت  در اين  ال موجود، ال معدوم  موجود، معدوم  مثل  است  کلی  تباين  : گاهی اول 

 .   جودموبال   ال معدوم  ء من ال شی  يعنی  است  صادق  موافق  نقيض  عكس  عنوان  به  کليه  سالبه  بمعدوم  الموجود ليس

شود   گفته  جزئيه  سالبه  صورت  اگر به  صورت  * ال شجر در اين  ، شجرال انسان ، انسان مثل  است  وجه  من  وخصوص  عموم  : گاهی دوم 

 .   ال شجر بال انسان  ء من ال شی  يعنی  نيست  صادق  موافق  نقيض  عكس  عنوان  به  کليه  شجر سالبه  ليس  االنسان  بعض

  مطلق  وخصوص  عموم  دو طرف  نقيض  بين  صورت  در اين  بانسان  ليس  الحيوان  بعض  باشد مثل  از محمول  مطلق  اعم  :  موضوع  ج 

  ليس  الحيوان  شود بعض  گفته  جزئيه  سالبه  صورت  اگر به  شود آنگاه می  اخص  ،اعم  ونقيض  اعم ، أخص  نقيض  که  صورت  اين  به  ولی  است

 .  بال حيوان  ال انسان  ء من ال شی  يعنی  نيست  صادق  موافق  نقيض  عكس  عنوان  به  کليه  سالبه  انسانٍب

  نقيض  عكس  عنوان  به  کليه  بهلسا  ج  صورت  مثل  وب  الف  از حالت  دوم  صورت  مثل  جزئيه  سالبه  از صورتهای  بعضی  : طبق نتيجه 

 .  است  ما همين  دوم  دارد، مدعای  موارد خالف  چون  است  کليه  سالبه  نقيض  عكس  که  گفتشود  نمی  پس  نيست  صادق

 :  ما دو مدعا داريم  جزئيه  سالبه  برای  مخالف  نقيض  عكس  در بارة 

 .  است  جزئيه  موجبه  جزئيه  سالبه  برای  مخالف  نقيض  ـ عكس 1

نيز   مخالف  نقيض  عكس  عنوان  به  جزئيه  بشجر موجبه  ليس  االنسان  بعض  شد مثل  صادق  جزئيه  سالبه  قضيه  يك  که  : زمانی يعنی 

 .  ال شجر انسان  بعض  يعنی  است  صادق

 :  است  صادق  صورت  در سه  جزئيه  سالبه  شد قضيه  : گفته دليل 

  وخاصيت  است  جزئی  تباين  وجه  من  وخاص  عام  دو نقيض  بين  صورت  باشد در اين  وجه  من  وخصوص  عموم  دو طرف  :   بين  الف 

 پيدا کند.   تواند تحقق می  ديگری  بدون  يكی  که  است  اين  جزئی  تباين

ض يالنسان و ال اب یعنيدو تباين  اين  نقيض  بين  است  وجه  من  وخصوص  عموم  وابيض  انسان  بين  بأبيض  ليس  االنسان  : بعض مثال 

  انسان  خواهد بود چون  نبود حتما انسان  ال انسان  که  نباشد زمانی  ال انسان  ولیض يال ابمورد   شود در يك می  يعنی  است  جزئی  ن يتبا

  است  صادق  انسان ضيابال   بعض  قضيه  اين  خواهد پس  احدهما نبود قطعا ديگری که  زمانی  هستند ودر نقيضان  نقيضان  وال انسان

 . ماست  اول  مدعای  نوهمي

 شود.  می  اعم  اخصّ  ونقيض  اخصّ  اعم  نقيض  صورت  باشد در اين  از محمول  مطلق  اعم  :  موضوع  ج 
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  است  أخص  وانسان  اعم  حيوان  که  صورت  اين  به  است  قمطل  وخصوص  عموم  وانسان  حيوان  بين  بانسان  ليس  الحيوان  : بعض مثال 

شود آنگاه  یاخص و ال انسان اعم م ال  که  نحوه  اين به  ولی  است  مطلق    وخصوص  نيز عموم  وال انسان  ال حيوان  دو يعنی  اين  نقيض  نبي

  خاهد بود چون  نبود حتما حيوان  که  حيوان وان يوان ) اخص (نباشد . ال حيال ح یك مورد ال انسان را عم ، باشد و ليشود در یم

 .  ماست  اول  مدعای  واين  است  صادق  حيوان  ال انسان  بعض  قضيه  اين  هستند پس  نقيضان  وال حيوان  نحيوا

   نيست  کليه  موجبه  جزئيه  سالبه  برای  مخالف  نقيض  ـ عكسآ 

  مخالف  نقيض  عكس  عنوان  به  کليه  جبهموارد مو  مواد وکليه  در تمامی  که  طور نيست  باشد اين  صادق  جزئيه  سالبه  که  زمانی  يعنی 

 باشد.   صادق

 شود:  می  بيان  مرحله 4  در ضمن  : دليل دليل 

دو   : اين مثال  بر قرار است  وجه  من  وخصوص  عموم  نسبت  جزئيه  ( در سالبه و )محمول  موضوع  دو نقيض  بين  ـ   گاهی 1   مرحلهُ 

 .  است  وجه  من  وخصوص  عموم ض يابوال   ال انسان  بين  ضبأبي  ليس  االنسان  : بعض مثال

  صادق  جزئيه  دو موجبه  ولذا اين  است  جزئيه  بهلبودو سا  جزئيه  موجبه  بر يك  موجبه  وخصوص  عموم  وبازگشت  ـ   مرجع 2   مرحله 

 .  ال شجر ال انسان  ، بعض ال انسان  ال أبيض  : بعض است

  سالبه  شود به را می  المحمول  معدولة  هستند وهر قضيه  المحمول  معدولة  قضيه  جزئيه  دو موجبه  اين  به  ا توجهـ   ب 3   مرحله 

 برگرداند:    دو قضيه  اين  را به  موجبه  دو قضيه  شود اين بر گرداند ولذا می  المحمول  محصلة

 .  بانسان  ال شجر ليس  ، بعض بانسان  ليس  ال أبيض  بعض 

 ندارد.   تنافی  بودن  المحمول  با معدولة  هستند ولی  الطرفين  معدولة موجبه   دو قضيه  اين  که  است  الزم امر   اين  به  توجه 

  یخواهد بود يعن  کاذب  است  کليه  موجبه  که  آن  شد نقيض  صادق  المحمول  محصلة  جزئيه  سالبه  قضيه  اين  که  ـ   زمانی 4   مرحلة 

 .  ماست  دوم  مدعای  وهمين  ال شجر انسان  وکل  انسان  ال أبيض  کل

 

 

  سالبه  قضيه  که  است  اين  است  صحيح  المحمول  محصلة  سالبه  به  المحمول  معدولة  موجبه  قضيه  بر گرداندن  اينكه  ـ   علت 1  نكته 

خواهد   نيز صادق  است  اعم  که  بود قطعا سالبه  صادق  موجبه  که  شد هر زمان  اعم  هسالب  که  وزمانی  است  المحمول  معدولة  از موجبه  اعم

  اعميّت  خواهد بود علت  صادق ز ين ( )سالبه  بانسان  ليس  ال أبيض  یبعض بود قطعاً  ( صادق )موجبه  ال انسان  ال أبيض  اگر بعض  بود پس

  موضوع  با وجود وعدم  سالبه  شود ولی  بايد موجود باشد تا صادق  موضوعش  يعنی  است  صادق  تنها با وجود موضوع  موجبه  که  است  اين

 .  است  هر دو صادق

 خواهد آمد.   آن  بحث  گويند که  المحمول  نقض  وبرگرداندن  تحويل  اين  ـ   به 1  نكته 

 شجرا.   االنسان  ال شجر = ليس  : االنسان مثل 

خواهم  کليه  موجبه  نقيض  عكس  در بارة  بعدی  رسيد، در مطلب  پايان  به  جزئيه  سالبه  برای  ومخالف  موافق  ضنقي  در اينجا عكس 

 . ه يکرد برهان عكس الموجبه الكل

 باشد.  می  کليه  موجبه  کليه  موجبه  برای  موافق  نقيض  ـ   عكس2  نكته 

  نقيض  عكس  عنوان  به  کليه  شد موجبه  صادق  حيوان  انسان  ويا کل  ناطق  انسان  کل  مثل  کليه  موجبه  قضيه  يك  که  زمانی  يعنی 

 .  ال انسان  ال حيوان  وکل  ال انسان  ال ناطق  کل  يعنی  است  صادق  هم  موافق

 .  است  صادق  حيوان  انسان  کل  قضيه  که  است  اين  : فرض دليل 

 .  است  نيز صادق  موافق  نقيض  عكس  عنوان  به  ال انسان  ال حيوان  کل  قضيه  که  است  ما اين  مدعای 

  نقيض  اين  که  باشد وزمانی  صادق  است  جزئيه  سالبه  ال انسان  ليس  ال حيوان  بعض  که  آن  نباشد بايد نقيض  صادق  قضيه  اگر اين 

  االنسان  بعض  قضيه  اين  که  باشد زمانی  نيز صادق  است  بحيوان  ليس  نساناال  بعض  که  نقيض  اين  موافق  نقيض  شد بايد عكس  صادق

  قضيه  که  است  اين  فرض  چون  است  ضوفرم خالف  باشد واين  کاذب  است  حيوان  انسان  کل  که  آن  نقيض د ياشد ب  صادق  بحيوان  ليس

  در خالف  براياينكه  پس  است  ال انسان  ال حيوان  کل  قضيه  نبودن  صادق  فرض  فالدر خ  منشأ افتادن  است  صادق  حيوان  انسان  کل

 .  مدعا است  واين  است  صادق  قضيه  اين  بايد بگوييم  نشويم  واقع  فرض



http://YaAlee.ir  http://YaAlee.Com   (صلوات اهلل و سالمه عليهم)البيت أهل فقه   

33 

http://1Zekr.ir  http://1Zekr.Com   علميّه قم حوزه دروس   

  تناقض  از بحث  بار دوم  وبرای  موافق  نقيض  از عكس  سپس  تناقض  ابتدا از بحث    خلف دليل  کنيد در اين می  مالحظه  که  چنان 

 .  است  شده  استفاده

 باشد.  می  کليه  سالبه  کليه  موجبه  برای  مخالف  نقيض  ـ   عكس2  نكته 

  مخالف  نقيض  عكس  عنوان  به  کليه  شد، سالبه  صادق  ناطق  انسان  ويا کل  حيوان  انسان  کل  مثل  کليه  موجبه  قضيه  که  زمانی  يعنی 

  صادق  حيوان  انسان  کل  قضيه  که  است  اين  : فرض دليل  بانسان  ال ناطق  ء من وال شی  بانسان  ال حيوان  ء من ال شی  يعنی  است  صادق هم

 .  است

صادق    قضيه  اگر اين  است  نيز صادق  مخالف  نقيض  عكس  عنوان  به  ال حيوا بانسان  ء من ال شی  قضيه  که  است  ما اين  مدعای 

د  يوان انسان صادق شد بايه بعض ال حين قضيكه ايه ( است صادق باشد زمانيوان انسان ) موجبهجزئيض آن کهبعض ال حيد نقياشدبانب

  معدولة  جزئيه  موجبه  قضيه  ال حيوان  االنسان  بعض  قضيه  باشد اين  نيز صادق  ( است ال حيوان  االنسان  )بعض  قضيه  که  آن  مستوی  عكس

  قضيه  اين  که  زمانی  بحيوان  ليس  االنسان  بعض  يعنی  گردانيم بر می  المحمول  محصله  جزئيه  سالبه  ه يقض  را به  آن  که  است  ولالمحم

  تاس  اين  فرض  چون  است  فرض  خالف  شود واين می  کاذب  است  حيوان  انسان  کل  که  آن  شد نقيض  صادق  بحيوان  ليس  االنسان  بعض

  برای  پس  است  بانسان  ال حيوان  ء من ال شی  يهضق  نبودن  صادق  فرض  در خالف  منشأ افتادن  است  صادق  حيوان  انسان  کل  قضيه  که

 .  است  همين همما   . ومدعای است  صادق  قضيه  اين  بگوييم  نشويم  واقع  فرض  در خالف  اينكه

 ه ال تنعكس يالموجبهالجزئ

 .  مخالف  نقيض  عكس  ونه  موافق  نقيض  عكس  ندارد نه  الصدق  الزم  عكس  جزئيه  موجبه 

قدما   عقيدة  طبق  جزئيه  )موجبه  ، جزئيه جزئيه  موجبه  نقيض  عكس  آورد که  خواهيم  ما تنها برهان  که  است  امر الزم  اين  به  توجه 

ه ، يض موجبه جزئيشود عكس نق یاثبات م یق اوليه به طرينكه ثابت شد جزئيبعد از ابود ( نخواهد  متأخرين  عقيدة  طبق  جزئيه  وسالبه

ز کاذب يه نيه کاذب شد کليكه جزئيه است و زمانينه داخل در کلين ( نخواهد چون حزيه متأخريده قدماء و سالبه کليه طبق عقيکل

  بر اينكه  : دليل موافق  نقيض  عكس  مخالف  نقيض  عكس  برای  وسپس  آوريم می  استدالل  موافق  نقيض  عكس  ما ابتدا برایخواهد بود 

 شود:  می  روشن  مرحله  سه ضمنندارد در  موافق  نقيض  عكس  عنوان  به  جزئيه  ، موجبه جزئيه  موجبه  قضيه

 :  است  صادق چهار مورددر   موجبه  شد قضيه  ـ   گفته 1 ةمرحل 

 .  ناطق  االنسان  : بعض باشد مثل  تساوی  تنسب  دو طرف  :   بين  الف 

 .  حيوان  االنسان  : بعض باشد مثل  اعم  ومحمول  اخص  :   موضوع  ب 

 .  انسان  الحيوان  : بعض مثل  فوق  صورت  :  عكس  ج 

 :  باشد مثل  وجه  من  وخصوص  عموم  دو طرف  د :  بين 

عموم و   وحيوان  ال انسان  بين  حيوانٌ  ال انسانا  : بعض ومثل  است  وجه  من  وخصوص  مومع  وأبيض  انسان  بين  أبيض  االنسان  بعض 

 .  است  وجه  من یخصوص

 :  يعنی  است  جزئی  تباين  وجه  من  وخاص  عام  دو نقيض  اخير بين  ـ   در صورت 2   مرحله 

  = انسان ض ياب*   انسان ال  مثل  است عموم و خصوص من وجه    نسبت   و به  وجه  من  وخاص  عام  دو نقيض  بين  از امثله  در بعضی 

ال  –وان انسان ين است مثل ال انسان +حيست تبايعام و خاص من وجه ن یضين دو نقياز امثله ب یض . و در بعضيال اب * ال حيوان

 . وان  يح

 :  يمئگو  چنين  ودبر قرار ب  کلی  تباين  دو نقيض  بين  که  ـ   زمانی 3   مرحله 

 .  است  صادق  حيوان  ال انسان  بعض ه يقض  که  است  اين  فرض 

 .  است  کاذب  موافق  نقيض  عكس  عنوان  به  انسان  ال حيوان  بعض ه يقض  که  است  اين   یمدع 

 :  است  صادق  کليه  سالبه  دو قضيه  اين  بود پس  که  کلی  تباين  است  کلی  تباين  و انسان  ال حيوان  بين  که  است  اين  دليل 

 .  بانسان  الحيوان  ءمن / ال شی  بال حيوان  االنسان  ء من ال شی 

  جزئيه  اين  . وقتی است  مانيز همين  شود مدعای می  کاذب  ( است انسان  ال حيوان  )بعض  که  آن  بود نقيض  صادق  که  دوم  قضيه  اين 

 خواهدبود .   کذاب  اولی  طريق  به  است  کليه  موجبه  که  انسان  حيوان ال  کل  شد قضيه  کاذب
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  سه  ندارد در ضمن  مخالف  نقيض  عكس  عنوان  به  جزئيه  سالبه  ، قضيه جزئيه  موجبه  قضيه  که  بر اين  : دليل مخالف  نقيض  عكس 

 شود:  می  روشن  مرحله

  بود دو قضيه  که  کلی  تباين  بر قرار است  کل  تباين  نسبت  جزئيه  ر موجبهد  دو طرف  نقيض دو  بين  شد گاهی  ـ   گفته 1   مرحله 

 خواهد بود.   صادق  کليه  سالبه

  نسبت»  ح»و »  ب»  بين  است  محمول»  ح»و   موضوع»  ب»  است  حزئيه  موجبه  قضيه  يك  ( اين ح  ب  : )بعض رمزی  صورت  به  مثال 

  صادق  سالبه  بود دو قضيه  که  کلی  تباين  است یکل  تباين  نسبت»  حَ»و »  بَ»  دو يعنی  اين  نقيض  وبين  است  وجه  من  وصوخص  عموم

 : ال بَ حَ و ال حَ بَ.  است

  حَ بَ( نيز صادق  )کل  ليهک  موجبه  قضيه  اين  پس  است  کليه  سابه  قضيه  يك  شد که  )ال حَ بَ( صادق  قضيه  که  ـ   زمانی 2   مرحله 

 شود.  می  اثبات  در سلب  وسلب  است  نيز سلب»  بَ»  است  سلب» ال»  خواهد بود چون

 آيد.  می  گويند که  المحمول  نقض  اين  به  حَ ب  : کل يعنی 

 

  وزمانی  است  ينهمشود مدعايما نيز  می  بذاک  ( است ب  ليس  حَ  )بعض  که  آن  شد نقيض  ( صادق حَ ب  )کل  که  ـ   زمانی 3   مرحله 

 خواهد بود.   کاذب  اولی  طريق  ( به )ال حَ ب  يعنی  کليه  شد سالبه  کاذب  جزئيه  سابه  اين  که

 بگذاريد.   حيوان  ح  جای  وبه  ال انسان  ب  جای  به  توانيد در مثال : شما می نكته 

  اينكه  باشد علت می  نقض  مبحث  برخوردار است  االيیب  وارزش  از منزلت  عكس  مبحث  مچونه  که  مباحثی  در جمله النقض   مقدمه 

  صدق  به  علم  قضيه  يك  صدق  به  از علم  عكس  در باب  چنانكه  که  است  اند اين شمرده  عكس  مبحث  را از ملحقات  مبحث  اين  مصنّف

  به  شبيه  حكم  در اين  شود چون نيز پيدا می  قضيه  نآ نقض  صدق  به  علم  قضيه  يك  صدق  به  شد در اينجا نيز از علم پيدا می  آن  عكس

 .  است  شمرده  عكس  بحثم  از ملحقات  نقض  از مبحثلذا باشد  می  هم

  اول  قضيه  المحمول  نقض  که ز ين  بال حيوان  االنسان  ء من ال شی  قضيه شد قطعاً  صادق  حيوان  انسان  کل  اگر قضيه  : گوييم مثال 

 خواهد بود.   صادق  است

باشد  ديگر نيز می  قضيه  صدق  اش بود الزمه  صادق  اول  اگر قضيه  شود که  تغيير داده  ديگری  قضيه  به  قضيه  يك  که  است  آن  نقض 

 بمانند.   خود باقی  وجايگاه  در محل  ه يقض طرف  اينكه  به  مشروط

هر دو در   ومحمول  وموضوع  است  نيز صادق  دوم  قضيهو   صادق  اول  قضيه  بال حيوان  االنسان  ء من ال شی   حيوان  انسان  کل : مثال 

 اند.  مانده  خود باقی  جای

 :  است  نوع  سه  به  نقض 

  محمول  اول  قضيه  وخود محمول  دوم  قضيه  ایبر  موضوع نعنوا  به  اول  قضيه  موضوع  نقيض  که  است  : آن الموضوع  :   نقض  الف 

 گويند.   الموضوع  منقوضة  دوم  قضيهبه   الموضوع  نقض  تغيير ودگرگونی  اين  باشد. به  دوم  قضيه  برای

  وانٍيس بحيبعض ال انسان ل  حيوان  انسان  : کل مثل 

  برای  موضوع  اول  قضيه  وخود موضوع  دوم  قضيه  برای  محمول  عنوان  به  لاو  قضيه  محمولِ  نقيضِ  که  است  : آن المحمول  :   نقض  ب 

 گويند.   المحمول  منقوضة  دوم  قضيه  وبه  المحمول  تغيير نقض  اين  باشد به  دوم  قضيه

 .  بال حيوان  االنسان  ء من ال شی (  حيوان  انسان  : کل لامث 

  اين  باشد به  محمول  عنوان  به  محمول  ونقيض  دوم  قضيه  برای  موضوع  عنوان  به  اول  قضيه  موضوع  ضنقي  که  است  : آن تام  :  نقض  ج 

 گويند.   الطرفين  منقوضة  دوم  قضيه  وبه  تام  تغيير نقض

 .  ال حيوان  ال انسان  = بعض  حيوان  انسان  : کل لامث 

  پياده  چهار گانه  محصورات  یدر تمام  المحمول  نقض  اينكه  علت  کنند به می  مطرح را  المحمول  نقض  ابتدا مبحث  : مصنف نكته 

 قاعدة نقض المحمول خواهد آمد.   که چنان   است  محصورات  در بعضی  ديگر که  دو قسم  شود بر خالف می

 : اوالً  صادق  صورت  به  المحمول  منقوضة  قضيه  آوردن  بدست  : برای نكته 

 د. را تغيير دا  قضيه  د کيفباي 

 نمود.   تبديل  نقيض  را به  قضيه  : محمولثانياً 
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 نشود.   بماند ونقيض  خود باقی  حال  به  : موضوعثالثاً 

 بماند.   خود باقی  حال  قضيه  : کمرابعاً 

 .  بال حيوان  االنسان  ء من = ال شی  حيوان  انسان  : کل مثال 

 

 عبارتنداز:    هر يك  با برهان  همراه  چهار گانه  محصورات  المحمول  ـ   منقوضة 2  نكته 

 .  بال حيوان  االنسان  ءمن = ال شی  حيوان  انسان  کل  باشد مثل می  کليه  سالبه  کليه  موجبه  المحمول  ( منقوضة1 

 .  است  صادق  ح  ب  کل  قضيه  که  است  اين  : فرض دليل 

 .  است  نيز صادق  است  اول  قضيه  المحمول وضةقنم  که  ح  ال ب  قضيه  هک  است  اين  یلمدع 

ح ب تا  یعني است  باشد نيز صادق می  کليه  سالبه  که  آن  مخالف  نقيض  شد عكس  صادق  ح  ب  کل  اگر قضيه  که  است  : اين دليل 

  اين  ما نيز صدق  مدعای ال ب خ  یعنيز صادق استيباشد ن یه ميآنكه سالبه کل یه ال خ ب صادق شد عكس مستوين قضيكه ايزمان

 .  است  قضيه

 کنيد.   استفاده ن حيوا  انسان  کل  از مثال  رمزی  حروف  جای  توانيد به : شما می نكته 

  اين  : فرض . دليل بال انسان  ليس  الحيوان  = بعض  انسان  الحيوان  بعض  باشد مثل می  جزئيه  سالبه  حزئيه  موجبه  المحمول  ( منقوضة2 

 .  است  صادق  ح  ب  ع  قضيه  که  است

 .  است  نيز صادق  است  اول  قضيه  المحمول  منقوضة  که  ح  ب  س  قضيه  که  است  مدعا اين 

  ح  ب  کل  يعنی  است  کليه  موجبه  که  آن  نباشد بايد نقيض  صادق  است  جزئيه  سالبه  که  ح  ب  س  اگر قضيه  که  است  اين  دليل 

ال   ك  باشد وزمانی  صادق  ح  ال ب  يعنی  است  کليه  سالبه  که  آن  المحمول  شد بايد نقيض  صادق  کليه  موجبه  اين  که  باشد وزمانی  صادق

ن است که ع يه خالف فرضاين قضيکذب ا یکاذب خواهد بود ول صادق  ح  ب  ع  يعنی  است  جزئيه  موجبه  که  آن  شد نقيض  صادق  ح  ب

حَ   ب  س  نشود گوييم  فرض  خالف  اينكه  برای  پس  است  ح  ب  س  صدق  شد عدم  فرض  خالف  منشأ برای  آنچه  است  ب ج صادق است 

 .  است  ما نيز همين  مدعای  است  صادق

 ماء غير جامد.   الماء بجامد = کل  ء من ال شی  مثل  است  کليه  موجبه  کليه  سالبه  المحمول  ـ   منقوضة 3 

 .  است  صادق  ح  ال ب  قضيه  که  است اين  : فرض دليل 

 .  است  نيز صادق  است  اول  قضيه  المحمول  منقوضة  حَ که  ب  کل  که  است  مدعا اين 

  قضيه  اين  که  باشد وزمانی  حَ صادق  ب  س  يعنی  است  جزئيه  سالبه  که  آن  نباشد بايد نقيض  حَ صادق  ب  اگر کل  که  ستا  اين  دليل 

  سلب  و)حَ( نيز دارای  است  سلب  ( ادات )ليس  خواهد بود چون  نيز صادق  است  جزئيه  موجبه  که  ح  ب  ع  شد قهرا قضيه  حَ صادق  ب  س

  خواهد بود واين  کاذب  ح  ال ب  يعنی  است  کليه  سالبه  که  آن  شد نقيض  صادق  ح  ب  ع  که  خواهد شد وزمانی  اثبات  در سلب  وسلب  است

باشد   صادق َ ح  ب  کل  قضيه  بايست پيدا نشود می  فرض  خالف  كهيان  برای  است  صادق  ح  ال ب  که  است  اين  فرض  چون  است  خالف  فرض

 .  ما است  مدعای  قضيه  اين  وصدق

 .  غير ذهب  المعدن  ذهبا = بعض  معدن  کل  ليس  مثل  است  جزئيه  موجبه  جزئيه  سالبه  المحمول  ( منقوضة4 

 .  است  صدق  ح  ب  س  قضيه  که  است  اين  فرض  دليل 

 .  است  نيز صادق  است  اول  يهقض  المحمول  منقوضة  که  ح  ب  ع  قضيه  که  است  مدعا اين 

  که  صاقد خواهد بود وزمانی  حَ ب  ع  يعنی  است  جزئيه  موجبه  که  آن  مخالف  نيض  شد عكس  صادق  حَ  ب  اگر س  که  است  اين  دليل 

  قضيه  اين  صدق  ما هم  مدعای خواهد شد  حَ نيز صادق  ب  ع  يعنی  است  جزئيه  موجبه  که  آن  مستوی  شد قطعا عكس  صادق  حَ ب  ع

 .  است

 ل االصل يق تحويطر –هان يتنب

  نقيض  عكس  است  صادق  قضيه  اگر اصل  که  آورديم  برهان  چنين  جزئيه  وسالبه  کليه  موجبه  المحمول  منقوضة  ـ   برای 1  نكته 

 .  است  نيز صادق  نقيص  عكس  اين  مستوی  شد عكس  صادق  آن  مخالف  نقيض  عكس  که  وزمانی  است  صادق زين  آن  مخالف
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  در قياس  داخل  برهان  اين  که  گفت  خواهيم  قياس  گويند ودر باب  االصل  تحويل  طريقه  برهان ن يا  به  است ن يز همينما   مدعای 

  منقوضة  اينكه  دليل  )به  است  اصل  مخالف  نقيض  عكس  الزمة  المحمول  منقوضة  است  چنين  آن  بودن  مساوات  قياس  نحوه  است  مساوات

  مخالف  نقيض  خواهد بود( وعكس  نيز صادق  آن  مستوی  عكس  قضيه  يك  وبا صدق  است  نقيض  عكس  برای  مستوی  عكس  المحمول

  استفاده  تام  ونقض  الموضوع  نقض  در مباحث  برهان  ايناز   الزم  اللزام  الزم  چون  است  اصل  الزمة  المحمول  متقوضة  پس  است  اصل  الزمة

  موجبه  کليه  موجبه  موافق  نقيض  عكس  که  است  ما اين  مدعای  گوييم شود مثال می می  استفاده  هم  نقيض  عكس  خواهد شد ودر مبحث

 .  است  کليه

 :  صورت  اين  به  کنيم می  اثبات  االصل  تحويل  مدعا ما را با طريقة  اين 

 باشد.  می  صادق  است  کليه  موجبه  که  حيوان  انسان  کل  که  است  اين  فرض 

 .  است  نيز صادق  موافق  نقيض  عكس  عنوان  به  است  کليه  موجبه  که  ال انسان  ال حيوان  کل  که  است  مدعا اين 

  اين  وصدق  بال حيوان  االنسان  ء من ال شی  يعنی  است  آن  المحمول  ضنق  صدق  مستلزم  مفروض  قضيه  صدق  که  است  اين  دليل 

 .  بانسان  ال حيوان  ء من ال شی  يعنی  است  آن  مستوی  صد عكس  مستلزم  المحمول  نقض

 .  نال انسا  ال حيوان  کل باشد يعنی می  است یمدع  که  است  آن  المحمول  نقض  صدق  مستلزم  قضيه  اين  وصدق 

  نقيض  بر کذب  نبرها  نبرها ن يا  به  ارد شديمو  نقيض  از راه  کليه  وسالبه  جزئيه  موجبه  المحمول  منقوضة  برای  ـ   در برهان 2  نكته 

 ل معدولة المعمول يتحوگويند.   خالف  ويا برهان

 باشند:  می  المحمول  منقوضة  اقسام ز از ين وتغيير زير  تحويل  دو نوع 

  يكی  هر دو قضيه  معنای  چون  است  تغيير صحيح  ، اين المحمول  محصلة  سالبه  قضيه  به  المحمول  معدولة  موجبه  :   تغيير قضيه  الف 

 باشد.  می  الحمل  سلب  ودر دوم  السلب  حمل  در اول  که  فرق  با اين  است

  استفاده  کليه  وموجبه  جزئيه  سالبه  برای  مخالف  نقيض  عكس  تغيير در بحث  اينشجرا ما از   االنسان  ال شجر = ليس  : االنسان مثال 

 شود.   مراجعه  کرديم

  يكی  هر دو قضيه  معنای  چون  است  تغيير نيز صحيح  اين  المحمول   محصلة  موجبه  به  المحمول  معدولة  سالبه  :   تغيير قضيه  ب 

 .  است

  ودر بحث  مخالف  نقيض  بهعكس  جزئيه  موجبه  انعكاس  عدم  تغيير در بحث  ما از اين  حيوان  = االنسان  بال حيوان  االنسان  : ليس مثال 

 شود.   مراجعه  کرديم  استفاده  کليه  سالبه  المحمول  نقض

 قاعدةالنقض التام و نقض الموضوع 

 :  صادق  صورت  هب  الطرفين  منقوضة  قضيه  آوردن  بدست  ـ   برای 1  نكته 

ض را يل کرد و نقيض تبديه را به نقيومحمول قض قرار دهيم  را موضوع  ونقيض  کرده  تبديل  نقيض  را به  قضيه  بايد موضوع اوالً 

 م يمحمول قرار ده

 .  حيوان  ال  اناالنس  بعض( حيوان  انسان  : کل مثالبماند .  یف بحال خود باقيک یول  تغيير دهيم را   قضيه    کم ثانياً 

 باشد.  می  الموضوع  ومنقوضة  الطرفين  منقوضة  دارای  کليه  وسابه  کليه  تنها موجبه  چهار گانه  محصورات  ـ   در بين 3  نكته 

 .  است  صادق  معدن  فضةٍ  کل  قضيه  که  است  اين  : فرض کليه  : اما موجبه دليل 

  منقوضة  که معدناً  ليس ال فضة یبعض  وقضيه  است  اول  قضيه  الطرفين  قوضةنم  که  ال معدن  فضةال   بعض  قضيه  که  است  اين یلمدع 

 باشند.  می  هر دو صادق  است  الموضوع

  است  نيز صادق  است  کليه  موجبه  که  ان  موافق  نقيض عكس  است ه اول يقض  صادق  معدن  فضة  کل  اگر قضيه  که  است  آن  دليل 

باشد  می  نيز صادق  است  جزئيه  موجبه  که  آن  مستوی  عكس  است  صادق  ال فضة  ال معدن  کل  قضيه  واگر اين  ال فضة  ال معدن  کل  عنیي

  هم  آن  المحمول  نقض شد قطعاً  صادق  ال معدن  ال فضة  بعض  قضيه  اگر اين  آنگاه  ماست  اول  مدعای  وهمين  ال معدن  ال فضة  بعض  يعنی

 .  ماست  دوم  مدعای  ا وهمينمعدنً  ليس  ال فضة  بعض  خواهد بود يعنی  صادق  است  جزئيه  سالبه  که

 .  است  صادق  الحديد بذهب  ء من الشی  قضيه  که  است  اين  فرض  کليه  اما سالبه 

  منقوضة  که  ال حديد ذهب  بعض  وقضيه  است  اول  قضيه  الطرفين  منقوضة  که  بال ذهب  بعضال حديد ليس  قضيه  که  است  مدعا اين 

 باشند.  می  هر دو صادق  است  اول  قضيه  الموضوع
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خواهد بود   نيز صادق  است  کليه  سالبه  که  آن  مستوی  شد عكس  دقاص  الحديد بذهب  ء من ال شی  اگر قضيه  که  است  اين  دليل 

نيز   است  جزئيه  سالبه  که  آن  موافق  نقيض  شدعكس  بحديد صادق  الذهب  ء من ال شی  قضيه  که  وزمانی بحديد  الذهب  ء من ال شی  يعنی

  صادق  بال ذهب  ال حديد ليس  بعض  قضيه  اگر اين  آنگاه  ماست  اول  مدعای  وهمين  بال ذهب  ال حديد ليس  بعض  خواهد بود يعنی  صادق

 .  ماست  دوم  مدعای  وهمين  ال حديد ذهبٌ  بعض  خواهد بود يعنی  صادق  است  جزئيه  موجبه  که  هم  آن  المحمول  شد قطعا نقض

  خواهيم  تنها برهان  ولی  نيست  هم  کليه  موجبه  نيست  جزئيه  موجبه  نآ  تام  نقضنقض نام ندارد    جزئيه  موجبه  ـ   قضيه 1  نكته 

ه يشود که نقض تام آن موجبه کل یاثبات م یق اولين مطلب اثبات شد بطرينكه ايبود در ا نخواهد ه يئجز موجبه  آن  تام  نقض  آورد که

 دراينجا  ست يز نيه نيسالبه مل نيست  جزئيه  سالبه  آن  الموضوع  نيز ندارد نقض  الموضوع  نقض  جزئيه  موجبه  وهمچنين ز نخواهد بود ين

  اثبات  اولی طريق  شد به  اثبات  مطلب  اين  بعد از اينكه  نيست  جزئيه  سالبه  آن  الموضوع  نقض  ينكهآورد بر ا  خواهيم  تنها برهان ز ين

 نخواهد بود .  .  نيست  کليه  سالبه  نآ  الموضوع  نقض  شود که می

  آورد که  خواهيم  ما تنها برهان  ولی  کليه  البهس  ونه  است  جزئيه  سالبه  آن  تام  نقض  ندارد نه  تام  نقض  جزئيه  سالبه  ـ   قضيه 2 نكته 

 ندارد.   الموضوع  نقض  جزئيه  سالبه  وهمچنين  نيست  جزئيه  سالبه  آن  تام  نقض

  الموضوع  نقض  آورد بر اينكه  خواهيم  تنها برهانز  يندر اينجا   ولی  کليه  موجبه  ونه  است  جزئيه  موجبه  آن  الموضوع  نقض  ونه 

 شد.   گفته 1   در  نكته  که  دليلی  همان  به  نيست  جزئيه  موجبه

 تان يالجزئ

  قضيه  يك  که  ح  ب  بعض  قضيه  که  است  اين  فرض  که  است  ندارد اين  الموضوع  ونقض  تام  نقض  جزئيه  موجبه  قضيه  بر اينكه  دليل 

 :  داريم  یلعدر اينجا ما دو مدّ  است  صادق  است  جزئيه  موجبه

 .  نيست  صادق  هميشه  تام  نقض  عنوان  به  است  جزئيه  موجبه  بَ حَ که  بعض  : قضيه الف 

  دو طرف  بين  گاهی  اينكه  دليل  به  نيست  صادق  هميشه  موضوع ال  نقض  عنوان  به  است  جزئيه  سالبه  حَ که  بَ ليس  بعض  : قضيه ب 

ن ب و ج نسبت عام و يب ج ب یبعض یعنيبر قرار است ین کليض نسبت بتاين دو نقيوجه و ب  من  وخاص  عام  نسبت  جزئيه  در موجبه

 خواهد بود:   صادق  کليه  سالبه  برقرار بود دو قضيه  که  کلی  تباين  است  کلی  بَ و حَ تباين  وبين  است  خاص من وجه 

 حَ بَ.   ء من ـ ال شی 1 

ما   مدعای  است  بَ حَ کاذب  بعض  يعنی  است  جزئيه  موجبه  که  آن  شد نقيض  صادق  کليه  سالبه  اين  که  حَ زمانی بَ  ء من ـ ال شی 2 

نشد   صادق  جزئيه  موجبه  اين  که  زمانی  نيست  صادق  تام  نقض  عنوان  به  جزئيه  موارد موجبه  مواد وکلية  در تمامی  که  است  همين  هم

 شد.   ما اثبات  اول  بَ حَ تا اينجا مدعای  کل  نخواهد بود يعنی  صادق  اولی  طريق  به  يهکل  بهجمو

نيز   است  کليه  موجبه  که  آن  المحمول  شد نقض  ال بَ حَ صادق  کليه  سالبه  قضيه  اين  که  زمانی  گوييم  دوم  مدعای  اثبات  اما برای 

  بعض  خواهد بود يعنی  کاذب  است  جزئيه  سالبه  که  آن  شد نقيض  صادق  کليه  موجبه  اين  که  زمانیبَ حَ و  کل  خواهد بود يعنی  صادق

  که  زمانی  نيست  موارد صادق  مواد وکلية  در تمامی  الموضوع  نقض  عنوان  به  جزئيه  سالبه  که  است  ندو ما نيز همي  مدعای  ح  بَ ليس

 شد.   نيز اثبات  دوم  تا اينجا مدعای  ال بَ ح  يعنی  است  کاذب  اولی  طريق  به  کليه  شد سالبه  کاذب  جزئيه  سالبه  اين

 :  بگذاريد پس  ، حيوان ح  جای  وبه  ، ال انسان ب  جای  توانيد به : شما می نكته 

 .  ، حَ = ال حيوان ، بَ = انسان = حيوان  ، ح = ال انسان  ب 

  قضيه  يك  که  ح  ليس  ب  بعض  قضيه  که  است  اين  فرض  که  است  ندارد اين  الموضوع  ونقض  تام  نقض  جزئيه  هسالب  بر اينكه  دليل 

 :  باشد در اينجا ما دو مدّعا داريم می  صادق  است  جزئيه  سالبه

 .  نيست  صادق  هميشه  تام  نقض  عنوان  به  است  جزئيه  حَ کا سالبه  بَ ليس  بعض  ( قضيه الف 

  بايد سالبه باشد ولذا می می  بايست می  کليه  سالبه  تام  قواعد نقض  طبق  جزئيه  سالبه  تام  نقض  که  است   یضرورامر   اين  به  توجه 

 .  جزئيه  سالبه  رد شود نه  تام  نقض  عنوان  به ه يکل

  سالبه  اولی  طريق  شد به  کاذب  جزئيه  سالبه  که  زمانی  که  است  کنند اين رد می  تام  نقض  عنوان  را به ه يجزئ  سالبه  که  اين  علت 

 خواهد بود.   کاذب  کليه
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  نقض  شود که  در اينجا نيز بايد گفته  نيست  صادق  هميشه  الموضوع  نقض  عنوان  به  است  جزئيه  موجبه  که  بَ ح  بعض  ( قضيه ب 

  رد شود نه  الموضوع  نقض  عنوان  به  کليه  باشد ولذا بايد موجبه  کليه  موجبه  بايست می  الموضوع  اعد نقضقو  طبق  جزئيه  سالبه  الموضوع

 .  جزئيه  موجبه

 شد.   گفته  که  است  همان  جزئيه  موجبه  شدن  مطرح  علت 

  بعض»  ح  ليس  ب  : بعض باشد مثل می  از محمول  مطلق  اعم  موضوع  گاهی  جزئيه  سابه  در قضيه  که  است  مدعا آن  بر اين  دليل 

 خواهد بود.   صادق  کليه  موجبه  اين خواهد شد    اعم  اخص  ونقيض  اخص  اعم  نقيض  وچون  بانسان  ليس  الحيوان

 .  ال انسان  ال حيوان  بَ حَ = کل  کل 

 :  يعنی  است  کاذب  تاس  جزئيه  سالبه  که  آن  شد نقيض  صادق  که  کليه  موجبه  اين 

 .  بال انسان  ليس  ال حيوان  حَ = بعض  بَ ليس  بعض 

  که  زمانی  نيست  موارد صادق  مواد وکلية  در تمامی  جزئيه  سالبه  برای  تام  نقض  عنوان  به  جزئيه  سالبه  که  است  همين  ما هم  مدعای 

 .  نيست  صادق  اولی  طريق  به  کليه  نشد سالبه  صادق  جزئيه  سالبه

  کلی  ( تباين ، انسان ح  )يعنی  اخص  ( وعين بَ، ال حيوان  )يعنی  اعم  نقيض  بين  اينكه  به  : با توجه گوييم  دوم  مدعای  اثبات  واما برای 

 :  است  صادق  کليه  سالبه  اين  پس  بر قرار است

  يعنی است    کاذب  است  جزئيه  موجبه  که  آن  شد نقيض  صادق  کليه  سالبه  اين  که  زمانی  بانسان  ال حيوان  ء من ال شی »  ال بَ ح 

  موارد صادق  وکلية موادّ  در تمامی  الموضوع  نقض  عنوان  به  جزئيه  موجبه  که  است  ما همين  مدعای  انسان  ال حيوان  = بعض  بَ ح یبعض

 . یهية أو االستدالل المباشد البدية المنطقيالبد.  نيست  صادق  کليه  موجبه  اولی  طريق  ود بهنب  صادق  جزئيه  موجبه  که  زمانی  نيست

 مباشر    استدالل  ـ    تعريف 1  نكته 

 مباشر گويند.   استدالل  استدالل  اين  شود به  استدالل  ديگری  قضيه  بر يك مستقيماً  قضيه  اگر از يك 

 .  سومی  قضيه  وساطت  بودن  يعنی اًشد مستقيم  گفته  که  اين 

با او   متناقض  قضية  بر صدق  قضيه  يك  از کذب را با او  متناقض  قضيه  بر کذب  قضيه  يك  از صدق  تناقض  ـ   در باب 1   مثال 

 شد.   استدالل

 

 .  کرديم می  اصل  بر کذب  استدالل  عكس  او واز کذب  مستوی  وعكس  نقيض  عكس  بر صدق  قضيه  يك  از صدق  عكس  ـ   در باب 1 

 .  کرديم می  استدالل  اصل  بر کذب  نقض  واز کذب  آن  نقض  بر صدق  قضيه  يك  از صدق  نقض  ـ   در باب 3 

 مباشر گويند.   استدالل  بر آنها گذشت  استدالل  همراه  آنها به  احكام  که  از استدالل  گونه  اين  به 

  به  قضيه  يك  يا کذب  مستقيما از صدق  انسان  ذهن  که  است  مباشر گويند اين  را استدالل  استدالل  نوع  اين  اينكه  علت ـ   2  نكته 

 باشد.   واسطه  سومی  قضيه  هيچ  اينكه  رشد بدون می  مورد نظرش  قضيه  يا کذب  صدق

  چيزی  اگر شما يك  آنگاه  بر قرار است  تساوی  نسبت  دو عدد( گاهی  ء )مثل دو شی  بين  که  است  شده  گفته  رياضی  : در علم مقدمه 

/  4 -  = ح 4+   = ب - = ح  : ب مثل  نخواهد رفت  از بين  تساوی  نسبت ینمائ  کنيد ويا منها ويا تقسيم  ويا ضرب  اضافه  هر دو طرف  را به

 4=.  = ح 4 : / ب 4*   = ح 4*   / ب 4 - = ح 4+  ب

  نسبت  ( اين ، تقسيم ، منها، ضرب )عالوه  عمل 4  بر قرار بود با اين  ويا بزرگتر بودن  ندکوچكتر بو  ء نسبت دو شی  اگر بين  وهمچنين 

 .  نخواهد رفت  از بين

  در رياضی  که  آنچه  شبيهگويند   منطقی  بديهی  آن  به  شود که می  مطرح  منطق  مدر عل  استدالل  عنو  ( يك منطقی در   )بديهة  تعريف 

 .  است

  به  کلمه  همان  شدن  واضافه  موضوع  به  کلمه  يك  شدن  اضافه  داشتيد که  ای قضيه  اگر شما يك  که  است  آن  منطقی  بديهی  تعريف 

 تغيير نخواهد کرد.   است  بوده  اول  در قضيه  که  باشد نسبتی  صحيح  آن  محمول

  صادقی  شما از هر قضية  خواهد ماند پس  باقی  قضيه  آن  وصدق  وکيف  کمّ  تغيير نخواهدکرد يعنی  نسبت  گوييم   ديتوان یکه م اين 

  آن  اضافه  که  است  امر ضروری  اين  به  توجه  است  شده  اضافه  آن  ومحمول  موضوع  به  کلمه  يك  بكنيد که  دومی  قضيه  صدق  به  استدالل

 .  حيوان  رأس  االنسان  رأس  = کل  حيوان  انسان  : کل باشد مثل  صحيحبايد   کلمه
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 .  است  نيز چنين  2  قضيه  است  صادق  کليه  موجبه  اول  قضيه 

 ئةتألفها أومباحث االستدالل يالحجة وه

 باشد.  می  تحج  مبحث  يعنی  جمپن  باب  برای  شد مقدمه  خوانده  حال  تا به  که یا  چهار گانه  ابواب  ـ   تمامی 1  نكته 

  ايا را بداند تا بتواند از اينضق  مباحث   ست يبا یم  انسان  شود پس می  تشكيل  از دو قضيه  حد اقل  تحج  که  در اين  : ال شك توضيح 

  یئقضايا  از چه  مقابل  طرف  تحکند ويا جفراهم را  یئقضايا   خود را از چه  تحج  کند وبداند که  استفاده  استدالل  در مقام  مباحث

 .  است  شده  فراهم

  را بداند تا از الفاظ  الفاظ  مباحث  د يبا  انسان  باشند پس می  الفاظ  که  است  شده  تشكيل  از دو طرف  ای هر قضيه  که  وال شكّ در اين 

 بشناسد.   خوبی  را به  است  تهبكار رف  مقابل  طرف  واستدالل  در جهت  که  کند والفاظی  استفاده  مناسب

طور   خواهد بود وهمين  خمس  از کليات  بود يكی  کلی  که  باشد وزمانی می  کلی  وگاهی  جزئی  گاهی  قضيه  موضوع  در اينكه  وال شك 

 .  محمول

 دهد.   تشخيص  خوبی  را بخواند تا بتواند اينها را به  وجزئی  کلی به  مربوط  مباحث  بايست می  انسان  پس 

  داشته  قضيه  از اجزای  صحيح  را بداند تا تعريفی  وتعريف  واقسام  وشرايط  کردن  تعريف  صحيح  بايد نحوه  انسان  در اينكه  ال شك 

 را بهتر بفهمد.   باشد تا بتواند قضيه

 .  است  پنجم باب   برای  مقدمه  چهارم  د وبابنباش قضايا می  مباحث  يعنی  چهارم  باب  برای  مقدمه  وسوم  ودوم  اول  : باب نتيجه 

 هستند.   پنجم  باب  برای  مقدمه  الواسطه  مع  باب  سه  اين  پس 

مورد نظر   قضيه  به انسان  آن  وسيلة  به  که است   شده  تشكيل  از دو قضيه  حد اقل  شود که می  گفته  گفتاری  به  ـ   حجت 2  نكته 

 بد. يا می  خود دست

دو   به  کنيم اعتقاد پيدا می  آن  وبه  رسيم می  حادث  العالم  قضيه  به  متغير حادث  متغير وکل  العالم  دو قضيه  وسيلة  ما به  اينكه  مثل 

  وبه  راهنما است  معنای  به  دليل  گويند چون  شود ودليل می  استدالل  مقابل  وطرف  بر خصم  آن  وسيله  به  گويند چون  حجت  اول  قضيه

 گويند.   استدالل  است  دو قضيه  آن  کردن  فراهم  کار که  شود وبه می  مورد نظر حاصل  قضيه  به  راهنمايی  دو قضيه  اين  وسيلة

  اگر چنين  باشد چون  داشته  و  استدالل  ل ويدل آنها نياز به  به  پيدا کردن  قضايا وعلم  تمام  به  رسيدن  که  طور نيست  ـ   اين 3  نكته 

  وسيلة  شود به  بايد گفته  پيدا کردن  علم  الف  بر قضيه  راه  اگر بپرسند از چه  اينكه  دليل  پيدا نخواهد شد به  ای قضيه  هيچ  به  باشد علم

ديگر   قضيه  به  کالم  طور بايد نقل  وهمين  ج  قضيه  وسيلة  شود به  بايد گفته  د يپيدا کرد  علم  ب  قضية  به  راه  از چه بپرسند واگر   قضيه

 .  است  محال  وتسلسل  است  تسلسل  مستلزم  واين  دکني

  قضايا مبادی  اين  به  بيآيند که  دست  به  واستدالل  با دليل  ندارند که  باشند ونيازی می  بديهی  هستند که  قضايايی  سلسله  يك  پس 

 باشند.  معلومات  برای  علمی  قضايا سرمايه  همين  يند کهگو  واد االقيسهمويا   المطالب

  طرق استدالل او اقسام المحجة

استداللها   از اين  هايی نمونه  نمايد به می  خود ويا ديگران  برای  زيادی  روز استداللهای  شبانه  در طول  از مردم  ـ   بسياری 1  نكته 

 کنيد:   توجه

 .  کنيم می  استدالل  وجود دارد وبر وجود آتش  آتش  که  گيريم می  دود نتيجه  ـ   با ديدن 1 

رعد   خواهد شد وبر تحقق  واقع  رعدی  که  گوييم می  ونتيجه  رعد ميماينم  صدای  ابرها منتظر شنيدن  در بين  برق  ـ   با مشاهدة 2 

 .  کنيم می  استدالل

  است  او نيز کريم  گوييم می  شناسيم او را می  که  است  کريمی  شخص  به  شبيه  که  کنيم بر خورد می  شخصی  به  که  ـ   زمانی 3 

 دو نفر وجود دارد:   اين  بين  که  خاطر شباهتی  به  کنيم او می  بودن  کريم  به  وحكم

 باشند.  می  استدالل  ساماز اق  يك  در کدام  داخل  بدانند هر کدام  اينكه  کنند بدون استداللها را می  انسانها اينگونه 

 .  است  راه  غير مباشر سه  استدالل  ـ   راه2  نكته 

مورد   قضيه  تا به دندب  یکار م  به  کرده  آنها را قبول  صحت  که  کلی  قواعد وقوانين  سلسله  يك  ذهن  که  است  : آن :   قياس  الف 

 شود. می  لمنتق  حساس  انسان  کل  قضيه  حساس  حيوان  وکل  حيوان  انسان  از کل  اينكه  شود مثل   منتقل  نظرش
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  دو است  نآ  بين  که  خاطر شباهتی شود وبه  منتقل  ء ديگری شی  حكم  ء به شی  يك  از حكم  انسان  ذهن  که  است  : آن :   تمثيل  ب 

 باشند.  می  هم به   و در اسكار شبيهد  اين  شود چون می  دا يپ لانتقانبيذ   حكم  خمر به  از حكم  اينكه  مثل

  در بارة  پنجم  باب  اين  نمايد تمام  استخراج  کلی  حكم  نمايد واز آنها يك می  را بررسی  جزئيات  تعدای  ذهن  که  است  :  استقراء: آن  ج 

 دارد.   که  خاطر اهميتی  کند به می  را مطرح  قياس  ابتدا مبحث  مصنف  است  استدالل  نوع  سه  اين

 ف ياس : تعريالق

 اند:  کرده  تعريف  را چنين  قياس  منطق  علمای 

  شده  تشكيل  از دو قضيه  حد اقل  شود که می  گفته  گفتاری  به  قياس  آخر يعنی  قول  لذاته  عنه  لزم  سلّمت  قضايا متی  من  مولف  قول 

 باشد.  می  گفتار ديگری  گفتار يك  خود اين  الزمة  باشد که

 

 باشد.  می  حادث  العالم،گفتار گفتار   خود اين  الزمة  که  گفتار است  يك  اين  متغير حادث  متغير وکل  : العالم مثال 

   71/یصيشرح خب – 242شرح مطالع / شود   می  گفته  قياس  غير حادثمت  متغير وکل  العالم  به 

 شود:   داده  توضيح  بايست می  کهوجود دارد    نكته   پنچ  تعريف  در اين 

 .  خبری  تام  مرکب  يعنی  فرمايد قول می  مصنف  ـ   قول 1  نكته 

  قضيه  از يك  از پيش  که  مرکی  شود آن باشد می  شده  تشكيل  قضيه  از يك  که  تامی  مرکب  شامل  است  جنس  در تعريف  کلمه  اين 

 شود.  باشد نيز می  شده  تشكيل

  در اين  معنا دار بگيريم  لفظ  معنای  را به  اگر ما قول  ولی  است  قريب  جنس  نمود قول  قول  برای  ايشان  که  معنايی  : طبق ئدهفا 

 . خواهد بود  بعيد  جنس  قول  صورت

    شود چنانكه می  قضايا گفته  دو قضيه  هب  يعنی  است  منطقی  قضايا جمع  کلمة  باشيد که  داشته  قضايا: ابتدا توجه  من  ـ   مؤلف2  نكته 

  را از تعريف  ونقض  ، عكس نقيض  مباشر از قبيل  استدالل  که  است  فعل  از تعريف  قسمت  شود اين می  نيز قضايا گفته  از دو قضيه  يشبه ب

  . رسيم می  دوم  قضيه  به  قضيه  از يك را مباشر  در استدالل  کند چون می  خارج  قياس

  صحيح  درواقع  نسبت  الزم  قياس  دهندة  تشكيل  قضايای  دارد که  مطلب  اين  به  اشاره  در تعريف  کلمه  اين  سلّمت  ـ   متی 3  نكته 

  اين  اش هباشد الزم  باشد ويا کاذب  صادق  در واقع  از آنكه  نمود اعم  قضايا را قبول  اين اگر کسی که  است  مراد اين  باشند بلكه  وصادق

کل  یا اگر کسيرد ويز بپزين است که فاالعالم حارث را نيفت الزمه اش ارا بپذير   را نيز حتما بپذيرد مثال اگر کسی  نتيجه  که  است

 رد يز بپذيرفت الزمه اش در نواست که فااالنسان جماد را نير حارث پذيرو کل متغيانسان حجر و کل حجر بما ذا العالم متغ

چهار   همان  داشتيم  چهار قاعدهما  عكس  در باب  که  باشد چنان می  عكس  به  نست  اصل  مثل  نتيجه  به  نسبت  قياس  مقدمات:  فائده 

 :  صورت  اين  به  را نيزدر اينجا داريم  قاعده

 .  النتيجه  القضايا صدقت  اذا صدقت 

 ا يالقضا کذبتجه يال نت  باشد( اذا کذبت  صادق  نتيجه  باشد ولی  قضايا کاذب  است  ممكن  )چون  النتيجه  القضايا کذبت  اذا کذبت  ليس 

  114/  2ه يشروح شمسالقضايا   .   تصدق  النتيجه  اذا صدقت  ( ليس است  کاذب  حتما مقدمات  که  است  دليل  بود اين  کاذب  )اگر نتيجه

  کلمه  اين  وسيله  به  ديگر است  او گفتار  وحتمی  قطعی  شود الزمة  واقع  ومورد قبولاگر ا  که  گفتاری  قياس  يعنی  عنه  ـ   لزم 4  نكته 

 شد.   خارجاس  يق از تعريف  نيست  مفيد قطع  که  استقراء وتمثيلی

 .  است  ومورد قبول  دقاص  قضيه  اين غعند المض  االسفل  فكّه  يحرّك از استقراء: االسد  مثال 

 .  است  نيز صادق  قضيه  اين  عند المضع  االسفل  هفكّ  البقر يحرّك 

 .  نيست  دو مقدمه  آن  الزمة  عند المضع  االسفل  فكه  يحرك  حيوان  کل  که  نتيجه  اين  ولی 

دو   آن  الزمة  امالنبيذ حر  که  نتيجه  اين  ولی  است  قضيه  يك  النبيذ کالخمر اينهم  است  قضيه  اينيك : النبيذ مسكرٌ ازتمثيل  مثال 

 .  نيست  مقدمه

ه / يحاش  است  قياس  از اقسام  است  گفته  مواقف  در شرح  د مير شريفسيّ  که  چنان  است  مفيد يقين  وتمثيليكه  : استقراء تام فائده 

 .  233/  1اشارات  – 345
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  يك  کمك  به  ولی  است  نتيجه  اش الزمه  مساوات  قياس  شد چون  خارج  از تعريف  مساوات  قياس  کلمه  اين  وسيلة  به  ـ   لذاته 5  نكته 

جه گرفته شده کاذب است يو اگر کاز ربود نت  است  نيز صادق  شده  گرفته  بود نتيجه  صادق  خارجيه  مقدمه  اگر آن  که  خارجيه  مقدمه

 ه است  يتاج بخاطر صدق آن مقدمه خارجن انيج است ا یجه الف مساويج است . نت.  یاست ب مساو یمثالً الف مساو

  مساوٍ  المساوی  مساوی  که 

  بر لفظ  مشتمل  مثالش  اول معلم  بود که  خاطر اين  به  نام  اين  شهرت  نيست  مساوات  مادة  منحصر به  مساوات  ـ   قياس 1   فائده 

 بود.   مساوی

 خواهد شد.   مطرح  در آينده  آن  بحث  گردد که بر می  دو قياس  مساواتيبه  ـ   هر قياس  2   فائده 

 اس يالق یاالصطالحات العامة ف

 :  است  شود بر دو نوع می  کار برده  به  در قياس  که  اصطالحاتی 

 وجود دارد.   قياس  اقسام  در تمامی  که  اصطالحاتی  : يعنیمّهعا  :   اصطالحات  الف 

خود   مناسب  را در جای  اصطالحات  باشد اين می  از قياس  یخاص  قسم  به  مختص  که  طالحاتیاص  : يعنی هخاصّ  :   اصطالحات  ب 

 .  کنيم می  مطرح

 عبارتنداز:   اصطالحات  اين  که  پردازيم می  هعام  اصطالحات  بيان  به  اينك 

مواد   نظر از اينكه  باشد با قطع قضايا می  نبي  شوچين  ترکيب  ونحوه  شكل  همان  قياس  از صورت  هم: مقد قياس  وشكل  ـ صورت 1 

 باشند.   نوعی  قضايا از چه  دهنده  تشكيل

  اين  به  که  نظر از شكلی  با قطع  دهنده  را تشكيل  قياس  که  است  قضايايی  همان  ويا ماده  : مقصود از مقدمه قياس  ويا مادة  ـ مقدمه 2 

 شود.  می  قضايا داده

 عبارتنداز:   باشند که می  صنف هشت   طور کلی  يا بهقضا  اين 

 .  ، مشبهات ، مشهورات ، مقبوالت ، مسلمات ، مخيالت ، موهومات ، مظنونات يقينيات 

 ند. يمطلوب گوآيد.  می  الزم  قياس  دهنده  تشكيل  از قضايای  که  گفتاری  آن  : به ـ مطلوب 3 

 .  است  مطلوب  همان  درواقع  : نتيجه ـ نتيجه 4 

  سوم  قضيه  آن  آورد به  را بدست  سومی  قضيه  اينكه  کند برای می  قضايايی  وترتيب  چينش  به  شروع  انسان  ذهن  که  : زمانی توضيح 

 .  ند يجه گويل نمود به آن نتيکه آن را بدست آورد عق ید و وقتگوين  مطلوب

  است  یدو اعتبار  آن  بين  رقیوف د يزنچ  يك حقيقتاً  ومطلوب  نتيجه  پس 

 مانند.   باقمی  قضيه  وتحليل  بعد از تفكيك  که  اجزائی  از آن  است  عبارت  قضايا، مقصود از اجزاء اصلی  یاجزاء اصل  ـ حدود: يعنی 5 

  گويند به  اجزاء اصلی  ومحمول  موضوع  ماند به می  باقی  ومحمول  تنها موضوع  کنيم می  راتفكيك  حمليه  قضيه  ما يك  که  : زمانی مثال 

از   دو طرف  اين  که  زمانی  است  دو طرف  به  قوامش  که  است  چيزی  نسبت  شود چون نمی  گفته  اجزاء اصلی  ومحمول  موضوع  بين  نسبت

باشند که  یز از حاالت نسبت ميوجهت ن سور ماند نمی  باقی  از آن  شود واثری نابود می  نسبت  که  است  اين  يكديگر جدا شوند معنايش

  از نسبت  ماند وديگر اثری می  باقی  وتالی  مقدم تنها    را تفكيك  آن  که  زمانی  شرطيه  ويا از قضيه مانند  ینم ین رفتن آن باقيبعد ، از ب

 اشد .ب یم  در شرطيه  وتالی  ومقدم ه يدر جمل  ومحمول  موضوع  همان  اصلی  ء اجزا  پس  نيست

 .  الخمر ترد شهادته  فشارب  ترد شهادته  فاسق  وکل  الخمر فاسق  کنيد: شارب  توجه  قضيه  اين  به 

  ومطلوب  نتيجه  سوم  قضيه  وبه  اجزاء اصل»  ترد شهادته»و »  فاسق»و » الخمر  شارب»  وبه  قياس  مقدمة  اول  ازدو قضيه  هر يك  به 

  قياس  صورت  است  اول  شكل  صورت  به  که  اول  دو قضيه  ينب  وترکيب  چينش  نحوة  وبه

 گويند.  

 کرد.  خواهيم  استفاده  عالمت  بعد از اين  به  کار برد دارد ما از اين  هندسه  در علم  باشد که می  نتيجه  عالمت،  عالمت  : اين نكته 

  ئةياس مجب مادته و هياقسام الق

 باشد:  می  تقسيم  دو نوع  دارای  قياس  طور کلی  به 

 :  است  قسم 5بر  قياس اعتبار ماده  آن  دهندة  تشكيل  وقضايای  مقدمات  يعنی  آن  اعتبار مادة  به  است  قياس  برای  که  :   تقسيمی  الف 

 ميباشد.   يقينيات  آن  قضايای  که  یبرهان  ـ   قياس 1 
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 .  است  يا مسلمات  تمشهورا  قضيايا آن  که  جدلی  ـ   قياس 2 

   است  ووهميات  مشبهات  آن  قضايای  که  مغالطی  ـ   قياس 4

 .  است  ومشهورات  ، مقبوالت مظنونات  آن  قضايای  که  خطابی  ـ   قياس 3 

 باشد.  می  مخيالت  قضايا آن  که  شعری  ـ   قياس 5 

 باشد.  می  خمس  صناعات  نامش  که شود می   مطرح  ششم  در باب  قياس  مادة  در بارة  بحث 

 آن   وشكل  اعتبار هيأت  به  است  قياس  برای  که  :   تقسيمی  ب 

 :  است  بر دو قسم  اعتبار صورت  به  قياس 

 .  است  آمده  ريحص  صورت  به  قياس  در مقدمات تماماً  نتيجه  ويا نقيض  آن  خود نتيجه  شود که می  گفته  قياسی  : به استثنائی  ( قياس1 

                                                       1 

   احترامه  فمحمد واجب 1 1             عالم  لكنه  احترامه  فواجب محمد عالماً  کان  ان مثال:

 .  مذکور است  در مقدمات  نتيجه خود  قياس  در اين 

                                                       1 

 .  است  آمده  در مقدمات  نتيجه  نقيض  قياس  در اين عادالً  فما کان.    اهلل  قد عصی  ولكنه  اهلل  فهو ال يعصی عادالً  فالن  لو کان 

دارد   که  وترتيبی  تئهي  نبا آ  . نتيجه است  بوده  پخش  مقدمات  در بين  نتيجه  اجزای  شود که می  گفته  قياسی  : به اقترانی  ( قياس2 

 .  حادث  فالعالم  متغير حادث  متغير وکل  العالم  قرار ندارد مثل  مقدمه  در يك

 .  است  ذکر شده 2  مقدمه  در قضيه 2وجزء  1  در مقدمه  نتيجه  جزء اول 

  یاقسام االقتران

 .  است  بر دو نوع  اقترانی  قياس 

 :  باشد مثل  حمليه  قضيه  آن  هر دو مقدمة  شود که می  گفته  اقترانی  قياس  : به حملی  اقترانی  :   قياس  الف 

 .  حادث  فالعالم  متغير حادث  متغير وکل  العالم 

  : باشد مثل  شرطيه ه يقض آن  از مقدمات  ا يكیي آن  هر دو مقدمة  شود که می  گفته  اقترانی  قياس  : به شرطی  اقترانی  :   قياس  ب 

  اًمعتص  کان الماء جارياً  کلما کان 

   النجاسة  بمالقاة  ال ينجس  معتصما کان  وکلما کان 

   النجاسة  بمالقاة  ال ينجس  کان الماء جارياً  کلما کان 1

 :  باشد  می  متصله  شرطيه  قضيه  قياس  اين  هر دو مقدمه 

   أو معربة  اما مبينة  والكلمة  کلمه  االسم 

   أو معرب  إما مبنی  السما 1  

 باشد.  می  منفصله  شرطيه  قضيه  دوم  ومقدمة  حمليه  قضيه  قياس  اول  مقدمة 

 .  استثنائی  قياس  وبعد از آن  شرطی  اقترانی  قياس  کند سپس می  را مطرح  حملی  اقترانی  قياس  به  مربوط  ابتدا مباحث  مصنف 

  یالحمل یاالقترا 

 :  است  دو امر واجب  حملی  ترانیاق  در قياس 

 باشد.   شده  تشكيل  از دو مقدمه  :   حد اقل  الف 

 عنصر باشد:   جزء وسه  بر سه  مشتمل  )دو( مقدمه  :   اين  ب 

 گويند.  عنصر حد وسط  اين  وجود دارد. به  در هر دو مقدمه  باشد يعنی می  دو مقدمه  بين  مشترك  که  ـ عنصری 1 

  عنوان  به  باشد وچه  موضوع  عنوان  به  وجود دارد چه  اول  در مقدمة  فقط  ميباشد يعنی  اول  مقدمه  به  مختص  که  عنصری  ـ  2 

 دارد.   نام  صغری  حد اصغر است  بر اين  مشتمل  که  ای مقدمه  باشد آنگاه می  در نتيجه  موضوع  عنصر حد اصغر گويند که  اين  به  محمول

  عنوان  به  باشد وچه  موضوع  عنوان  به  وجود داردچه  دوم  در مقدمة  فقط  ميباشد يعنی  دوم  مقدمة  به  مختص  که  صریعن   ـ 3 

 دارد.   نام  کبری  حد اکبر است  بر اين  مشتمل  که  یاه مقدم  باشد آنگاه می  نتيجه در  محمول  عنصر حد اکبر گويند که  اين  به  محمول

 کنيد:   توجه  مثال  اين  به 
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 .  الخمر ترد شهادته  فشارب      ترد شهادته  و    الفاسق     الخمر فاسق  شارب 

»  ترد شهادته  الفاسق»  اکبر وبه»  ترد شهادته»  وبه  صغری»  الخمر فاسق  شارب»  اصغر وبه» الخمر  شارب»  وبه  حد وسط»  فاسق»  به 

 گويند.   کبری

 نامند:  زير می  نامهای  را به  است  دو مقدمه  بين  مشترك  که  عنصری   ـ 1   فائدة 

 شوند.   داده  نسبت  هم  به  در نتيجه  اينكه  برای  است  شده  هواسطاصغر واکبر   عنصر بين  اين  : چون يا وسط  اوسط :   حدّ  الف 

 شود.  می  اصغر واکبر استدالل  ينب  بر نسبت  عنصر مشترك  ينهم  وسيلة  به  : چون :   جهت  ب 

 کند.  می  اصغر واکبر را اثبات  بين  حكم  ودر استدالل  در ذهن  : چون در اثبات  :  واسطه  ج 

   . کنيم می  استفاده  م  از حرف  حد وسط  جای  وبه  ج  حد اکبر حرف  جای  وبه  ب  حد اصغر حرف  جای  بعد به  جا به  ـ   از اين 2   فائدة 

نخواهد   منتج  شد قياس  قواعد منتفی  از اين  اگر يكی  دارد که  قاعده   5باشد   اگر بخواهد منتج  یشرط  وچه  یحمل  چه  اقترانی  قياس 

 :  است  عقيم  اصطالح  بود وبه

اصغر واکبر   بين  وسط حد  ر نشود اينتكرا  در دو مقدمهکامالً  ر شود اگر حد وسطاتكر  در دو مقدمه  تمامه  به  ـ   حد وسط 1   قاعده 

 رسيد.   نخواهيم  نتيجه  کند وبه نمی جاد ياند و يوپ  رابطه

 :  دو مثال 

  فيه  مجموع  حد وسط  اينكه  دليل  به  اذنان  له  الحائط  د کهنده نمی  نتيجه  دو قضيه  اين  لها اذنان  فأرة  و کل  فأرة  فيه  :   الحائط  الف 

  که  است  ذکر شده  از آن  بخشی  بلكه  است ذکر نشده  در کبری  تمامه  به  حد وسط  واين  است  ر گرفتهاقر  محمول  در صغری  که  تاس  فأرة

 :  دهيم  را انجام  از دو عمل  بايد يكی  کنيم  مراعات  مثال  را در اين  اول  قاعده  اين  باشد اگر بخواهيم  فأرة

  چنين  خواهد شد چون  کاذب  قياس  کبرای  صورت  در اين  البته  که بياوريم  را در کبری ن وآ  بگيريم  وسط   حدرا   فأرة  ( فيه1 

 شود:  می

 .  اذنان  له  فأرة  ما فيه  و   کل    فأرة  فيه  الحائط 

 شود:  می  چنين  قياس  آنگاه  فأرة  فيه  مجموع  نه  يريمگب  را فأرةٌ  ( حد وسط2 

   اذنان  اما له  فيه  فالحائط         لها اذنان ةٍفأر  و   کل   ٌ ةفأر  فيه  ئطالحا 

 .  است  صادق  نتيجه  صورت  در اين 

  در صغری  است  لفظی  مشترك ن يع  لفظ  چون  يدمع  الذهب  دهند که نمی  نتيجه  دو قضيه  اين  تدمع  عين  وکل  عين  :   الذهب  ب 

 .  است  تكرار نشده  در دو مقدمه  الهموک  تمامه  به  وسط حد  پس  است  شده  استعمال یديگر  معنای  به  ر کبریمعنا دارد ود  يك

 .  نيست  منتج  بود قياس  اگر هر دو سالبه  باشد پس  موجبه  از دو مقدمه  ويايكی  قياس  دو مقدمة  ـ   به2   قاعده 

 دارد:   باشد دو صورت  داشته  و چيز ديگر تباينچيز با د  : اگر يك اول  : مرحلة دليل 

  با يكديگر تباين  وناطق  انسان  دارد ولی  تباين  وناطق  با انسان  فرس  اينكه  باشند مثل  نداشته  تباين  دو چيز با هم  :   خود آن  الف 

 دارند. ن

باخود و طا هرهم   دارد خود انسان  وطائر تباين  با انسان  رسف  اينكه  باشند مثل  داشته  دو چيز با يكديگر تباين  :   خود آن  ب 

 تبايندارد. 

  سالبه  قياس  دوم  دارد واگر مقدمة  با اصغر تباين  حد وسط  که  ايناست  باشد معنايش  کليه  سالبه  قياس  اول  : اگر مقدمة 2  مرحلة 

خود اصغر واکبر   ولی  است  ما روشن  دو برای  با آن  حد اوسط  وضعيت  دارد پس  با اکبر تباين  حد وسط  که  است  اين  باشد معنايش  کليه

  احتمال  اين  طبق  باشند که  متضادتان  دارد که  خواهد بود واحتمال  یسلب  نتيجه  احتمال  اين  طبق  باشند که  متباينان  دارد که  احتمال

ويا   است  ايجابی  دو سالبه  نتيجه  گفت  توان نمی  کليه  قاعدة  بهصورت  پيدا شد يعنی  هدر نتيج  اختالف  پس باشد خواهد   ايجابی  نتيجه

 .  سلبی

  اگر الزمة  در اينجا گوييم  است  مقدمات  الزمة  نتيجه  شد که  گفته قبالً  چون  است  انتاج  عدم  سب  در نتيجه  : اختالف 3  مرحلة 

ه ي)حاش.    است   موارد موجبه  باشد نبايد در بعضی  سالبه  مقدمات  باشد واگر الزمه  موارد سالبهاز   ای هنبايد در پار  است  موجبه  مقدمات

 /92) 
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  اگر به  بطائر حال  االنسان  ء من ال شی  يعنی  است  سلبی  قياس  اين  بطائر نتيجه  الفرس  ء من وال شی  بفرس  االنسان  ء من : ال شی مثال 

 را بگذاريد:   مقدمه  اين  دوم  مقدمة  جای

نخواهد بود   سلبی  قياس  اين  نتيجه  بناطق  الفرس  ء من وال شی  بفرس  االنسان  ءمن بگوييد: ال شی  وچنين  بناطق  الفرس  ء من ال شی 

 .  ويا ايجابی  است  سلبی دائماً  سالبه  نتيجه  گفت  توان نمی  پس

 

  اينكه  دليل  خواهد بود بهن  منتج  قياس  است  جزئيه  اگر هر دو مقدمه  باشد پس  کليه  از دو مقدمه  يا يكیو  ـ   هر دو مقدمه 3   قاعده 

  موجبه  نتيجه  که  ايجابی  صورت  به  رابطه  وپيوند ايجاد کند نه  اصغر واکبر رابطه  تواند بين نمی  باشند حد وسط  جزئيه  اگر هر دو مقدمه

 شود.   سالبه  نتيجه  که  سلبی  صورت  به  رابطه  شود ونه

  دارند وبا يكديگر تالقی  قداز افراد تصا  واصغر در بعضی  حد وسط  که  است  اين  باشد معنايش  جزئيه  اول  : اگر مقدمة 1  : مرحلة دليل 

  قضيه  که  داللتی  دارند نهايت  از افراد تصادق  واکبر در بعضی  حد وسط  که  است  اين  باشد معنايش  نيز جزئيه  دوم  کند واگر مقدمه می

 :  مثل  است  دارد همين  جزئيه

   فرس  الحيوان  و بعض  حيوان  االنسان  بعض 

  واکبر در او تصادق  اوسط  االفراد باشد که  بعض  دارد همان  دارند احتمال  تصادق وواصغر در ا  اوسط  االفراد که  بعض  اين : 2  مرحلة 

دو   خواهد بود پس  سالبه  نتيجه  احتمال  اين  طبق  دارد غير اينها باشد که  خواهد بود واحتمال  موجبه  نتيجه  احتمال  اين  طبق  د کهدار

 .  ای نتيجه  يك  هر احتمال  وطبق  است  احتمال

  هستند پس  ان متباين  دارند ويا اينكه  تصادق  هم  ربآيا   نخواهد شد که  اصغر واکبر معلوم  وضعيت  دو احتمال  : با وجود اين 3  مرحلة 

  است  موجبه  دو جزئيه  نتيجه  گفت  توان نمی  کليه  قاعده  ورتص  به  خواهد بود پس  موارد سالبه  ودر بعضی  موارد موجبه  در بعضی  نتيجه

 .  ويا سالبه

  تر در علوم ونافع  اضبط  کليت  باشد چون ( می )پست  اخس  وجزئيت  اشرف  کليّت  وجزئيت  کليت  در بين  گوييم ـ   ابتدا می 4   قاعدة 

 ( 1).  است  از عدم  ووجود اشرف  است  عدمی  وسلب  وجودی  ايجاب  چون  اخس  وسلب  اشرف  ايجاب  وسلب  ايجاب  ودر بين  ودانشهاست

  بود نتيجه  کليه  ويكی  جزئيه  مقدمه  اگر يك  يعنی  است  دو مقدمه  جنس   تابع  نتيجه  که  است  اين چهارم   قاعدة  مطلب  اين  با حفظ 

  241شرح مطالع /  – 197ه /يشروح شمس  (1). است  سالبه  بود نتيجه  سالبه  وديگری  موجبه  واگر يكی  است  جزئيه

 دهند.  نمی  نتيجه  است  جزئيه  موجبه  که  با کبرايی  است  کليه  بهلسا  که  ـ   صغرايی 5 قاعدة 

  باشد معنايش  جزئيه  موجبه  ریدارد واگر کب  ا اصغر تباينب  اوسط  که  است  اين  باشد معنايش  کليه  سالبه  : اگر صغری 1  : مرحلة دليل 

 .  است  ما روشن  برای و اکبر با اصغر  اوسط  وضعيت  دارند پس  از افراد با يكديگر تصادق  واکبر در بعضی  اوسط  که  است  آن 

دارد   اصغر واکبر احتمال  است  اصغر واکبر چگونه  وضعيت  که  بدانيم  خواهيم می  نداريم  با اوسط  ما کاری مرحله  : در اين 2  مرحلة 

  نتيجه  احتمال  اين  قطب  باشند که  با يكديگر متضادتان  دارد که  خواهد بود واحتمال  سلبی  نتيجه  احتمال  اين  طبق  باشند که  متباينان

 خواهد شد.   ايجابی

  به  شود واختالف پيدا می  در نتيجه  اختالف  يعنی  است ويا سلبی  ايجابی  نتيجه  که  گفت  توان  نمی  کليه  قاعده  يك  صورت  به  پس 

 .  است  قياس  انتاج  عدم  سبب

  بأسود پس  ليس  الغراب  بعض  نخواهد بود يعنی  سلبی  قياس  اين  د نتيجهاسو  االنسان  وبعض  بانسان  الغراب  ء من : ال شی مثال 

را   دوم  اگر شما مقدمه  حال  است  سلبی  شد نتيجه  جزئيه  موجبه  وکبری  کليه  سالبه  اگر صغری  گفته  کليه  قاعده  صوت  به  توان نمی

  أبيض  االنسان  و بعض  بانسان  الغراب منء  بگوييد ال شی  صورت  اين را قرار بدهيد  أبيض  االنسان  بعض  مقدمه  اين آن   جای  وبه  برداشته

 .  است  ايجابی  نتيجه  گفت  کليه  قاعدة  صورت  به  توان نمی  پس  ابيض  الغراب  بعض  نخواهد بود يعنی  ايجابی  قياس  اين  نتيجه

 :  نامهای  باشد به  یم عنصر  سه  اراید  حملی  اقترانی  قياس  شد که  ـ   گفته 1  نكته 

 ، اکبر  اصغر، اوسط 

  شكل  هر صورتی  به  کند که پيدا می  چهار صورت  طور کلی  وبه  است  مختلف  در قياس  اوسط  وضعيت  که  گوييم می   نكته   در اين 

 گويند. 
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  اول  شكل  اشكال  گويند ودر بين  اول  شكل  قياس  قياس  به  تصور  باشد در اين  موضوع  ودر کبری  محمول  در صغری  :   اوسط  الف 

 گيرد.  می  نتيجه  راحتی  به  شكل  در اين  انسان  ذهن  يعنی  است  اشكال   ینيو روش تر ترين طبيعی

  بعد  در رتبه  شكل  يند اينگو  دوم  شكل  قياس،  قياس  به  صورت  باشد در اين  نيز محمول  ودر کبری  محمول  در صغری  :   اوسط  ب 

 رسد.  می  نتيجه  به  سوم  تر از شكل راحت  شكل  در اين  ذهن  چون  است  اول  از شكل

 گويند.   سوم  شكل  قياس،  قياس  به  صورت  باشد در اين  نيز موضوع  ودر کبری  موضوع  در صغری  :  اوسط  ج 

 رسد.  می  نتيجه  به  چهارم  تر از شكل راحت  شكل  در اين  ذهن  چون  است  دوم  بعد از شكل  در رتبه  شكل  اين 

  بعد از شكل  رتبهدر   گويند که  چهارم  شكل  قياس  ،قياس  به  صورت  باشد در اين  محمول  ودر کبری  موضوع  در صغری  د :  اوسط 

 قرار دارد .   سوم

  در کبری  ومقدم  در صغری  تالی  گاهی  معنا که  اين  را دارد به  چهار صورت  نيهم  ز ين شرطی  اقترانی  در قياس  ـ   اوسط 2  نكته 

 .     است  در کبری  وتالی  در صغری  مقدم  در هر دو وگاهی  در هر دو وگاهيتالی  مدم  وگاهی  است

  است  دو شرط  دارای  اول  شكل  قياس 

ودر   شود ايجابی می  گرفته  شكل  از اين  که  ای نتيجه  از امثله  باشد در بعضی  سالبه  غریاگر ص  اينكه  دليل  به  صغری  :   ايجاب  الف 

باشد   سالبه  ديگر اگر صغری  عبارت  وبه  است  ويا سلبی  است   ايجابی  نتيجه  گفته  توان نمی  کليه  قاعده  صورت  به  پس  است  سلب  بعضی

 .  است  دو احتمال

 :  خواهد بود مثل  سلبی  قياس  نتيجه  صورت  در اين  با اصغر باشد که  ر تباينکبا  رد کهدا  ـ احتمال 1 

 .  نام  نبات  وکل  الحجر بنبات  ء من ال شی 

 :  خواهد بود مثل  ايجابی  قياس  نتيجه  صورت  در اين  با اصغر باشد که  اکبر متصادق  دارد که  ـ احتمال 2 

  وکبری  سالبه  اگر صغری  نمود که  حكم  کلی  صورت  به  توان نمی  دو احتمال  با وجود اين  نام  نبات  وکل  بنبات  االنسان  ء من ال شی 

 .  است  ويا ايجاب  سلب  بود نتيجه  کليه

  واکبر بر آن  است  رفتهقرار گ  موضوع  در کبری   که  از اوسط  بخش  آن  دارد که  باشد احتمال  جزئيه  اگر کبری  : کبری  :   کليه  ب 

  احتمال  وبا وجود اين  است  شده  وبر اصغر حمل  است  قرار گرفته  محمول  در صغری  که  است  اوسط  بخش  غير از آن  است  شده  حمل

  ميتوان  احتمال  وبا وجود اينباشد   همان  دارد که  هم  نمود واحتمال  اصغر اثبات  اکبر را برای  وسيله  اين  آورد تا به  موجبه  را   نتيجه

  کل  مثل  است  ويا سالبه  موجبه  نتيجه  گفت  توان نمی  کليه  قاعده  صورت  به  نمود پس  اصغر اثبات  آورد واکبر را برای  را موجبه  نتيجه

 .     فرس  االنسان  بعض  گرفت  نتيجه  توان نمی  که  فرس  الحيوان  وبعض  حيوان  انسان

 کند.  می  بود بازگشت  تكرار حد وسط  که  اول  قاعده  همان  به  دوم  شرط  اين  : در واقع نكته 

 

 

  کبری  در چهار حالت  صغری  چهار حالت  باشد از ضرب  اربع  از محصورات  يكی  صورت  تواند به می  قياس  وکبرای  از صغری  هر يك 

شد از   گفته  اول  شكل  برای  که  دو شرطی  به  شود با توجه می  گفته  وقرينه  ، اقتران نها ضرباز آ  هر يك  به  که  است حالت متصور   شانزده

 باشند.   کليه  هر دو موجبه  وکبری  :   صغری  باشد: الف می  شرايط  دارای  تنها چهار صورت  صورت  شانزده  اين

 باشد.   کليه  سالبه  وکبری  کليه  موبه  :   صغری  ب 

 باشد.   کليه  موجبه  وکبری  جزئيه  موجبه  :  صغری  ج 

 باشد   .   کليه  ةسالب  وکبری  جزئيه  موجبه  د :  صغری 

 :  باشد مثل می  وکبری  در صغری  محمول  حد وسط  شود که می  گفته  قياسی  به  دوم  شكل   یاشكال الثان 

 بشجر.   االنسان  ء من شی فال  الشجر حيوان  ء من و ال شی  حيوان  انسان  کل 

 باشد:  می  ويژگی 2  دارای  شكل  اين 

در   اصغر است  که  جزء نتيجه  اوليه  باشد وچون می  در نتيجه  وموضوع  در صغری  موضوع  اول  شكل  مثل  شكل  :   اصغر در اين  الف 

 شود.  می  کمتر دچار زحمت  بعدی  اشكال  به  نسبت  جهنتي  به  از مقدمات  انتقال در   ذهن  است  جزء قضيه  نيز اولين  صغری
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نباشد   االنتاج  ينب  شكل  که  است  شده  باعث  ويژگی  باشد همين می  در نتيجه  ومحمول  در کبری  موضوع  شكل  :   اکبر در اين  ب 

 باشد   .   دليل  به  محتاج (قضايا...  من  مولف  قول آن   بودن  وقياس

 باشد  می  دو شرط  دارای  دوم  شكل  اين 

ن يا   اگر هر دو مقدمه  باشد پس  سالبه  ديگری  است  موجبه  اگر يكی  باشند يعنی  مختلف  وسلب  در ايجاب  : دو مقدمه اول  شرط 

البه باشند اصغر و اکبر  ا هر دو سيه وياگر هر دو مقدمه موج -1ل : مرحله يمنتجه نخواهد بود . دلباشند   ويا هر دو سالبه  موجبهشكل 

 شود.  می  گرفته  از قياس  خاص  ای نتيجه  هر حالت  طبق  دارند که  دو حالت

باشند  اکبر می  اصغر وفرس  انسان  است  موجبه  هر دو مقدمه  حيوان  فرس  وکل  حيوان  انسان  کل  هستند مثل  :   هر دو متباين  الف 

 .  است  شده  بر هر دو حمل  حيوان  دارند که  اشتراك   نكته   در اين  هستند ولی  اصغر واکبر متباين  اين  هستند با اينكه  دو متباين  واين

 .  است  سالبه  بحجر هر دو مقدمه  الفرس  ء من بحجر و ال شی  االنسان  ء من ال شی 

  دارند که  اشتراك   نكته  در اين  هستند ولی  ر واکبر متبايناصغ  اين  هستند با اينكه  دو متباين  باشد واين اکبر می  اصغر وفرس  انسان 

 .  است  شده  حجر از هر دو سلب

باشد  اکبر می  اصغر وناطق  انسان  است  موجبه  هر دو مقدمه  حيوان  ناطق  و کل  حيوان  انسان  کل  هستند مثل  :   هر دو متصادقان  ب 

 .  است  شده  بر آنها حمل  حيوان  دارند که  اشتراك   نكته   نهستند وهر دو در اي  انقادصدو مت  واين

  دو متصادقان  باشد واين اکبر می  اصغر وناطق  انسان  است  سالبه  بحجر هر دو مقدمه  الناطق  ء من بحجر وال شی  االنسان  ء من ال شی 

 .  است  هشد  حجر از آنها سلب  دارند که  اشتراك   نكته   هستند وهر دو در اين

  دو حالت  کند وبا وجود اين پيدا می  باشند اصغر واکبر دو حالت  با هم  موافق  وسلب  در ايجاب  : اگر دو مقدمه اول  مرحلة  خالصة 

  انتاج  ر عدمب  دليل  شود واختالف پيدا می  در نتيجه  اختالف  يعنی  است  ويا سلبی  ايجابی  نتيجه  گفت  کليه  قاعده  صورت  به  توان نمی

 .     است

اصغر واکبر   برای  صورت  باشند در اين  سالبه  وديگری  موجبه  يكی  باشند يعنی  داشته  اختالف  در کيف  ـ   اگر دومقدمه 2 مرحلة 

خواهند   هر دو متباين  هاينك  بيشتر ندارد وآن  حالت  يك  شود بلكه پيدا نمی  پيدا شد دو حالت  آنها دو حالت  برای  که  اول  صورت  مثل

  ولذا در شكل  است  سلبی  فقط  قياس  بودند نتيجه  که  متباينان  است  شده  سلب  واز ديگری  شده  حمل  اوسط  يكی  به  اينكه  دليل  بود به

  است  سلب  نتيجه  گفت  توان می  کليه  قاعدة  صورت  به  در کيف  دو مقدمه  اختالف  در صورت  پس  است  سلب  نتيجه  ضروب  در تمامی  دوم

 بحجر.   االنسان  ء من = فال شی  الحجر بحيوان  ء من و ال شی  حيوان  انسان  : کل مثل

   کبری  : کليّت دوم  شرط 

 دارند:   باشد اصغر واکبر دو حالت  جزئيه  کبری  باشند ولی  یاول  واجد شرط  : اگر دو قدمه دليل 

  و بعض  مجتر ذو ظلف  کل مثل  خواهد بود  سلبی  نتيجه  حالت  اين  طبق  هستند که  اصغر واکبر متباينان  ز امثلها  :   در بعضی  الف 

 .  ايجابی  نه  است  سلبی  قياس  هستند ولذا نتيجه  دو متباينان  اين  مجتر اصغر وطائر اکبر است  ظلف  بذی  الطائر ليس

 خواهد بود.   ايجابی  نتيجه  حالت  اين  طبق  هستند که  اکبر متضادتاناصغر و  از امثله  :   در بعضی  ب 

  اين  هستند ولذا نتيجه  دو متصادق  اين  اکبر است  مجتر اصغر وحيوان  لفاض  بذی  ليس  الحيوان  و بعض  مجتر ذو ظلف  : کل مثل 

  باشند وکبری  داشته  اختالف  در کيف  اگر دو مقدمه  که  است  اين ل يدر دل شده  گفته  مطالب  بر اين  دليل  سلبی  نه  است  ايجابی  قياس

ديگر از   بعضی  به  نسبت  دارد ولی  منافات  است  ذکر شده  در قضيه  از اکبرها که  اصغر با بعضی  دارند که  داللت  دو مقدمه باشد اين  ةيئجز

 .  است  اصغر با آنها متنافی  ندارد که  داللت  است  ذکر نشده  در قضيه  اکبرها که

  اختالفدر نتيجه  يعنی  ويا سلبی  است  ايجابی  جزئيه  وکبری  کليه  صغری  نتيجه  گفت  توان نمی  کليه  قاعده  صورت  به  ويا خير پس 

 نخواهد بود.   منتج  قياس  شود وبا وجود اختالف پيدا می

  منتج  تنها چهار صورت  مقصود است  شكل  اين  برای  که  صورتی  شانزده از شد  گفته  مدو  شكل  برای  که  دو شرطی ضروبه  به  باتوجه 

 بود:   دو شرط  دارای  شكل  اين  اينكه  دليل  باشد به می

 عبارتنداز:   شود که می  ساقط  صورت  هشت  شرط  اين  وسيلة  به  در کيف  دو مقدمه  :   اختالف  الف 

   جزئيه  وسالبه  جزئيه  سالبه   کليه  وسالبه  جزئيه  سالبه   جزئيه  وسالبه  کليه  سالبه   کليه  وسالبه  کليه  سالبه 

  جزئيه  وموجبه  جزئيه  موجبه   کليه  وموجبه  جزئيه  موجبه   جزئيه  وموجبه  کليه  موجبه   کليه  وموجبه  کليه  موجبه 



http://YaAlee.ir  http://YaAlee.Com   (صلوات اهلل و سالمه عليهم)البيت أهل فقه   

47 

http://1Zekr.ir  http://1Zekr.Com   علميّه قم حوزه دروس   

 عبارتنداز:   شود که می  ساقط  ار صورتچه  شرط  اين  وسيلة  به  کبری  :   کليت  ب 

  جزئيه  وسالبه  جزئيه  موجبه   جزئيه  وسالبه  کليه  موجبه   جزئيه  وموجبه  جزئيه  سالبه   جزئيه  وموجبه  کليه  سالبه 

 عبارتنداز:   شكل  اين همنتج  ضروب 

 .  است  کليه  سالبه  صورت  اين در  نتيجه  که  هيکل  سالبه  وکبری  کليه  موجبه  ـ   صغری 1   ضرب 

 المجتر بطائر   ء من فال شی  ظلف  الطائر بذی  ء من و ال شی  مجتر ذو ظلف  : کل مثال 

 :  که  است  شود اين می  کليه  سالبه  صادقه  دو مقدمه  اين  نتيجه  بر اينكه  دليل 

 . بطائرٍٍ  ظلف  ذی  ء من یشود: ال ش می  چنين  که  کنيم می  مستوی  را عكس  یرکب اوالً 

  دهد که می  ای نتيجه  شود وهمين می  حاصل  اول  از شكل  دوم  ضرب  صورت  در اين  که  کنيم می  ضميمه  صغری  را به  اينعكس ثانياً 

 :  که  صورت  اين  داد، به  شكل  اين

 . بطائرٍ المجتر  منءَ فال شی بطائرٍ  ظلفٍ یذ  ء من وال شیٍ  مجتر ذ ظلف  کل 

 .  است  کليه  سالبه  صورت  در اين  نتيجه  که  کليه  موجبه  وکبری  کليه  سالبه  ـ   صغری 2   ضرب 

 .  بحق  الممكنات  ء من فال شی  دائمٍ  حق  وکل  بدائم  الممكنات  ء من : ال شی مثل 

  چنين  که  کنيم می  مستوی  را عكس  صغری اوالً  که  است  نشود اي می  کليه  سالبه  صادقه ن دو مقدمه يا  نتيجه  بر اينكه  دليل 

 .  بممكن  الدائم  من ءَ شود ال شی می

   صورت  اين  به  دهيم قرار می  را صغری  قضيه  اصل  وکبرای  را کبری  عكس  اين ثانياً 

 .  بممكن  الحق  ء من فال شی  بممكن  الدائم  ء من وال شی  دائم  حق  کل 

 آمد.   بدست  دوم  از شكل  آيد که می  بدست  ای نتيجه  همان  آنگاه  کنيم می  مستوی  را عكس  نتيجه اًثالث 

 :  شود مثل می  جزئيه  سالبه  نتيجه  صورت  در اين  کليه  سالبه  یروکب  جزئيه  موجبه  ـ   صغری 3   ضرب 

 .  فضة  ليس  دنالمع  فبعض  بذهب  الفضة  ء من وال شی  ذهب  المعدن  بعض 

 .  کنيم را تكرار نمی  شد لذا آن  آورده  اول  ضرب  برای  که  است  دليلی عيناً  ضرب  بر اين  دليل 

 شود  می  جزئيه  سالبه  نتيجه  صورت  در اين  که  کليه  موجبه  وکبری  جزئيه  سالبه  ـ   صغری 4   ضرب 

 .  بذهب  ليس  الجسم  فبعض  عدنم  ذهب  وکلٍ  بمعدن  ليس  الجسم  : بعض مثل 

و  است  جزئيه  سالبه  ضرب  در اين  صغری  شود چون نمی  شد استفاده  آورده  قبل  ضرب  سه  برای  که  از دليلی  ضرب  بر اين  دليل  برای 

  صغری  بهاينكه  شود وبا توجه می  جزئيه  موجبه  آن  مستوی  عكس  کنيم  مستوی  را عكس  ندارد واگر کبری  مستوی  عكس  ه يسالبة جزئ

  ضرب  اين  لذا بايد برای  نيست  شد صحيح  گفته  که  ای قواعد عامه  طبق  که  است  از دو جزئيه  قياس  تشكيل  اش الزمه  است  جزئيه  سالبه

 :  است  چنين  دليل  بيان  است  خلف  طريقه  نامش  آورد که  ديگری  دليل

  اگر صادق  است  باشد صادق می 4  ضرب  اين  نتيجه  که  بذهب  ليس  الجسم  بعض  يعنی  جزئيه  سالبه  اين  که  است  اينما   عای: مدّالًاوّ 

 .  ذهب  جسم  کل  باشد يعنی  صادق  است  کليه  موجبه  که  آن  نباشد بايد نقيض

  صورت  اين  شود به می  درست  اول  از شكل اورا   ضرب  صورت  ر ايند  که  دهيم قرار می  اصل  کبرای  برای  را صغری  نقيض  : اينثانياً 

 .  معدن  جسم  فكل  معدن  ذهب  وکل  ذهب  جسم  لک

  نقيض  اين  وکذب  بمعدن  ليس  الجسم  بعض  باشد يعنی  کاذب  است  جزئيه  سالبه  که  آن  باشد بايد نقيض  صادق  نتيجه  : اگر اينثالثاً 

  الجسم  بعض  بايد قضيه  نشويم  واقع  فرض  در خالف  اينكه  برای  پس  است  صادق  قضيه  اين  که  است  اين  فرض  چون  است  فرض  خالف

 .     است  ما نيز همين  مدعای  باشد که  صادق  بذهب  ليس

  116د/ يجواهر النض – 251شرح مطالع / 

 

 الشكل الثالث 

   سوم  شكل 

 :  مثل  است  موضوع  وکبری  در صغری  اوسط  شود که می  گفته  قياسی  به 

 .  ناطق  الحيوان  فبعض  ناطق  انسان  وکل  حيوان  انسان  کل 
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در  خود را  طبيعی  جايگاه  است  نتيجه  جزء اول  اصغر که  باشد وچون می  موضوع  ودر نتيجه  محمول  اول  اصغر درمقدمه  شكل  در اين 

  طبيعی  اکبر جايگاه  اينكه  از جهت  باشد ولی می  دوم  تر از شكل پيچيده  نتيجه  به  ازمقدمات  ذهن  انتقال  است  ادهد  دست مقدمات از 

 رسد.  می  نتيجه  به  چهارم  تر از شكل راحت  شكل  از اين  انسان  خود را داراست

 :  است  دو شرط  دارای  شكل  اين 

   صغری  : ايجابالف

شود.  پيدا می  در نتيجه  اختالف  نخواهد بود، چون  منتج  باشد قياس  سالبه  کبری  باشد وچه  موجبه  کبری  باشد چه  سابه  اگر صغری 

 :  دهيم قرار می  را مورد بررسی  هر دو صورت  اينكه

  بودن  موجبه  ومعنای  است  مباين با اصغر  اوسط  که  است  اين  صغری  بودن  سالبه  باشد معنای  موجبه  وکبری  سالبه  ـ صغری 1 

  که  است  اصغر واکبر محتمل  با اکبر شد ولی  اصغر ومتصادق   مباين  اوسط  بنابراين  است  متصادق اکبر با  اوسط  که  است  اين  کبری

  به  پس  است  سلبی  نتيجه  صورت  در اينکه باشند   متباينان  است  و محتمل  است  ايجابی  نتيجه  صورت  در اين  باشند که  متصادقان

 جزوء  71خط جا مانده ص  6:  مثل  است  ويا سلبی  ايجابی  نتيجه  گفت  توان نمی  کليه  قاعده  صورت

    است  ايجابی  قياس  اين  نتيجه  بحيوان  الذهب  ء من وال شی  بفرس  الذهب  ء من ال شی 

 .  است  سلبی  قياس  اين  نتيجة  بحيوان  هبالذ  ء من بشجر وال شی  الذهب  ء من ال شی 

   المقدمتين  احدی  : کليتب(

در   که  دليلی  همان  به  نيست  منتج  باشد قياس  جزئيه  اگر هر دو مقدمه  باشند پس  کليه  از دو مقدمه  ويا يكی  هر دو مقدمه  یعني

  211/ 2ه يشروح شمس . شد  گفته  از قواعد عامه  سوم  قاعدة

شود  می  ساقط  دو ضرب  دوم  شرط  وسيلة  وبه  ضرب  هشت  اول  شرط  وسيلة  به  که  مقصود است  ضرب   نيز شانزده  سوم  شكل  برای 

 نمود.   اقامه  برهان  هر يك  برای  بايست می  که  است  ضرب  شش  شكل  اين  ةجمنت  ضروب  بنابراين

 .  است  جزئيه  موجبه  صورت  در اين  نتيجه  که  کليه  نيز موجبه  وکبری  کليه  موجبه  ـ   صغری 1   ضرب 

   الثمن  غالی  المعدن  فبعض  الثمن  غالی  ذهب  وکل  معدن  ذهب  کل 

   ذهب  المعدن  شود: بعض می  چنين  که  کنيم می  مستوی  را عكس  صغری : اوالً دليل 

  همان  آيد ومنتج می  بدست  اول  از شكل  سوم  ضرب  صورت  در اين  که  دهيم قرار می  اصل  کبرای  برای  را صغری  عكس  اين ثانياً 

 :  صورت  اين  شد. به  گرفته  سوم  از شكل  که  است  ای نتيجه

 .  الثمن  غالی  المعدن  فبعض  الثمن  غالی  ذهب  وکل  ذهب  المعدن  بعض 

  قضيه  احتمال  اين  طق  از اکبر باشد که  دارد اصغر اعم  احتمال  چون  کليه  موجبه  نه  ستا  جزئيه  موجبه 1  ضرب  اين  : نتيجه نكته 

  وجه  من  وخصوص  عموم  )اکبر( نسبت  الثمن  )اصغر( وغالی  معدن  بين  شد که  رذک  که  مثال  همين  نخواهد بود مثل  دقاص  کليه  موجبه

 .  نيست  صادق  الثمن  یغال  معدن  کل  ولذا قضية  بر قرار است

  دليل  ايندو شكل  منتجه  از ضروب  هر يك  یابر  بايست باشد می نمی  نتاجاال  بديهی  وسوم  دوم  شكل  که  اين  به هات يه تنببا توج 

  در اين  چون است غير مباشر ل دال است  از نوع  برهان  باشد اين می  ذف خ  گيرد برهان قرار می  مورد استفاده  که  ای از ادله  نمود يكی  اقامه

 شود.  می  اثبات  مطلوب  صدق  فرض  خالف  از راه  مطلوب  نقيض  با ابطال  برهان

 شود:  می  داده  توضيح  چهار مرحله  در ضمن  خلف  برهان 

باشد قهرا بايد ن صادق   نتيجه  . اگر اين ستا  صادق  است  شده  مورد نظر گرفته  از شكل  که  ای نتيجه  گوييم می  مرحله  :   در اين  الف 

 باشد.   دقاص  آن  نقيض

 شود.  می  فراهم  اول  شكل  از ضروب  ضرب  يك  وسيله  وبدين  کنيم می  ضميمه  شكل  از دو مقدمه  يكی  را به  :   نقيض  ب 

  آنگاه  ايم نكرده  را با او ترکيب  اول  قياس  نتيجه  که  است  گریدي  مقدمه  با آن  شود مناقض می  گرفته  قياس  از اين  که  ای :  نتيجه  ج 

  صادق  هر دو مقدمه  که  است  اين  فرض  چون  است  فرض  خالف  خواهد بود واين  کاذب  مقدمه  باشد آن قصاد  نتجيه  اگر اين  گوييم

 .  است

  برهان  ، اين است  ما نيز همين  عایمدّ  باشد که  صادق  بايد نتيجه  پس باشد  می  اول  قياس  نتيجه  صدق  عدم  فرض  د :  منشأ خالف 

 ببينيد.   سوم  از شكل  پنجم  را در ضرب
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  نتيجه  نقيض  باشد که  داشته   نكته   اين  به  توجه  کند البته  پياده  ضروب  را در تمامی  برهان  اين  که  است  الزم  : بر محصل نكته 

 برساند.   منتج  ضرب  او را به  کند که  ترکيب  ای ا مقدمهرا ب  قياساول

قرار   مورد استفاده  وچهارم  وسوم  دوم  از شكل  تنها در ضروبی  برهان  اين  است  افتراض  برهان  دوم  : برای مقدمه ل االفتراض يدل 

نخواهد   در آنجا استفاده  دليل  از اين بود  شده  تشكيل  کليهاز دو   اگر ضربی  باشد پس  جزئيه ضرب   آن  از دو مقدمة  يكی  گيرد که می

 شد. 

 :  است  شده  تشكيل  مرحله  از سه  افتراض  برهان 

مورد   االفراد که  بعض  آن  وبرای  گيريم در نظر می  سلبی  چه  ايجابی  را چه  جزئيه  قضيه  ما آن  مرحله  : در اين فرض  :   مرحله  الف 

 :  گوييم  سوم  از شكل  پنجم  مثال در ضرب  کنيم می  )د( فرض  اسم مثل   يك  است  قرار گرفته  ويا سلبی  بیايجا  حكم

 .  است  جزئيه  سالبه  قياس  کبرای  بانسان  ليس  الحساس  فبعض  بانسان  ليس  الحيوان  وبعض  حساس  حيوان  کل 

 = د.   الحيوان  بعض  پس  دهيم ( قرار می غير انسان  )دـ حيوان  اسم  است  شده  آنها سلباز   انسان  که  الحيوانات  بعض  اين  ما برای 

 :  کنيم  استخراج  صادق  دو قضيه  توانيم بود ما می  فرض  مرحله  که  اول  : بعد از مرحلة استخراج  :   مرحلة  ب 

:   گوييم  فوق  باشد مثال در مثال می  جزئيه  قضيه  موضوع  آن  ومحمول  )د( است  مفروض  اسم  همان  آن  موضوع  که  ای کليه  موجبه -1

 شود.  می  حمل  کليه  نحو موجبه  به  افراد اخصّ  ( بر تمامی )حيوان  واعم  حيوان  د بعض  چون  است  صادق  قضيه  اين»  د حيوان  کل»

  آن  ومحمول  )د( است  مفروض  اسم  همان  کليه  قضيه  اين  موضوع  است  هجزئي  قضيه  کيف  تابع  آن  کيف  که  یه اکلي  ای ـ   قضيه 3 

  بعض  )د( همان  اين  چون  است  صادق  سالبه  قضيه  اين  د بانسان  ء من : ال شی گوييم  فوق  مثال  در همان  است  جزئيه  قضيه  محمول

 .  است  شده  از آنها سلب  انسان  که  است  الحيوانات

 

 عبارتنداز:   که  ايم شده  صادق  چهار قضيه  دارای  چون  است  ما زياد شده  علمی  : در اينجا ثروت تأليف  : مرحلة ج 

ة يه موجبة کليقض :  کنيم می  تاليف  ودو قياس  کرده  قضايا را با يكديگر ترکيب  ، ما اين آمده  بدست  دو قضيه  واين  قياس  دو مقدمة 

 ن صورت يم به ايقرار ده یاصل را کبر یو صغرا یغروان را  صيکلّ د ح

 (.  اول  از شكل  اول  )ضرب  د حساس  = فكل  حساس  حيوان  و کل  د حيوان  کل 

 :  صورت  اين  به  دهيم قرار می  را کبری»  د بانسان  من ءَ ال شی»  کليه  سالبه  وقضيه  یصغررا   نتيجه  اين  آنگاه 

  پنجم  از ضرب  که  است  ای نتيجه  همان  است  مسوّ  از شكل  مدوّ  ضرب  که  قياس  اين  نتيجة  د بانسان  ء من و ال شی  د حساس  کل 

 شد.   اثبات نجم يضرب  اين  افتراض  دليل  وسيلة  به  پس  بانسان  ليس  حساسال  : بعض آمد يعنی  بدست  سوم  شكل

  را به  اشكال  ما اين  که  است  آن ردّ  است ردّ  شود برهان می  آورده  وچهارم  وسوم  دوم  شكل  انتاج  برای  که  برهان ردّ  ای ادله  از جمله 

 شود:  می  از آنها اشارت  بعضی  به  در ذيل  گيرد که می  صورت  راههايی  واسطة  به  اول  شكل  به  بر گردانيم  است  االنتاج  بديهی  که  اول  شكل

 :  مثل م يدهقرار  را صغری  وکبری  را کبری  صغری  که ن صورت يا  دو مقدمه  يی:   جابجا  الف 

  چهارم (  شكل اوّل   )ضرب  ناطق  الحيوان  = فبض  انسان  ناطق  و کل  حيوان  انسان  کل 

 (.  نتيجه  مستوی  )عكس  ناطق  الحيوان  = فبعض  حيوان  ناطق  = فكل  حيوان  انسان  و کل  انسان  ناطق  کل 

  عكس  صغری  سوم  شكل  از ضروب  وبعضی  کبری  دوم  شكل  از ضروب  در بعضی  چنانكه  قياس  از دو مقدمه  يكی  کردن  :   عكس  ب 

 شد. 

 (. 2  شكل  از  -1المجتر بطائر )ضرب  ء من = فال شی  ظلف  الطائر بذی  ء من وال شی  مجتر ذو ظلف  ـ کل 1:  مثال 

 (. 1  شكل 2از   المجتر بطائر )ضرب  ء من بطائر = فال شی  ظلف  ذی  ء من وال شی  ذو ظلفمجتر   کل 

 (. 3  شكلاز  1  )ضرب  الثمن  غالی  المعدن  = فبعض  الثمن  غالی  ذهب  وکل  معدن  ذهب  ـ کل 2 

 (. 1  شكلاز  2/   )ضرب  الثمن  غالی  المعدن  = فبعض  الثمن  غالی  ذهب  و کل  ذهب  المعدن  بعض 

 :  مثل  المحمول  از نقض  کردن  :  استفاده  ج 

( بعض الجسم ال معدن و ال شئ من الذهب بال  2از شكل  4و کل ذهب معدن فبعض الجسم بذهب )ضرب    ليس  الجسم  بعض 

س بانسان يوان ليعض الحوان حساس و بيض مثل : کل حينقض المجعول شدم د(. استفاده کردن از عكس نق یو کبر یمعدن ) صغر

 (  3از شكل  5س بانسان )ضرب يفبعض الحساس ل
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  1  

 .  بحيوان  ليس  الحساس  فبعض 1 1 

وان يال شئ الح شد(  المحمول  نقض  وکبری  )صغری  وان االنسان يوان بال حساس وبعض الحيال شئ من الح  (3  از شكل 5  )ضرب 

 (.  )نتيجه   شد(  مستوی  عكس  )کبری   وان يبال حساس وبعض االنسان ح

 5است که از ضرب  یجه اينت .همان    نتيجه    اين  بانسان  ليس  الحساس  فبعض  صورت  اين  شد به  موافق  نقيض  عكس  نتيجه  آنگاه 

  گرفته شد  3شكل 

  است  اول  شكل  ولذا کامال مخالف  است  یکبر  و محمول  صغری  موضوع  اوسط  شود که می  گفته  قياسی  به  چهارم  ـ   شكل 1  نكته 

خود   از جلمه  منطق  از علمای  ولذا بعضی  است  پيچيدگی  در نهايت  ن شكل ياز ا نتيجه  به  از مقدمات  ذهن  انتقال  جهت  همين  وبه

 اند   .  کرده  را حذف  وآن اند  نيآورده  ميان  به  بحثی  چهارم  خود از شكل  ارسطو در کتب

 .     است  شرط  پنج  دارای  منطق  از علمای  بعضی  عقيده  طبق  چهارم  ـ   شكل 2  نكته 

 باشد.   شده  :تشكيل  :   از دو سالبه  الف 

 باشد.   شده  :تشكيل  :   از دو جزئيه  ب 

 باشد.   شده : تشكيل  جزئيه  وکبرای  سالبه  :  از صغرای  ج 

 باشد.  معتبر می  در هر شكل  که  است  یشرايط  همان  شرط  سه  اين 

 نباشد.   جزئيه  سالبه  از مقدمات  يك  د :  هيچ 

 باشد.   کليه  بود صغری  موجبه  هـ: اگر هر دو مقدمه 

   عقيم ديگر  ضرب  و يازده  است  ضرب  پنج  شكل  اين  منتج  شد ضروب  گفته  شكل  اين  برای  که  شرايطی  به  ـ با توجه 3   نكته 

 .  مذکور است  در کتاب  هر يك  با دليل  همراه  منتج  ضروب  . هستند 

  91ه / يحاش .     است  شده  بيان  نحو ديگری  به  چهارم  شكل  شرايط  منطق  از کتب  ـ   در بعضی 1   فائدة 

   از نظر جهت  اشكال  بود و اين  اشكال  اين  وکم  مورد کيف شد تماما در  گفته  اربعه  در مورد اشكال  حال  تا به که  ـ   شرايط 2   فائدة 

 ديد.  2 ج 211 ص  شمسيه  آنها را بايد در شروح  دارند که  شرايطیز ين

 :  است  بر دو نوع  اقترانی  شد قياس  گفته 

 شد. با  حمليه  قضيه  آن  هر دو مقدمه  گويند که  اقترانی  قياس  : به حملی  :   اقترانی  الف 

 .  حساس  انسان  = فكل  حساس  الحيوان  و کل  حيوان  االنسان  : کل مثل 

 باشد.   شرطيه  قضيه  آن  از مقدمات  با يكی  هر دو مقدمه  گويند که  اقترانی  قياس  : به شرطی  :   اقترانی  ب 

بر   نيز مشتمل  شرطی  اقترانی  قياس  است  اکبر واوسطواصغر و  وکبری  بر صغری  مشتمل  حملی  اقترانی  قياس  ـ   چنانكه 1  نكته 

 باشد.  امور می  اين

  عاقال استغنی  االنسان  ( = فكلما کان )کبری  استغنی  بما يكفيه  ( وکلما قنع )صغری  بما يكفيه  عاقال قنع  االنسان  : کلما کان مثل 

 (.  )نتيجه

 .  است  اوسط»  بما يكفيه  قنع»اکبر و »  استغنی» اصغر و» عاقال  االنسان  کان»  مثال  در اين 

  در شرطية  مقدم  اصغر تمام  که  فوق  مثال  مثل  است  شرطيه  در قضيه  تالی  يا تمام  مقدم  تمام  اصغر واکبر واوسط  ـ   گاهی 2  نكته 

 .  است  دوم  شرطيه در  ومقدم  اول  در شرطيه  تالی  واوسط  دوم  دو شرطيه  تالی  واکبر تمام  اول

 .  است  شرطيه  در قضيه  ويا تالی  از مقدم  قسمتی  اوسط  ـ   گاهی 3  نكته 

 عبارتنداز:   که  است  قسم  بر هشت  تقسيم  در يك  اقترانی  قياس 

  / صغری  / عكس  متصله  یوکبر  حمليه  / صغری  / عكس  منفصله  وکبری  متصله  / صغری  از دو منفصله  / مرکب  از دو متصله  مرکب 

 .  / عكس  منفصله  وکبری  حمليه

از   بخشی یعني)  ( ويا جزء غير تام يا تالی  مقدم  تمام  )يعنی  است  آيا جزء تام  اوسط  اعتبار اينكه  به  شرطی یشرط   اقترانی  قياس 

 :  است  قسم  ( بر سه يا تالی  مقدم

 :  مثال در مثال  است    تالی  ويا تمام  مقدم  تمام  قياس  مقدمه در دو  حد وسط  مرتبه  :   يك  الف 
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 .  است  مقدم  تمام  دوم  و در شرطيه  تالی  تمام  اول  در شرطيه  حد وسط» عاقال...  االنسان  کلما کان» 

 

 

 :  مثل  وتالی  قدمم  تمام  نه  است  ويا تالی  از مقدم  بخشی  قياس  در دو مقدمه  حد وسط  مرتبه  :   يك  ب 

 (  خالد )صغری  فالقرآن  معجزة  القرآن  اذا کان 

 (  )کبری  خالد ال يتبدلنالبقاء   الخلود معناه  واذا کان 

ز دو ا  قياس  که  زمانی  دوم  مقس  ازاين  گرفتن  نتيجه  برای  ال يتبدل  البقاء فالقرآن  الخلود معناه  ، فاذا کان معجزة  القرآن  فاذا کان 

 داد:   زير را انجام  باشد بايد مراحل  شده  تشكيل  متصله

  فوق  مثال در مثال  بگيريم  نتيجه  واز آن  کنيم  فراهم  اول  از شكل  حملی  اقترانی  قياس  يك  در کبری  وتالی  در صغری  ـ   از تالی 1 

 :  گوييم

 .  ال يتبدل  = فالقرآن  خالد والخالد ال يتبدل  القرآن 

  شد به  گرفته  حملی  از اقترانی  که  است  ای نتيجه  آن  وتالی  است  کبری  ، مقدم آن  مقدم  که  کنيم می  را فراهم  ای شرطيه  ـ   قضية 2 

 .  ال يتبدل  البقاء فالقرآن  الخلود معناه  : اذا کان صورت  اين

  مطلوب  نتيجه  همان  واين  است  صغری  مقدم  آن  مقدم  که  دهيم قرر می  ای بيرهک  شرطيه  قضية  برای  را تالی  شرطيه  قضيه  ـ   اين 3 

 تبدل يال  البقاء فالقرآن  الخلود معناه  فاذا کان  معجزة  القرآن  : اذا کان يعنی  است

  یا دار  شرطی  اقترانی  از قياس  مقس  اين  نيست  ديگر جزء تام  ودر مقدمه  است  جزء تام  مقدمه  در يك  حد وسط  مرتبه  :  يك  ج 

 شود:  می  اشاره  دو صورت  به  که  است  صور متعددی

: کلما  لثخواهد آمد. م  آن  وشرايط  قسم  اين بحث  باشد  شرطيه  ديگرش  ومقدمه  حمليه  اش مقدمه  يك  شرطی  اقترانی  ـ   قياس 1 

 (  )صغری نادراً  کان ذهباً  المعدن  کان

 (  )کبری  نادر بثمين  وکل 

 (  ثمينا )نتيجه  ذهبا کان  المعدن  فكلما کان 

 .  است  موضوع  ودر کبری  از تالی  بخشی  )نادر( در صغری  حد وسط  مثال  در اين 

 :  باشد مثل  متصله  شرطيه  اين  هر دو مقدمه  شرطی  اقترانی  ـ قياس 3 

 (  )صغری  دیسُ  أمته  محمد نبيا فال يترك  فاذا کان      اهلل  من  النبوة  اذا کانت 

 (  هاديا )کبری  ينصب  أن  وجب     سدی  امته  يترك  واذا لم 

 (.  هاديا )نتيجه  ينصب  ان  محمد نبيا وجب  ذا کانفا  اهلل  من  النبوة  اذا کانت 

 :  سر گذاشت  را پشت  بايد دو مرحله  قسم  در اين  گرفتن  نتيجه  برای 

  باشد( تشكيل  جزء تام  در دو مقدمه  )حد وسط  اول  از قسم  شرطی  اقترانی  قياس  يك  کبری  وتمامی  صغری  تالی  وسيله  : به فال 

 :  صورت  اين  به  دهيم می

 (  )صغری  سدی  امته  فال يترك      ناً ينبمحمد   اذا کان 

 (  ا )کبریهادي  ينصب  أن  وجب     سدی  امته  يترك  واذا لم 

 (  هاديا )نتيجه  ينصب  أن  وجب     محمد نبيا   فاذا کان 

  نتيجه  شرطيه  قضية  همين  آنگاه  است  صغری  مقدم  آن  مقدم  که  دهيم قرار می  ای شرطيه  قضيه  يك  برای  را تالی  نتيجه  : اين  ب 

 هاديا.   ينصب  أن  محمد نبينا وجب  فإذا کان  اهلل  من  النبوة  : اذا کانت يعنی  است  همطلوب

 

 

 

 دارد:   صورت  باشد سه  شده  تشكيل  متصله  از دو قضيه  شرطی  اقترانی  اگر قياس 

 باشد.   جزء غير تام  مهددر هر دو مق  :   حد وسط  الف 
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 ر تام باشد يگر جزء غيو در مقدمه دباشد.   جزء تام  مقدمه  در يك  :   حد وسط  ب 

 شود.  نمی  بحث  دو قسم  ناي از 

 :  باشد مثل  جزء تام  در هر دو مقدمه  : حد وسط ج 

 (  فالنهار موجود )صغری  طالعة  الشمس  کلما کانت 

 (  مضيئا )کبری  العالم  النهار موجودا کان  وکلما کان 

 (  مضيئا )نتيجه  العالم  کان  طالعة  الشمس  فكلما کانت 

  حملی  اقترانی  قياس  عينا مثل  هر ضرب  بر انتاج  و دليل  هر يك  وشرايط  اربعة  اشكال  داشتن  از جهت  سوم  قسم  ـ   اين 1  نكته 

 .  دهيم نمی  توضيح  باشد ولذا در مورد آن می

  متصله  شرطيه  قضيه، ه يجمل  قضيه  جای  شد به  گفته  حملی  اقترانی  برای  که  ای اربعه  از اشكال  محصل  شخص  که  است  کافی 

 کند.   پياده  هر يك  را با شرايط  اشكال  بگذارد وهمان

دو   اينكه  دليل  به  قيهافتا  باشند نه  لزوميه  دو متصله  اين  بايست می بود   شده  تشكيل  از دو متصله  اقترانی  ـ   اگر قياس 1  نكته 

  است  وجزی  قطعی  نتيجه  شود لذا اگر قياس  حاصل  نتيجه  به  تا قطع  نيست  وواقعی  ذاتیپيوند   واکبر واصغر يك  اوسط  بين  اتفاقيه  قضيه

 باشد.  نمی  چنين  اتفاقيه  قضايای  نتيجه  که  در حالی

 (  الحمار ناهقا )صغری  زيد متكلما کان  کان  ما : کل مثل 

 ( ی)کبربكر جالسا   الحمار ناهقا کان  کلما کان 

 .  215شرح مطالع /  – 43د/ يجه (                  جواهر النضيو نتبكر جالسا    زيد متكلما کان  فلكما کان 

 شود  نمی  تشكيل  از دو منفصله  شرطی  اقترانی  قياس 

  نيز منفصله  دوم  دمهباشد واگر مق می  واصغر عناد وتنافی  اوسط  بين  که  است  اين  باشد مفاد آن  منفصله  قياس  اول  : اگر مقدمة دليل 

 :  است  در خود اصغر واکبر دو احتمال  باشد ولی می  واکبر عناد وتنافی  اوسط  بين  که  است  اين  آن  باشد محتوای

 نمايد.   عناد داللت  خواهد بود تا بر سلب  سلبی  نتيجه  صورت  در اين  نباشد که  دو تنافی  آن  بين  دارد که  :   احتمال  الف 

 (.  )کبری  وإما بالفعل  ء إما معدوم ( والشی )صغری  ء إما موجود وإما معدوم : الشی مثال 

:  بگوييم  که  است  غلط  ايجابی  دو با يكديگر عناد دارند ولذا نتيجه  خود آن  ندارد ولی  تنافی  با وجود وبالفعل  معدوم  مثال  در اين 

 .  ء اما موجود واما بالفعل فالشی

 دو نمايد:  آن نيب بر عناد  خواهد بود تا داللت  ايجابی  نتيجه  صورت  در اين  باشد که  دو تنافی  آن  بين  دارد که  :   احتمال  ب 

  واحمر عناد دارد خود آن  اسود با ابيض  مثال  ( در اين إما أسود وإما أحمر )کبری  ( والجسم وإما اسود )صغری  إما أبيض  : الجسم مثل 

 .  است  صحيح  ايجابی  نيز با يكديگر عناد دارند ولذا نتيجهدو 

 نخواهد بود.   منتج  تباين  پيدا شد وبا وجود اختالف  در نتيجه  اختالف  پس اسودواما   اما ابيض  : فالجسم بگوييم  که  صورت  اين  به 

 

 

خواهد   نفصله  خواهد شد و نتيجه  تشكيل  از دو منفصله  قياس  رتصو  در اين  برگردانيم  متصله  را به  منفصله  ـ   اگر قضيه 1  نكته 

 آيد.  می سوم    در مطلب  شود که  داده  توضيح  وبالعكس  متصله  به  منفصله  قضيه  بر گرداندن  بود ولذا بايد نحوة

  دو قضيه  که  صورتی  سه  همان  دارد مثل  صورت  باشد سه  شده  تشكيل  منفصله  از دو قضيه  شرطی  اقترانی  ـ   اگر قيس 2  نكته 

 .  داشت  متصله

   است  نوع  بر سه  موجبه  منفصله  قضيه 

چهار   باشند اين می  حقيقيه  با آن  موافق  وکيف  کمرد  برگرداند که  متصله  چهار شرطيه  به  توان را می  حقيقيه  : قضيه :   حقيقيه  الف 

 عبارتنداز:   متصله  شرطيه

 .  است  منفصله  دوم  طرف  نقيض  آن  وتالی  منفصله  اول  طرف  عين  آن  مقدم  که  ای ـ   متصله 1 

 .  است  منصله  اول  طرف  نقيض  آن  وتالی  منفصله  دوم  طرف  عين  آن  مقدم  که  ای ـ   متصله 2

   است  منفصله  دوم  طرف  عين  آن  وتالی  منفصله  اول  طرف  نقيض  آن  مقدم  که  ای ـ   متصله 3 
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 .  است  متصله  اول  طرف  عين  آن  وتالی  منفصله  دوم  طرف  نقيض  آن  مقدم  که  ای ـ   متصله 4 

 عبارتنداز:   دو متصله  برگرداند اين  دومتصله  به  توان را می  الجمع  مانعة  : قضيه الجمع  :   مانعة  ب 

 .  است  منفصله  دوم  طرف  نقيض  آن  وتالی  منفصله  اول  طرف  عين  نآ  مقدم  که  ای ـ   متصله 1 

 .  است  منفصله  اول  طرف  نقيض  آن  وتالی  منفصله  دوم  طرف  عين  آن  مقدم  که  ای ـ   متصله 1 

 ارتنداز: عب  دو متصله  برگرداند اين  دو متصله  به  توان الخلو را می  مانعة  الخلو: قضيه  :  مانعة  ج 

 .  است  منفصله  دوم  طرف  عين  آن  وتالی  منفصله  اول  طرف  نقيض  آن  مقدم  که  ای ـ   متصله 1 

 .  است  منفصله  اول  طرف  عين  وتالی  منفصله  دوم  طرف  نقيض  آن  مقدم  که  ای ـ   متصله 1 

   است  نوع  3بر  سالبه  منفصله  قضيه 

  آن  عينا مثل  چهار متصله  اين  برگرداند که  توان هستند می  جزئيه  سالبه  که  متصله  چهار قضيه  به  حقيقه ه يقض: :   حقيقيه  الف 

  اين  که  است  دارد اين  صلهتچهار م  با آن  چهار متصله  اين  که  شد تنها فرقی می  برگردانده  آن  به  موجبه  حقيقيه  که  است  ای چهار متصله

 .  است  جزئيه  سالبه  صلهچهار مت

دو   آن  مثل عيناً  دو متصله  برگرداند اين  توان هستند می  جزئيه  سالبه  که  متصله  دو قضيه  به  الجمع  مانعة  قضيه  الجمع  :   مانعة  ب 

  يكون  اما أن  : ليس مثل  است  جزئيه  سالبه  لهدو متص  اين  که  فرق  شد با اين می  برگردانده  آن  به  موجبه  الجمع  مانعة  که  است  ای متصله

 او غير اسود.   غير أبيض  الجسم

 .  غير أبيض  غير اسود فهو ليس  الجسم  اذا کان  غير اسود قد ال يكون  فهو ليس  غير أبيض  الجسم  اذا کان  قد ال يكون 

دو   آن  عينا مثل  دو متصله  شود اين می  هستند برگردانده  جزئيه  سالبه  هک  متصله  قضيه  دو  الخلو به  مانعة  الخلو: قضيه  :  مانعة  ج 

  ابيض  الجسم  يكون  اما أن  : ليس هستند مثل  جزئيه  سالبه  که  فرق  شد با اين می  برگردانده  آن  به  الخلو موجبه  مانعة  که  است  ای متصله

 االسود.   يكون  واما ان

 .  ابيض  اسود کان  الجسم  يكن  اذا لم  اسود، قد ال يكون  کان  ابيض  الجسم  يكن  اذا لم  قد ال يكون 

   است  نوع  1بر  شرطی  اقترانی  شد قياس  ـ   گفته 1  نكته مقدمه  

  اقترانی  قياس  يعنی  است  دوم  نوع  ما در بارة  شد فعال بحث  تمام  (لهصاز دو مت  مرکب  شرطی  اقترانی  قياس  اول  نوع  در بارة  بحث 

 .  از دو منفصله  مرکب  شرطی

 :  نماييم  را بيان   دو  نكته  بايست می  مقدمه  عنوان  به  کنيم  را مطرح  دوم  نوع  از اينكه  فرمودند قبل  مصنف  ـ   مرحوم2  نكته 

 .  کنيم می  را مطرح   نكته  اين ل يذباشد ولذا در  می  نكته  ينا  رةما در با  فعال بحث  منفصله  به  متصله  قضيه  برگرداندن  :   نحوة الف 

 دارد:   دو صورت  لزوميه  متصله  : قضيه گوييم می  اتفاقيه  باشد ونه می  لزوميه  متصله  قضيه  ما در بارة مطلب که بحث  اين  به  باتوجه 

ه ين دو قضيمتصله است. ا   با آن  موافق  وکيف  از نظر کم  ود که می  اندهبرگرد  منفصله  دو قضيه  به  موجبه  لزوميه  متصله  ـ موجبه 1 

 منفصله عبارتند از 

  تالی  ونقيض  مقدم  عين  بين  پس  است  شده  فراهم  متصله  تالی  ونقيض  متصله  مقدم  ازعين  الجمع  مانعة  : اين الجمع  :   مانعة  الف 

  دنبال  را به  تالی  وهميشه  تالی  مستلزم  مقدم  اينكه  دليل  به  نيست  دو صحيح  اين  بين  جمع  معنا که  اين  وجود دارد به  الجمع  منع  نسبت

  محال  نقيضان  واجتماع  آن  ونقيض  تالی  يعنی  شود نقيضان می  نقيضان  شود اجتماع  جمع  تالی  با نقيض  اگرمقدم  کشاند آنگاه خود می

 :  . مثال است  الجمع  منع  نسبت  تالی  ونقيض  مقدم  عين  بين  پس  ست

   موجبه  لزوميه  الماء = متصله  زيد فهو فی  کلما غرق 

   موجبة  الجمع  مانعة  الماء = منفصله  فی  او ليس  دائما اما زيد قد غرق 

  تالی  ونقيض قدمه م  از عين  که  جمعال  مانعة  بر عكس  ستا  شده  تشكيل  تالی  وعين  مقدم  الخلو از نقيض  مانعة  الخلو: اين  : مانعة ب 

  ( ممكن تالی  وعين  )مقدم  دو نقيض  اين  اجتماع  الخلو وجود دارد يعنی  منع  نسبت  تالی  وعين  مقدم  نقيض  بين  پس  است  شده  فراهم

  دليل  شود به  فرض  خالف  منجر به  چون  است  دو محال  اين  رتفاعا  باشد ولی  نباشد وزيد در آب  رقغ  در مثال  که  صورت  اين  به  است

  و لذا در مثال  است  الجمع  منع  نسبت  است  تالی  نقيض  که  در آب  ونبودن  است  مقدم  عين  که  شدن  غرق  بين  که  است  اين  فرض  اينكه

 .  موجبه  غلوال  انعةم  الماء = منفصله  او فی  يغرق  : دائما اما زيد لم گوييم

 شود.  نمی  فرض  خالف  باشد واال منجر به نمی  دو طرف هر  از  خالی  واقع  که  است  الخلو اين  مانعة  اين  معنای 
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دو   ناي  است  سالبه  متصله  با آن  موافق  وکيف  از نظر کم  شود که می  برگردانده  منفصله  دو قضيه  به  موجبه  نيز همچون  سالبه -2

 :  باشد. مثال الخلو می  مانعة  وديگری  الجمع  مانعة  يكی  منفصله

  اًموجود  الليل  کان  طالعة  الشمس  اذا کانت  البته  ليس 

 (  الجمع  )مانعة ةبموجود  تليس  واما الليل  طالعة  الشمس  تكون  اما أن  البته  ليس 

  اصل  به  شروع  ايشان  شد اينكه  مظفر تمام  مرحوم  مه الخلو( مقد  موجود )مانعة  واما الليل  طالعة  الشمس  ال تكون  أما ان  البته  ليس 

 .  کنيم می  مطرح   نكته  سه  را در ضمن  ايشان  نمايد مطلب بود می  از منفصالت  مؤلف  شرطی  اقترانی  قياس  که  بحث

 انخواهد بود ولذ  وتالی  مقدم  امتيازيبين  وجود ندارد پس  طبيعی  ترتيب  يك  لیوتا  مقدم  بين  منفصله  شرطيه  قضيه  در ـ  1  نكته 

  را تالی  دوم  طرف  ونام  را مقدم  اول  طرف  واگر ما نام  قرار داد ويا بالعكس  را تالی  دوم  وطرف  را مقدم  منفصله  اول  شود طرف می

 .  است  تالی  وکدام  مقدم  کدام  دارد بر اينكه  داللت  قضيه  طبيعت  که  متصله  قضيه  الفبر خ  است  متصله  به  الحاق  از باب  گذاريم می

 

اند و  شده  با يكديگر ترکيب  که  ای دو منفصله  وجود ندارند بين  طبيعی  ترتيب  يك  در منفصله  وتالی  مقدم  بين  که  ـ   چنان 2  نكته 

  قرار داد ويا بالعكس  را کبری  دوم  ومنفصله  را صغری  اول  منفصله  توان وجود ندارد ولذا می  طبيعی  بترتي  اند نيز يك داده  قياس  تشكيل

 کند.  پيدا نمی  اربعة  باشد اشكال  شده  تشكيل  از دو منفصله  که  قياسی  سپس

  اين  شرايط  اند از جمله کرده  بيان  شرايطی  است  دهش  تشكيل  از دو منفصله  که  شرطی  اقترانی  قياس  برای  منطق  ـ   علمای 3  نكته 

  اين  علما برای  که  د شرايطینفرماي می  نيزنباشند مصنف  باشند حقيقيه  الجمع  باشند وهر دو مانعة  موجبه  هاس يق هر دو مقدم  است

برگردانند   متصله  را به  منفصله  اينكه  بگيرند بدون  نتيجه  هاند مستقيما از دو منفصل خواسته  شود که می  از اين  اند ناشی کرده  بيان  قياس

 :  که  است  ما اين  . روش نيست  شرايط  اين  به  نيازی  ديد که دداد خواهي  خواهيم  ارائه  که  ما با روشی  ولی

  هر دو حقيقيه  وکبری  مثال اگر صغری  گردانيم بر می  متصله  قضايای  اند به قرار گرفته  وکبری  صغری  که  ای صلهنفاز م  اوال: هر يك 

 شود.  می  برگردانده  دو متصله  به  الخلو باشند هر کدام  ويا مانعة  الجمع  واگر مانعة  چهار متصله  به  باشند هر کدام

آنها   آنگاه  کنيم می  مقايسه  است  آمده  بدست  از کبری  که  ای متصله  با قضايای  است  آمده  بدست  از صغری  که  ای متصله  ثانيا: قضايای 

  بر تمامی  مشتمل  که  شود صورتی پيدا می  که  متعددی  صورتهای  از بين  سپس  دهيم می  قياس  وتشكيل  کنيم می  را با يكديگر ترکيب

 .  کنيم می بانتخا  است  قياس  وطشر

 :  مثال  گردانيم بر می  منفصله  را به  متصله  قضيه  اين  خواهد بود آنگاه  متصله  قهرا نتيجه  که  گيريم می  آخر نتيجه  ثالثا: در مرحلة 

 (  حقيقية  منفصلة  فردا )صغری  يكون  العدد زوجا واما ان  يكون  اما ان دائماً 

 (  حقيقية  منفصلة  )کبری  منقسما بمتساويين  يكون  العدد فردا وإما أن  يكون  ودائما اما أن 

 عبارتنداز:   شود که می  برگردانده  چهار متصله  به  اول  همنفصل 

 بفرد   العدد زوجا فهو ليس  ـ کلما کان 1 

   بزوج  العدد فردا فهو ليس  ـ کلما کان 2 

 العدد زوجا فهو فرد   كن يـ کلما 3 

   العدد فردا فهو زوج  يكن  ـ کلما لم 4 

 عبارتنداز:   شود که می  ندهبر گردا  چهار متصله  نيز به  دوم  منفلة 

   بمتساويين  بمنقسم  العدد فردا فهو ليس  :   کلما کان  الف 

 بفرد   فهو ليس  العدد منقسما بمتساويين  :   کلما کان  ب 

   بمتساويين  العدد فردا فهو منقسم  يكن  :  کلما لم  ج 

 فهو فرد   العدد منقسما بمتساويين  يكن  د :  کلما لم 

  اين  يد از بينآ می  دست  به  صورت   16مجموعا   که  کنيم می  ترکيب  دوم  دسته  های را با متصله  اول  دستة  های از متصله  يك هر 

 صوتها عبارتنداز:    اين  که  نيست  منتج  ار حد وسطتكرّ  عدم  علت  به  صورت  صورتها هشت

و د  2/   سوم  شكل  و الف 2/   اول  شكل  / ا و ج  دارا نيست  است  در مقدمه  اختالف  را که  شكل  آن  شرايط  ولی  است  دوم  شكل  ا و ب 

  است . سوم  شكل  و ج 4/   است  چهارم  شكل  و ب 4را ندارد /   آن  شرايط  که  است  دوم  شكلدو  3  است  اول  شكل  والف 3/   چهارم  شكل
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 دارد:   صورت  سه  قياس  نوع  اين است   شده  تشكيل  ومنفصله  دو متصلهاز   کهباشد   یم  شرطی  انیاقتر  قياس  در آن  ـ   بحث 1  نكته 

 .  کنيم می  بحث  قسم  باشد ما تنها از اين  در هر دو جزء تام  :   حد وسط  الف 

 باشد.   در هر دو جزء غير تام  بـ حد وسط 

 باشد.   جزء غير تام یديگر  ودر  جزء تام  مقدمه  در يك  سط:  حد و  ج 

 دارد:   صورت -4  ومنفصله  از متصله  مرکب  قياس  نوع  نوع  ـ   اين  2  نكته 

 باشد.   شده  او واقع  مقدم در   وحد وسط  صغری  :   متصله  الف 

 باشد.   شده  واقع  او  در تالی  طوحد وس  صغری  :   متصله  ب 

 قدم او واقع شده باشد  و حد وسط در م یج ، متصله کبر

 او واقع شده باشد .  ید، متصله کبر وحدّ وسط در تال

  را با متصله  آمده  بدست  ثانيا متصالت  برگردانيم  متصله  را به  منفصله  بايد اوال شرطيه  قياس  از اين  گيری  نتيجه  ـ   برای 3  نكته 

 .  دهيم می  باشد تشكيل  بر شرايط  مشتمل  که  یوقياس  نموده  ترکيب  اصليه

 (  فردا )صغری  يكون  زوجا واما أن  يكون  : العدد اما أن مثال 

 (  )کبری  بمتساويين  العدد زوجا فهو ينقسم  اذا کان 

 عبارتنداز:   که  گردانيم بر می  متصله - 4  را به  منفصله  قضيه 

 بفرد.   العدد زوجا فهو ليس  :   اذا کان  الف 

 .  بزوج  العدد فردا فهو ليس  اذا کان :    ب 

 العدد زوجا فهو فرد.   يكن  :  اذا لم  ج 

 .  العدد فردا فهو زوج  يكن  د :  اذا لم 
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و امّا أن يكون منقسما يكون فرداً ) صغری منفصله حقيقيه( و دائماً امّا ان يكون العدد فرداً ن دائماً امّا ای يكون العدد زوجاً و امّا ا مثال :

 منفصله حقيقيه( منفصلة اول به چهار متصله برگردانده می شود که عبارتند از :   بمتساويين ) کبری ـ

 ـ کلّما کان العدد زوجاً فهو ليس بفردٍٍ 1

 کلّما کان العدد فرداً فهو ليس بزوجٍ ـ 2

 العدد فرداً فهو فرد ـ کلّما لم يكن ،3

 فرداً فهو زوج  ـ کلّما لم يكن العدد4

 منفصله دوم نيز به چهار منفصله بر گردانده می شود که عبارتند از : 

 کلّما کان العدد فرداً فهو ليس بمنقسمٍ بمستاويين:  الف:

 ب: کلّما کان العدد منقسماً بمستاويين فهو ليس بفردٍ 

 ج: کلّما کان العدد فرداً فهو منقسم بمستاويين 

 منقسماً بمستاويين فهو فرد د: کلّما لم يكن العدد 

 به دست می آيد که از بين صورتها، ه،دست 16که مجموعاً  له های دسته دوم ترکيب می کنيمهريك از متصله های دسته اول را با متص

 هشت صورت به علّت عدم تكرار منتج نيست که اين صورتها عبارتند از:

 ف دو مقدمه  است دارا نيست. مشكل را که اختال ،وب ؛ شكل دوم است ولی شرايط آن 1

 است .  لو ج ؛ شكل او 1

 والف ؛ شكل سوم است .  2

 و د ؛ شكل چهارم است .  2

 ؛ شكل اول است .   و الف 3

 و د ؛ شكل دوم است که شرايط آن را ندارد .  3

 و ب ؛ شكل چهارم است . 4

 و ج ؛ شكل سوم است .  4

 باشد که از دو متصله و منفصله تشكيل شده است اين نوع قياس سه صورت دارد ؛ نكته : بحث در آن قياس التزامی شرطی می 

 دو جزء تام باشد . ما تنها از اين قسم بحث می کنيم.  سط در هرالف ( حدّ و

 ب( حدّ وسط در هر دو جزء غير تام باشد . 

 ج( حدّ وسط در يك مقدمه جزء تام و در ديگری جزء غير تام باشد . 

 صورت دارد ؛  4نوع قياس مرکب از متصله و منفصله  ـ اين2نكتة 

 مقدم او واقع شده باشد .  الف( متصله صغری و حدّ وسط در

 سط در تالی او واقع شده باشد .و   صغری و حدّب( متصله 

 ج( متصله کبری و حدّ وسط در تالی او واقع شده باشد 

 شرطيه منفصله را به متصله بر گردانيم.برای نتيجه گيری از اين قياس بايد : اوّالً  ـ 3نكتة 

 ثانياً: متّصالت به دست آمده را با متصله اصليه ترکيب نموده و قياسی که مشتمل بر شرايط باشد تشكيل دهيم. 

 أن يكون زوجاً و امّاً أن يكون فرداً )صغری(  مثال: العدد امّا

 اذا کان العدد زوجاً فهو يفستم بمستاويين . )کبری( 

  متصله بر می گردانيم که عبارتند از : 4نفصله را به قضيه م

 الف( اذاکان العدد زوجاً فهو ليس بفردٍ 

 ب( اذا کان العدد فرداً فهو ليس بزوجٍ 

 ج( اذا لم يكن العدد روجاً فهو فردٌ 

 د( اذا لم يكن العدد فرداً فهو زوجٌ 
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رم شكل اوّل و يا چها کيب متصله کبری با متصلة شمارة دويد . و با ترمتصله کبری با متصلة شمارة الف شكل سوم پديد می آ با ترکيب

قياس عقيم است چون حد وسط در آن تكرار نشده » ج »و » ب»ه شمارة متصله کبری با متصل به دست می آيد و در صورت ترکيب

 است . 

 : بعضی از علماء منطق چنين فرموده اند ؛  4نكتة 

جود دارد آن است که سالبه نباشد . مصنف می فرمايد : اين شرط تا مرکبِ از متصله و منفصله وقياس  شرط متصله ای که در اين

و خوشبختانه در بين  ميمتصله سالبة جزئيه بر می گردان حدی صحيح است به دليل اينكه اگر قضيه منفصله سالبه باشد ما آن را به

  سالبة جزئيه وجود داشت که عبارتند از : ضروب . منتجه ای که برای اشكال اربعه گفته شد در دو ضرب

 از شكل دوم . 4از شكل سوم و ضرب  5ضرب 

اين متّصله اصليه قياس بر  بنابر اين اگر منفصله سالبه باشد مانعی ندارد چون با برگرداندن آن به متصله سالبه جزئيه می توان با ترکيب

درست است پس به طور مطلق شرط اين عدّه نسبت به ضروب ديگر نا ضربيل داد و نتيجه گرفت البته اين دو ضرب فوق تشك طبق دو

 اناً أو فرساً ) صغری ـ سالبة منفصله مانعة الخلو ( ا ان يكون هذا انساز علماء منطق صحيح نيست . مثال : ليس البتة امّ

 متصله(  ساناً ) کبری ـنطاقاً کان انا کلّما کان هذا

 ر گردانده می شود ؛ متصله صغری به هر متّصله  زير ب

 قد ال يكون  اذا لم يكن هذا فرساً فهو انسان .   اناً فهو فرس ـقد اليكون اذا لم يكن هذا انس

 کيب متّصله اصليه با متّصله آخر شكل دوم تشكيل می شود و نتيجه می گيريم  به اين صورت : تر با

 طقاً کان انساناً .. قد ال يكون اذا لم يكن هذا فرساً فهو ناطق . ا نااً فهو انسان و کلّما کان هذقد ال يكون اذا لم يكن هذا فرس

فايدةٌ : در اين قياس مرکب از متّصله و منفصله اگر منفصله سالبه بود ما تنها يك شرط می کنيم و آن شرط اين است ؛ متصله ای که 

 ج بدهد . مثل مثال فوق و بر خالف مثال زير : ا متّصله اصليه تشكيل يك قياس منتاز اين منفصله به دست می آيد بتواند ب

 منفصله سالبه (   ليس البتة امّا ان يكون هذا انساناً او فرساً ) صغری ـ

 ) کبری ـ شرطيه متصله(   وکلّما کان هذا انساناً کان حيواناً

 يه زير بر گردانده می شود :جزئ  صغری به  دو متصله سالبة

 ناً فهو فرسذا انساقد ال يكون اذا لم يكن ه الف(

 ب( قد ال يكون اذا لم يكن هذا فرساً فهو انسان 

» ب»نشده است و اگر متّصله شمارة  ررا با متّصله ترکيت نمائيم قياس منتج نخواهد بود چون حدّ وسط تكرا» الف»  اگر متصله شمارة

بود . چون سالبه جزئيه در تج نخواهد ه باز قياس منهارم فراهم می شود کرا با متصله اصليه ترکيب نمائيم يا شكل اول و يا شكل چ

 تجة اين دو شكل نتيجه نمی دهد . ضروب من

 با اين توضيحات در فائده معلوم شد که شرط آن دسته از علماء تا حدی صحيح و در پاره ای از موارد نه در همه جا . 

 161جوهر النضيد/ 

نكته  5ه اين نوع از قياس مجموعاً ه و متصله تشكيل شده است . در باره از حمليشرطی می باشد ک ،یبحث در آن قسم از قياس اقتران

 خارج  می شود .

  ـ برای حد وسط از اين نوع قياس چهار صورت مصّور است :1نكتة 

. اين صورت الف( حدّ وسط در هردو مقدمة قياس جزء باشد يعنی تمام موضوع و يا محمول در حمليه و تمام مقدم و يا تالی در شرطيه 

معقول نيست چون قضيه شرطيه از دو جزء بنامهای مقدم و تالی تشكيل شده است که هر کدام در اصل قضيه بوده اند آنگاه تمام مقدم 

و يا تالی که خود قضيه هستند نمی تواند درحمليه حد وسط باشد چون قضيه حمليه مشتمل به قضيه ديگری نيست تا آن قضيه ديگر 

 بلكه قضيه حمليه از هر جزء بنامهای موضوع و محمول تشكيل شده است که هردو مفرد می باشند .حدّ وسط باشد 

ب( حدّ وسط در هردو مقدمه قياس جز غير تامّ باشد يعنی بخشی از موضوع و يا محمول وبخشی از مقدم و يا تالی . اين صورت معقول 

نتيجه دارای اجزاء نيستند تا حدّ وسط بخشی از موضوع و يا محمول  نيست چون موضوع و محمول در قضيه حمليه مفرد هستند و در

 باشد . 

 غير تام و در شرطيه جزء تامّ باشد . اين صورت نيز معقول نمی باشد .  ج( حد وسط در حمليه جزء
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کان المعدن  ذهباً کان  د( حد وسط در حمليه جزء تام و در شرطيه جزء غير تام باشد . اين صورت معقول و صحيح است . مثال : کلّما

 نادراً ) صغری( 

 و کل نادر ثمين ) کبری ( فكلما کان المعدن ذهباً کان ثميناً ) نتيجه( 

در اين مثال کلمه نادر حد وسط است که در مقدمه اول يعنی صغری بخشی از تالی و در مقدمه دوّم يعنی کبری تمام موضوع می 

 باشد.

 313شرح مطالع /

 شرطی مرکب از حمليه و متصله چهار نوع است .  یرانـ قياس اقت2نكتة 

 الف( متصله صغری و حمليه کبری و حد وسط در قسمت مقدّم متصله باشد .

 ب( متصله صغری و حمليه کبری و حد وسط در قسمت تالی متصله باشد .

 ج( متصله کبری و حمليه صغری و حد وسط در قسمت مقدم متصله باشد . 

ليه صغری و حد وسط در قسمت تالی متصله باشد . طبق عقيدة مصنّف شماره های  )ب( و)د( موافق با طبع می د( متصله کبری و حم

و باشند و لذا ايشان برای اين هر قسم مثال ذکر می کنند که بدليل شباهتی که به شكل اول دارد مثل: کلّما کان هذا انساناً کان حيواناً 

 کان جسماً . کل حيوان جسم فكلما کان هذا انساناً

  376ـ القواعد البحليّه /  333شروح شمسيه/

 ـ برای نتيجه گيری از اين نوع قياس می بايست دو مرحلة زير را پشت سر گذاشت.  3نكتة 

الف( قضيه حمليه را با آن طرف از متصله که حدّ وسط در آن واقع شده است ترکيب می نمائيم و از اين هريك قياس حمله واجد 

 شكيل می دهيم و يك نتيجه حمليه از آن می گيريم. شرائط ت

ب( نتيجة قياس فوق را با آن طرف از متصله که حد وسط در آن واقع نشده است ترکيب نموده و يك قضيه متصله به دست می آوريم 

  که همين قضيه متصله نتيجه می باشد . به دو مثال زير توجه کنيد :

 ادراً ) صغری، و کل نادرٍ ثمين ( ) کبری( کلّما کان المعدن ذهباً کان ن ـ 1

 با ترکيب تالی متصله يعنی کان نادراً و حمليه يعنی کل نادر ثمين يك قياس همان شكل اول تشكيل می دهيم .

 به اين صورت :

 کان المعدن نادراً و کل نادر ثمين فكان المعدن ثميناً .

می دهيم که مقدم آن طرف ديگر متصله است که حد وسط در آن واقع نشده  آنگاه اين نتيجه را تالی برای يك شرطيه متصله قرار

 است که همين نتيجه می شود يعنی: کلما کان المعدن ذهباً کان ثميناً

با ترکيب قضيه حمليه يعنی ال  يل )کبری(لظالماً فكلً موجودٍ فی البلد ذ  ـ ال احد من االحرار بذليل ) صغری( و کلما کانت الحكومة2

 يل يك قياس حملی شكل دوم تشكيل می دهيم که چنين می شود :لمن االحرار بذليل و تالی متصله يعنی کل موجود فی البلد ذ احد

 حرار بموجود فی البلد .احد من االيل و کل موجود فی البلد ذليل فال لال احد من اال حرار بذ

مقدّم آن طرف ديگر متصله است که حدّ وسط در آن واقع نشده  شرطيه متصله قرار می دهيم که كيتالی برای آنگاه اين نتيجه و 

 است که همين نتيجه می شود يعنی : 

 حرار بموجود فی البلد .فال احد من اال  ة ظالمةفكلّما کانت الحكوم

اين دو قسم  ق عقيده مصنف از چهار قسمتی که اين نوع قياس پيدا می کند تنها دو قسم موافق با طبع می باشد شرايطـ طب4 نكتة

 عبارتند از : 

 الف( از قضيه حمليه و تالی متصله يك شكل واجد شرايط فراهم شود .

ه بر گرداند . به مثال ی همچون نقض المحمول به قضيه موجبباشد و اگر متصله مسالبه بود بتوان آن را به وسيله ا ب( متصله موجبه

 زير توجه کنيد : 

 فبعض الناس احرار ) صغری ، متصله سالبه(ة ليس البتة اذا کانت الدولة جائر

  و کل سعيد حدّ ) کبری حمليه(
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ه کليه ای می شود که تالی آن نقيض تالی ل می کنيم منقوضة المحمول آن موجبابتدا متصله سالبة کليه را به منقوضة المحمول تبدي

 به اين صورت ؛  متصلة سالبه است

 حرار . بات الدولة جائرة فالشئ من الناس کلّما کان

حرارٍ و ء من الناس بایوم تشكيل می دهيم به اين صورت الشقياسی از شكل د ه کليه را با حمليه ترکيب نموده وآنگاه تالی اين موجب

 کل سعيد حر فال شئ من الناس بسعيدٍ .

دولة جائرة يعنی : کلّما کانت السپس اين نتيجه را تالی برای يك شرطيه متصله قرار می دهيم که مقدّم آن مقدّم موحيه کليه است . 

 من الناس بسعيد . الشیء 

 جود دارد. ، شرايطی وشرطی یقتراننوع قياس ا نيرای هر قسم از اقسام چها گانه اائدة ـ بف

بحث آن در آينده  نوع همين نكته بس که قياس خلف که اهميت اين اس دارای اهميت فراوانی می باشد دراين نوع از قي ـ 5نكتة 

 هد آمد منحلّ به هر قياس می شود که يك قياس آن همين قياس مرکّب از متصله و حمليه می باشد .خوا

 نكته مطرح می شود .سه شرطی می باشد که از حمليه و متصله تشكيل شده است . در بارة اين نوع از قياس  یبحث در قياس اقتران

 ر اين نوع جزء تام درحمليه و جزء غير تامّ در منفصله می باشد . مان علّتی که در قسم قبل گفته شد حدّ وسط ده ـ به1 نكتة

 صورت دارد : 4 اسيـ اين نوع ق2نكتة 

  الف( حمليّه صغری و حد وسط با تمامی اجزاء منفصله سازگاری داشته باشد . مثالً :

 عدد ) صغری ، حملية (   ثةالثال

 و العدد امّا زوج و امّا فرد ) کبری ، منفصله ( 

 لثالثة امّا زوج و امْا فردو ا

 فرد ( سازگاری دارد .  کلمة عدد که حدّ وسط است با تمامی اجزاء منفصله ) زوج و

 ب( حمليه صغری و حد وسط با بعضی از اجزاء منفصله سازگاری داشته باشد .

  : ( حمليه کبری و حد وسط با تمامی اجزاء منفصله سازگاری دارد مصنف تنها برای قسم الف مثالد

 ي : يالقياس االستثنا

 ند: نمی ز

 برای نتيجه گيری در اين نوع از قياس :  ـ 3نكتة 

 اوّالً : حدّ وسط را حذف می کنيم .

 ثانياً : باقيماندة حمليه را به باقيمانده منفصله ضميمه می کنيم مثل : 

 زوج و امّا فردفالثالثة امّا    مّا فرد        امّا زوج و ا العدد و    عددالثالثه 

 تثنائيسالقياس اال

 قياس در يك تقسيم بر دو نوع است .  ـ 1نكتة 

هذا انسان و کل انسان ناطق الف ( قياس کامل : به قياسی گفته می شود که نتيجه گرفتن آن محتاج به مقدمة خارجيه نيست . مثل : 

بدست می آوريم . از جمله قياسهای کامل قياس استثنائی می مقدمه بدون کمك از مقدمة خارجيه نتيجة : فهذا ناطق را  ن دوياز ا

نتيجه مة خارجيه فهذا العدد ليس بفرد را ن کمك از مقدوباشد . مثل هذا العدد امّا زوج و امّا فرد، لكنّه زوج . از اين دو مقدمه نيز بد

 می گيريم . 

ند به مقدمه خارجيه است . مثل قياس مساوات که نتيجه گيری می شود که نتيجه گرفتن از آن نيازب( قياس ناقص : به قياسی گفته م

است » ج»مساوی » ب » است و » ب»مساوی » الف»تج نيست همچون خارجيه کاذب باشد قياس من  مقدمة از اين قياس محتاج به

ـ قياس  2شد . نكتة می با یاست . نتيجه گيری از دو مقدمه بخاطر مقدمة خارجيه مساوی المساوی مساو  »ج»مساوی » الف»پس 

 االستثنائی به قياسی گفته می شود که خود نتيجه و يا نقيض آن در مقدمات قياس ذکر شده است به دو مثال زير توجه کنيد .

يكون هذا العدد زوجاً أو فرداً ) صغری( لكن هذا العدد ليس بفرد )کبری( فهذا العدد زوج )نتيجه( در صغری در قسمت ذکر  الف( امّا أن

 ده است .ش
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ب( امّا أن يكون هذا اعدد زوجاً او فرداً ) صغری( لكن هذا العدد فد ) کبری( فهذا العدد ليس بزوج ) نتيجه ( نقيض نتيجه در صغری در 

 قسمت مقدم ذکر شده است .

 با توجه به تعريفی که برای قياس استثنائی بيان شد دو نكته روشن می شود .

توانند يك مقدمه مستقل بشوند بلكه بايد قسمتی از مقدمه قياس باشند بدليل اينكه هدف از ترتيب اول: نتيجه و يا نقيض آن نمی 

مقدّمات اين است که انسان بوسيلة آنها به نتيجه برسد آنگاه اگر خود نتيجه يك مقدمه مستقل باشد معنايش اين است که شما از راه 

رة به مطلوب است . مصادرة به مطلوب آن است که از خود شئ برای اثبات نتيجه می خواهيد برسيد و اين معقول نيست چون مصاد

خودش استفاده شود و در اينجا برای اثبات نتيجه از خود او استفاده شده است و اگر نقيض نتيجه به عنوان يك مقدمه مستقل باشد 

معقول نيست پس اينكه می گوئيم نتيجه و يا نقيض او اثبات کنيد اين نيز   معنايش آن است که شما می خواهيد چيزی را بوسيلة

  نقيض آن در مقدمات قياس ذکر شده است به اين معناست که به عنوان بخشی از مقدمه ذکر شده است نه به عنوان يك مقدمة

 مستقل.

 171/جوهر النضيد

 چنين آمده است :  231در شروح شمسيه صفحة 

و   ن مقدماتة م نقيضها مذکوراً فيه با لفعل فا لمذکور فيه من النتيجة او نقيضها امّا مقدمة إنّ القياس االستثنائی ما يكون عين النتيجه او

 او ...ه يو بنفسه او بنقض يالشهو محال و االّ لذم اثبات 

 القياس االستثنائی : تقسيمه و شرطيه 

اشد . پس آن مقدمه ای که نتيجه و يا نقيض دوم : با توجه به اينكه نتيجه قضيه است و در عين حال بخشی از مقدمات قياسی می ب

آن در آن ذکر شده است يك قضيه شرطيه باشد . چون شرطيه از دو قضيه تشكيل شده است پس دائماً يكی از دو مقدمة قياس 

س به شرطيه است و مقدمة ديگر يك قضيه حمليه است که مشتمل بر اداة استثناء ) لكن( می باشد و علّت نامگذاری اين نوع قيا

 استثناء می باشد .   استثنائی اشتمال آن براداة

 سيمهتق

 قياس استثنائی بر دو نوع است : 

 الف( اتّصالی : اگر قضيه شرطيه در قياس استثنائی متصله باشد اتّصالی گويند . مثل: 

 فالنهار موجود        فالنهار موجود لكن الشمس طالعة  اذا کانت الشمس طالعة

 ر قضيه شرطيه در قياس اشتثنائی متصله باشد انفصالی گويند . مثل : انفصالی: اگ ب(

 العدد امّا زوج و امّا فرد      لكنّه زوج         فهو ليس بفردٍ

 شروطيه 

 اين قياس دارای سه شرط است : 

 دو مقدمه جزئيه بود قياس منتج نيست . الف( هردو مقدمه و يا يكی از دو مقدمه کليه باشد پس اگر هر

 اديه باشد پس شرطيه اتفاقيه منتج نيست . نلزوميه باشد و اگر منفصله است ع ب( اگر شرطيه متّصله است

آن است بر گردانده   ه باشد و يا اگر سالبه باشد به موحيه ای که الزمةموحيه باشد و اگر متصله است موجب ج( شرطيه اگر منفصله است

 شود .

  329/ و شرح مطالع 313ه /القواعد الجليّ ـ  233شروح شمسيه /

 القياس االستثنائي : حكم االتصالي 

 وجود دارد . ه ـ برای نتيجه گرفتن از قياس استثنائی اتّصالی دو را1  نكتة

استثناء بر روی عين مقدّم که در اين صورت نتيجه عين تالی می باشد بدليل اينكه   الف( از راه استثناء عين مقدّم يعنی آوردن اداة

م ملزوم و تالی الزم است و هز زمان که ملزوم تحقق پيدا کند الزم نيز تحقق پيدا می کند اعمّ از آنكه الزم مساوی و يا اعمّ باشد . مقد

 به دو مثال زير توجه کنيد .
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وع شمس مقدم که قضيه شرطيه است طل طالعة فالنهار موجود در مقدمه اولاوّل : اذا کانت الشمس طالعة فاانهار موجود لكن الشمس 

مساوی مقدم می باشد که با وجود آن مقدم تحقق دارد و با عدم آن مقدّم معدوم است در اين   و وجود نهار تالی است اين تالی الزمة

 مثال با استثناء عين مقدم تالی را نتيجه گرفته ايم. 

اعمّ مقدّم است که با وجود و عدم مقدّم سازگاری دارد . در   مةلكن هذا انسان فهذا حيوان تالی الز  دوّم : اذا کان هذا انساناً کان حيواناً

 اين مثال نيز با استثناء عين مقدم تالی را نتيجه گرفته ايم ولی از استثناء عين تالی يعنی آوردن اداة استثناء بر روی تالی عين مقدم

 م و با اثبات اعمّ مقدّم که احضّ است اثبات نمی شود .نتيجه گرفته نمی شود چون احتمال دارد الزم ، الزم اعمّ باشد مثل مثال دوّ

از راه استثناء نقيض تالی يعنی آوردن اداة استثناء بر روی نقيض تالی که در اين صورت نتيجه نقيض مقدم می باشد بدليل اينكه   ب(

الزم ، الزم اعمّ باشد . اين راه را در دو زمانيكه الزم منتفی شد ملزوم نيز قطعا منتفی خواهد شد چه الزم ، الزم مساوی باشد و چه 

مثال فوق پياده کنيد ولی از استثناء نقيض مقدم نقيض تالی نتيجه گرفته نمی شود چون امكان دارد تالی که الزم است اعمّ باشد مثل 

 مثال دوم ونفی اخصّ ، نفی اعمّ را به دنبال ندارد . 

 331رهبر خرد /

 سه صورت دارد :  ـ قياس استثنائی انفصالی2 نكتة

 القياس االستثنائی : حكم االنقضائی 

 راه وجود دارد .  4ـ شرطيه ، منفصله حقيقيه باشد . در اين صورت برای نتيجه گرفتن 1صورت 

 الی است . تالف( از راه استثنائی عين مقدّم که نتيجه در اين صورت نقيض 

 يض مقدم است . ب( از راه استثنائی عين تاليكه نتيجه در اين صورت نق

 ج( از راه استثناء نقيض مقدم که نتيجه در اين صورت عين تالی است .

 د( از راه استثناء نقيض تالی که نتيجه در اين صورت عين تالی است .

 العدد امّا زوج و امْا فردٌ      لكنّه زوج    فهود ليس بفردٍ 

 ليس بزوج لكنّه فرد      فهو                                  

 لكنّه ليس بزوج   فهو فرد                                  

 لكنّه ليس بفرد    فهو زوج                                  

  فائدة : قضيه شرطيه منفصله دو صورت دارد :

 ته شد . الف( دارای دو طرف باشد مثل العدد امّا زوج و امّا فرد . در اين صورت حكم همان است که گف

اء عين يك طرف قضايای حمليه ای را به تعداد نفعل أو حرف . در اين صورت استث اسم أو  دارای بيش از دو طرف باشد مثل الكلمة ب(

اطراف باقيمانده نتيجه می دهد مثالً لكن الكلمة اسم فهی ليست فعال و ليست حرفاً . واستثناء نقيض يك طرف قضيه منفصله ای که از 

اء باقيمانده تشكيل شده است نتيجه می دهد مثاً لكن الكلمة ليست اسماً فهی امّا فعل امّا فعل أوحرف . و شما برای بار ديگر عين اجز

می توانيد اين نتيجه را مقدمه برای قياس استثنائی ديگری قرار بدهيد و آنقدر ر استثناء را ادامه بدهيد تا جواب منحصر در جزء معينی 

 ه الكلمة امّا فعل او حرف لكنّها لييست بفعلٍ فهی حرف.گردد مثل: فهمن

 ـ شرطيه ، متصله مانعة الخلو باشد در اين صورت برای نتيجه گرفتن هر دو راه وجود دارد .2صورت

 الف( استثناء نقيض مقدم که نتيجه در اين صورت عين تالی است .

 مثل :  ب( استثناء نقيض تالی که نتيجه در اين صورت عين مقدم ست .

 زيدٌ امّا فی الماء او ال يغرق     لكنّه ليس فی الماء      فهود ال يغرق

 لكنّه يغرق                فهو فی الماء                                      

صدقِ يك عين کذب عين ولی استثناء عن مقدّم نقيض تلی را نتيجه نمی دهد به علّت اينكه جمع بين دو عين اشكال ندارد و لذا الزمة 

   ديگر نيست و همينطور استثناء عين تالی نقيض مقدّم را نتيجه نمی دهد بهمان علّتی که گفته شد . مثل :

 زيد امّا فی الماء او ال يغرق لكنّه فی الماء اين نتيجه صحيح نيست چون ممكن است  در آب باشد و غرق نشود .

 لكنّه ال يغرق  اين نتيجه صحيح نيست بهمان   ذيد امّا فی الماء او ال يغرق        

 علّتی که گفته شد . پس نتيجه گيری در اين صورت دوّم منحصراً دوراه دارد .
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 الجمع باشد در اين صورت برای نتيجه گرفتن دو راه وجود دارد .  شرطيه ، منفصله مانعة ـ 3صورت 

 . الف( استثناء عين مقدم که نتيجه در اين نقيض تالی است

 ب( استثناء عين تالی که نتيجه در صورت نقيض مقدم است . مثل : 

 سود      لكنّه ابيض   فهو ليس باسود ام ابيض او سامّا ان يكون الج

 بيض لكنّه اسود    فهو ليس با                                           

 

 و الضمير لواحق القياس : القياس المضمر ا خاتمه في

قياسی که ما به کار می بريم دو توجه باشيم قياس به کار می بريم ما انسانها در بيشتر صحبت ها و نوشته هايمان بدون اينكه م ـ 1نكتة 

 صورت دارد .

 : به اين معنا که اول صغری سپس کبری و سپس نتيجه باشد . اين صورت کم است .قياسي هماهنگ و منظم الف( 

: يعنی قياس آن شكل و قالبی که برای قياس گفته شد را ندارد . نمونه هائی از نا هماهنگی دو  قياسي نا هماهنگ و نا منظم ب(

 قياس را نام می بريم . 

 حذف نتيجه ، ذکر نتيجه قبل از مقدمات ، تقديم کبری بر صغری و...

هذا ناطق و کل ناطق . در اين قياس  ذف شده باشد قياس مضمر گويند. مثل:ه نتيجه و يا يكی از مقدّمات آن حبه قياسی کـ 2 نكتة

   نتيجه بخاطر وضوح آن حذف شده است و يا مثل:

 

 ر  يوالضمضمرااس : الميلواحق الق يخاتمة ف

ن ياس چنيق يجه مقدم شده است . صورت و قالب منطقيحذف و نت ياس صغرين قينسان النّ کل ناطق انسان در اهذا ا

 انسان  است : هذا ناطق و کل ناطق انسان فهذا

 ند . مثل : يز گوير نياس ضمياو حذف شده است ق يکه کبرا ياسيق به – 3نكته 

ن است . هذا ياس چنيق يجه مقدم شده است . صورت منطقيحذف و نت ياس کبرين قيهذا انسان النّ االنسان ناطق در ا 

 ناطق .و کل ناطق انسان فهذا انسان . 

ويا  ياس که صغريق ير ولياو حذف شده است دو اسم دارد مضمر ويا ضم يبرااس که فقط کيحات معلوم شد قين توضيبا ا

 ند : يجه آن حذف شده باشد تنها به آن مضمر  گوينت

 ل      يکسب المقدمات  بالتحل 

له را پشت سر مرح -1ست يبا يد  ميخود معلوم نما يل کتاب گفته شد اگر انسان بخواهد امر مجهول را برايدل -1نكته  

 ن مراحل عبارتند از ؛يند . ايگو يحله آخر فكر مرد که به سه مربگذا

 ين معلومات براينوع مشكل ، حرکت از مشكل به معلومات انبار شده در ذهن ، حرکت در ب يبر خورد به  مشكل ، شناسائ 

 مشكل ،  يحل مشكل ، حرکت از معلومات به سو يمعلومات مناسب برا  يجمع آور

 يتواند داشته باشد برا يء نمياز آن ش يح و کامليداند پس تصور صح يء را نمييک ش فيان تعركه انسيزمان -3نكته 

بدست  ين مراحل را پشت سر گذاشت سر بگذارد . ما نحوء به کار بردن مراحل برايست ايبا يف ميبدست آوردن تعر

 م . يح داديف را در اواخر جزء اولّ المنطق توضيآوردن تعر

لة آنها ياورد تا بوسيبدست ب يقات معلوميست تصديبا يد مينما يق مجهول بر خورد ميانسان به تصد كهيزمان -3نكته  

 ما مشكل   ينكه اعتقاد به العالم حالت برايدا  کند مثل ايامر مجهول اعتقاد پ

 ل ياس و کسب المقدمات بالتحليلواحق الق يخاتمة ف
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ل و يکه از دل يم اعتقادي( تا به کمک آنها معتقد به حدوث عالم شو يو کبر ي) صغر يد به دنبال مقدماتياست و لذا با 

 يان مياس بيگر قيبدست آوردن مقدمات و به عبارت د ين مراحل پنجگانه را براينک ما ايشده است ا ياستدالل ناش

 م . يکن

چون انسان تا مشكل و است  ين مر حلة ضروريشه است ايکه اهل فكر و اند يکس يبر خورد به مشكل : برا -1مر حلة 

ن مشكل چون يم العالم حارث است ايکه ما به آن بر خورد نموده ا يد مشكليکند فرض کن ينداشته باشد فكر نم يمجهول

ست و به دنبال يبا يباشد و لذا م يم يشه و استدالليدا کردن به آن محتاج به فكر و اندياست اعتقاد پ يفطر يقيتصد

 م . يل باشيدل

ن است که اوّالً : نوع مشكل يقات به ايدر باب تصد ين جايعنينوع مشكل در ا ينوع مشكل : شناسائ ياسائشن -3مرحلة 

ه ، يا سالبه ، موجه يا منفصله ، موجبه است ه ، متصله استيه استيا شرطيا حمليرا از جهت مشكل و صورت بشناسد که آ

 يا معلوله  ... ه ، محّصله استر موجهييا غ است

ا با يک از معلومات ما مناسبت دارد آين مشكل با کداميم اين معنا که بدانيم به اينوع مشكل را از جهت مادّه بشناساً : يثان

متفكر الزم  يحلة اول براز هم چون مرين مرحلة دوم نيويا ... ا يويا فلسف يويا اصول يمناسبت دارديا فقه يمعلومات ادب

ه مورد نظر اعتقاد يله به قضين وسيم بدهد تا به اتواند به معلوماتش نظ ياست چون اگر انسان نوع مشكل را نشاسد نم

 دا کند . يپ

ن مرحله بر سراغ ين مراحل فكر است . انسان در اين مرحله اوليحرکت ذهن از مشكل به معلومات : ا -3مر حلة  

 د . يه آنها مشكل را حل نماليرود که در ذهنش انبار شده است تا به آنها نظم بدهد و بتواند بوس يم يمعلومات

ن مرحله  خاتمة ين و مشكلتريانسان متفكر مهمتر ين مرحله براين معلومات : در ايحرکت کردن ذهن در ب -4مرحله  

 ل ياس : کسب المقدمات بالتحليلواحق الق يف

له يد و به وسيمه ( باقات معلويتواند گمشده اش را ) تصد ين معلوماتش خوب جستجو کند ميکه بتواند در ب ياست . کس

در و جود خود دارد  يکه هر انسان ين معلومات ما منظمينحوه گردش در ب يمتاسفانه برا يد و ليحل نما آنها مشكل را

 ل است . يقه تحليم که نامش طريده يرا ارائه م ين مرحله راهيا يو جود ندارند . امّا ما برا ينيقواعد و قوان

و  يصغردن به آن محتاج به کسب مقّدمات )داکرياستفاده پ يباشد برا يكه  فطريق زمانيل و  تصديقه تحليح طريتوض 

 کنم چهار صورت دارد .  يآن انتخاب م يبدست آوردن مقدمات يکه برا يق با راهين تصديم ايباش ي( م يکبر

 يگر ميم به عبادت ديياآن را معلوم نم يکل اس اقترانييم از راه قيخواه يه است و ما ميه حمليمرتبه قض يک الف 

خود روشن  يبرا يرا يق نظرين تصديله آنها ايم تا بوسيخواهم آور يقات معلومه ايتصد يحمل  يم از راه اقترانيخواه

 م . يحله را پشت سر بگذارست سه مريبا ين صورت ميم در ايکن

م و هر کدام را بدون ارتباط با ينک کيه را به موضوع و محمول تفكيه حمليد قضيبا يک :يعنيمرحلة تفك -1مر حله  

ن امر الزم است که هم چون ياز موضوع . توجه به ا ياز محمول و محمول را جدا يم موضوع را جدايريدر نظر بگ يگريد

ه ين قضيه اصغر و محمول در اين قضيم قهراً موضوع در ايه هستين قضياثبات ا يبرا يو کبر يبدست آوردن صغر يدر پ

 ير :يعنيمرحلة تكث -3م . مرحلة يوان هستيد ما در صدد اثبات االنسان حيباشد . فرض کن يشدة ما ماس گمياکبر در ق

ه يکه موضوع آنها موضوع قض يايقضا -1م .  دستة يه در رابطه با موضوع جستجو کنين معلومات چهار دسته قضيد از بيبا

 ييا عرض يا فصل يانوع نكه جنسيع شود اعم از ان موضوياست که بتواند حمل بر ا  يزيه و محمول آنها  هر چيحمل

ن معلوماتش خوب جستجو يکه بتواند در ب يعام باشد مثل االنسان حساس متحرک  بااالرادة  است . کس ييا عرض يخاصّ

نحوه  يمتأسفانه برا يد وليلة آنها مشكل را حل نمايد و به وسبابيقات معلومه ( يتواند گمشده اش را ) تصد يکند م

ن مرحلة يا ين وجود ندارد . امّا ما برايدر وجود خود دارد قواعد و قوان يساننا که هر يمنظمن معلومات نايدش در بگر

استفاده  يباشد برا يركه نظيق زمانيل : تصديقه تحليح طريل است . توضيقه تحليم که نامش طريده يرا ارائه م يراه
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بدست آوردن  يکه برا يق با راهين تصديم ايباش ي( م يو کبر يمات ) صغردا کردن به آن محتاج به کسب مقدّيپ

 م چهار صورت دارد . يکن يمقدمات آن انتخاب م

 يگر ميم به عبارت دييمعلوم نماحملي آن را  ياس اقترانيم از راه قيخواه يه است و ما ميه حمليمرتبه  قض يک الف 

م يخود روشن کن يرا برا يق نظرين تصديآنها ا لة  يم تا بوسيورفراهم آ يقات معلومه ايتصد يحمل يم از راه اقترانيخواه

 م . يست سه مرحلة را پشت سر بگذاريبا ين صورت ميدر ا

 م و هر کدام را بدون ارتباط  بايک کنيه را به موضوع و محمول تفكيه حمليد قضيبا ييعنک :يمرحلة تفك -1مرحلة 

چون در ما که  ن امر الزم استياز موضوع . توجه به ا يو محمول را جدا از محمول  يم موضوع را جدايريدر نظر بگ يگريد

ه اکبر ين قضيه اصغر و محمول در اين قضيم قهراً موضوع در ايه هستين قضياثبات ا يبرا يو کبر يبدست آوردن صغر يپ

 م . يوان هستيد ما در صدد اثبات االنسان حيباشد . فرض کن ياس گمشده  ما ميدر ق

 م . يه در رابطة با موضوع جستجو کنين معلومات چهار دسته قضيد از بيبا  ير :يعنيمرحلة تكث  -3مرحلة 

ن موضوع شود ياست که بتواند حمل بر ا يزيه و محمول آنها هر چيه حمليکه موضوع آنها  موضوع قض ييايقضا  -1دستة 

 .مثل االنسان حساس متحرک باالرادة  عامّ   باشد ييا عرض خاصّ ييا عرض يا فصل يا نوع نكه جنسياعم از ا

 د ُ انسان  يز آنها حمل نمود مثل  ه را بريه حملياست که بتوان موضوع قض يزيکه موضوع آنها هر چ يايقضا -3دسته 

است که بتوان آنها را از موضوع سلب نمود مثل  يزيه و محمول آنها هر چيه حمليقضآنها که موضوع  يائيقضا -3دسته 

 س بفرسٍ: ياالنسان ل

 قضايايي که موضوع آنها هر چيزي که بتوان موضوع قضيه حمليه را از آنها سلب نمود، مثل الفرس ليس بانسان. -4دسته 

ز چهار يه فراهم آمد دو دسته موجبه و دو دست سالبه  در رابطه با محمول نيخالصه : در رابطه با موضوع چهار دسته قض

 د جستجو کرد  يت بان معلوماين  از بيه از بيدسته قض

ه يه حمليبر محمول قض است که بتوان يزيه و محمول آنها هر چيه و حمليکه موضوع آنها محمول  قض يئيا قضا -1دستة 

  .يوان کليحمل نبود مثل : الح

حمل نمود.الحساس قضايايي است که موضوع آنها هر چيزي است که بتوان محمول قضيه حمليه را بر آن ها  -3دسته 

 تحرک باالرادة حيوان.الم

قضايايي که موضوع آنها محمول قضيه حمليه و محمول آنها هر چيزي است که مي توان آنها را از محمول سبل  -3دسته 

 نمود مثل الحيوان ليس بقديم.

 ه را از آنها سلب نمود يه حمليتوان محمول قض ياست که م يزيکه موضوع آنها هر چ يايقضا -4دسته 

 يس بحيوان مثل : العلم ل

 ه فراهم شد دو دسته موجبه و دو دست سالبه: يز چهار دسته قضيخالصه . در ارتباط  با محمول ن

ارتباط با موضوع  که در ييايقضا ييعن دسته اول يايد قضاين مرحله بايو در ا :يسه و شكل سازيمرحلة مقا -3مر حلة 

م و از يسه نمائيه است مقايه حملير ارتباط با محمول قضکه د ييايقضا ييعن دسته دوّم يايه است با قضايه حمليقض

م يه ارا به دست آورد يق نظرين جاست که مقدمات آن تصديئط فراهم کنم در اجامع الشرا يگر شكلييكد ب آنها بايترک

م که يرس يمجه ين نتيوان به اياس المتحرک بااالرادة حيه القيالرادة باقضه االنسان حساس متحرک بايب قضيمثالً با ترک

 وان . ياالنسان ح

اس يم از راه قيم بعد بخواهيه بر گردانيه حمليه را به قضيه شرطين جا آمد ما قضيه است در ايه شرطييک مرتبه قض-1ب 

را که در قسمت الف گفته شد را پشت سر  يناً همان مراحليد عين صورت بايم در اييآن را معلوم نما يحمل ياقتران

ه به مراحل گفته يم که شبيکن يد سه مرحله طيز باين جا نيم در ايه بر نگردانيه را به حمليه شرطيگر قضم . و اما ايبگذار

 شده در شمارة الف است . 
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و تالي تكفيک نموده و هر کدام را بدون ارتباط با ه را به مقدم يه شرطيد قضين مرحله بايک : در ايمرحلة تفك -1مرحله  

 ديگري در نظر بگيريم .

 م را جداي از تالي و تالي را جداي از مقدم.مقد

ه يشرط يايقضا -1م . دسته ين معلومات فراهم کنيه از بيچهار دسته قضمرحله تكثير: يعني در رابطه با مقدم  -3مرحله 

 ه است . يه شرطياست که الزمه مقدم قض يزيآنها هر چ يه و تاليه شرطيکه مقدم آنها مقدّم قض يا

 ه الزمه آنها است يه شرطياست که مقدم قض يزيکه مقدم آنها هر چ يه ايرطش يايقضا -3دسته  

مقدم قضيه است که الزمه  يزيآنها هر چ يه و تاليه شرطيکه مقدم آنها مقدم قض يه سالبه ايشرط يايقضا -3دسته 

 شرطيه نيست.

 ست . يالزم آنها نه يه شرطياست که مقدم قض يزيکه مقدم آنها هر چ يه سالبه ايشرط يايقضا -4دسته 

 باشد .  يدسته فوق م -4ه به يم که شبيکن ين معلومات فراهم ميه از بيدسته قض 4ز ين يدر رابطه با تال

گر شكل ييكد ب آنها بايترکو دسته دوم  يايدسته اول با قضا يايسه قضاي: با مقا يسه و شكل سازيمرحلة مقا -3مرحلة 

 کنم .  يرا معلوم م يق نظريتصدل داده و بتوسط آن يط تشكيلشراجامع ا

ز ين جا نيم در ايآن را معلوم نمائ ياتصال ينائاس استثين است که از راه قيه است و قصد ما ايه حمليمرتبه قض ج (يک

 م . يد سه مرحله را پشت در بگذاريبا

 د : ين مر حلة بايدر ا -1حلة مر 

 ه الزمه آنهاست .  ين قضيكه ايزهائيچ يمتما ييعن ميا بيه را بيآن قض يملزومات ياوّال : تمام 

 ه است .ين قضيكه الزمه ايزهائيچ يتمام يم  يعنيابيه را بيض آن قضينق لوازمات ياً : تماميثان

 ه الزمه آنهاست ين قضيض ايكه نقيزهائيچ يتمام ييعن ميدا کنيه را پيض آن قضيملزومات نق يثالثاً : تمام

 ه هستند ين قضيض ايكه الزمه نقيزهائيچ يتمام ييعن ميدا کنيه را پيقض ض آنيلوازمات نق يرابعاً : تمام

ه يد قضيم  مثالً فرض کنيکن يه متصله فراهم ميشرط ياييک سلسلة قضا ن فحص جستجوياز ا ر:يمرحلة تكث -3مرحلة  

ه متصله ياي شرطيه قضايقض نيباشد در رابطه با ا يم االربعة زوج ميدا کردن به آن هستيکه ما بدنبال اعتقاد پ يه ايحمل

 م.يم داشته باشيتوان يرا م ريز

 ن  ييمنقسمة بمتساوفهي اذا کانت االربعة زوجاً  

 زوج  ين فهيياذا کانت االربعة منقسمة بمتساو

 ست بزوج يل ين فهيير منقسم بمتساوياذا کانت االربعة غ

 فرد .  ير زوج فهياذا کانت االربعة غ 

را  ين تالين مقدم عيع ينائم و از استثيده يل ميتشك ياتصال يائاس استثنييک ق ه دست آمدهب ياياز قضا -3مر حله  

م مثالً ييافته ا ه رايه حمليکه مقدمات آن قض ن جاستيم در ايريگ يجه ميض مقدّم را نتينق يض تاليء نقو يا از استثنا

 م : يگوئ

 ( يزوج )صغر ين فهيياذا کانت االربعة منقسمة بمتساو 

 ( ين )کبريينّها منقسمة بمتساوكل

 زوجٌ  يفه 

م و مقدّمات آن را ييآن را معلوم نما يصالانف ياس استثنائين است که از راه قيه است و قصد ايه حمليد(يک مرتبه قض 

 م . يد سه مرحله را پشت سر بگذاريز باين صورت نيم در ايکسب نمائ

م اعّم از آنكه عناد صدقاً و يدا کنيه عناد دارند  پيکه با آن قض يزهائيچد تمام يمرحله بادر اين مرحله فحص :  -1مرحله  

ن معلومات خود آن را يکه در ب يايگر آن قضايکذباً تنها و باشد و به عبارت د يا عناد يا عناد صدقاً تنها باشد و کذباً باشد و
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يابه صورت  ه مانعة الجمعيبه صورت قض يا دقه باشيه متصله حقيه را بطه اش به صورت قضيه حملين و قضيم با اييابي م

 ه مانعة الخلو . يقض

نكه عناد دارند صدقاً و کذباً يم اعّم از ايياب يه عناد دارند ميض قضيكه با نقيزهائيز تمام چين مرحله نيدر ا  -3مرحله  

گفته  -3که در مرحله  يفحصد و گفته ش -1که  در مرحلة  يفحص ييعن ن دو فحصيباشد ويا صدقاً فقط ويا کذباً آنگاه از ا

ه ين قضيه ما االربعة زوج است  در ارتباط با ايه حمليد قضيم مثالً فرض کنيکن يمنفصله فراهم م ياييک سلسله قضاشد 

 م . يم داشته باشيتوان يرا را ميمنفصله ز يايقضا

 اماّ االربعة زوج و امّا فرد  

 ن ييامّا االربعة فرد و اماّ منقسمة بمتساو 

 يجه ميکه قبالً گفته شد نت يطيال داده و با شريتشك يانفصال ياس استثنائييک ق بدست آمده ياياز قضا -3مرحله  

 م ييم مثالً گوياست که ما بدنبال کسب مقدمات آن هست يه ايه حملين قضيجه هميم که نتيريگ

 االربعة امّا زوج و اماّ فرد 

 بفردٍ ليست كنّها ل

 زوج .  يفه

 حرکت ذهن از معلومات به مجهول  -1مرحله  

در اين مرحله ذهن انسان از معلومات انبار شده در ذهن قياسي به دست آورده است ، آنگاه به سوي مشكل حرکت مي 

 کند و با دليل آن را براي خود روشن مي کند و اثبات مي کند .

 .131، جوهر النضيد 333، رهبر خرد 322اساس االقتباس 

 بهالقياسات المرک

ا ي ل ويل بر دلييا دل ل ويدل ييعن شود يهيبه امر بد ياو منته دليل ديآورد با يل ميدل يه ايقض بر كه انسانيزمان -1نكته 

نشود  يهيبه امر بد يل منتهيشه و استدالل ندارد چون اگر دلياز به فكر و انديباشد که ن يامر ييعن باشد يهيبد... 

 : حيخواهد شد توضه نيل عالم به قضيچگاه و با دليه

دو صورت « ب»ه ين قضيم آنگاه ايکن يل استفاده ميعنوان دلب« ب»ه يم از قضياوريل بيه الف . دليم بر قضياگر بخواه 

 دارد . 

 م بود  يل نخواهيرسد و به دنبال دل يان ميل به پايه و تحلين صورت تجزيباشد . در ا يهيبد -1 

استفاده می » ب»به عنوان دليل بر قضيه »ج»ليل نيازمند به دليل و استدالل است از قضيه باشد در اين صورت خود اين د ینظر -3 

ه و تحليل ختم می شود و اگر نظری باشد اين معنا که اگر بديهی باشد تجزي نيز همان دو صورت را دارد به» ج»کنيم اين قضيه 

الزم می آيد پس دليل آوردن تسلسل قف نمی کند و به عبارت ديگر محتاج به دليل و استدالل است و اين رشته ادمه دارد و هيچگاه تو

 بايد منتهی به امر بديهی شود 

 منتهی شدن به امر بديهی دو حالت دارد -2نكته

مورد نظرش از دو مقدمه بديهی  ه و تحليل انسان از همان ابتداء به امر بديهی ختم شود به اين صورت که برای اثبات قضيهيالف(تجز

مدّعی و مطلوب خود استدالل نمايد در اين صورت به اين قياس، قياس بسيط  ه کند و با تشكيل قياس از اين دو مقدمه براستفاد

 گويند.

رش از دو مقدمه استفاده ه مورد نظياثبات قض ین صورت که برايشود به انه و تحليل انسان از همان ابتداء منتهی به امر بديهی يب(تجز

 اس اول را روشن ويق یباشد تا بتوسط آنها مقدمات نظر یگريد به دنبال مقدمات دينجا باياست .در ا ینظر یكي اي کند که هر دو

می باشد همچنان  یز نظرياس دوم نياس اول خواهد شد و اگر مقدمات قياس دوم مقدمه قيجه قين صورت نتيد که در اينما اثبات

شده ن یات منتهيهيکه امر به بد ین کار تا وقتيمقدمات دوم روشن و اثبات شود ا بود تا به توسط آنها یگريست به دنبال مقدمات ديبا
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شتر فراهم شده است يا بياس وياست که  از دو ق یاسياس مرکب قيپس ق ند؛ياس مرکب گوياس ،قين صورت به قياست ادامه دارد در ا

 ه مورد نظر است .ياسها اثبات قضين قيو هدف از ا

 نيکند ا یال ميخ یم آنگاه بعضيکن یاسها را حذف مين قياز مقدمات ا یا بعضي نتائج و یمرکب را به کار برده ولاس يق غالباً ما-3نكته

 د .يتوجه کن رياس است به مثال زيك قي

ن ياس است به اياس دو واقع  دو قين قيالعاطفه. ا یالعاطفه فكلّ شاعر قو یقو م يتألم و کل من يتأل کل شاعر حساس و کل حساس

 ورت :ص

 م.کل شاعر حساس و کل حساس يتألم فكلّ شاعر يتأل

 العاطفه  یالعاطفه فكل شاعر قو یم قوکل شاعر يتألم و کل من يتأل

 اس دوم حذف شده است.يق یاس اول و صغرايجه قياس مرکب فوق نتيدر ق

 م بر دو نوع است:يك نقسياس مرکب دريق-4نكته

گر مكرّر کنند پس ياس ديراد کنند و همان نتائج را در مقدمّات قيخود ا یئج آن را در جاشود که نتا یگفته م یاسيالف( موصول:به ق

 شود. یجه دو مرتبه ذکر مينت

 یاس بعدياز ق یبه عنوان جزئ 2اس          يك قي یجه برايبه عنوان نت 1

 م فكل انسان جسم کل انسان نامٍ و کل نامٍ جس؛ وان نامٍ فكل انسان نامٍ يوان و کل حيمثل :کل انسان ح

وان و کل يم کل انسان حيصورت بگو نينكه مثال فوق را به ايشود مثل ا یشود که نتائج آن حذف م یگفته م یاسيبه ق ول:ب( مفص

 وان نامٍ و کل نامٍ جسم فكل انسان جسم يح

 331شرح مطالع/-236ه/يشمسالشروح -171د/يجوهرالنض-294ساس االقتباس/ا

 اس الخلف.يق

 اس نام برده شد.  ين قيدر مباحث گذشته در دو جا از ا 1باشد یلف ماس خَياس است قيکه مرکب از دو ق یاسهايجمله ق : از1نكته

اس يما از ق .ميآن را شرح داد یم و کميقه خلف گذاشتياس را طرين قيهات شكل سوم در آنجا نام ايه اوّل از تنبدر تنبي  -1

 م يم استفاده کرداز ضروب شكل دوم و سو یبرهان بر بعض یبرا

 یاس مياس خلف منحلّ به دو قيتم قيه و متصله بود در آنجا گفيکه مرکب از حمل یکه شرط یاس اقترانيدر قسم چهارم از ق -2

 ه و متصله است.يفراهم شده از حمل یشرط یاس، اقترانين دو قياس از ايك قي شود که

د در يخود استدالل نما یتواند بر مطلوب و مدّعا یماً نميانسان مستق ین است که گاهياس اين قيلت استفاده کردن از اع -2نكته

اثبات  یض مدّعا باطل شد قهراً مدّعينق یکند چون وقت یخود را اثبات م یش مدّعايض مدّعاينجاست که از راه باطل نمودن نقيا

 ند و لذا دريلف گواس خَيق یاات مدّعاثب یض براين ابطال نقيتوانند کاذب باشد به ا یض نمينكه دو نقيا شود به دليل یم

 ر مباشر است.ياس خلف از نوع استدالل غيشكل سوّم گفته شد ق هاتيتنب

اس در مطلب دوّم خواهد آمد دو يالل آن به دو قاس فراهم شده است که نحوه انحياس خلف از دو قيچنانكه گفته شد ق -3نكته

اس يق -2ه و متصله فراهم شده است.  يکه از حمل یشرط یاس اقترانيق-1شود عبارتند از:  یکه خلف منحل به آنها م یاسيق

 یاستثنائ

 اس خلف با مثال:يح قيتوض -4نكته 

 .ن بوديل شده بود  چنيه تشكيه کلبه و موجيضرب چهارم از شكل دوّم که از سالبه جزئ یمثال برا

 (ین)صغرس بمعديبعض الجسم ل

 (یو کل ذهب معدن )کبر

 جه(يهب)نتذس بيفبعض الجسم ل

                                                 
1
 332رهبر خرد/. 
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ه است يه کليض آن که موجيد نقيجه صادق است چون اگر صادق نباشد باين نتين است که ايما ا یم مدعاين مثال گفتيدر ا

 یجه ميد پس آن نتيآ یتواند باشد چون اگر صادق باشد خلف الزم م یض نمين نقيکل جسمٍ ذهبٌ و حال آنكه ا یعنيصادق باشد

 د.ياينست صادق باشد تا خلف الزم يبا

 د؟يآ یض صادق باشد خلف الزم ميسؤال: چگونه اگر نق

 م.ير را پشت سر بگذاريد مراحل زيح خلف بايتوض یبرا جواب:

ن دو يم و از ايکن یمه ميکل ذهب معدن ضم یعني اسيق یض را به کبراين نقيکل جسم ذهب. ا یعنيض صادق باشديالف( اگر نق

 نصورت : يم به ايکن یشكل اول فراهم م

 ل جسم ذهب و کل ذهب معدن فكل جسم معدن ک

پس  ؛ان هستنديندو نقضيم اينيب یم ميکن یسه ميس بمعدن مقايبعض الجسم ل یعني اسيق یجه به دست آمده را با صغرايب( نت

که ن است يتواند کاذب باشد چون فرض ا ینم یتواند صادق باشد.اما صغر ی.چون هر دو نم یا صغري جه کاذب است وين نتيا اي

 خواهد بود کاذب جهيشود پس قهراً نت یب آن خالف فرض ما کذصادق است و لذ یصغر

شده است که  یناش یا از کبرايکل جسم ذهب و یعني اس شده استيق یاز صغرا یا ناشيآن  جه که کاذب بود قهراً کذبيج( نت

 ماند یبوده که فرض صدق آن بود پس م یاس اصليق یکبرا ین کبريشده است  چون ان یناش یکل ذهب معدن باشد اما از کبر

 یس بذهب است مدّعايشود که بعض الجسم ل یدق ماض آن صيکاذب شد نق یكه صغريکاذب باشد زمان ید صغريپس با یصغر

 ه صادق است.ين قضين بود که ايما هم

  

 ل شده است:ياس تشكيو قداز  فلاس خَيق -2نكته

 319اساس االقتباس/-212، ص 1 تاشارا-331طالع/شرح م 116د /يجوهر النض -236ه /يشروح شمس

 ن صورت:يبه ا یشرط یاس اقترانيق -1

 یصغر (حه)کل ب ضي( تصدق نقحصدق المطلوب )س ب ي لولم

 ض آن که کل جسم ذهب است صادق باشد[يد نقيبذهب صادق نباشد با سياگر بعض الجسم ل یعني]

 (یو کل د م )کبر

 و هر ذهب معدن است[ یعني]

 (جه ينتصدق المطلوب فكل ب م )ي فلولم

 ]د وش یس بذهب صادق نباشد پس کل جسم معدن صادق ميالجسم ل یاگر بعض یعني{

 :  قياس استثنائی -2

 لولم يصدق المطلوب فكل ب م) صغری(

 (یض تالياء نقستثنا -یولكل کلّ ب م کاذب)کبر

 ض مقدم (ينق -جهيس ب ح صادق )نتنتيجه: 

نكه مطلب روشن شود چند ضرب يا یاس برگرداند براين دو قيست آن را به ايبا ید ماس خلف استفاده شيقکه از  صغری توجه: در هر 

 د.ياس برگردانين دو قياس خلف استفاده شده بود به ايکه در آنها از ق یاز ضروب

اس در مطلب دوّم خواهد يق آن به دو 123الل د وه استحباشد که ن یاس است مساوات ميکه مرکب از دو ق یاسهاياز جمله ق 1نكته 

 ج. یج پس الف مساو یب، ب مساو یآمد. مثل: الف مساو

اس را مساوات ين قين جهت نام ايبود به ا یمساو لفظ اس گفته شد مشتمل برين قيا یکه از معلّم اول برا ین مثالياول -2نكته 

 گذاشته اند.

ز ين نيه صادق باشد ايباشد پس اگر آن مقدمه خارج یم فحذوکه م یهّ ايه خارجياس مساوات متوقف بر صدق قضيصدق ق 3نكته

 صادق و منتج است.مثل:

باشد  یمساو م یالمساو یه که مساوياس صادق است چون آن مقدمه خارجين قيا –ج  یج پس الف مساو یوب مساو-ب یالف مساو

 ه کاذب باشد يصادق است اگر مقدمه خارج
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ه ياست چون مقدمه خارج 1نصف  2دهد که  یجه نمياس نتين قيا 1نصف4و  4نصف  2مثل:ز کاذب است و منتج نخواهد بود ياس نيق

 که نصف النصف نصفُ است کاذب است.

 (یب)صغر یالف مساو

 (یج)کبر یب مساو

 اس:ين قيست چون ايکه تابحال خوانده شده ن یاسهايك از قيچيکه دارد داخل در ه ین شكلياس با اين قيجه ( ايج)نت یالف مساو

ب( است که در  ینكه حد وسط بتمامه دردو مقدمه تكرار نشده است جهت حدّوسط )مساويل ايست بدلين یحمل یناس اقترايوّالً: قا

 ب یعنياز آن آمده است یتنها قسمت یکبر

 ست.يه نيه شرطياس قضيك از مقدمات قيچيست چون هين یشرط یاس اقترانياً: قيثان

 ست.يداة استثناء )لكن(نرس مشتمل براايست چون قين یاس استثنايثالثاً: ق

 اس است:ياس مرکب از دو قين قيند اياس مألوف و مأنوس درآيم تا به شكل قياس منظم برگردانياس را به قين قيد ايا باذول

 یاس اقترانين قيج. ا یاست با مساو ی( الف مساویج )کبر یاست با مساو یب مساو ی( هرمساویب )صغر یاس اوّل :الف مساويق

 قرار داد. یجه آن را مورد بررسيو نت یو کبر ید صغريشكل اول است که با یحمل

 ادياست است بدون کم و ز یاس اصليق ی: همان صغرایو امّا صغر

ن يج ( گرفته شده است چون با توجه به ا یاس مساوات )ب مساوياست که از مقدمه دوّم ق یه صادقه ايقض ین کبري:ایو امّا کبر

باشد که از  یصادق م یه ايب است قض یب مساو یج است . آنگاه اگر گفته شد هر مساو یاويگرش ما سياسم د مقدمه دوّم ب

ن يج است و ا یمساو یب. مساو یشود: هر مساو ین ميد که چنيگرش را که ج بگذازياسم د ید بجايتوان یات است و شما ميهيبد

 است. یهمان کبر

 جه بدست آمده.ين نتيم آنگاه ايب است  حذف نمود یرا که مساو جه حدوسطيحّد نت یجه: برايو امّا نت

 اس دوم :يق

حمل از نوع  یاس اقترانين قيج ا ی( الف مساویج است )کبر یج مساو یمساو ی( هر مساویج )صغر یاست با مساو یالف مساو

 کرد. یجه آن را بررسيو نت یو کبر ید صغريشكل اول است که با

 اس اول است.يجه قين نتي:ایامّا صغر

 یز )الف( که مساويشود : هر چ یه گفته مين مقدمه خارجيم در طبق ايگرفته ا مساوٍ یالمساو یه مساوي: را از مقدمه خارجیامّا کبر

 است با ج. یب( مساو یعنيج ) یاست با مساو

 1/271-م .   اشاراتيجه را گرفتين نتيم و ايج است حذف نمود یجه حدوسط را که مساوياحّد نت يبرا: جه يامّا نت

 یجستجو یه هرحكم کلّيرا استنباط کند پس اساس و پا یك حكم کلّياتيجزئ یاستقراء آن است که ذهن انسان با بررس -1نكته  

م هنگام غذا خوردن ينيب یم ميده یقرار م یوانات را مورد بررسياز ح ینكه ما تعداديباشد که همان استقراء است .مثل ا یات ميجزئ

حرّك فكلّه اال نعل عند المنتح اساس يوانيم که کلّ حيکن یاستنباط م یك قاعده کلّين جستجويدهد از ا ین خود را حرکت ميئپا فكّ

 331اس /بياالق

اس  از عام به خاص يدر ق یاست  ول یبه کلّ یشود و انتقال از جزئ یاس استقراء از خاص به عام استدالل ميفرق استثناء و ق -2نكته

 ات است. يبه جزئ یشود از کلّ یاستدالل م

 استقراء بر دو قسم است: -3نكته

ن استقراء تام يم ايهمه آنها صادر کنةدربار یکلّ یم و پس از جستجو حكميرا جستجو کن یك کلّيقيات و مصاديالف تامّ: اگر همه جزئ

 باشد. ین آور ميقياست و

از اشكال  یند :هر شكليگو یشما م ینامند مثالً وقت یم مقسّاس ميرا قاس است که آن ين استقراء به قيقت بازگشت ايفائدة: هر حق

ند که از راه ينما یو محدودنه گرچه ظاهراً م یو همه اشكال ضلع داره متناه یمحدوالت چرا که همه اشكال کرو یمتناه یهندس

ر است: هر يه به صورت زيه حمليدو قض صله ونفه ميك قضيقت بازگشت استدالل فوق بهيافت امّا در حقيدست یات به حكم کلّيجزئ

 317/مطالع شرح– 174د/يا ضلع دار)مقصله(  جوهرالنضياست یا کروييهندس یشكل

 ( 1هّيو محدود است)حمل یمتناه یهر شكل کرو
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ه يه حملينجا دو قضيجه ( در ايو محدود است) نت یمتناه ی( پس هر شكل هندس2هيو محدود است )حمل یو هر شكل ضلع دار متناه

 اس است نه استقراء.ين قين شده است و ايتعب یك از اشكال هندسيهستند که براساس آنها حكم هر یکلّ یدر واقع دو کبرا

م يهمه افراد صادر کن ةدر بار یکلّ یكمحم و پس از جستجو يرا جستجو کن یك کلّيقيات  و مصادياز جزئ یب( ناقص : اگر بعض

 ن .يقياست و نه یظنّ به حكم کل دياستقراء ناقص نام دارد که تنها مف

  136آموزش منطق/

 هّ وجود دارد.يك مقدمه کلياس دائماًيدر مقدّمات ق -1نكته

 دو صورت دارد. یمقدّمه و کلم کلّ -2نكته

ن يقيدينكه استقراء تام مفين صورت استقراء تامّ افراد آن مختلف است و با توجه به ايق محدود است در ايك مرتبه افراد و مصاديالف(

 ن خواهد شد.يقيزين یه و حكم کلّياست آن قاعده کل

ست تنها ينصورت استقراء تامّ افراد آن ممكن نين هستند در ايه چنيه افراد آن نا محدود است که اکثر قواعد و احكام کلتبك مريب(

 خواهد شد . یز ظنين یکلّد ظنّ است ان قاعده و حكم ينكه استقراء ناقص مفياستقراء ناقص ممكن است و با توجّه به ا

 ن يقي خواهد بود و نه یز ظنياس نيشد ق یاس ظنياز مقدّمات ق یكي كهيمانز -3نكته 

ك امر ي ميکن یاز آن استفاده م یر فلسفيو غ یاس که بعنوان  برهان در مطالب فلسفين است  قين سه نكته اشكال اي.با توجه به ا

 باشد. ید ظنّ ميراء ناقص است که مفر برهان  است چون اساس آن استقيو غ یظنّ

 ن آور باشد:يقيگريك نوع از آن ظن آور است و سه نوع ديباشد  که تنها ینوع م 4جواب: استقراء ناقص 

ند و يب یرا م یك کلّياز افراد یانسان استقراء کننده بعض یعنيافراد است یدن بعضيبر مشاهده و د یالف( استقراء ناقص که فقط مبتن

 انسان تنها ظن آور است. ین استقراء برايکند  ا یصادر م یك حكم کلّي یابي بدون علت

 یك کلّي از افراد یانسان استقراء کننده بعد از مشاهده بعض یعني است یابي بر مشاهده بعض افراد علت یکه مبتن یب(استقراء ناقص

برد عّلت  یم یپ یابي ست. در مقام عّلتين افراد چيوصف در ان يپردازد علت وجود ا یم یابي ند آنگاه  به علتيب یرا در آنها م یوصف

ن يکند ا یرا صادر م ینجاست که حكم کلّيده شده اين افراد دين افراد است نه خصوص ايا یاست که در کلّ یتين وصف خاصيثبوت ا

 افراد است و تخلّف معلول  ین وصف در تمامين است چون عّلت ايقي دياستقراء ناقص قطعاً مف

 ن وصف در همه است.يوصف( از عّلت محال است پس ا)

ق ياست که ما تمام افراد و مصاد یه اين قاعده کلياست مثل الكلّ اعظم من الخبر ا یعقل یهيك امر بديبر یج( استقراء ناقص که مبتن

 یر موضوع و محمول ما را کافاست که تصوّ یهيك امر بديم چونيگو یم ین وجود حكم را به صورت کلّيم . با ايآن را جستجو نكرده ا

به  یازين اصالً نين چنينكه حكمها ايل ايست بدلين دو واقع استقراء نين مطلبه الزم است که اين حكم نمودن توجّه به ايا یاست برا

 مشاهده افراد ندارد و حال قوام و اساس استقراء به مشاهده است.

ك ي افراد یانسان  استقراء کننده بعض یعني است یك کلّي ات و افرادين جزئيمله بو مشابهت کا تبر مماثل یکه مبتن ید( استقراء ناقص

 کند.  یصادر م یك حكم کلّي داند یه بهم ميرا شب ین کليند و چون افراد ايب یرا م یکلّ

 16/یاستاد مطهر یعلوم اسالم

در  یحكم اثباتگر يشود و به عبارت د یده ميل ناميك شئ به ثبوت همان حكم در شئ مشابه آن تمثي انتقال ذهن از حكم -1نكته

اس يق ین استدالليل نام دارد که در اصطالح فقها و در علم اصول به چنيبخاطر وجود آن حكم در فرد مشابه به آن استدالل تمث یفرد

 شود یگفته م

 رکن وجود دارد. 4ل يدر تمث 2نكته 

 م.يدان یناً حكم آن را ميقي است که یالف( اصل: طرف

 م.يز اثبات کنيم حكم را در مورد آن نيدان یاست که م یگريفرع: طرف د ب(

 ند.يو طرف گودج( جامع :به وجه مشابهت 

 م.ينن است و در فرع به دنبال اثبات آيقي است که وجود آن در اصل ند(حكم هما

ل جز احتمال ين رو گفته اند تمثيشد از ابر مشابهت آنسو در همه جهات با یل تامّيتواند دل یز نمين دو چيك مشابهت بيصرف -3نكته

ن يقيد البته ممكن است  کثرة وجوه تشابه و شدّت آنها موجب قوّت احتمال تا سرحدّ ظنّ شود هرگز آن را به مرزيآفر یگر را نميز ديچ
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 اس و استقراء کمتر است.يل از قيو قطع نخواهد رساند و لزا ارزش تمث

ت )با وجود عّلت تامهّ معلول يقاعده عل یعّلت تامّه ثبوت حكم در طرف اصل است آنگاه  به متقض افتم که جامعيدر یبله اگر در مورد

اس است و لزا  يل در واقع به قين تمثيم کرد  بازگشت چنيق خواهيتصد زيناّ به ثبوت در طرف فرع نيقيالوقوع خواهد( یز حتمين

ه يل و احكام شرعيست و در مسايممكن ن یحكم در اصل است به سادگنكه جامع علّت تامهّ ثبوت يدرك ا یباشد ول ین ميقيديمف

 ه شارع ممكن است. ين مطلب تنها از ناحيدرك ا

 137آموزش منطق/  

که  ین حكم را به هر آبيم ايتوان ینجا ميکند مادّه داشتن آن است از ا یاو را فاسد نم یزينكه آب چاه چيمثالً امام فرموده است :علّت ا

 ن صورت يم مثالً به ايت دهيسرا مادّه دارد

  ةمادّ هماء الحمام ل

 فسده شئيواسع ال دةما هو کلّ ماء ل

 فسده شئيفماء الحمام واسع ال
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