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 1 سه رساله در منطق

 پیشگفتار
 علم منطق ای چند در اهمیتنکته

 یراثبخشی ازین م ما بجا گذاشته اند. علمی را به یزرگحکمای اسالمی میراث ب
جا پابر« طعیعلوم ثابت و ق»ند بحیث نتواعلمی در پرتو معیارهای معاصر علمی نمی

میراث هرگز اهمیت علمی ایشان زائل شدنی نیست. بمانند، اما بخش دیگری 
بندی توان تقسیممیبه سه دسته که از گذشته به دسترس ما قرار گرفته،  را ایعلمی
 یگردهای علمی معاصر، دستۀ اول، آن علوم و فنونی اند که در پرتو پیشرفت :نمود

از دست داده اند و امروز بنام  و ثابت جایگاه خویش را بحیث علوم قطعی
ند علم طبیعیات که امروز بنام ، مانوندش( شناخته میPseudo-science« )دانششبه»
بینی العکه با ط نجوم هیئت یا علم علمآن بخشی از یا  ،یاد میگردد« فزیک ارسطو»

 ربط داشت. 

یا  یاستدستۀ دوم عبارت از علومی اند که همانند علم فلسفۀ معاصر یا علم س
ز ای ا دارند، اما هیچ کسر، مخالفین و موافقین خود های علوم اجتماعیسائر رشته

شاء، فلسفۀ م ورزد، مانند علم الهیات یابحیث علم و دانش انکار نمی هاآن شناختنِ
 ، وغیره.(طرح و تدوین کردند آن را آنگونه که حکمای اسالمی)علم اخالق 

وار است دستۀ سوم، آن علوم و فنونی اند که بحیث علوم ثابت و قطعی هنوز هم
م الجبر، ، مانند علینچنین خواهند بود(ند )و برای همیشه اباشمیدهنده و فیض

 .ودبو آن بخشی از علم نجوم که استوار بر محاسبه و مشاهده هندسه، مثلثات، 

، زیرا همانند علم گیردرار میقعلوم از علم منطق در شمار همین دستۀ سوم 
 در –مانند ابن تیمیه  –ها ریاضی استوار بر قوانین و ضوابط عقلی است. اینکه بعضی

سالم برخاستند و علم منطق را بنابر اینکه در یونان برای اولین بار طرح و جهان ا
کرد نابخرد ایشان جداگانه است. چنین عمل ن گشته بود زیر سوال بردند، مسئلۀتدوی

ز اینکه نی، و بود )فلسفۀ مشاء( برخاسته از خلط کردن میان علم منطق و علم الهیات
اسالمی و سپس متکلمین در هردو فن )یعنی منطق و الهیات( حکما و فالسفۀ  چون
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بودند، بغض و عداوت با متکلمین اشعری و ماتریدی  و پیشتاز کارست اندراسالمی د
 ایشان را واداشت تا بر علم منطق نیز بتازند. 

 ثات،چون هندسه، مثل منطق همانند تاختن بر سائر علوم اما تاختن بر علم
ساسی اابتدائی، و تهداب  یاتهای اولیه، نظرکه پایه نجوم خواهد بودالجبر، و علم 

 افتند.رش یتدوین و گست و پیش از اسالم برای اولین بار در سرزمین یونان این علوم
یت ا ملهمانگونه که قوانین ریاضی از یک سرزمین تا سرزمین دیگر، از یک ملیت ی

های منطقی ها و شرایط قضیهکنند، قضیهدیگر، و از یک زمان تا زمان دیگر تغییر نمی
 شامل حکمای اسالمی بعضی از موضوعات راینکه ا نیز هرگز تحول یافتنی نیستند.

وضوع ، مبرعکس ها را شامل این علم ندانسته بود، یاعلم منطق ساختند که ارسطو آن
 متفاوتی است.

طق علم منطق، علمِ درست سنجیدن و درست فکر کردن است. با آنکه علم من
آمدن بر  ائقفدر ما را نی ما بسازد، اما ه خطاهای ذهتواند ما را متوجه همه و همنمی

 تواند. بخشی از خطاهای ذهنی ما کمک رسانده می

 هنذی ضمن یۀ، عملنخست نۀتفکر یا عملیۀ ذهنی انسان به دو گونه است: گو
. گیردصورت می یو بدونِ کوششِ فکر عیسر رآگاهانه،یخودکار، غبطور است که 

کردن و چرخاندن صورت به مجرد = ؟، توجه 2+  2 اینکه به دادن جوابمانند 
 مودنن لی، تکمیک چیز بزرگتر از یک چیز کوچکتر دادن صیآواز بلند، تشخ دنیشن

 ،یصدقاست که  ذهن حیصر یۀ، عملدوم گونۀ .رهی، وغ« .... کیدو پانزده »عبارت 
 صحت و کردن ی. مانند بررسباشدیم یبه کوششِ فکر یآگاهانه، آهسته و متک

لۀ حل کردن معاد ،شطرنج سنجیدن راهکار درست در بازیی، منطق یۀقض کی یدرست
و  راطاق پر س کیدر  یتمرکز به آواز شخص خاصیک مجهوله درجه دو در الجبر، 

 .رهیصدا، وغ

دهند. خطاهای رخ میخطاهای ذهنی انسان نیز در هردو نوع از عملیۀ ذهنی 
یاد « تعصب ادراکی»یا « فریب ذهنی»بنام نوع اول شامل خطاهای ناآگاهانه اند که 

دشوار است، و هیچ انسانی  یگردند. آگاه گشتن و دریافتنِ این نوع از خطاها کارمی
مؤید به هدایت الهی  اال اینکه شخصنوع خطاهای ذهنی فارغ باشد نیست که ازین 

 .شده باشدبر حقانیت اشیاء آگاه گردانیده  الهام واسطۀ وحی وب یا و دهبو
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ها نه لطهاست، و این نوع مغا استداللدر  هااما خطاهای نوع دوم شامل مغالطه
توان یمروش درست ر اساس قوانین و راه و تنها قابل تشخیص و شناسایی اند بلکه ب

دن این خطاهای ذهنی را تصحیح و درست نمود. این قوانین و روش درست فکر کر
 توان دریافت.علم منطق میتنها در را 

کمک  ما نوع دوم در فائق آمدن بر خطاهای ذهنیتواند ما را پس منطق می
 غیر ورچه در مسائل دینی باشد و چه در ام –رساند، و در تحلیل و تفکر و تفحص 

سنده ی خود بباز دارد. در علوم دینی، منطق به تنهای را از مغالطه و خطاما  –دینی 
نادرست های خوانش براند که ما را الفقه علم کالم و علم اصولاین نیست، بلکه 

 ، و علم منطقسازندگاه میآست و باطل ها و اجتهادات نادرقیاس برنصوص دینی و 
 رود.بشمار می کالم و اصول الفقه شرط یا حتی بخشی از علمپیش

 آثار گذشته در علم منطق به زبان فارسی
ی ای اسالمتعدادی از حکماند، شده به زبان عربی نگاشته با آنکه اکثریت کتب منطق 

 سی نیز نوشته اند.های خویش را به فاربعضی از کتاب

وفای )مت ناالرئیس ابن سیفارسی از آنِ شیخ زبان به در علم منطق نخستین اثر
یعیات، که شامل منطق، طب ه فارسی نوشترا ب« دانشنامۀ عالئی»است. او  هـ( 428

 بنام ریاضیات و موسیقی بود. بخش منطق این دانشنامه بحیث اثر جداگانههیئت، 
ر، این اث و توضیح ابن سینا در شرحت. شیوۀ بیان و چاپ رسیده اسبه « رسالۀ منطق»

 ته است.نظیر مبدل ساخاین اثر را به یکی از آثار بیاو، فارسی های و نیز کاربرد واژه

س از پهـ(  540)متوفای  ن عمر بن سهالن ساوجی یا ساویالدیضی زینقا
ام تر آن را بنبه عربی، نسخۀ نسبتاً کوتاه« البصائر النصیریة في علم المنطق»نوشتنِ 

ی فارس به نیز را رسالۀ مختصریبه فارسی نوشت. چندی بعد، « ةکتاب التبصر»
ۀ و نیز رسال ةشود. کتاب التبصرنگاشت که اینک در این اثر گنجانیده و نشر می

و تبصره و د»پژوه تحت عنوان مرحوم محمد تقی دانش مختصر ابن سهالن به تصحیح
 .ه استهـ ش در تهران به نشر رسید 1337در سال « در منطقرسالۀ دیگر 
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 لی،شیعی اسماعی بزرگ دانشمند، هـ( 672خواجه نصیرالدین طوسی )متوفای 
ه چاپ نوشت. این اثر چندین بار ب در منطق به فارسی را« اساس االقتباس»تاب ک

 صفحه( است. 600رسیده است، و اثری نسبتاً پرحجم )دارای حدود 

را « اجالت ةدر» دانشنامۀ فلسفیِهـ(  710)متوفای  شافعی رازیشیقطب الدین 
ق ۀ منطکه برعالوۀ دیگر فنون و علوم، دربرگیرند ،نوشت چندین جلد به فارسیدر 

التاج  ةربی نظیر درکتابی در زبان ع در وصف این کتاب گفته اند که اگرباشد. یز مین
ار بهایی ازین کتاب چندین الشفاء ابن سینا خواهد بود. بخش کتابتنها یافت شود، 

 های مختلف به نشر رسیده است.در چاپ

 «طقالکبری فی المن»رسالۀ هـ(  816)متوفای  حنفی میر سید شریف جرجانی
 «منطقالصغری فی ال»به فارسی نوشت، و سپس تلخیص و مختصری از آن را بنام ا ر

 سالهراین دو  از وفات او، پسرش. پس برای پسرش نوشت تا بتواند آن را حفظ کند
 یدبری، شروح متعدکر رسالۀ ترجمه کرد. ب«  ةالغر» و «  ةالدر» های را به عربی به نام

 : رار ذیل اندق هاآن و مشهورترین ترینبه فارسی نوشته شده است که مهم

هـ( بنام  948از آنِ ابوالبقاء بن عبدالباقی حسینی خراسانی )متوفای  شرحی (1
 هاز خراسان ب در زمان بابرشاه، امپراطور گورکانی،ابوالبقاء «. صحیفۀ همایون»

ماند. رود، و پس از وی با پسرش همایون شاه باقی میسرزمین هند می
ه برا  او شود، ابوالبقاءه همایون شاه از هند به ایران موقتاً رانده میکزمانی

ه کحی را کرده است. به این سبب، ابوالبقاء این شرقندهار و ایران همراهی 
ا به ها این اثر رمسمی نمود. بعضی بر رسالۀ کبری نوشت به نام همایون شاه

ال س از سپ)که رومی عثمانی اشتباه به میر ابوالبقاء عبدالباقی حسینی حنفی 
 دانند که نادرست است. هـ وفات یافته( منسوب می 1050

 دیگری از آنِ عصام الدین ابراهیم بن محمد بن عربشاه اسفرائینی شرح (2
است. عصام الدین اسفرائینی تألیفات متعدد، عمدتاً هـ(  945)متوفای  حنفی

و  و منطق دارد ، کالمعلم نحوبشکل حواشی و شروح، در علم بالغت، 
های خطی متعدد ازین اثر . نسخهنوشته استنیز ای بر تفسیر بیضاوی حاشیه
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فوائد »هـ توسط سید احمد روضاتی تحت نام  1404وجود دارد، و در سال 
 در شهر قم ایران به نشر رسیده است.« منطقی

 هجری 11یا  10در قرن شرح دیگری از نویسندۀ گمنامی است که شاید  (3
ری ازین شرح یادآو« کشف الظنون»اشد. کاتب چلبی نیز در نوشته شده ب

بت صالکرده است. با آنکه تنها یک نسخۀ خطی ازین شرح وجود دارد، اما 
اش این اثر را یکی از شروح مهم نیز شیوۀ نوشتاریو کیفیت این شرح و 

 رسالۀ کبری بشمار آورده است.

رین ه است، که مشهورترسالۀ کبری چندین بار بشکل منظوم نیز درآورده شد
 است. هـ( 1212متوفای دکنی ) شاه اصفهانینورعلیشیخ ها از آنِ منظومه

میر سید شریف  وستِدمعاصر و  که «والکالم تهدیب المنطق»بر رسالۀ 
شرحی  چند، آن را به عربی نگاشته هـ( 792دالدین تفتازانی )متوفای سع، جرجانی

 ومشهور شده است. یکی، ترجمۀ فارسیِ حاشیۀ  نوشتهنیز به فارسی ترجمه یا 
این ترجمه  هاکه بعضی ،است هـ( 981 بن حسین یزدی )متوفای مال عبداهللمعروف 

دهند. این هـ( نسبت می 11به محمد بن محمود حسینی شهرستانی )در قرن را 
 در تهران به نشر رسیده است.  1394ال ترجمه به تصحیح علی قنبریان در س

 1072معروف به فیاض الهیجی )متوفای  اقمال عبدالرزدوم، شرحی است که 
به  شترگرایش بی جی شاگرد مالصدرای شیرازی بود ونوشته است. الهی به فارسی هـ(

ر دفلسفۀ مشای ابن سینا داشته است. این کتاب توسط دکتر مرتضی حاج حسینی 
 تهران به چاپ رسیده است.در  1391سال 

 احوال مختصر ابن سهالن ساوجی و میر سید شریف جرجانی
از جملۀ حکمای  )یا ساوی( عمر بن سهالن ساوجیقاضی زین الدین، برهان الحق، 

اش از جملۀ « البصائر النصیریه في علم المنطق»معروف قرن ششم هجری است. کتاب 
کتاب التبصرۀ »از دیگر آثار معروف او، های منطق به زبان عربی است. معروف کتاب

رسالة »تر شرح داده شد(، شرح مختصری بر به زبان فارسی )که پیش« فی علم المنطق
)که برای « الرسالة السنجریة في الکائنات العنصریة»ابن سینا به زبان فارسی، « الطیر

 دیگر است. ۀقی نوشته بود(، و چندین رسالسلطان سنجر سلجو
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بر اساس مذهب حنفی یا  ی مدتی در شهر ساوه منصب قضاوت رااو برا
ه او یند کبه عهده داشت، و سپس به نیشاپور رفته عزلت اختیار کرده است. گوشافعی 

 کرد. هایی چون کتاب الشفاء امرار معاش میدر نیشاپور با نسخه برداری کتاب

ار شهاب الدین سهروردی، معروف به شیخ اشراق، و نصیرالدین طوسی در آث
 .ندکنمیندین بار یادآوری سهالن چ خویش از قاضی ابن

لملل ا»ابن سهالن با محمد بن عبدالکریم شهرستانی اشعری )نویسندۀ کتاب 
ی بر که شهرستانزمانیدر منابع آمده است داشته است.  راودات یا مکاتباتیم«( والنحل
دهایش ابن سینا نقد یا شرحی نوشت، ابن سهالن به نق« اشارات و تنبیهات»کتاب 

د هایی که در کتابخانۀ مرحوم استاد محمرساله جملۀدر . همچنان، رسال کردا خیپاس
لقاضی المصارعة، هذه شکوك سئل ا مصارعة» :ای بود با عنوانرسالهدر کابل، پرونتا  صالح

ا، عمر بن سهالن الساوی رحمة الّله علیه من جهة االمام محمد الشهرستانی و طلب حّله
 اننجات ابن سی بر کتابشهرستانى گویا «. علیاعتراض علی کالم الشیخ الرئیس ابی 

 یواز  ه بود تاساوى فرستاد های خویش را به ابن سهالنپرسشو  بود ها گرفتهخرده
 .کندپاسخ دریافت 

* * * 

، حنفی میر سید شریف جرجانیعلی بن محمد بن علی استرآبادی، مشهور به 
زدیک از روستاهایی ن رود. او در یکیاز مشاهیر علم کالم و حکمت و ادب بشمار می

صیل هـ زاده شد، و در شهرهای هرات، قاهره و شیراز به تح 740جرجان در سال 
ی ابرتاکمل الدین بپرداخته است. او علوم منطق، کالم و حکمت را از کسانی چون 

 766ی)متوفا ، متکلم شیعی امامیهـ( و قطب الدین رازی 786رومی حنفی )متوفای 
 هـ( فرا گرفت. 

ه ب، حکم داد که سید شریف انی شیراز را فتح کردکه امیر تیمور گورکزمانی
اد و درخ  سمرقند تشریف برد. و در سمرقند میان او و سعدالدین تفتازانی مباحثاتی

 هایی پدید آمد. رقابت

اثر در فنون و علوم مختلف چون  60از میر سید شریف جرجانی بیش از 
تفسیر ای نیز بر حاشیه، و بجا مانده است بالغت صرف و منطق، کالم، حکمت، نحو،



 7 سه رساله در منطق

در . دربارۀ رسالۀ کبری و رسالۀ صغری به معلوماتی که نوشته است شاف زمخشریک
( داده شد مراجعه صورت آثار گذشته در علم منطق به زبان فارسیباال )تحت عنوان: 

  گیرد.

 .هـ در شیراز درگذشت 816در سال  میر سید شریف

 های کبری و صغریرساله شیوۀ تصحیح
ر دبگونۀ قلمی قرن اخیر  در یکی دورسالۀ کبرای میرسید شریف جرجانی بارها 

های معاصر هندوستان و نیز بگونۀ چاپ سنگی در ایران به نشر رسیده است. چاپ
 انی درکه توسط مرحوم عالمه مدرس افغ« جامع المقدمات»این رساله، مانند کتاب 

مان شهر قم به نشر رسیده و در آن رسالۀ کبری گنجانیده شده است، بر اساس ه
 باشند. ی رسالۀ کبری استوار میهای قلمی و سنگچاپ

 ها حاوی اشتباهات و خطاهای نوشتاری، انشائی و لفظیاکثریت این چاپ
 دهند. همین متوناند که در بعضی جاها مفهوم متن را کامالً تغییر می فاحشی

 های مجازی در انترنت نیز پخش شده اند. دار از رسالۀ کبری در چاپاشتباه

را  بر آن شدم تا متن تصحیح شدۀ این رسالۀ کوچکبا نگریستن این مشکل، 
 ، از سه نسخۀ خطی ذیل استفاده کرده ام:رسالۀ کبریدر تصحیح تهیه کنم. 

ین ا. 3 /6970نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران، به شمارۀ  (1
هـ توسط شخصی بنام عبداألئمه بن عبدالحسین  1100در سال  نسخه

ری، است. در این نسخه، رساله کبری و رساله صغجامعی عاملی کتاب شده 
ا را ب با سه رسالۀ دیگر در علم نجوم و هندسه صحافی شده است. این نسخه

 .دهمنشان میها بدلدر نسخه« الف»عالمت 

ل . این نسخه در سا17509نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس ایران، به شمارۀ  (2
ر بری با شرحی عربی هـ کتابت شده است. در این نسخه، رسالۀ کب 1231

 افی شدهشیخ بهائی صح« الفوائد الصمدیه»تهذیب المنطق تفتازانی و رسالۀ 
 .دهمنشان میها بدلدر نسخه« ب»است. این نسخه را با عالمت 
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 . این نسخه در سال6862نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس ایران، به شمارۀ  (3
. ابت شده استهـ توسط شخصی بنام مال محمد ملقب به پیشنماز کت 1249

ده در این نسخه، رسالۀ کبری با حاشیه بر شرح تهذیب المنطق صحافی ش
 .دهمها نشان میبدلدر نسخه« ج»است. این نسخه را با عالمت 

های های زیادی در متن بعضی از بخشها تفاوتچون در هر یک ازین نسخه
ا یک نسخه ر رساله وجود دارد، خالف رسم پذیرفته شده و معمول، نخواستم که

بدل استفاده کنم، بلکه متن تصحیح ها را بحیث نسخهاصل قرار داده و دیگر نسخه
 زمان تهیه کردم.شده را بر اساس هرسه نسخه هم

نا را از روی دو نسخۀ خطی تصحیح کردم. نسخۀ اولی هما رسالۀ صغریمتن 
و  ه کبری، چون آن نسخه دربرگیرنداست که در باال تذکر داده شد« الف»ۀ نسخ

، 6 /3372یران، به شمارۀ نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس اباشد. نسخۀ دومی، صغری می
 کتابت ق هـ 1328است که توسط محمد بن علی موسوی تهرانی شیرانی در سال 

ز ری اشده است. این نسخه همراه با شرح عصام الدین بر رسالۀ کبری، منظومۀ کب
الۀ کبری توسط معزالدین موسوی، و رس نورعلیشاه اصفهانی، ترجمۀ عربی رسالۀ

برخالف ( صحافی شده است. آداب بحث و مناظره )منسوب به خواجه حسن بقال
ده ش اصل قرار داده در تصحیح صغری نسخۀ دومییح رسالۀ کبری، روش ما در تصح

 .گردیده استبدل استفاده بحیث نسخه« الف»و نسخۀ 

را از روی متن تصحیح  وجیمتن رسالۀ مختصر ابن سهالن سادر نهایت، 
لۀ تبصره و دو رسا»پژوه در کتاب شدۀ این رساله که توسط مرحوم محمد تقی دانش

ه ب عربی ها که در آن عباراتپاورقیما ا ام.به چاپ رسیده است، تهیه نموده« دیگر
 باشد.ده، از آنِ خودم میشیا بعضاً شرح بیشتر ارائه  ردیدهگفارسی ترجمه 

 

* * * 
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اگر با  در پایان باید یادآور شد که چون این سه رساله، مؤجز و کوتاه اند،
ند استفادۀ وری شد یکجا مطالعه گردها یادآتری که در باال از آنهای مشرحکتاب

 بیشتر نصیب خوانندگان خواهد شد. 

 امیدوارم که این کاری ناچیز سودمند تمام شود.

 

 دکتور محمد عمر جویا، 

 .1401اول اسد/ مرداد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  )ابن سهالن(راسءهل مخترص
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 رب یسّر وال تعسّر

 

 یان منطقمختصر در ب
 

 ]دیباچه[

الت ن رسشکر و سپاس باد مر مبتدع حیات را و مبدأ ممکنات را، و درود بر خواجگا
 ةوی صلو روندگان راه حقیقت، خصوصاً بر سیّد ثقلین و خواجۀ کونین، محمد مصطف

 الرحمن علیه، و بر یاران و اهل بیت او.

آمد به لغت پارسی.  ست در بیان علوم حقیقی، امال کردهاما بعد، این مختصری
و آنچه مهم است از دانستنِ حقایقِ موجودات، در وی ایراد کرده شد. و مجموع آن به 
سه قسم نهاده آمد: اول، در بیان قانونی که حافظ باشد طالب علوم را از خطا، و آن را 
علم منطق گویند. دوم، در بیان اجسام و حرکات و سکنات ایشان و آنچه بدان تعلق 

ام، در بیان اثبات صانع و تنزیه و تقدیس و کیفیت و آن را علم طبیعی گویند. سهدارد، 
 1تأثیر او در ایجاد ممکنات، و آن را علم الهی گویند.

 اول در بیان منطق، و آن ده فصل است.

 فصل اول ]در تصور و تصدیق[

ر ی دآن باشد که حقیقت چیز تصوربدان که علم به دو قسم است: تصور و تصدیق. 
ن آ تصدیق و امثال آن. و« حیوان»و حقیقتِ « انسان»عقل حاصل آید، چنانکه حقیقتِ 

صانع  حتاجِعالَم م»باشد که حکم کنیم بر چیزی به هستی ویا نیستی، چنانکه گوئیم: 
 «.جانِ آدمی قدیم است»، یا گوئیم: «است

                                                            
 است. نقل گردیده –یعنی، بخش منطق آن  –، تنها بخش اول این رساله نسخۀ خطی مذکوردر  1
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 و تصور و تصدیق به دو قسم باشد: نظری و غیرنظری. 

 ،که محتاج کسب نباشد، بلکه عقل آن را به خود دریابدآن باشد  غیرنظری
و دو  یکی نیمۀ دو است»و چنانکه حکم کنیم که  ،«یگانگی»و « هستی»چنانکه معنیِ 

 «.یک جسم در یک حال در دو مکان نباشد»و « یکی 2ضعف

نکه چنا آن باشد که محتاج کسب باشد و عقل نه بخود آن را دریابد نظریو 
د قی خواهجان آدمی با»و « عالَم را صانع باید»ک، و حکم کردن که معنی جن و مَلَ 

 و امثال آن.« بود

آن باشد که از معلوماتی که  فکرو هم، نظری را به فکر معلوم توان کرد. و 
فطری بُوَد یا از نظری که کسب کرده باشند، تا به یکدیگر ترکیب کنند. چنانکه گویند: 

العالَم متغیر، و کل متغیر ممکن، »و چنانکه گویی:  3،«عثة أضلالمثلث شکل محیط به ثال»
 4«.فالعالم ممکن

طا خو فکر باشد که خطا بُوَد؛ اگر جملۀ فکرها صواب بودی، هرگز کس را 
کر خطا فیان منیفتادی و مردم را در اعتقاد اختالف نبودی. و تمییز میان فکر صواب و 

 به تائید الهی.  همه کس درنتواند یافت، مگر کسی که مؤید باشد

آن  وپس حاجت افتاد به قانونی که تمییز کند میان فکر صواب و فکر خطا، 
شد است. پس غرض از منطق آن است که مردم را آلت حاصل آید که حافظ بامنطق 

 وی را از خطا و زلل. 

 این است غرض منطق.

 

                                                            
 ضعف: دو چند، دو برابر. 2
 یعنی، مثلث شکلی است که سه ضلع بدان محیط است. 3
ای ممکن الوجود است. پس جهان ممکن الوجود یعنی، جهان دگرگون شونده است، و هر دگرگون شونده 4

 است.
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 فصل دوم: در بیان مفردات

 د: بدان که داللت بر معنی از سه وجه بیرون نبوَ

ان ه انسبُوَد، و آن داللت لفظ است بر معنیِ خویش، چنانک داللت مطابقهیا 
 نسبت با حیوان ناطق. 

نکه بود، و آن داللت لفظ است بر جزو معنی خویش، چنا داللت تضمّندوم، 
 داللت انسان بر ناطق.

چنانکه  بود، و آن داللت لفظ است بر الزمِ معنیِ خویش، داللت التزامسوم، 
 «.قابل علم و کتابت»لت انسان بر دال

* * * 

آن باشد که جزو او را داللت  مفردو هر لفظی که بُوَد، یا مفرد بود یا مؤلف. 
آن باشد که جزئی ازو داللت کند بر  مؤلفنباشد بر چیزی از معنی او، چنانکه زید. 

فت چون بر سبیل نعت و ص «اهلل عبد»و  5«رامي الحجارة»جزئی از معنی او، چنانکه 
 باشد.

ع و ماناآن باشد که نفسِ مفهومِ  کلیو مفرد به دو قسم باشد: کلی و جزئی. 
ود، بآن باشد که نفس مفهوم او مانع شرکت  جزوی«. انسان»شرکت نبود، چنانکه 

 «.زید»چنانکه 

که نسبت او با جزویات خویش علی التساوی باشد، و بعضی را  کلیو هر 
گویند چنانکه انسان و حیوان. و اگر علی  تواطیهمتر نبود از بعضی، آن را اولی

نسبت به واجب الوجود و ممکن « وجود»گویند، چنانکه  مشککالتساوی نبود، آن را 
 8و عاج. 7به نسبت به ثلج 6«ابیض»الوجود، و چنانکه 

                                                            
 یعنی، پرتاب کنندۀ سنگ. 5
 ابیض: سفیدرنگ. 6
 ثلج: تباشیر. 7
 عاج: دندان پیل. 8



 مختصر در بیان منطق )ابن سهالن ساوجی( 14

 وموضوع و تفسیر «. محمول»بود و کلیات بر وی « موضوع»و جزئی پیوسته 
ل محمو تبکا، زید موضوع و «زید کاتب است»گوئیم آن است که هرگه که  محمول

 ]اند[.

* * * 

، از دو بیرون نبود: یا داخل بود در حقیقیتِ موضوع، یا خارج. اگر محمولو 
گویند، چنانکه حیوان نسبت به انسان، و انسان نسبت با زید. و  ذاتیداخل بود، آن را 

 مر انسان را. 9ضحک گویند، چنانکه کتابت و عَرَضیاگر خارج بود، آن را 

ختلف باشند به حقیقت، یا متفق. اگر ماز دو بیرون نبود: یا جزویات او  ذاتیو 
گویند، چنانکه « جنس»مختلف باشند، تمام ذاتی مشترک را که میان ایشان بود 

و تمام و آنچه بدو امتیاز باشد از  11و حمار. 10به نسبت با انسان و فرس« حیوان»
 13فرس را، و ناهقی 12ویند، چنانکه ناطقی انسان را، و صُهالیگ« فصل»ذاتیات، آن را 

گویند، « نوع»حمار را. و اگر متفق باشند، تمام ذاتیات مشترک را که میان ایشان بود 
 مر زید و عمرو و خالد را. « انسان»چنانکه 

و هر حقیقتی که در جنس داخل بود، آن را به اضافات به آن جنس نوع 
جناس ارا  ن با جسم، و آن را نوع اضافی گویند. و انواع اضافیگویند، چنانکه حیوا

 جنس باشد که مترتب باشد تا به جنسی برسد، که باالی او جنسی نباشد و آن را
النواع وع اناالجناس گویند، و به نوعی برسد که در زیر او نوع دیگر نباشد و آن را 

 گویند.

، «نوع»ت به مافوق باشد و به نسب «جنس» و متوسط به نسبت به ماتحت
چنانکه ]در[ انسان و حیوان و جسم و جوهر: انسان نوع االنواع است، و جوهر جنس 

                                                            
 نده.: خ ضحک 9
 فرس: اسب. 10
 حمار، خر، االغ. 11
 صهال: شَیهه، آواز و بانگ اسب. 12
 ناهقی: بانگ زدن خر. 13
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االجناس است، و حیوان به نسبت با جسم نوع است و به نسبت به انسان جنس، و 
 جسم با نسبت به جوهر نوع است و به نسبت با حیوان جنس.

* * * 

گویند،  الزماو نباشد، آن را یباشد، اگر ماهیت ب عرضیو اما محمولی که 
گویند،  عرض مفارقاو باشد، آن را چنانکه زوجیت مر اربعه را. و اگر ماهیت بی

چنانکه سواد مر انسان را. و هر عرضی که مخصوص بود به یک نوع، اگر الزم بود و 
و  14گویند، چنانکه ضحک به قوت و به فعل انسان را. خاصهاگر مفارق بود، آن را 

گویند، چنانکه سواد به فعل به  عرض عامیک حقیقت مخصوص نباشد، آن را اگر به 
 قوت انسان را.

 این است بیان مفردات.

 فصل سوم: در حد و رسم

چنانکه  15فصل آن چیز، ]از[ قولی بود که تألیفش از جنس چیزی بود و حدبدان که 
 صحد ناقبه نسبت به انسان. و غرض ازو تصور حقیقت باشد. و « حیوانِ ناطق»

در تعریف « جسمِ ناطق»از فصل، چنانکه  باشد و عیدبود که تألیف او از جنس بقولی 
 انسان. 

قولی بود که تألیفش از جنس چیزی بود و خاصۀ آن چیز، چنانکه  رسم تامو 
قولی بود که تألیفش از عرض  رسم ناقصدر تعریف انسان. و  16«حیوان ضاحک»

مشّاء بقدمین، »عریف انسان گویند عام چیزی بود و خاصۀ آن چیز، چنانکه در ت
 17«.عریض االظفار، ضحاک بالطبع

                                                            
 خنده که بالقوه و بالفعل به انسان نسبت داده شده باشد. یعنی، 14
 یعنی، از جنس و فصل آن چیز تألیف گشته باشد. 15
 یوان خندان.حیعنی،  16
 های پهن، و خندان از روی سرشت.: با دو پا رونده، دارای ناخن یعنی 17
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 رکیبو غرض از حد ناقص و رسم تام و ناقص تمییز باشد از غیر او. و هر ت
 که برون ازین چهار قسم بود مفید نباشد. 

 این است بیان حد و رسم.

 فصل چهارم: در بیان قضایا

 آن به سه قسم است. قولی بود که محتمل صدق و کذب بود. و  قضیه

 «. زید کاتبٌ»: چنانکه گویی حملیاول، 

  18«.إن کانت الشمس طالعًة فالنهار موجود»: چنانکه گویی شرطی متصلو دوم، 

إما أن یکون لعدد زوجاً وإما أن یکون »»: چنانکه گویی شرطی منفصلسوم، 
 19«.فرداً

ول ا و جزو«. محمول»گویند و دوم را « موضوع»اول را از قضیۀ حمل  و جزو
 «.تالی»گویند و دوم را « مقدم»را از قضیۀ شرطی 

گویند، چنانکه گویی  موجبهو هر قضیه که درو حکم به اثبات باشد، آن را 
زید لیس »گویند، چنانکه گویی  سالبهو هر گاه حکم به نفی باشد، آن را «. زید کاتبٌ»

 20«.بکاتب

گویند، چنانکه  صهمخصوو چون موضوع قضیه شخص معین باشد، آن را 
 «. زید دبیر نیست»یا « زید دبیر است»گویی 

و هرگاه که موضوع قضیه به شرکت بود، اگر بیان کنند که حکم بر جملۀ 
ال »و « کل إنسان حیوانٌ»گویند، چنانکه گویی  محصورۀ کلیجزویات است، آن را 

ت و کل را و اگر بیان کنند که حکم بر بعض جزویات اس 21«.ء من اإلنسان بحجریش

                                                            
 باشد.: اگر آفتاب تابنده باشد، روز می یعنی 18
 ن عدد، یا جفت است یا طاق است.: ای یعنی 19
 یعنی: زید نویسنده نیست. 20
 : هر انسانی جانور است، و هیچ انسانی سنگ نیست. یعنی 21
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« بعض الناس کاتب»گویند، چنانکه گویی  محصورۀ جزویبه عرض نرسانند، آن را 
 «. بعض الناس لیس بکاتب»و 

نکه گویند، چنا مهملهنرسانند، آن را  –بر کل و بر بعض  –و اگر به عرض 
له یقین و حکمِ جزوی در قضیۀ مهم«. اإلنسان لیس بکاتب»و « اإلنسان کاتب»گویی 

 شکوک. پس حکم مهمله حکم جزوی بود. م -ی است، و کل

* * * 

ات و قضیۀ مخصوصه و مهمله در علوم مستعمل نیایند، بلکه مستعمل محصور
 البۀباشد، و آن چهار قسم است: موجبۀ کلی، و سالبۀ کلی، و موجبۀ جزوی، و س

 جزوی.

در موجبه آریم  22«دایماً»یا « کلما»و در شرطیات، هرگه که قضیه کلی بود، 
العدد إما أن یکون زوجًا  دایماً »و  23«کلما کانت الشمس طالعة، فالنهار موجود»چنانکه گوییم: 

البتة إذ کانت الشمس طالعة »در سالبه آریم، چنانکه گوییم: « البتة»]و[ « لیس»و  24«.أو فرداً 
  25«.لیس البتة اإلنسان إما حیوان وإما أبیض»و « فالنهار موجود

قد یکون »در موجبه آریم چنانکه گوییم:  26«قد یکون»و هرگه که جزوی بود، 
قد یکون إما أن یکون زید في السفینة وإما أن یکون »و  27«إذا کان زید في البحر فهو غریق

قد ال یکون إذا کان زید في »در سالبه آریم، چنانکه گوییم:  29«قد ال یکون»و  28«.غریقاً 
 «.ید في السفینة وإما أن یکون غریقاً قد ال یکون إما أن یکون ز»و « البحر فهو غریق

                                                            
 هرگاه یا همیشه. یعنی، 22
 باشد.یعنی، هرگاه آفتاب تابنده باشد، روز می 23
 یعنی، همیشه یک عدد یا جفت است یا طاق. 24
 شد یا سفید. )زیرا انسان هم حیوان است و هم سفید.(یعنی، هرگز چنین نیست که انسان یا حیوان با 25
 یعنی، شاید. 26
 یعنی، اگر زید در بحر باشد، شاید که غرق شده باشد. 27
 یعنی، شاید که زید یا در کشتی باشد یا غرق شده باشد. 28
 یعنی، شاید که نباشد، یا نشاید که. 29
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العدد إما »و موجبۀ منفصله باشد که مانع الجمع والخلو بُوَد، چنانکه گوییم: 
هذا »نبود، چنانکه گوئیم:  مانع الخلوبود اما  مانع الجمعو باشد که «. زوج وإما فرد

مانع الجمع و باشد که مانع الخلو بود و اما  30«.الشیء إما أن یکون حجراً أو شجراً
 31«.زید إما أن یکون فی البحر وإما أن یکون غریقاً»نبود، چنانکه گوییم: 

و باشد که منفصله را ترکیب از دو جزو بود، چنانکه گفتیم، و باشد که زیادت 
 32«.العدد إما زاید أو ناقص أو مساوی»از دو جزو بود چنانکه گوئیم: 

 این است بیان قضایا.

 ت قضایاجهام: در بیان پنجفصل 

ت وانیبدان که محمول، یا ضروری الوجود بود به دوامِ وجودِ موضوع، چنانکه حی
، و ان راگویند. یا ضروری العدم بود، چنانکه حجریت انس واجبانسان را، و آن را 

ت کتاب گویند. یا نه ضروری الوجود بود و نه ضروری العدم، چنانکه ممتنعآن را 
 گویند. ممکن حقیقیانسان را، و آن را 

ا ویند یگاجب و اعتبار ما در قضیه حامل بود، که محمولِ او را بدان اعتبار یا و
را  بار، آنگویند. و لفظ که داللت کند بدان اعت مادۀ قضیهآن را  –ممتنع یا ممکن 

 متنعمگویند. و آن سه قسم است: وجوب و امتناع و امکان حقیقی. و واجب و  جهت
 اال آنست که واجب ضروری الوجود است و ممتنع هردو مشترک اند در ضرورت،

 ضروری العدم.

پس جهت در نفس امر دو قسم است: ضروری و ممکن حقیقی. و هرچه 
گویند. پس واجب و ممکن حقیقی هردو ممکن  ممکن عامخالف آن بود، او را 

الوجود باشند به امکان عام، زیرا که عدم ایشان ضروری نیست. و ممتنع و ممکن 
هردو ممکن العدم باشند به امکان عام، زیرا که وجود ایشان ضروری نیست. و  حقیقی

                                                            
 یعنی، این چیز یا سنگ است یا درخت است. 30
 ا در بحر است یا غرق شده است.یعنی، زید ی 31
 یعنی، این عدد یا بیشتر است، یا کمتر است، یا برابر است. 32
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ممکن حقیقی ]را[ ممکن خاص گویند. پس اعتبار آن سه باشد: ضروری و ممکن و 
 ممکن عام که شاملست هردو را.

* * * 

در وقت حصول وصفی  33و باشد که ممکن خاص در وقتی ضروری گردد؛ اِمّا
که حرکت ضروری است انسانی را در وقت حصول وصف از اوصاف موضوع، چنان

کتابت. و اِما در وقت معین، چنانکه خسوف قمر را در وقتی که زمین حایل شود میان 
 او و آفتاب. یا در وقتِ نامعین، چنانکه شروق و غروب کواکب را.

ضوع و عقل حکم کلی نتواند کردن بر جملۀ افرادِ موضوع که: محمول مر مو
حکم   موضوعفرادِابود، اِما دایماً و اِما در وقتی از اوقات. و نیز بر جملۀ را ضروری ن
 وضوع.متا محمول ضروری نبود به حسب دوام ذات  –به دوامِ محمول  –نتواند کرد 

ز امول و هر قضیه که درو حکم کنند به ثبوتِ محمولِ موضوع را، یا سلبِ مح
 حمولت ثبوت محمول بود یا سلب مموضوع، و درو جهت ایراد نکنند، معنی او نسب

 گویند. مطلقۀ عامبالفعل. و این چنین قضیه را 

آن  و –پس قضیه یا موجهه بود یا مطلقۀ عام. و موجهه را یا جهت خاص بود 
 یا عام بود و آن امکان عام است.  –ضروریست یا امکان خاص 

* * * 

 طلق عام. پس قضایا چهار اند: ضروری، و ممکن خاص، و ممکن عام، و م

مراد مجموع متحرکات نبود از آن روی که  34،«کل متحرک جسم  »و چون گوییم 
 مجموع است، بلکه هر متحرک که بود. 

زیرا که  35،«کل انسان ذو نفس واحدة»اگر مراد مجموع باشد، روا نباشد که گوئیم 
 نبود. « ذو نفس واحده»مجموع 

                                                            
 «.یا » یعنی  اِما )با کسره بر الف( 33
 ای جسم است.یعنی، هر جنبده 34
 یعنی، انسان دارای نفس یگانه است. 35
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یرا که اگر متحرک بود از و مراد متحرک نبود از آن روی که متحرک است، ز
بلکه ذاتی بود  36،«المتحرک قد یسکن»آن روی که متحرک است روا نباشد که بگوئیم 

که موصوف بود به حرکت فعل. و مراد ذاتی نبود که موصوف بود به حرکت در حال 
 حکم، بلکه ذاتی بود که موصوف بود به حرکت فی الجمله.

 ایراد کنند، چنانکه گویند: باشد، لفظ ضرورت درو ضروریو چون قضیه 
 «.ء من اإلنسان بحجريبالضرورة ال ش»و « نسان حیوانإکل بالضرورة »

نسان کل إ»بود، لفظ امکان خاص درو ایراد کنم گوئیم:  ممکنۀ خاصو اگر 
 «.ء من اإلنسان بکاتب باالمکان خاصيال ش»و « کاتب باالمکان الخاص

کل »اختصار کنیم چنانکه گوئیم:  بود، بر موضوع و محمول مطلقۀ عامو اگر 
 این است جهات قضایا. 38«.بمتنفس]لیس[ ء من اإلنسان يال ش»و  37«إنسان متنفس

 تناقض: در بیان ششمفصل 

 ود و یکیاختالف میان دو قضیه بود، چنانکه لذاته یکی صادق ب –بدان که  –تناقض 
و  وع و محمول،کاذب. و تناقض میان دو قضیه آن وقت متحقق شود که معنیِ موض

 .زمان و مکان، و اضافت و شرط، و جزو و کل، و قوت و فعل، هردو یکی باشد

و مراد از زیدِ دوم زیدِ دیگر باشد  39«زید کاتب، زید لیس بکاتب»یا اگر گویی 
و مراد از اسدِ اول  40«هذا أسد، هذا لیس أسد»غیرِ اول، تناقض نباشد. و اگر گوییم 

زید یمشي، زید لیس » دوم شیر بود، تناقض نبود. اگر گوییم شجاع بود، و مراد از اسدِ
و در قضیۀ اول نیمِ روز خواهیم و در دوم بامداد خواهیم، تناقض نبود. و  41«یمشي

                                                            
 یعنی، هرگاه جنبنده به سکون درآید. 36
 یعنی، هر انسانی جاندار است. 37
 عنی، هیچ انسانی نیست که جاندار نباشد. ی 38
 یعنی، زید نویسنده است، و زید نویسنده نیست. 39
 یعنی، این شیر است، و این شیر نیست. 40
 رود.رود، زید راه نمییعنی، زید راه می 41
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و در اول بر زمین خواهیم و در دوم بر فلک  42«جالسلیس ب زید جالس، وزید »اگر 
و در اول به اضافت با  43«الدو، زید لیس والدزید »خواهیم، تناقض نبود. و اگر گوییم 

زید »عمرو خواهیم و در دوم به اضافت با خالد خواهیم، تناقض نبود. و اگر گوییم 
و در اول به شرطِ کتابت خواهیم و در دوم به شرط عدم « بمتحرک، زید لیس متحرک

و مراد از اول  44«بأسود، زید لیس أسودزید »کتابت خواهیم، تناقض نبود. و اگر گوئیم 
الخمر »ض از اعضاء او بود و از دوم کل اعضاء او بود، تناقض نبود. و اگر گوییم بع

 و مراد در اول بالقوه بود و در دوم بالفعل، تناقض نبود. 45«مسکر، و الخمر لیس بمسکر

* * * 

و در محصورات باید که یکی کلی بود و یکی جزوی، زیرا که اگر هردو کلی 
ء من اإلنسان يال شکل إنسان کاتب، »، چنانکه گوییم: باشند در مادۀ امکان کاذب شوند

بعض »و اگر هردو جزوی باشند، در مادۀ امکان صادق باشند چنانکه گوئیم:  46«.بکاتب
پس واجب شد که یکی کلی باشد و یکی  47«.الناس کاتب، بعض الناس لیس بکاتب

 ها یکی صادق باشد و یکی کاذب.جزوی، یا در جملۀ ماده

نیم نقیض ممکنِ عام بود، زیرا که چون ضرورت وجود را رفع کو ضروری را 
ون ضرورت عدم بماند و امکان خاص. و مشترک میان ایشان امکان عام بود. و چ

ضرورت عدم را رفع کنی، ضرورت وجود بماند و امکان خاص. و مشترک میان 
 ایشان امکان عام بود.

ه رورت عدم، زیرا کو نقیضِ امکانِ خاص: یا ضرورت وجود بود یا رفع ض
معنی امکان خاص رفع ضرورت وجود بود یا رفع ضرورت عدم. پس کذب او به 

 ضرورت وجود بود یا به ضرورت عدم.

                                                            
 یعنی، زید نشسته است، و زید نشسته نیست. 42
 یعنی، زید پدر است، و زید پدر نیست. 43
 است، و زید سیاه نیست. یعنی، زید سیاه 44
 آور نیست.آور است، و شراب مستییعنی، شراب مستی 45
 یعنی، هر انسان نویسنده است، هیچ انسانی نیست که نویسنده باشد. 46
 یعنی، بعضی از مردم نویسنده اند، بعضی از مردم نویسنده نیستند. 47
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ست او نقیض امکان عام ضروری باشد، زیرا که معنی امکان عام رفع ضرورت 
 از جهت مخالف. پس نقیض او به حصول ضرورت بود در جانب مخالف.

و اعنیِ دایم بود اِما ضروری و اِما الضروری، زیرا که مو نقیض مطلقۀ عام 
ثبوت محمول است مر موضوع را یا سلب محمول است از موضوع به فعل. پس 

 کذب او به دوام، مخالف بود.

 و تناقض شرطیات هم بر قیاس تناقض حملیات باشد؛ موجبۀ کلی را نقیض
 د.سالبۀ جزوی بود، و سالبۀ کلی را نقیض موجبۀ جزوی بو

 این است بیان تناقض.

 عکس قضایا: در بیان هفتمفصل 

به  بدان که عکس آن باشد که محمول قضیه را موضوع کنند، و موضوع را محمول،
 شرط آنکه هردو متفق باشند در ایجاب یا در سلب، و هردو صادق باشند.

و سالبۀ ضروری را عکس ضروری بود، زیرا چون گوییم: به ضرورت هیچ 
چون  نیست، معنی آن باشد که اجتماع ایشان در یک ذات محال است. و« ا « » ج»

 نباشد.« ج« »ا » اجتماع ایشان محال بود، پس به ضرورت هیچ 

ای که ممکن خاص بود یا ممکن عام یا مطلق عام، او را عکس الزم و سالبه
مکان باالطالق العام وباال 48«ال شيء من القمر بُمنَخِسف»نبود. زیرا که صادق است 

زیرا که  49«ال شيء من المنخسف بقمر»الخاص والعام، و عکس او درست نیست که 
 بعض منخسف بضرورت قمر است.

ان کل انس»و موجبۀ کلی را عکسِ کلی الزم نبود، زیرا که صادق است که 
 ، بلکه عکس او جزوی بود.«کل حیوان انسان»و صادق نیست که « حیوان

س مطلق عام بود، زیرا که چون صادق بود و اما ضروری و مطلقۀ عام را عک
انسان ثابت شود که حیوان بود، پس آن  بعضِ، پس «نسان حیوان بالضرورةاکل »که 

                                                            
 .گرددناپدید نمیهتاب هرگز میعنی،  48
 گردد مهتاب نیست. آنچه که ناپدید مییعنی،  49
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هم انسان بود و هم حیوان، پس بعض حیوان انسان بود. و چون صادق بود  «بعضی»
شود که موصوف بود به تنفس، پس آن  انسان بود، پس بعض 50«کل إنسان متنفس»که 

 «.بعض المتنفس انسان»تنفس بود و هم انسان، پس درست بود هم م «بعض»

و ممکن خاص و ممکن عام را عکس ممکن عام بود، زیرا که چون صادق 
بعض الکاتب »باید که صادق بود « کل إنسان کاتب باالمکان الخاص والعام»بود که 

و ما «. بالضرورۀ ال شیء من اإلنسان بکاتب»، و اگر نه نقیض او درست بود: «انسان
و نیز چون درست بود که  51، هذا خُلف.«کل انسان کاتب باالمکان الخاص»گفتیم: 

بعض االنسان کاتب باالمکان »، باید که درست بود که «کل کاتب انسان باالمکان العام»
 هم بدان طریق که گفته شد.« العام

و عکس موجبۀ جزوی، بر قیاس عکس موجبۀ کلی بود و برهانش هم بر آن 
 بود که گفته آمد. نسق

بعض الحیوان »و سالبۀ جزوی را عکس الزم نبود، زیرا که صادق است که 
 «.بعض اإلنسان لیس بحیوان»و صادق نیست که  52،«لیس بإنسان

* * * 

 و عکس شرطیات متصلِ هم، بر قیاس حملیات بود. یعنی، عکس سالبۀ کلی
زوی ی بود. و سالبۀ جهم سالبۀ کلی بود، و عکس موجبۀ کلی و جزوی موجبۀ جزو

 را عکس الزم نبود.

ل و در شرطیات منفصل، عکس متصور نبود، زیرا که چون جزو دوم از منفص
 در اول ایراد کنی، قضیه مختلف شود، و حکم همان باشد که در اصل بود.

 این است بیان عکس.

                                                            
  ر انسانی جاندار است.هیعنی،  50
 ست.یعنی، این نادرست ا 51
 یعنی، بعضی از حیوانات انسان نیست. 52
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 قیاس: در بیان هشتمفصل 

قضایا را تسلیم کنیم، از ذاتِ آن بدان که قیاس قولی بُوَد مرکب از قضایا که چون آن 
 53«.کل جسم مؤلف، وکل مؤلف حادث»قول قولی دیگر الزم آید. چنانکه گوییم: 

 54«.کل جسم حادث»چون هردو قضیه را مُسَلَّم فروگیریم، از ذات آن قول الزم آید: 

آن باشد که عین نتیجه یا  اقترانیو قیاس به دو قسم باشد: اقترانی و استثنائی. 
کل جسم مؤلف، وکل مؤلف » نتیجه درو مذکور نبود به فعل، چنانکه گوئیم: نقیضِ
آن بود که عین نتیجه یا نقیض نتیجه درو مذکور بود، چنانکه  استثنائیو «. حادث

یا  55«.فالنهار موجود ، فالنهار موجود، لکن الشمس طالعةً إن کانت الشمس طالعةً »گوئیم: 
لیس الشمس النهار لیس بموجود فلنهار موجود، لکن ، فاإن کانت الشمس طالعةً »گوئیم: 

 56«.طالعةب

زم الگویند، و آنچه از قیاس  مقدمهرا  ای که جزو قیاسات بود، آنو هر قضیه
ه را نتیج . و موضوعگویند حدودگویند. و اجزای مقدمات قیاس اقترانی را  نتیجهآید 

ردو هه مکرر شود در گویند. و هرچ حد اکبرگویند، و محمول نتیجه را  حد اصغر
یند. و گو کبریای که درو حد اکبر بود، آن را گویند. و مقدمه حد اوسطمقدمه، او را 

حد  ید تاآگویند. و هیئتی که از نهاد حد اوسط الزم  قرینهتألیف صغری و کبری را 
ن را ود، آگویند. و هر قرینه که منتج ب شکلاکبر مر حد اصغر را الزم آید، آن را 

 ویند.گ قیاس

* * * 

و هرگه که حد اوسط در صغری محمول بود و در کبری موضوع، چنانکه 
 گویند.  شکل اول، این را «کل جسم مؤلف، وکل مؤلف حادث»گوییم 

                                                            
 یعنی، هر جسمی مرکب است، و هر مرکبی حادث است. 53
 یعنی، هر جسم حادث است. 54
 باشد، لیکن ]حاال[ آفتاب تابنده است پس روز است.یعنی، هرگاه آفتاب تابنده باشد، روز می 55
 روز نیست پس آفتاب تابنده نیست. باشد، لیکن ]حاال[یعنی، هرگاه آفتاب تابنده باشد، روز می 56
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کل جسم مؤلف، وال شیء من »و اگر در هردو محمول بود، چنانکه گوییم 
 گویند.  شکل ثانیاین را  57،«القدیم بمؤلف

ان کل انسان حیوان، وکل انس»د، چنانکه گوییم و اگر هردو را موضوع بو
 گویند.  شکل ثالث، آن را «ناطق

کل انسان »و اگر در صغری موضوع بود و در کبری محمول، چنانکه گوییم 
 58،«کل انسان حیوان، وال شیء من الفرس بإنسان»، یا گوییم «حیوان، وکل ناطق انسان

 گویند. شکل رابعاین را 

* * * 

« ولاشکل »است و نتیجه گویند، به بدیهۀ عقل معلوم است،  اما آنچه کامل
 ه اگرکو شرط انتاج او آن است که صغری درو موجبه بود و کبری کلی. زیرا  است.

م الز صغری سالبه بود، اصغر در اوسط داخل نبود، و حکمی که بر اوسط داخل بود
ز بر بعضی ا نبود که اصغر را همان حکم بود. و اگر کبری جزوی بود، پس حکم

 ر رااوسط باشد، و حکم بر بعضی روا بود که آن بعض غیرِ این بعض بود که اصغ
 حاصل باشد، پس حکم بر اصغر الزم نشود.

ز بود: ضرب اول: اچهار ضرب و آنچه صغری درو موجبه بود و کبری کلی، 
ل کف، و کل جسم مؤل»دو موجبه، و کبری کلی، و نتیجۀ او موجبۀ کلی بود. مثالش: 

 «.مؤلف حادث، فکل جسم حادث

کل »ضرب دوم: از دو کلی، و کبری سالبه، و نتیجۀ او سالبۀ کلی بود. مثالش: 
 59«.جسم مؤلف، وال شیء من المؤلف بقدیم، فال شیء من الجسم بقدیم

ضرب سوم: از دو موجبه، و صغری جزوی و نتیجۀ او موجبۀ جزوی بود. 
 60«.دث، فبعض الجسم حادثبعض الجسم مؤلف، وکل مؤلف حا»مثالش: 

                                                            
 یعنی، هر جسمی مرکب است، و هیچ از قدیم نیست که مرکب باشد. 57
 یعنی، هر انسانی جانور است، و هیچ اسبی انسان نیست. 58
 یعنی، هر جسمی مرکب است، و هیچ مرکبی قدیم نیست، پس هیچ جسمی قدیم نیست. 59
 ی حادث است، پس بعضی از اجسام حادث اند.یعنی، بعضی از اجسام مرکب اند، و هر مرکب 60
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ضرب چهارم: از موجبۀ جزوی صغری، و سالبۀ کلی کبری، و نتیجۀ او سالبۀ 
بعض الجسم مؤلف، وال شیء من المؤلف بقدیم، فبعض الجسم »جزوی بود. مثالش: 

 61«.لیس بقدیم

بری و هرگه که صغری در این شکل ضروری بود یا مطلقۀ عام، نتیجه تبعِ ک
گر ا، و ی بود، نتیجۀ او ضروری بود، و اگر مطلقه بود مطلقهبود: اگر کبری ضرور

 ممکنه بود ممکنه. 

 اگر و اما اگر صغری ممکنه بود، کبرای ضروری را نتیجۀ ضروری بود. زیرا
. و بود فرض کنیم که اوسط مر اصغر را به فعل حاصل آید، اکبر مر اصغر را ضروری

مر آید که ضروری بود در نفس اچون ضروری بود بر تقدیرِ وقوعِ ممکن، الزم 
کن خویش. زیرا که محال است که حدی که ضروری نبود، بر تقدیر وقوع چیزی مم

 ضروری بود.

ت و ویا کبری ممکن خاص بود، نتیجه ]نیز[ ممکن خاص بود. و این ظاهر اس
ه اگر کیرا زمستغنی از بیان. ویا کبری ممکن عام و مطلق عام، نتیجه ممکن عام بود. 

یجه ضروری بود در نفس امر، نتیجه ضروری بود. و اگر ممکن خاص بود، نت اکبر
 ممکن خاص باشد. و مشترک میان ضروری و امکان خاص، امکان عام بود.

* * * 

کل شرد باید کرد به  ،و چون ترکیب بر نهج شکلِ دیگر بود غیرِ شکل اول
س ا عکرهردو مقدمه اول تا نتایج هر یک مبین گردد. و آن چهار است: چنانکه اما 

 عکس کنند، ویا صغری را کبری سازند و کبری را صغری سازند، ویا هم نتیجه را
 کنند به آنچه صغری را کبری سازند و کبری را صغری تا مطلوب حاصل گردد.

و طریق ردّ در شکل ثانی آن باشد که چون کبری سالبۀ ضروری بود، او را 
یجه را عکس کنند. و هرگه که سالبه را عکس کنند و کبری را صغری کنند، و نت

عکس نتوان کرد، نقیضِ نتیجه با کبری ترکیب کنند تا بر نهجِ شکل اول گردد و 

                                                            
 یعنی، بعضی از اجسام مرکب اند، و هیچ مرکبی قدیم نیست، پس بعضی از اجسام قدیم نیستند. 61
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نقیض صغری الزم آید، و آن را خُلف خوانند. و هرگه که صغری الزم نیاید، این 
 قرینه منتج نباشد.

س او عکو اما در شکل ثالث، آن باشد که صغرای او عکس کنند، یا کبرای 
به  ه کهکنند و صغری سازند، و صغری را کبری کنند، و نتیجه را عکس کنند. و هرگ
 وود، شعکس نتوان رد کرد، نقیض نتیجه با صغری ترکیب کنند تا بر نهج شکل اول 

 کذب کبری الزم آید.

ری و هرگه که بر نهج شکل رابع بود، ترتیب را عکس کنند، یعنی صغری کب
 و نتیجه را عکس کنند، یا هردو مقدمه را عکس کنند.کنند و کبری صغری، 

* * * 

 نج قسمنیز بود، و آن پ از شرطیاتچنانکه از حملیات بود،  قیاس اقترانیو 
 بود:

، وکلما کلما کانت الشمس طالعًة فالنهار موجود  »اول از دو متصله، چنانکه گوییم: 
 62«.فاألرض مضیئة   طالعةً  ، و کلما کانت الشمسکان النهار موجودًا فاألرض مضیئة  

کل عدد إِمّا زوج وإما فرد، وکل زوج إما »دوم از دو منفصله، چنانکه گوییم: 
 63«.زوج الزوج أو زوج الفرد، وکل عدد إما فرد وإما زوج الزوج أو زوج الفرد

کلما کان هذا انساناً فهو حیوان، و کل »سوم از متصله و حملیه، چنانکه گوییم: 
 64«.ما کان هذا انساناً فهو جسمحیوان جسم، وکل

                                                            
باشد. پس هرگاه که باشد، و هرگاه که روز باشد، زمین روشن مییعنی، هرگاه که آفتاب تابنده باشد، روز می 62

 باشد.آفتاب تابنده باشد، زمین روشن می
یعنی، هر عدد یا جفت است یا طاق، و هر جفت یا دوتایی جفت است یا دوتایی طاق است؛ پس هر عدد یا  63

 طاق است، یا دوتایی جفت است، یا دوتایی طاق است.

چون  ی رسد،آن است که به دو نیم شود و نیمۀ او بدو نیم شود، و همچنین همیشه تا به یک« زوج الزوج»
« هیمتاب التفک)»آن است که یک بار به دو نیم شود و بس، و به یکی نرسد، چون ده. « دزوج الفر»هشت. و 

 ابوریحان البیرونی(
یعنی، هرگاه این ]چیز[ انسان باشد، پس حیوان است. و هر حیوانی جسم است. پس اگر این انسان باشد،  64

 پس جسم است.
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هذا العدد زوج، وکل زوج إما زوج »چهارم از حملیه و منفصله، چنانکه گوییم: 
کل »و چنانکه گوییم: «. الزوج أو زوج الفرد، فهذا العدد إما زوج الزوج أو زوج الفرد

عدد إما زوج وإما فرد، وکل زوج منقسم بمساوئین، فکل عدد إما منقسم بمساوئین 
 65«.ما فردوإ

إن کان هذا کثیراً فهو عدد، وکل »پنجم از متصله و منفصله، چنانکه گوییم: 
و چنانکه  66«.عدد إما زوج إما فرد. ینتج: إن کان هذا کثیراً فهو إما زوج وإما فرد

موجودًا أو الکواکب  رکلما کانت الشمس طالعًة فالنهار موجود، وإما أن یکون النها»گوییم: 
 67«.کانت الشمس طالعًة فالکواکب لیست بظاهرة   ، وکلماظاهرةً 

 این است بیان قیاسات اقترانی.

* * * 

کنند متصله ای که درو ایراد میاز دو بیرون نبود: یا شرطیه قیاس استثنائیاما 
 بود یا منفصله.

إن »اگر متصله بود، از استثنای عین مقدم، عین تالی الزم آید. چنانکه گوییم: 
و از استثنای نقیض  68«.عًة فالنهار موجود، لکن الشمس طالعة، فالنهار موجودکانت الشمس طال

النهار إن کانت الشمس طالعًة فالنهار موجود، لکن »تالی، نقیض مقدم الزم آید. چنانکه گوییم: 
 69«.لیس بموجود، فالشمس لیست بطالعة

ر از دو جزو بود و و اگر منفصله بود، ترکیبش یا از دو جزو بود یا از اجزای بسیار. اگ
حقیقی باشد، از استثنای عین هر جزوی، نقیِض آن دیگر الزم آید، و از استثنای نقیض هر 

                                                            
گردد، بنابراین هر عدد یا به مساوی تقسیم می یعنی، هر عدد یا جفت است یا طاق، و هر جفت به دو عدد 65

 گردد یا هم طاق است.دو عدد مساوی تقسیم می
یعنی، اگر این ]چیز[ بیش از یک تا باشد، پس عدد است. و هر عددی یا جفت است یا طاق. نتیجه این است  66

 که: اگر این بیش از یکتا باشد، یا جفت است یا طاق است.
تواند یا اینکه ستارگان باشد. و ]در یک زمان[ یا روز بوده میابنده باشد، روز مییعنی، هرگاه آفتاب ت 67

 درخشان باشند. پس هرگاه آفتاب تابنده باشد، ستارگان درخشان نیستند.
 باشد. لیکن ]حاال[ آفتاب تابنده است، پس روز است.یعنی، هرگاه آفتاب تابنده باشد، روز می 68
 باشد. لیکن ]حاال[ روز نیست پس آفتاب تابنده است.ه باشد، روز مییعنی، هرگاه آفتاب تابند 69
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هذا العدد إما زوج أو فرد، لکنه زوج، فلیس »جزوی، نقیض آن دیگر الزم آید. چنانکه گوییم: 
 70«.لکنه لیس بزوج، فهو فرد»، و اگر گوییم «بفرد

ستثنای عین هر یک، نقیض آن دیگر الزم آید. و اگر مانع الجمع بود، از ا
و اگر مانع  71«.هذا الشیء إما شجر أو حجر، لکنه شجر، فلیس بحجر»چنانکه گوییم: 

زید إما »الخلو بود، از استثنای نقیض هر یکی، عین آن دیگر الزم آید. چنانکه گوییم: 
  72.«أن یکون فی البحر أو ال غریق، لکنه لیس فی البحر، فهو ال یغرق

و اگر بود از اجزای بسیار و حقیقی بود، از ]استثنای[ عین هر یکی نقیض 
هذا العدد إما زائد أو ناقص أو مساوی، لکنه زائد »دیگران الزم آید، چنانکه گوییم: 

ای از باقی اجزا الزم آید، و از نقیض هر یکی، منفصله 73«.فلیس بناقص وال مساوی
ئد أو ناقص أو مساوی، لکنه لیس بناقص، فهو إما زائد هذا العدد إما زا»چنانکه گوئیم: 

 و اگر مانع الجمع بود، از استثنای هر یکی، نقیض دیگران الزم آید.  74«.أو مساوی

 این است بیان قیاس.

 برهان و مواد آن: در بیان نهمفصل 

ید. و اصل آحبود تا نتیجۀ یقینی ازو  مقدمات یقینیآن بود که مؤلف از  برهان قیاسی
 یقینیات از شش صفت خالی نبود.

است. و اولی آن باشد که مجرد موضوع و محمول او کافی  اولیات صفتِ اول
 75«.الکل أعظم من الجزو»و « الواحد نصف اإلثنین»بود در ایقاع حکم، چنانکه گوییم: 

                                                            
لیکن جفت »یعنی، این عدد یا جفت است یا طاق، لیکن چون جفت است، پس طاق نیست. و اگر گوئیم  70

 ، پس طاق است.«نیست
 یعنی، این چیز یا درخت است یا سنگ است، لیکن چون درخت است، پس سنگ نیست. 71
 در بحر ]غرق شده[ است یا غرق نشده است، لیکن چون در بحر نیست پس غرق نشده است. یعنی، زید یا 72
 یعنی، این عدد یا زیادتر است یا کمتر است یا برابر است، لیکن چون زیادتر است پس کمتر و برابر نیست. 73
زیادتر است یا  یعنی، این عدد یا زیادتر است یا کمتر است یا برابر است، لیکن چون کمتر نیست، پس یا 74

 برابر است.
 یعنی، یک نیمِ دو است، و کل بزرگتر از جزء است. 75
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ها ها باشد که حکم عقل در آن قضیتبود، و آن قضیت مشاهداتوصفِ دوم 
 76«.الشمس مشرقة»و « النار حارة»نکه گویی: بواسطۀ حس بود. چنا

ها باشد که حکم عقل در آن است. و مجربات قضیت مجرباتوصف سوم 
 77«.السقمونیا مسهل للصفراء»ها بواسطۀ تکرار مشاهده بود. چنانکه گوییم: قضیت

ها باشند که حکم در آن است. و حدسیات در قضیت حدسیاتوصف چهارم 
 78«.نور القمر مستفاد من الشمس»ن باشد. چنانکه گوییم: ها بواسطۀ قوت ذهقضیت

ها باشند که حکم عقل در آن است. و متواترات قضیت متواترات وصف پنجم
 .ها بواسطۀ تطابق است و امثال آنقضیت

مقدمۀ اصغر در عقل حاضر هایی است که حد اوسط بیوصف ششم قضیت
ای که در عقل حاضر است که سطهبه سبب وا 79«األربعة زوج»بود، چنانکه گوئیم: 

کل أربعة »کند که ]چهار[ منقسم است به متساوی، و عقل به این واسطه حکم می
 «. زوج

 این است مواد قیاسات برهانی.

برهان » و هرگاه حد اوسط در برهان، علتِ حصولِ اکبر بود در اصغر، آن را 
النار وکل ممسوس النار محترق، فهذه  ممسوسة هذه الخشبةُ »نام کنند. چنانکه گوییم:  80«لِمَّ 

 81«.الخشبة محترقة

                                                            
 یعنی، آتش گرم و سوزان است، و خورشید روشن و تابان است. 76
 یعنی، گیاه اشقمونیا برای صفراء درمان کننده است. 77
 یعنی، روشنایی مهتاب از آفتاب بهره گیرنده است. 78
 یعنی، چهار عدد جفت است. 79
 باشد.می« برهان چرایی»در فارسی به معنای « برهان لِمِّی»یا « برهان لِم» 80
یعنی، این چوب با آتش سوده شده است، و هرآنچه با آتش سوده شده باشد سوخته است، پس این چوب  81

 سوخته است. 
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 82« برهان إنَّ » و اگر حد اوسط علت ثبوت حد اکبر بود در اصغر، آن را 
، فهذه الخشبة النار ممسوسمحترق وکل محترقة  هذه الخشبةُ »گویند. چنانکه گوییم: 

  83«.سة النارممسو

 این است بیانِ برهان.

 اقص و باطلقیاسات ن: در بیان دهمفصل 

ند، ر داربه دو قسم بود: قسمی آن باشد که از برای حجت بکا قیاسات ناقصبدان که 
یا  رند:و قسمی آن بود که از برای حجت بکار ندارند. آنچه از برای حجت بکار دا

 جدلی بود یا خِطابی.

آن باشد  مشهوراتآن بود که مقدمات او مشهورات بود و مسلّمات. جدلی 
العدل حسن، »اق افتاده باشد از برای مصالح جمهور، چنانکه گوییم: که بر آن اتف
آن باشد که خصم آن را تسلیم کرده باشد، برو استعمال  مسلماتو  84«.والظلم قبیح

 کنند از برای الزام، یا در حال به تسلیم فروگیرند، تا برهان آن در وقت دیگر بنمایند.

نون از شخص معتقد فیه، از مظ آن باشد که مقدمات او مقبول بودخطابی و 
 باشد.

                                                            
 .باشدمی« برهان هستی»در فارسی به معنای « برهان حقیقی»یا « برهان إنّی»یا « برهان إن» 82
یعنی، این چوب سوخته شده است، و هرآنچه سوخته شده باشد با آتش سوده شده است، پس این چوب با  83

 آتش سوده شده. 

، و ورا «ستبه فالن جایگاه آتش ا»مثالً اگر کسی گوید که »نویسد: ابن سینا در باب این دو نوع برهان می
و  داد« فتیچرا گ»، جوابِ «که آنجا دود است زیرا»، وی تو را جواب دهد و گوید «چرا گفتی؟»گویی که 

 ه سببدرست کرد که آنجا آتش است. ولیکن درست نکرد و پیدا نکرد که چرا آتش آنجا حاصل است و چ
تی ای هسبوده است. پس بودنِ دود حداوسط است، ولیکن علتِ هستی است که دانستی که هست، و علتِ چر

خواهد بفالن چیز آنجا »را است؟ پس اگر کسی دعوی کند که نیست که ندانی که این آتش که آنجاست چ
، «ا بسوزدرزیرا که آنجا آتش است و هر کجا آتش بود چیز »، وی گوید «چرا گفتی؟»، و تو گویی «سوختن

 «.برهان إن»ین را خوانند و پیش« برهان لم»اینجا هم چراییِ گفتار گفته است و هم چراییِ هستی. پس این را 
 (152-149، صفحهات «دانشنامۀ عالئی»ق از )رسالۀ منط

 یعنی: عدل نیک است، و ظلم زشت است.  84
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و آنچه از برای حجت بکار ندارند، از برای بسط و قبض نفس استعمال کنند. 
هذا الشخص »تا نفس ازو منقبض شود، یا گویند:  85«العسل مرة متهوعة»چنانکه گویند: 

 ها را قیاسات شعری گویند.تا نفس ازو منبسط شود. و این چنین قیاس« کریم وفاضل

آن بود که صورت یا مادۀ او فاسد بود، یا هردو فاسد باشند، و آن  باطلاما و 
گویند. و فساد صورت از آن باشد که حد اوسط درو مکرر نبود یا به نهج  مغالطیرا 

منتج نبود. و فساد ماده از آن بود که کاذب باشد، چنانکه مقدمات باشد و هم کذب 
و به مقدمات  86«العالم ینتهی إلی خال ومال»: ایشان در عقل ظاهر گردد. چنانکه گوییم

عقلی بیان شود که در خارجِ عالَم نه خالست و نه مالست. پس معلوم شود که این 
 قضیه کاذب است، و حاکم و مجرد وهم است.

 فایتکاین است بیانِ منطق، و آن قدر که درین مختصر گفته آمد زیرکان را 
 یفتد. واهلل أعلم.است، و بلیدان را زیادت برین مفید ن

 

 

 

                                                            
 یعنی، انگبین تهوع آور است.  85
اشاره به عالم باال یا عالم ارواح « مال»یعنی فضای خالی و « خال»یعنی، جهان تا به خال و مال انتهاء دارد.  86

 دارد. 
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 في المنطق لصغریا

 

 تصور و تصدیق[ ]مقدمه: اندر بیان

هرچه در ذهن درآید، اگر خالی از حکم باشد، آن را تصور خوانند چون بدان که 
انسان کاتب »د چون با حکم باشد، آن را تصدیق خواننتصور انسان مثالً؛ و اگر 

  1«.است

« ایجاب»نسبتِ امری است به امری؛ یا بر وجه ایقاع که آن را « حکم»و 
گویند، چون  2«سلب»، و یا بر وجه انتزاع که آن را «زید نویسنده است»گویند، چون 

 «.زید نویسنده نیست»

حاصل شوند، آن را بدیهی و  3فکرو هر یک از تصور و تصدیق، اگر بی
« آتش گرم است»ضروری خوانند، چون تصور حرارت و برودت، و تصدیق به آنکه 

و اگر با فکر و نظر حاصل شوند، آن را نظری و کسبی خوانند، «. یخ سرد است»و 
 «. عالَم حادث است»چون تصور روح، و تصدیق به آنکه 

  4ادا کنند به دانستن مجهول.ترتیب امور معلومه است بر وجهی که « فکر»و 

« قول شارح»و « مُعرف»و هرچه در وی فکر کنند و به تصور ادا کنند، آن را 
متحرکِ باالراده ]و[  ،حسّاس 5،جسمِ نامی ،که جوهر «حیوان»گویند چون معنیِ 

                                                            
 نیست.: چون زید نویسنده است یا نویسنده  الف 1
 الف: سالبه. 2
 «.اگر به آنک»الف:  3

 درنگ.یعنی: در دم، و بی« به آنک»
: و فکر آنست که در معلومات تصرف کرده شود به ترتیب بعضی بر بعضی، بر وجهی که ادا کند بر  الف 4

 دانستن.
در «( و فصل اقسام جنس»در رسالۀ کبری )در فصل « جسم مطلق»و فرق این اصطالح با « جسم نامی»معنیِ  5

 پاورقی بیان گردیده است.
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که دریابندۀ معقوالت است؛ هردو متفرق تو را معلوم باشد، پس  «ناطق»و معنیِ  است،
کند تو را به دانستنِ ، ادا می«حیوانِ ناطق»مع کنی و گویی اگر هردو را باهم ج

 6«.انسان»

« دلیل»و « حجت»و هرچه در وی فکر کنند و به تصدیق ادا کنند، آن را 
؛ هردو «عالَم متغیر است، و هرچه متغیر است حادث است»گویند، چنانکه معنیِ 

عالَم متغیر »گویی که متفرق تو را معلوم باشد، پس اگر هردو را باهم جمع کنی و 
 7«.عالَم حادث است»کند به دانستنِ ، ادا می«است، و هرچه متغیر است حادث است

 فصل: در مباحث مُعرف

جزئی »هرچه متصور شود، اگر منع کند مفهومِ او از فرضِ شرکت بین کثیرین، آن را 
فهوم خوانند چون م« کلی»گویند چون ذات زید. و اگر منع نکند، آن را « حقیقی

اضافیِ وی گویند، چون زید و عمرو و بکر و  8انسان؛ و آن کثیرین را افراد و جزئیِ
 غیر آن.

اد باشد و [ یا عینِ حقیقتِ افر1و چون کلی را نسبت کنیم به حقیقتِ افراد؛ ]
ست، اگویند چون انسان، که عین حقیقت زید و عمرو و بکر وغیرهم « نوع»آن را 

قیقت و ح[ پس اگر تمام مشترک باشد میان آن 2.1باشد؛ ][ یا جزء حقیقت افراد 2]
ن را آات، ماهیت دیگر، چون حیوان ]که[ تمام مشترک است میانۀ انسان و دیگر حیوان

شترک نباشد خوانند، خواه م« فصل»[ اگر نه چنین باشد، آن را 2.2خوانند، و ]« جنس»
 چون حسّاس. اصالً چون ناطق، یا مشترک باشد لیکن تمام مشترک نباشد 

[ پس اگر خاص باشد به یک 3.1[ ویا خارج از حقیقت افراد باشد، ]3]
[ اگر خاص نباشد، آن را عَرَض 3.2ماهیت، آن را خاصه خوانند چون ضاحک، و ]

 9ی.عام خوانند چون ماشِ

                                                            
 ، تصور انسان حاصل شود.«حیوانِ ناطق»الف: و گویی  6
 را ندارد.« عالم حادث است»الی « هردو متفرق...»الف از  7
 الف: جزئیات. 8
 : چون ماشی به خلق. الف 9
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و جنس اگر تمام مشترک باشد نسبت با همۀ مشارکات خود، آن را جنس 
نسبت با بعضی مشارکات تمام مشترک باشد فقط، قریب خوانند چون حیوان. و اگر 

آن را جنس بعید خوانند، چون جوهر که مشترک است میان انسان و مجردات و 
حیوانات و نباتات و جمادات، و تمام مشترک نیست مگر نسبت با مجردات، و با 

 شود.مختلف می 10مراتبِ بُعد

 حد تام گویندو هرگاه که جنس قریب را با فصل قریب جمع کنی، آن را 
ا ری، آن مر انسان را. و اگر جنس بعید را با فصل قریب جمع کن« حیوان ناطق»چون 

 ا خاصهبمر انسان را. و هرگاه که جنس قریب را « جسمِ ناطق»حد ناقص گویند چون 
که  مر انسان را. و هرگاه« حیوان ضاحک»جمع کنی، آن را رسم تام گویند چون 

ر م« جسم ضاحک»کنی، آن را رسم ناقص خوانند چون جنس بعید را با خاصه جمع 
 مر« کماشیِ ضاح»انسان را. و همچنان، عرضِ عام با خاصه رسمِ ناقص باشد چون 

 انسان را.

کنند، و بدان که جنس و فصل و حد را در حقایق موجوده بیشتر استعمال می
ثِل کلمه و اسم و م 11ةکنند، چون اصطالحات نُحادر مفهومات اعتباریه نیز استعمال می

فعل و حرف و ُمعرب و مبنی، و پیِش علمای علم اصول و عربیت، حد به معنِی ُمعرف باشد و 
 اقسام اربعه در وی داخل باشد.

 فصل: در مباحث حجت و دلیل

 تصدیق را قضیه خوانند، و قضیه بر سه قسم است:

 موجبه ین راو ا «اإلنسان کاتبٌ»اول: حملیه، و آن مرکب از دو مفرد باشد، مثلِ 
ضیۀ ا در قرو این را سالبه گویند. و محکوم علیه « اإلنسان لیس بکاتبٌ»خوانند، و 

 «. محمول»خوانند، و محکوم به را « موضوع»حملیه 

                                                                                                                                         
 یعنی: رونده، راه رونده.« ماشی»
 : مراتب بعید. الف 10
 : نحویان. الف 11

 عنی: علمای نحو.ی« نحاۀ»
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دویم: شرطیۀ متصله، و آن مرکب باشد از دو قضیه که میان ایشان حکم کرده 
و این را موجبه  12«نهار موجوداً کلما کانت الشمس طالعًة کان ال»باشد به اتصال، چون 

کانت الشمس طالعًة کان  یس البتة إذال»خوانند، ویا حکم کرده باشد به سلبِ اتصال چون 
 و این را سالبه خوانند. 13«موجوداً  لیلال

سیم: شرطیۀ منفصله، و آن مرکب باشد از دو قضیه در میان ایشان حکم کرده 
له بر سه قسم است: اول، حقیقیه که در وی باشد به انفصال ویا سلبِ انفصال. و منفص

و این  14«العدد إمّا زوج وإمّا فرد»حکم کرده باشد به انفصال در صدق و کذب، چون 
لیس العدد إمّا »را موجبۀ حقیقیه خوانند. ویا حکم کرده باشد به سلب انفصال چون 

ه در وی حکم ک مانعة الجمعو این را سالبۀ حقیقیه خوانند. دویم،  15«زوج وإمّا فرد
هذا الشیء إمّا شجر »کرده باشد به انفصال در صدق فقط، یا به سلب انفصال، چون 

 «.لیس هذا الشیء إما شجراً أو جسماً»و  16«وإما حجر

چون مرکب شود از حملیاتِ صرف، آن را قیاسِ اقترانی گویند. و  17و قیاس
در قضیۀ حملیه،  در وی چهار شکل منعقد گردد. و بیانِ این معنی آنست که چون

نسبتِ محمول با موضوع مجهول باشد، احتیاج افتد به متوسطی که او را با هر یک از 
نسبتِ  18موضوع و محمولِ قضیۀ مطلوبه نسبتی باشد، که بواسطۀ آن دو نسبت،

 معلوم شود.  –که مطلوب است  –محمول با موضوع 

ول ست، چون مجهکه موضوع ا«  آ » که محمول است، با « ج » مثالً نسبتِ 
ه؛ طلوبباشد احتیاج به متوسطی شود. پس اینجا سه چیز باشد: اول، موضوع قضیۀ م

 دویم، محمول قضیۀ مطلوبه؛ سیّم، متوسط. 

                                                            
 باشد.یعنی، هرگاه آفتاب تابنده باشد، روز می 12
 یعنی، البته چنین نیست که آفتاب تابنده باشد و شب باشد. 13
 یعنی، این عدد یا جفت است یا طاق. 14
 یعنی، چنین نیست که این عدد یا جفت باشد یا منقسم به دو عدد متساوی باشد. 15
 سنگ است. یعنی، این چیز یا درخت است یا 16
 : و دلیل. الف 17
 : قسمت. الف 18
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[ پس اگر متوسط محمول شود موضوع قضیۀ مطلوبه را، و موضوع شود 1]
 «ب »  کلّو« ب « » آ » محمول قضیۀ مطلوبه را، آن را شکل اول خوانند، چون : کلّ 

 «. ج « » آ » ، فکلّ «ج » 

، وال «ب « » آ » [ و اگر عکسِ این باشد، شکل چهارم خوانند. چون: کلّ 2]
و این بعید از «. ج « »  19ب» نتیجه آن است که: ال شیء من «. آ « » ج » شیء من 
 طبع است.

« ب  »[ و اگر متوسط محمول شود هردو را، شکل دویم خوانند، چون:  کل 3]
 «.ج « » ب » ، فال شیء من «آ « » ج » ، وال شیء من «آ » 

 »« ب  »[ و اگر هردو را موضوع شود، این را شکل سیّم خوانند، چون: کل 4]
 «.ج « » آ » ، فبعض «ج « » ب » ، و بعض «آ 

و اگر دلیل مرکب شود از منفصله یا متصله، آن را قیاس استثنائی خوانند. مثال 
ان الشیء انسانًا کان حیواناً، لکنه انسان فهو حیوان، لکنه لیس کل ما ک»متصله چون: 

العدد إما زوجٌ وإما فرد، لکنه زوج فلیس »مثالِ منفصله چون:  20«بحیوان فلیس بإنسان.
 «بفرد، لکنه فرد فلیس بزوج، لکنه لیس بزوج فهو فرد، لکنه لیس بفرد فهو زوج.

 

 

                                                            
 آمده است. تصحیح قیاسی صورت گرفت. نسخۀ الف این مثال را ندارد.« آ » در اصلِ نسخۀ د،  19
 بنگرید به بخش مربوطه در رسالۀ کبری. 20
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 اهلل الرّحمن الرّحیم بسم

 الکبری في المنطق

 

 : اندر کیفیت ادراک و ماهیت علم[]مقدمات

 .ینهیه در آکش گردد در وى صُوَر اشیاء چنانقکه من ،اکهست درتیبدان که آدمى را قو
که آن  – انسانى ۀکدرَمُ 1ۀر قود و ،شود مگر صُوَر محسوساتکن در آیینه حاصل نیل

محسوس آن است  و معقوالت. محسوسات و شود صُور حاصل – 2را ذهن خوانند
آن باصره و سامعه و شامّه و ذائقه و المسه است،  که – 3پنجگانه که به یکى از حواس

 ک نشود.درَها مُاین معقول آن است که به و ک شود.درَمُ

 ،شود حاصل –خوانند آنرا ذهن  که – انسانى ۀدرکمُ وۀکه در ق هر صورتو 
 ،ست به چیزىیچیز 4نسبتصورت حاصله اگر  زیرا که آن .تصدیق ر باشد یایا تصو

 آن ،«زید کاتب نیست» نکهیا به سلب چنا ،«زید کاتب است» هکبه ایجاب چنانیا 
صورت حاصله را تصدیق خوانند. و اگر آن صورت حاصله غیر صورت نسبت 

 ر خوانند. آن را تصو ،مذکور است

 ر و تصدیق.تصو درد ور ش، منحصپس علم که عبارت از ادراک است

 ]اندر شرح تصدیق[ فصل

بر  ،سلب خواه به ایجاب و خواه به ،شود که نسبت چیزى به چیزىبعد از این معلوم 
 سه وجه باشد:

 5چنانکه معلوم شد در مثال مذکور. ،یکى حملى[ 1]

                                                            
 الف : قوت. 1
 آمده است.« ب » در نسخۀ « که آن را ذهن خوانند» 2
 : پنجگانۀ ظاهره. ب 3
 صورت نسبت. الف : اگر 4
 ندارد.« در مثال مذکور»الف  5
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یا گویى  ،«باشد ، روزاگر آفتاب برآمده باشد»چنانکه گویى  1،اتصالبه دوم [ 2]
 «.باشد ، شبت چنین که اگر آفتاب برآمده باشدنیس»

یا گویى  ،«یا فرد باشداین عدد یا زوج »چنانکه گویى  2،انفصالبه سیّم [ 3]
 «.نیست چنین که این شخص یا انسان باشد یا حیوان»

تصدیق  صالى و انفصالى، به ایجاب و سلبِپس ادراک نسبت حملى و ات
 راک ماوراى اینها تصور باشد.و اد .و او را حکم نیز خوانند ،باشد

ناچار  ،سلب به ایجاب یا 3ست به چیزی،یچون تصدیق ادراک نسبت چیزو 
 خوانند. «محکوم علیه»که آن را  «منسوب الیه»ر اول تصو[ 1] ر:باشد او را از سه تصو

 ،نسیم تصور نسبت بَین بَی[ 3خوانند. ]« محکوم به»که آن را « منسوب به»[ تصور 2]
، ناچار باشد «زید قائم است»مثالً در تصدیق به آنکه  .ه خوانندکمیّنسبت حُ که آن را

 و ازکه محکوم به است،  «قائم»و از تصور که محکوم علیه است، « زید»ر تصو از
آن  ادراکِ ،تا بعد از آن 4،ه استنسبت حکمیآن  و قائم که ر نسبت میان زیدتصو

 نسبت بر وجه ایجاب یا سلب حاصل شود. 

موقوف باشد بر تصور محکوم علیه و تصور محکوم به و  یهر تصدیقپس 
 رات ثالثه در نزد اهل تحقیق جزءتصور نسبت حکمیه، لیکن هیچکدام از این تصو

 5است. تصدیق نیست بلکه شرط

 [اقسام علم: بدیهی و کسبی: ]فصل

 : بر دو قسم است رتصوبدان که 

ر چون تصو 2ی،و فکر 1ییکى آن که در حصول وى احتیاج نباشد به نظر
ر ضرورى و و این قسم را تصو ها.اینو سیاهى و سفیدى و مانند  ،برودت حرارت و

                                                            
 ج : دوم اتصالی. 1
 : سیم انفصالی. ب و ج 2
 : نسبت چیزی است. ندارد. ج« چیزی به چیزی»الف  3
 .ه استنسبت حکمیبه  که است و قائم میان زید که ر نسبتتصو از:  الف 4
 ندارد.« بلکه شرط است»الف  5
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ر چون تصو ی،و فکر یم آن که در حصول وى احتیاج باشد به نظردو بدیهى خوانند.
 و این قسم را تصور نظرى و کسبى خوانند. .و امثال آن جنملک و روح و

 :ر دو قسم استنیز ب تصدیق ،قیاس بر همین و

که چون تصدیق به آن 3،نباشد نظری و فکریبه  محتاجکه  ،یکى ضرورى
و این قسم را تصدیق بدیهی  4آن. مانندو  «آتش گرم است»و  «آفتاب روشن است»

صانع »چون تصدیق به آن که  ،که محتاج باشد به نظر و فکر ،م نظرىدو 5خوانند.
 .و غیر آن «م حادث استعالَ»و  «موجود است

 ]دریافت علم کسبی از علم بدیهی[ :فصل

حاصل  ،تصدیق نظرى را از تصدیق ضرورى و ،ر ضرورىتصور نظرى را از تصو
رات یا تصدیقات حاصله و آن عبارت است از ترتیب تصو ،توان کرد به طریق نظرمى

چنانکه  6.که حاصل نبوده باشد را رى یا تصدیقىول تصوحص ادا کندبر وجهى که 
ر انسان از اینجا تصو ؛ناطق ناطق جمع کنى و گویى حیوانِ رن را با تصور حیواتصو
با تصدیق  «عالم متغیّر است»که به آن را و چنانکه تصدیق 7.شودنبوده باشد حاصل که 
است، و  عالَم متغیّر» :جمع کنى و گویى «هر چه متغیّر است حادث است»که نبه آ

 حاصل «عالم حادث است»که ق به آنتصدی جااز این، «هرچه متغیر است حادث است
 شود.

                                                                                                                                         
 درنگ کردن، و سنجیدن است.نظر به معنیِ تفکر و تعمق کردن،  1
 ج: نظر و فکر. 2
 : محتاج نباشد به نظر. ج: محتاج به نظری نباشد. الف 3
 ب و ج: نظایر آن. 4
 ندارد.« و این قسم را تصدیق بدیهی خوانند»الف  5
 ب و ج: ادا کند به حصول تصوری یا تصدیقی که حاصل نبوده باشد حاصل شود. 6
 حاصل نبوده باشد حاصل شود.ج: از آنجا تصور انسان که  7
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 [دریافت مجهوالت از معلوماتفصل: ]

به طریق حیوانات به آن است که وى مجهوالت را از معلومات  دیگرامتیاز آدمى از 
پس بر همه کس الزم است که  1.به خالف سایر حیوانات ،حاصل مى تواند کرد نظر
 3مجهول که دنا چون خواهت ،سدت و فساد آن را بشناصح 2،نظر و فکرطریق به 

د نرى یا تصدیقى بر وجه صواب حاصل کنتصورى یا تصدیقى را از معلومات تصو
ه که ایشان را در نفوس قدسیه بمؤید باشند ن عند اهلل د کرد، مگر آن کسانى که مِنتوان

 به نظر. نباشد دانستن چیزها احتیاج

 [ف و حجتفصل: ]معر

 یرشوند به تصو که موصل را آن تصورات مرتبه ،نبدان که در عرف علماى این ف
د به که موصل شون را بهآن تصدیقات مرت و .شارح خوانند قولِ ف وعرّمُ ،دیگر

 تحج ف ودلیل خوانند. پس مقصود در این فن دانستن معرت و حج ،تصدیق دیگر
  .بود

مثالً معرف  ،معانى اند نه الفاظ هت فى الحقیقو شکى نیست که معرف و حج
 قضایاىمعانى  ، و حجت حدوث عالمویحیوان ناطق است نه لفظ معنى  انسان

لیکن  ،را بالذات احتیاج به الفاظ نیست پس صاحب این فن .است نه الفاظ آن مذکور
د بر وى وشباز این جهت واجب  ،به الفاظ و عبارات است معانى مِیم و تفهچون تفه

 4بر معانى.الفاظ به اعتبار داللت  که نظر کند به حالِ

 [و انواع آن فصل: ]داللت

آن  و .دیگر تى که از علم به وى الزم آید علم به شىِداللت بودن شى است به حیثی
تخصیص شى است به شى دیگر بر  ،ل. و وضعرا مدلو دومو  ،گویند شى اول را دال

                                                            
 توانند کرد.ج: بخالف سائر حیوانات که ایشان مجهوالت را از معلومات به نظر حاصل نمی 1
 الف و ج: که طریق نظر. 2
 ب: مجهوالت. 3
 الف: داللت او بر معانی. 4
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سببى  ،وجهى که از علم به شى اول حاصل شود علم به شى ثانى. پس علم به وضع
 از اسباب داللت. است 

ه که وضع را در داللت وضعی ،اول: ام داللت به حکم استقراء سه استو اقس
و در غیر  .ر ذات وىچون داللت لفظ زید ب در الفاظ باشد ، و آنوى مدخل است

اشارات بر معانى که از آنها مفهوم و  1بصَنُ چون داللت خطوط و عقود و  الفاظ باشد
 .گردد

باشد چون  به مقتضاى عقل است، و این نیز در الفاظ داللت عقلیه که ،مدو
مسموع از وراء جدار بر وجود الفظ. و در غیر الفاظ باشد چون  2«زدی»داللت لفظ 

 داللت مصنوع بر وجود صانع.

در الفاظ یافت شود  3نیز و این ،ه که به مقتضاى طبع باشدم داللت طبعیّسی
حرکت  چون داللت 4،هم یافت شودالفاظ  بر درد سینه. و در غیر چون داللت اُح اُح

نبض بر صحت و فسادِ بدن، و سرخیِ رویِ خجل و زردیِ روی خائف و تحرِک 
 5کند.عروق داللت بر ضعفِ مزاج می

 ]داللت وضعی لفظی[ :فصل

معانى  فاده و استفادهاست، زیرا که اه داللت معتبر است داللت لفظیه وضعی 6ازآنچه 
 و نمضت[ 2]و  همطابق[ 1]داللت منحصر است در ، و این است در معتاد به این طریق

 [ التزام.3]

                                                            
  نصب کنند. هرا گذاریو نشانه یشناسائبرای که  نشانی، ستونی یا عَلَمی یبه معن هصبَنُ: جمعِ  نصب 1
مفهومی را از مفهوم و مُهمل است. جرجانی این مثال را داده تا بنماید که اگر کسی لفظ بیلفظی بی« دیز» 2

 داشته باشد.ای به آواز بلند برگوید، داللت بر موجودیت شخص گوینده میپشت پرده
 ندارند.« نیز»الف و ب  3
 الف: و در غیر الفاظ باشد. 4
 ت حمرت خجل و صفرت وِجل. الف: چون دالل 5

 یره.ب: چون داللت حمرت بر خجلت، و داللت صفرت بر وِجلت، و داللت سرعت نبض بر وجهی وجود وغ
 الف و ب: آنچه از. 6
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ازین حیثیت که تمام  ،لفظ است بر تمام معنى موضوع له داللتِ همطابق
 معناى حیوان ناطق. چون داللت لفظ انسان برهم 1موضوع له خود اوست،

 وزجهت که ج آناز  خود ،ى موضوع لهمعن ولفظ است بر جز ن داللتِو تضم
 2یا ناطق تنها.و ى حیوان تنها موضوع له اوست، چون داللت لفظ انسان بر معن

جهت که  از آنخود  3،موضوع له از و التزام داللت لفظ است بر معنى خارج
قابل علم و ى چون داللت لفظ انسان بر معن 4،ست خود اموضوع لهِ خارج الزمِ آن 

 کتابت. صنعت

 [فصل: ]داللت لفظ بر موضوع له

و  ،کند داللت – د وضعمجر به – ى موضوع له خودکه لفظ بر تمام معن پوشیده نیست
فهم جزء ممکن  یبواسطه آن که فهم کل ب ،بر جزء موضوع له خود نیز داللت کند

خود محتاج است به لزوم آن  ،موضوع له معنیکن داللت لفظ بر خارج یل باشد.ن
تى باشد که به حیثی 5الزم ن خارجبه این معنى که آ ؛خارج موضوع له را در ذهن

اگر چنین نباشد و  6،آن خارج نیز حاصل شود حاصل شود،هرگاه موضوع له در ذهن 
، مثل داللت اسد بر رجل شجاع، یعنی دائمى نباشد و ىآن لفظ را بر وى داللت کل

 7الزم نیست که اسد دائماً داللت کند بر وی.

ش علماى اُصول اما پی .تبر استمى معیو پیش اصحاب این فن، داللت کلى دا
بلکه  یست،ایشان شرط ن پیش لجمله کافى است. پس لزوم عقلىداللت فى ا ،و بیان

 8است. ندهلزوم فى الجمله بس

                                                            
 .ه اوستجهت که تمام موضوع ل آنخود از ب و ج:  1
 ب: و بر معنی ناطق تنها. 2
 ب: بر معنی خارج الزم موضوع له. 3
 خارج الزم موضوع له اوست. الف: از آن جهت که 4
 ندارند.« الزم»الف و ب  5
 : هرگاه موضوع له در ذهن درآید، آن خارج با موضوع له در ذهن درآید. ب 6
 تا پایان، تنها در نسخۀ الف آمده.« مثلِ داللت....» 7
 الف: کافیست. ج: پسندیده است. 8
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 [موضوع له بر اساس داللت قسام: ]افصل

باشد  هآنجا داللت مطابق ،گاه موضوع له لفظ بسیط باشد و او را الزم ذهنى نباشدهر
که از برای آن ،دبندصورت ن هبى مطابق ن و التزامکن داللت تضمیل .امن و التزبى تضم

  1ه باشد.داللت مطابق باشد و هرجا که وضع ،ندا ایشان تابع وضع

التزام جا داللت آن 2،دوَد و او را الزم ذهنى بُاشو اگر موضوع له لفظ بسیط ب
 . ند بى تضماشب

ن متضت جا داللآن ،نى نباشدب باشد و او را الزم ذهموضوع له لفظ مرک اگر و
 باشد بى التزام.

 فصل: ]داللت حقیقی و مجاز[

 4.را حقیقت خوانند لفظ آن ،خود استعمال کنند 3موضوع له لفظ را چون درو 
احتیاج ، و اینجا مجاز خوانند 5استعمال کنند ویخارج  یاو چون در جزء موضوع له 

 6به قرینه باشد.

 [فصل: ]لفظ مفرد و مشترک

 ،باشد مشترک خوانند تو اگر زیاد ،مفرد گویند درا چون یک موضوع له باش لفظ
  .احتیاج به قرینه باشد چون لفظ عین 7در هر معنىلکن و

، چون را مترادفان گویند آن ،، موضوع باشدعنىو اگر دو لفظ از براى یک م
 انسان چون خوانند، متباینان را آن 1ی باشد،و اگر هر یکى را موضوع له .انسان و بشر

 2.فرس و
                                                            

 : و هرجا که وضع هست، داللت مطابقه هست. ج 1
 گر موضوع له بسیط را الزم ذهنی باشد.الف: و ا 2
 : در تمام موضوع له. ج 3
 اش خوانند.الف: حقیقی 4
 : در جزء موضوع له خود و یا در خارج موضوع له خود استعمال کنند. ج 5
 : و آنجا محتاج به قرینه باشد برای عدم ارادۀ موضوع له اصلی. ج 6
 الف و ب: و در هر معنی. 7
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 [لفظ مفرد و مرکب: ]فصل

 مرکب و مفرد.دو قسم است:  3همطابق بطریق بر معنى لفظ دال

، و لت نماید بر جزء معنى مقصود وىب آن باشد که جزء لفظ وى دالمرک
 .«هرامى الحجار»چون  4داللتش مقصود بُوَد

ل آنکه او[ 1] .چهار قسم استبه چنین نباشد و این این  و مفرد آن است که
دوم آنکه جزء دارد ولکن آن جزء داللت ندارد [ 2] استفهام. ۀجزء ندارد چون همز

ن بر کیل 5،دارد بر معنی م آنکه جزء دارد و آن جزء داللتسی[ 3] ، چون زید.اصالً
نکه جزء چهارم آ[ 4] .در حالت علمیّتاهلل ، چون عبدجزء معنى مقصود داللت ندارد

مراد  بر آن جزء معنی داللتش و 6دارد، معنى مقصودجزء بر  تدارد و آن جزء دالل
 8باشد. انسانحیوان ناطق که علم داللت چون  7،یستن

 : ]اقسام لفظ مفرد[فصل

ناتمام  اگر لفظ مفردمعنی  زیرا که .کلمه و ادات ،: اسملفظ مفرد بر سه قسم است
ادات  آن را در این فن ،یا محکوم به شود ت ندارد که محکوم علیهیعنى صالحیباشد، 

که از آننیست  پس خالى ،ى وى تمام است. و اگر معنخوانندو در نحو حرف گویند، 
آن را کلمه گویند و در نحو اگر ندارد  ؛که محکوم علیه شود یا نه 9دارد آن تصالحی

 خوانند.آن را اسم  ت داردو اگر صالحی ،فعل خوانند

                                                                                                                                         
 علیحده موضوع له باشد. : اگر هر یک را ج 1
 فرس: اسب. 2
 ب و ج: بر معنی مطابقه. 3
 الف: داللت مقصودی. ب: و داللت مقصوده بود. 4
 الف و ب: آن جزء داللت دارد. 5
 الف: داللت بر معنی مقصود دارد. 6
یکن آن الف: لیکن داللت وی بر آن جزء مقصود نباشد، بلکه داللت کل لفظ بر کل معنی مراد باشد. ب: ول 7

 داللت جزء مقصود نباشد.
 الف و ب: چون حیوان ناطق که علم شخص انسانی باشد. 8
 : پس خالی نیست که صالحیت دارد. ب و ج 9
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 [ب: ]اقسام لفظ مرکفصل

 : تام و غیر تام. قسم است ب بر دولفظ مرک

 جا سکوتآن بر میعنى چون متکل ،آن است که بر وى سکوت صحیح باشد تام
کوم ى محبآنچنان انتظارى که با محکوم علیه باشد  ،مخاطب را انتظارى نباشد کند،

ق و ل صداگر فى نفسه محتم وم به باشد بى محکوم علیه. و مرکب تاممحک ، یا بابه
اگر  و .این عمده است در باب تصدیقات و –ه خوانند ر و قضیآنرا خب ،کذب باشد

مر و ن اچو شی خواه داللت کند بالذات بر طلب ؛آن را انشاء خوانند ،محتمل نباشد
و  .نانند آب و نداء و مچون تمنى و ترجى و تعجداللت نکند  و خواه ،نهى و استفهام

 محاورات معتبر است. در – انشاءیعنی  –این قسم 

: شود بهو این منقسم مى .آن است که بر وى سکوت صحیح نباشد ر تامو غی
 غالم» ، خواه به اضافه چونقید اول باشد دویمجزء  در وی ترکیب تقییدى که [1]

، راتعمده است در باب تصوقسم این  و، «حیوان ناطق»خواه به وصف چون  و« زید
 «.فى الدار و خمسة عشر»ترکیب غیر تقییدى چون  [2] و

 [به تصور و تصدیق ادراک معانى الفاظنسبت : ]فصل

و ادراک معانى مرکبات تامه  ،تامّهو ادراک معانى مرکبات غیر ،ادراک معانى الفاظ مفرد
  ه تصدیق باشد.نى خبر و قضیعامجموع تصور باشد. و ادراک م 1این – انشائیه

 و چون تصدیق 2.الفاظ چنانکه مناسب این مقام استاین است مباحث 
 .بیان احوال تصورات را مقدم داشتیماز این جهت  است، تصوربر  موقوف

 [ى و کلىئ: ]جزفصل

ن وقوع شرکت بین کثیریاز ر وى مانع هر چه در ذهن متصور شود، اگر نفسِ تصو
ع نباشد از و اگر نفس تصور وى مان 3، آن را جزئى حقیقى خوانند چون زید.باشد

                                                            
 ندارد.« این» الف و ج 1
 ب : چنانکه مناسب این مقام است که مناسب منطقیین است. 2
 ج: چون ذات زید. 3
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ن کثیرین را آاز  یو هر یک 1انسان. ى خوانند چونوقوع شرکت بین کثیرین، آن را کل
جزئى  نیز خوانند. و جزئى اضافى شاید که یو جزئى اضاف ،ى خوانندفردِ آن کل

کن جزئى یلحقیقى باشد چون زید قیاس به انسان، و شاید که کلى باشد فى نفسه 
 قیاس به حیوان. اضافىِ کلى دیگر باشد چون انسان

 [، یا نوع و جنسذاتیکلی حقیقی و کلی : ]فصل

یا  د باشد،خوتمام حقیقت افراد [ 1] یا خود، قیاس کنیم با حقیقت افرادچون ى را کل
 باشد. خارج حقیقت افراد خود  [3] یاباشد، جزء حقیقت افراد خود  [2]

چون انسان که  ،آن را نوع حقیقى خوانند ،تمام حقیقت افراد خود باشد آنکه
به  االایشان را از یکدیگر امتیاز نیست  و ،استو خالد بکر و  زید و عمر 2ماهیت تمام

 و چون نوعِ  .ت و حقیقت ایشان مدخل نداردنه که در ماهییمع مشخصۀعوارض 
هرگاه از . و دپس افراد وى متفق الحقیقه باش ،است خود ت افراداهیم تمامِ  3حقیقى

 ،پس نوع .شود 4ولقُنوع در جواب مَ ،ال کنندوس «ما هو»ه فرد وى یا از افراد وى ب
ما »هرگاه گویند  مثالً .متفق الحقیقه در جواب ما هو امور رکلى باشد که مقول شود ب

 .وَدجواب انسان بُ «؟ بکرٌما و عمرٌما زیدٌ و

 در منحصر آنرا ذاتى گویند، و  آن ،که جزء حقیقت افراد خود باشدآنو 
میان آن  تمام مشترک باشداگر  افراد حقیقتِ زیرا که آن جزءِ است. جنس و فصل

ترک آن است که میان و مراد به تمام مش .آن را جنس خوانند ،حقیقت و حقیقت دیگر
چون حیوان که تمام مشترک  5،خارج از آن نباشد مشترک ئیهیچ جز ،آن دو حقیقت

 زیرا که انسان و فرس با یکدیگر مشترک ،حقیقت فرس است میان حقیقت انسان و
و حسّاس و  ینام]جسم[ عاد ثالثه و چون جوهر و قابل اب ،یاربس اتِند در ذاتیا

  .، و حیوان عبارت از این مجموع استمتحرک باالراده

                                                            
 ج: چون مفهوم انسان و حیوان. 1
 یقت و ماهیت.ب: تمام حق 2
 ندارند.« حقیقی»الف و ج  3
 : مفعول قول است، یعنی گفته شده.  مَقول 4
 ب: هیچ جزوی یا خارج از آن نباشد. 5
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که از پس هرگاه  ،مختلفة الحقایقمیان امور  استتمام مشترک  ،و چون جنس
مثالً هرگاه از . ، جنس در جواب مقول شودسؤال کنند «ما هو»ه ب مختلفة الحقایق آن

ال در این وحیوان باشد زیرا که س وی جواب ،سؤال کنند «ما هو»ه فرس ب انسان و
 سوال و اگر از انسان تنها 2.حیوان است و آن ،است از تمام حقیقت مشترک 1حین
 در جواب نشاید بلکه جواب 4حیوان 3،باشد هاز تمام حقیقت مختص السو ،کنند

 .باشد «حیوان ناطق»

 [و فصل ]اقسام جنس

در  مختلفة الحقایقشود بر امور ول قُست که مَ یاکلى ،معلوم شد که جنسو از این جا 
 ،بعضى فوق بعضى ،ده باشدشاید که یک حقیقت را اجناس متعد و «.ما هو»جواب 

و فوق جسم نامى  ،است 5و فوق او جسم نامى ،چون حیوان که جنس انسان است
  .و فوق جسم مطلق جوهر است ،جسم مطلق است

ن را آ ،نس که جواب از جمیع مُشارِکات در آن جنس واقع شودآن ج حینئذ  و 
 چون یوان که هرچه با انسان در حیوانیت مشارکت داردچون ح ،جنس قریب خوانند

 بجوادر و آن جنس که  .جواب حیوان باشد ،را با انسان در سؤال جمع کنى او
 مشترک را جنس بعید خوانند چون جسم نامى که آن ،جمیع مشارکات واقع نشود

ت مقول باتاال از انسان با نوکن در جواب سیل ؛است میان انسان و نباتات و حیوانات
و هر  .شودال از انسان با حیوانات جسم نامى مقول نمىوشود و در جواب سمى

ن یک مرتبه باشد چوبه جنس که جواب از جمیع مشارکات در وى دو باشد بعید 
لى عو  ،به دو مرتبه باشد چون جسم مطلقو اگر جواب سه باشد بعید  ،جسم نامى
  هذا القیاس.

                                                            
 : سوال حینـئـذٍ. الف و ج 1
 ب: و آن حقیقت حیوان است. 2
 الف: سوال آن تمام حقیقت مختصۀ او باشد. 3
 ج: حیوان تنها. 4
را به « جسم»یا « جسم مطلق»به معنای جسم و اندام حیوانات بکار برده، و  را« جسم نامی»جرجانی اصطالح  5

 برد.معنای آنچه که از دو یا بیشتر از دو جوهر تشکیل یافته باشد و دارای طول و عرض و عمق باشد بکار می
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رب و اق ،عَِد اجناس را جنس عالى خوانند چون جوهر در مثال مذکورو اَب
 لى وو آنچه میان جنس عا .انند چون حیوان در این مثالاجناس را جنس سافل خو

 .ثالامى و جسم مطلق در این مط خوانند چون جسم نآن را جنس متوس ،سافل باشد

افراد تمام  حقیقتِ و اگر جزءِ  .این است بیان آن جزء که تمام مشترک است
ند از غیر، تمیز کحقیقت را تمیز  جزء زیرا که آن د،آن را فصل خوانن ،مشترک نباشد

چون ناطق که مخصوص است به  ،مشترک نباشد اصالً جزء خواه آن[ 1] 1؛جوهرى
و این را فصل  ،ات تمیز کندماهی ان. پس این حقیقت را از همهحقیقت افراد انس

که وى نیز ممیّز  ،ا تمام مشترک نباشدام ،و خواه مشترک باشد [2] 2.قریب خوانند
 4.، و این را فصل بعید خوانند، چون حسّاساز بعضى ماهیات 3حقیقت شود

 مقول شود باشد که پس او کلى ،زى است جوهرىفصل ممی ه، چونو بالجمل 
َهِره.ي  ُهَو فء  ي  َایُّ َش  » در جواب  « َجو 

 [: ]معانى نوعفصل

که  5است و آن ماهیتى گویند،را نوع اضافى  ست که آنابدان که نوع را معنى دیگر 
، چون انسان که مقول «ما هو»ت دیگر در جواب ر ماهیشود بر وى و بجنس مقول 

  «.ما هو» شود بر وى و بر فرس، حیوان، در جوابِمى

و شاید که نباشد چون  ،وع حقیقى باشد چنانکه گفتیمو نوع اضافى شاید که ن
نوع اضافى جسم مطلق  که و جسم نامى ،حیوان که نوع اضافى جسم نامى است

 1و جسم مطلق که نوع اضافى جوهر است. ،است

                                                            
 ب: تمییز جوهری، نه عرض. 1
ارکات او در جنس بعید، چون ناطق که زیرا که تمیز میکند ماهیت را از مش»:  در حاشیۀ الف نگاشته شده 2

 «تمیز میکند ]انسان را[ از جمیع مشارکات او در حیوانیت.
 ب: که وی نیز تمیز حقیقت کند. 3
زیرا که تمیز میکند ماهیت را از مشارکات او در جنس بعید، چون حساس که »:  در حاشیۀ الف نگاشته شده 4

 «جسم نامی، و جسم مطلق، و جوهر چون جمادات و نباتات. تمیز میکند انسان را از بعضی مشارکات او در
 الف: حقیقتی است. 5
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 ]کلی عَرَضی[

خصوص به یک حقیقت باشد آن را اگر م 2،خارج حقیقت افراد باشدى که و اما آن کل
باشد که در  پس او کلى .و حقیقت را تمیز کند از غیر، تمیز عَرَضىو ا ،ه خوانندخاص

و اگر  .نسبت به انسان 3، چون ضاحکمقول شود« ضهَر َع  يهو ف اّی شیء  »جواب 
که « ءشى ما»چنانکه  خوانند آن را عرضِ عام ،مشترک باشد میان دو حقیقت یا بیشتر

 . اتمشترک است میان انسان و حیوان

نوع و جنس و فصل و خاصه و عرض  4:قسمشد در پنج پس کلیات منحصر 
 .عام

 [: ]اقسام معرففصل

 :ف بر چهار قسم استمعر

، چون حیوان قریبب باشد از جنس قریب و فصل حد تام، و آن مرک :لاو
 ناطق در تعریف انسان.

، چون جسم و آن مرکب باشد از جنس بعید و فصل قریب ،ناقص حد :میدو
 یا جوهر ناطق در تعریف انسان. ،طقیا جسم نا ،نامى ناطق

، چون حیوان هو آن مرکب باشد از جنس قریب و خاص ،رسم تام :مسی
 ضاحک در تعریف انسان.

 ، چون جسمِ و آن مرکب باشد از جنس بعید و خاصه ،رسم ناقص :چهارم
و شاید که رسم  .یا جوهر ضاحک در تعریف انسان ،یا جسم ضاحک ،ضاحک نامىِ

 در تعریف انسان.  5«ضاحک موجود»، چون از عرض عام و خاصه ناقص مرکب باشد

                                                                                                                                         
امى است، و جسم نامى که نوع جسم است، و جسم که جسم ن که نباشد چون حیوان که نوع و شاید:  الف 1

 .جوهر استنوع 
 : که از حقیقت افراد خارج است. الف و ب 2
 : خندان. ضاحک 3
 : در پنج چیز. ب 4
 ماشیِ ضاحک.:  ج 5
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 ند.خوان «حد» عرف را با جمیع اقسامو عربیه، مُ و بیان و نزد اهل اصول

 [در تعریفات مجاز و مشترک کاربرد: ]فصل

وقتى که قرینه  اال باشد،جایز ن ه و مشترکاستعمال الفاظ مجازیدر تعریفات،  1بدانکه
 .واضحه باشد

 [دانستن حقائق موجودات: ]فصل 

تمیز کردن  و – انسان و فرس و مانند آن چون –ات بدان که دانستن حقایق موجود
ها در غایت اشکال آن واصو میان اعراض عام و خ این حقائقمیان اجناس و فصول 

و  ،همیز کردن میان اجناس و اعراض عامو ت ،همفهومات اصطالحیا دانستن و ام .است
و  حرفها آسان است، چون مفهوم کلمه و اسم و فعل و آن خواص میان فصول و

 2معرب و مانند آن.

 [مباحث تصدیقات: قضیهفصل: ]

همچنانکه  3شروع کردیم در مباحث تصدیقات. ،راتن فارغ شدیم از مباحث تصوچو
یکى بیان موصل به تصور که آن  ؛محتاج بودیم به دو چیز ،هدر تحصیل تصورات نظری

بیان کلیات خمس که قول شارح از آن  و دیگر ،اقسام اربعه خود ااست ب 4قول شارح
یکى بیان [ 1] :محتاجیم به دو چیزنیز یل تصدیقات نظریه در تحص ؛شودب مرک

بیان قضایا که حجت  [2] و دیگر ،اقسام خود اموصل به تصدیق که آن حجت است ب
 ت.شد بر مباحث حجاحث قضایا مقدم باناچار است که مب پس است.ب از آن مرک

قولى است که صحیح باشد تصدیق و تکذیب قائل وى.  قضیه :گوییمپس مى
نسبت  ،محکوم به ،محکوم علیه :ب است از چهار چیزقضیه به حسب معنى مرک

 و فرق میان نسبت حکمیه و حکم در صورتِ  .و حکم به ایجاب یا به سلب ،هحکمی

                                                            
 ندارند.« بدانکه»ب و ج  1
 الف: چون مفهوم کلی اسم و فعل و حرف و فاعل و مفعول و غیر آن. 2

 ب: چون مفهوم کلمه و اسم و فعل و ادات و معرب و مبنی و منصرف و مانند آن.
 : پس وقت شروع در مباحث تصدیقات. ب 3
 یعنی، مُعرف. 4



 رسالۀ کبری )جرجانی( 54

که شک در وى  زیرا ه،و حکم ن ،ستاشود که آن جا نسبت حکمیه میشک ظاهر 
 نیست. است و حکم

 [: ]اقسام قضیهفصل

 حکوممکه  زیرا .ه منفصلهو شرطی ،ه متّصلهو شرطی ،ه: حملیقضیه بر سه قسم است
ملیه را ح ، آن قضیهباشد مفرد د یا در حکمِباشمفرد  اگرعلیه و محکوم به در قضیه 
 و .«یستزید قائم ن»ه چون البس و خواه« زید قائم است»خوانند؛ خواه موجبه چون 

 ه خوانند.اشد، آن را قضیه شرطیبن در حکم مفردیا  ]نباشد[ مفرداگر 

جبه خواه مو ،صله خوانندشرطیه مت را قضیهپس اگر حکم به اتصال است، آن 
 که گویىخواه سالبه چنانو  ،«استروز موجود  طالع است،اگر آفتاب » چنانکه گویى

 «. تاب طالع باشد شب موجود باشدنیست چنین که اگر آف»»

ه وجبخواه م ،ه منفصله خوانندآن قضیه را شرطی ،و اگر حکم به انفصال است
نیست » و خواه سالبه چنانکه گویى ،«این عدد یا زوج است یا فرد»چنانکه گویى 

 «.ب از واحدن که این عدد یا زوج باشد یا مرکچنی

 [اطالق قضیه بر سلبفصل: ]

 ۀو بر سوالب بواسط ،صله و منفصله بر موجبات ظاهر استمت اطالق حملیه و
 با موجبات در اطراف. است مناسبت

 [و اجزای آن قضیۀ حملیهفصل: ]

لفظ که و آن  .و محکوم به را محمول گویند،حملیه موضوع  ۀمحکوم علیه را در قضی
در  « وَهُ» آن را رابطه خوانند چون لفظ  1،معاًو حکم ه نسبت حکمیداللت کند بر 

و « زیدِ دبیر»در  وحرکتِ کسره ،«زید قائم است»در  «است» و لفظِ ،«زیدٌ هو قائمٌ»
  «.چنین زیدِ»

آن را رابطه  موضوع و محمول،میان  بالجمله هر چه داللت کند بر ربط و
 خوانند.

                                                            
 کمیه معاً.: داللت کند بر حکم و نسبت ح ب و ج 1
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 .را تالىو محکوم به  گویند ممحکوم علیه را مقد ،هشرطی ۀو در قضی

 [محصوره و شخصیه ایای: ]قضفصل

ن خوانند چو هآن قضیه را شخصی ،ه اگر جزئى حقیقى باشدحملی ۀموضوع در قضی
ت کمی پس اگر بیان ،ى باشدو اگر کل .«زید نویسنده نیست» و «زید نویسنده است»

ان انس» و «انسان نویسنده است»ه را مهمله خوانند چون آن قضی ،افراد نکرده باشد
  .«نویسنده نیست

 ن برو ای ،آن قضیه را محصوره خوانند ،ت افراد کرده باشدیو اگر بیان کم
  ، موجبۀ جزئیه، سالبۀ کلیه، سالبۀ جزئیه.هکلی ۀ: موجباستچهار قسم 

 [اعتبار قضایای محصورهفصل: ]

 ئیهجز ت قضیۀ محصورۀ، و قضیه مهمله در قوقضایاى شخصیه در علوم معتبر نیست
 ات اربعه است.پس قضایاى معتبره در علوم، محصور .است

 [قضایای سلبیۀ معدوله و سلبیۀ محصله: ]فصل

 1همعدول را هشود، آن را قضیواقع محمول  جزءِ ۀ حملیهحرف سلب چون در قضی
خوانند  2و اگر جزء وی واقع نشود، آن را محصله«. زید نانویسنده است»خوانند چون 

 «.نیست زید نویسنده»چون 

و اگر جزء هردو لۀ الموضوع گویند. و اگر جزء موضوع شود، آن را معدو
 3شود، آن را معدولۀ الطرفین گویند.

                                                            
 ب: معدولۀ المحمول. 1
 ب: سالبۀ محصله. 2
 اضافه گردید.« ب»این جمله در الف و ج وجود ندارد. از روی نسخۀ  3
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 [مطلقنسبت محمول به موضوع: ضروری، ممکن، دائمی و فصل: ]

که ضرورى  شاید –به ایجاب و خواه به سلب  خواه – موضوع همحمول ب نسبتِ
 حیوان   انسان   کّل  »چون  ضروریه خوانند ۀآن را قضی وَد؛مستحیل االنفکاک بُیعنى  ،باشد

1نسان بحجرمن اإل بالضرورة وال شیء     .« بالضرورة 

از  سلب ضرورت [1: ]، و خالی نیست کهسلب ضرورت باشده و شاید که ب
 خاصه گویند ۀآن را ممکن پس ،است، یعنی طرف موافق و طرف مخالف هر دو طرف

را و سلب کتابت ثبوت کتابت مر انسان  عنیی ،«کل انسان کاتب باالمکان الخاص» چون
، یعنی سلب «نسان بکاتب باالمکان الخاصوال شیء من اإل»از انسان ضروری نیست چون 

موجبه و سالبه را معنى  2.کتابت از انسان و ثبوت کتابت مر انسان را ضروری نیست
یعنى ثبوت کتابت و سلب کتابت هیچکدام انسان را ه، خاص ۀدر ممکن یکى است

  3.ضرورى نیست

 ، وکه آن طرف مخالف حکم است باشد از یک طرفسلبِ ضرورت[ : 2]یا و
بت از کتا سلب یعنى ،«کل انسان کاتب باالمکان العام»آن را ممکنه عامه گویند چون 

وت ى ثب، یعن«نسان بکاتب باالمکان العاموال شىء من اإل»چون  انسان ضرورى نیست
 .انسان را ضرورى نیستمر کتابت 

 اعتبارِبى ،یعنى همیشگى ،به موضوع به دوام باشدو شاید که نسبت محمول 
 لفلکاوال شىء من  ،کلّ فلک متحرّک دائماً» چون دائمه خوانند . و آن راضرورت

 .«بساکن دائماً

ن چو خوانند ۀ عامهوآن را مطلق ،یعنى فى الجمله ،بالفعل باشد و شاید که
 «.انسان کاتب است بالفعل»

                                                            
 ج: بشجر. 1
 های ب و ج، متن اینگونه مختصر آمده: : این پاراگراف از روی نسخۀ الف تصحیح گردید. در نسخه ب و ج 2

مکان تب باالانسان کا کل» چونطرف، و آن را ممکنۀ خاصه گویند  و شاید که به سلب ضرورت باشد از هر دو
 «.وال شیء من االنسان بکاتب باالمکان الخاص، الخاص

 در الف نیامده، و تنها در ب و ج تذکر رفته.« ضروری نیست»الی « موجه و سالبه را....»از  3



 57 سه رساله در منطق

 [حملیه ۀ: ]عکس قضیفصل

بر  محمول،را  وضوعسازى و م وضوعرا محمول حملیه آن باشد که م ۀضیعکس ق
  .ه ایجاب و سلب و صدق و کذب اصلى محفوظ باشدوجهى ک

 نسان  کلُّ ا» که مثالً هرگاه ،شودجزئی منعکس مى ۀبه موجب کلی ۀپس موجب
  .شودمیصادق « بعض الحیوان انسان» ،دآیصادق « َحیوان  

وان بعض الحی»چون  ، مثالًوجبه جزئی منعکس شودبه م جزئیهمچنین موجبه 
ا هم بزیرا که موضوع و محمول  ،صادق آید «نسان حیوانبعض اإل» ،صادق آید« انسان

 .موضوع یاتمتالقى شده اند در ذات

 ۀب، و سالدیایعکس کلى صادق نپس ، از موضوع باشد و شاید که محمول اعم
« جران بحنسال شیء من اإل»مثال هرگاه  .چون ضروری باشد کَنَفْسها منعکس شود کلی

  .صادق شودنیز « نسانإمن الحجر ب ال شیء» ، عکس ویصادق باشد

ت و صادق اس« نسانیس بعض الحیوان بإلَ »زیرا که  ،جزئیه عکس ندارد ۀسالب و
 صادق نیست.« نسان بحیوانلیس بعض اإل»

 [هفصل: ]نقیض قضی

تى ثیبه حی وده،مخالف ب و ایجاب سلب که با وى در استدیگر  ۀ، قضیهقضی نقیضِ
کذب هر یک لذاته مستلزم و  ،باشد یهریک لذاته مستلزم کذب دیگرکه صدق 
 .باشد یصدق دیگر

ه زئیجموجبه  ،هو نقیض سالبه کلی .سالبه جزئیه باشد ،موجبه کلی پس نقیضِ
 .است
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 [قضایای شرطیۀ متصله و شرطیۀ منفصلهفصل: ]

اتصال یا سلب اتصال ضرورى  ایجاب ه باشد اگرلزومی[ 1] 1:متصلهشرطیۀ  ۀقضی
ضرورى  در وی صالسلب ات یااتفاقیه باشد اگر اتصال [ 2و ] ؛تگذش چنانکه – باشد
 .نباشد

 و عدم بوده،ه باشد اگر انفصال در وجود حقیقی [1] 2:منفصله ۀ شرطیۀو قضی
 یا .دنمرتفع نشو د ونیعنى هر دو مجتمع نشو ،«این عدد یا زوج باشد یا فرد»چون 

این چیز یا » ویىچنانکه گ است و بس،جمع باشد اگر انفصال در وجود ال مانعة [2]
 مانعة[ 3. یا ]کن ارتفاع شایدیلد نمجتمع نشوباهم یعنى هر دو  ،«شجر است یا حجر

زید در دریاست یا غرق »چنانکه گویى  و بس، باشد اگر انفصال در عدم باشد الخلو
 شاید. کن اجتماعیل ر دو مرتفع نشوندیعنى ه ،«شودنمى

 [فصل: ]تناقض و عکس

 شود.ات معلوم مىحملی عکس در شرطیات بر قیاسِ تناقض و

 [فصل: ]اقسام حجت

 ت بر سه قسم است:حج

ى چنانکه گوی ،جزئى حال هکه آن استدالل است از حالِ کلى ب ،یکى قیاس
حال  بهپس استدالل کردى . «، فکل انسان جسمحیوان جسم کل انسان حیوان، و کل»

 که انسان است. وی بر حال جزئى ،ى استحیوان که کل

چنانکه  ،ىتدالل است از حال جزئیات بر حال کلکه آن اس ،م استقراءیدو
پس  3،غجنبانند در حال مَضاسفل را مى ر یک از انسان و طیور و بهائم فکه»گویى 

                                                            
 ندارند.« شرطیه»ب و ج  1
 ندارند.« شرطیه»ب و ج  2
 خائیدن.مضغ: جویدن،  3



 59 سه رساله در منطق

که انسان و  حیوان اتال جزئیح بهاستدالل کردى  1پس «.دجمیع حیوان چنین باش
 ى ایشان است.بر حال حیوان که کل ،طیور و بهائم است

چنانکه گویى  2،بر حال جزئى یاتستدالل است از حال جزئو آن ا ،سیّم تمثیل
 3.«مسکرند جزء و هر دو ،که خمر حرام استزیرا نبیذ حرام است »

 [قیاسفصل: ]

 تحصیلِ  بابِ پس عمده در .باشد مفید یقینو قیاس  ،باشند و تمثیل مفید ظن 4استقراء
 است.قیاس  تصدیقات

 یقول 5لذاتهباقول مؤلف از قضایا که الزم آید از وى  آن عبارت است از و
م حادث است، پس عال است متغیر چهعالَم متغیر است، و هر»دیگر، چنانکه گویى 

 «. حادث است

 ۀتیجننتیجه یا نقیض که در وى  ،اقترانى [ یکی1] و قیاس بر دو قسم است:
تیجه یا که در وى ن ،م استثنائىیدو[ 2] مذکور شد. چنانکه – بالفعل مذکور نباشد

 ؛اشدبحیوان  است،اگر این آدمى »چنانکه گویى  ،بالفعل مذکور باشد ۀنقیض نتیج
 «نیست. پس آدمى ،کن حیوان نیستیل»]یا[ « بُوَدپس حیوان  ،آدمى است]چون[ کن یل

 [حملی ترانىقیاس اق: ]فصل

 . حملى باشدغیریا  6؛از حملیات صرف باشد ب، یعنى مرکی بُوَدیا حمل ،قیاس اقترانى

، زیرا ن چهار نوع استایو  .پس بر وى اقتصار کنیم، تر استل ظاهرو قسم او
طى که او را به متوس افتد، احتیاج که نسبت میان موضوع و محمول چون مجهول باشد

بت میان موضوع و محمول معلوم وى نس ۀ، تا بواسطاشدبنسبت  قضیه با هردو طرف
                                                            

 الف: پس به مضغ. 1
 : از حال جزئی بر حال جزئی دیگر. الف 2
 : هردو مسکر اند. ب 3
 : استقراء جزئی. ب 4
 : لذاته. ندارد. ج« بالذاته»الف  5
 ب: مرکب باشد نقیض نتیجه از حملیات صرف. 6
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انند و محمول چنانکه موضوع مطلوب را اصغر خو ،ط خوانندو آن را حد وس. شود
 .وى را اکبر خوانند

را شکل اول  آن 1ا،موضوع شود اکبر ر ورا  محمول شود اصغر وسطپس اگر ا
 ،محمول شودهردو را اگر  و .آن را شکل رابع خوانند ،و اگر عکس این باشد .خوانند

 .، شکل ثالث خوانندهردو را اگر موضوع شود و .شکل ثانى خوانند

 [فصل: ]شروط اشکال اربعه

 – 3مشتمله بر اصغر ۀقضی یعنى –وى  آن است که صغراى 2را شرط شکل اول
مشتمله بر  ۀقضی یعنى –و کبراىِ وى  ،در اوسط مندرج شود 4تا اصغر ،باشد موجبه

پس صغراى شکل  .شود به یقین به اصغرمتعدی اشد تا حکم از اوسط ب هلیک – 5اکبر
 در چهار است وى منحصر ۀوب منتجرو ض باشد، هو کبراى وى کلی ،باشد اول موجبه

 :چیز

 .استکلی  ۀموجب ۀموجبتین کلیتین نتیج[ 1]

 .است جزئی ۀموجب ۀ، نتیجکبرى ۀکلی ۀصغرى با موجب ۀجزئی ۀموجب[ 2]

 است. کلی ۀسالب ۀنتیج ،کبرى کلی ۀی صغرى با سالبکل ۀموجب [3]

 است.جزئیه  ۀسالب ۀتیجن ،کبرى ۀکلی ۀصغرى با سالب ۀجزئی ۀموجب[ 4]

 منتجِ محصوراتِ اربع است. شکل اول،پس 

 د به ایجاب و سلب،آن است که مقدمتین وى مختلف باش شکل ثانىو شرط 
ین ا ۀجو ضروب منت .ه باشدکلی و کبراى وى ،و دیگرى سالبه باشد یعنى یکى موجبه

 نیز چهار است: شکل

                                                            
 ج: حد اوسط محمول شود اصغر را، موضوع اکبر را. 1
 : شرطِ انتاج. ج 2
 ای که مشتمل بر اصغر است.قضیه: یعنی  ج 3
 ب: تا افراد اصغر. 4
 ای که مشتمل بر اکبر است.: یعنی قضیه ج 5
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انکه ، چناست هکلی ۀسالب ۀرى، نتیجکب ۀکلی ۀسالب وصغرى  ۀکلی ۀموجب[ 1]
 د. باشن« ا« »ج»پس هیچ از  ،نیست« ب« »ا»است و هیچ از « ب« »ج»همه : گویى

 ،است« ب« »ا»نیست و همه « ب« »ج»چنانکه گویى: هیچ از  1،آن عکسِ [2]
 نیست.« ا« »ج» یچپس ه

چنانکه  2جزئیه باشد، ۀسالب ۀنتیج ،کبرى ۀکلی ۀسالب وصغرى  ۀجزئی ۀموجب[ 3]
 نیست.« ا« »ج»پس بعض  ،نیست« ب« »ا»است و هیچ از « ب« »ج»بعض  :گویى

چنانکه  3جزئیه باشد، ۀسالب ۀنتیج ،کبرى ۀکلی ۀصغرى با موجب ۀجزئی ۀسالب [4]
 .نیست« ا« »ج»، پس بعض است« ب« »ا» نیست و همه« ب« »ج» : بعضگویى

 4بۀ کلیه ویا سالبۀ جزئیه.سال باشد مگرشکل ثانى ن ۀپس نتیج

 و یکى از مقدمتین ،وى موجبه باشد آن است که صغراى شکل ثالثو شرط 
سه منتج ایجاب جزئى است و سه منتج  ؛وى شش استو ضروب  باشد. هوى کلی

 . سلب جزئى

 است:که منتج ایجاب جزئى آن سه 

« ا« »ب»و همه است « ج« »ب»همه  :چنانکه گویى ،یتینلموجبتین ک[ 1.1]
 است.

« ب»بعض  :چنانکه گویى 5ه و کبری موجبۀ کلیه،جزئی ۀموجب [ صغری.21]
 است.« ا« »ب»است و همه « ج»

« ب»همه  :چنانکه گویى 1،جزئیه ۀکلیه و کبرى موجب ۀصغرى موجب [1.3]
  .است« ا« »ب»است و بعض « ج»

                                                            
 : آنکه صغرای وی سالبۀ کلیه باشد و کبری موجبۀ کلیه. الف 1
 را ندارند.« جزئیه باشد ۀسالب ۀنتیج»الف و ب  2
 را ندارند.« جزئیه باشد ۀسالب ۀنتیج»الف و ب  3
 ۀ شکل ثانی نیست ااِل سالبه، اِمّا کلیه و اِمّا جزئیه.ب و ج: پس نتیج 4
 الف: موجبۀ جزئی صغری با موجبۀ کلیۀ کبری. 5
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ج و آن سه که منت است.« ا« »ج»این هر سه ضرب این است که بعض  ۀنتیج
 :سلب جزئى است

« ج» «ب»همه  :چنانکه گویى ،کبرى ۀسالبه کلی باصغرى  ۀکلی ۀموجب[ 2.1]
 نیست.« ا« »ب»است و هیچ از 

« ج» «ب»بعض  :چنانکه گویى ،کبرى کلی ۀسالب باجزئی صغرى  ۀموجب [2.2]
 نیست.« ا» «ب»است و هیچ از 

« ج« »ب»همه  گویی: چنانکه ،کبرى جزئی ۀسالب باموجبه کلی صغرى [ 2.3]
 .نیست« ا« »ب»است و بعض 

 .نیست« ا« »ج»ضرب این است که بعض نتیجه این هر سه 

شود بُوَد، و تحصیل نتیجه از وی میسر نمیبعید از طبع  شکل رابعچون و 
 2.مگر به تعسر، آن را ترک کردیم

 تثنائی[]قیاس اس

 م انفصالى.یدو ،صالى: یکى اتا قیاس استثنائى بر دو قسم استو ام

، یعنی اثبات ه با وضع مقدملزومی ۀاتصالى آن است که مرکب باشد از متصل
 ،اگر این جسم انسان باشد» :چنانکه گویى 4،و آن را نتیجه وضع تالى باشد 3مقدم،

ه با ا مرکب باشد از متصله لزومیی «.باشد پس حیوان ،انسان است کنیل ،حیوان باشد
کن او حیوان یل» :در مثال مذکورگویی چنانکه  ،رفع مقدّم باشد نتیجۀ وی ،رفع تالى

 .«باشدپس انسان ن ،نیست

 آن و جزئیناله با وضع احد حقیقی ۀمرکب باشد از منفصلیا [ 1]، و اما انفصالى
د رفع احمنفصلۀ حقیقیه با مرکب باشد از یا [ 2] ،دیگر باشد رفعِ آن جزء را نتیجه

                                                                                                                                         
 الف: موجبۀ کلیۀ صغری با موجبۀ جزئیۀ کبری. 1
 ب و ج: و شکل رابع بعید است از طبع، پس آن را نیاوردیم. 2
 ندارد.« یعنی اثبات مقدم»الف  3
 د.الف: نتیجۀ وی وضع تالی باش 4



 63 سه رساله در منطق

چنانکه . پس نتیجه او را چهار باشد، نتیجه وضع جزء دیگر باشد و آن راجزئین ال
زوج است پس فرد نیست، لیکن  کنی، لاستاین عدد یا زوج است یا فرد » :گویى

زوج نیست پس فرد است، لیکن فرد نیست پس زوج است، لیکن فرد است پس زوج 
  نیست.

 او را جهنتی؛ جزئینالالجمع با وضع احد  مانعة ۀاز منفصلاشد [ ویا مرکب ب3]
ر است این جسم یا شج»: چنانکه گویى ،دو است نتیجۀ اوپس  .رفع جزء دیگر باشد

 «.شجر است پس حجر نیست است پس شجر نیست، لیکن حجر کنی، لیا حجر

جه ا نتیر ؛ آنجزئینالالخلو با رفع احد  مانعةب باشد از منفصله و یا مرک[ 4]
شجر الیا  چیزاین »: چنانکه گویى ،نیز دو است ۀ وینتیج . ووضع جزء دیگر باشد

شجر کن حجر است پس الیل ،حجر باشدکن شجر است پس الی، لاست یا ال حجر
 «باشد.

 

 .تمت الرسالة الکبری
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