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 گوهر مرادکتاب فلسفی با تکیه بر  تطبیق منطق در کالم عقلی
 

 1نجفیحسین محمد االسالمت حج
 2عرفان جدیدی

 :چکیده
ی ترین آنها کالم عقلی فلسفهای مختلفی بوده است که متقنها دارای روشعلم کالم در طول قرن

است که به دست متکلمان شیعی بنا شده است. از آنجا که فلسفه یکی از منابع مهم این روش است، 
م منطق فلسفی نقشی بی بدیل دارد. فراگیری عل منطق نیز که ابزار فلسفه به شمار می آید در کالم

فلسفی و علوم دیگر ضروری است و این امر جز با تسلط بر مطالب و به -برای آموختن کالم عقلی
کارگیری آنها محقق نمی شودو یکی از بهترین مجال های تطبیق قواعِد منطقی، فلسفه و کالم فلسفی 

 است.

 
منطق، فیاض الهیجیفلسفی، تطبیق  کالم عقلی :واژهکلید

                                                                        
 . استاد ادبیات عرب و کالم در مدرسه علمیه آیت الله بهجت)ره(. 3
 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره(. 1931دیر سال . طلبه پایه سوم و پژوهشگر شایسته تق9
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 مقدمه

بدون نگاه پژوهشی و کاربردی داشتن در هر 
های دانش پژوه کم فایده است زیرا علمی، تالش

ره اند که ثمهایی گسسته و مبهماندوخته او گزاره
 عملی نخواهند داشت.

قواعد پیچیده و تا حدودی خشک و دور از عرف 
منطق است ذهن ها را نسبت به کارایی این علم 

دبین کرده است. در این باره باید دانست لزومی بر ب
عرفی بودن این قواعد نیست و مهم این است که 
بتوان با تسلط بر آنها، مجال جریان هر کدام را 

های متداول اطراف خود را تشخیص داد و گزاره
 طبق آنها صحت سنجی کرد.

ما آیا این کار به آسانی صورت می پذیرد؟ آیا ا
حتی هر گزاره ای را به شکل منطقی توان به رامی

بدل ساخت؟ آیا قواعد مذکور درکتب منطق و 
حداقل در کتب متداول فعلی، هیچ خللی ندارند و 
می توان به پشتوانه آنها وارد میدان شد؟ این سوال 
ها باید پاسخ داده شوند تا مسیر پیش رو در پرتو واقع 

 بینی روشن گردد.

یک علم آلی و منطق طبق جمله ای کلیشه ای 
ابزاری است که میدان های وسیع و اصلی آن 
فلسفه و کالم اند. در این میان دو کتاب کالمی مال 
فیاض الهیجی یعنی گوهر مراد و سرمایه ایمان به 
دلیل تسلط ایشان بر حکمت و منطق از ساختار 

بسیار عالی برخوردار است. حتی خود مصنف در 
مطالب منطقی  ابتدای هر دو کتاب خالصه ای از

کند زیرا مطالب کتابش برپایه آنها استوار را ذکر می
است. در ادامه قواعد منطق در کتاب گوهر مراد اثر 

( بررسی خواهند شد تا 9115مال فّیاض الهیجی)م
نمونه ای باشد برای به کارگیری منطق واز آنجا که 
سرمایه ایمان در حقیقت خالصه گوهر مراد است 

 شده است.  از آن چشم پوشی

فلسفی در روشهای  گفتار اول: روش عقلی
 علم کالم و یافتن جایگاه منطق در آن

بحث از منطق در علم کالم به تنهایی رخ نمی 
دهد. یعنی باید دانست که در این علم روشی به نام 
روش منطقی وجود ندارد تا به دنبال کتاب هایی که 
 طبق آن نوشته شده اند بود و شروع به بررسی
قواعد کرد. زیرا اصول کلی آن حتی در محاورات 
عادی هم یافت می شود و استفاده از جزئیات آن و 
بکارگیری اصطالحاتش تابع روش عقلی و 

 مخصوصا فلسفی در کالم است. 

پس در ابتدا باید به دنبال روش عقلی یا بطور دقیق 
تر روش فلسفی بود زیرا متکلم فلسفی برای اثبات 

جز اقامه برهان ندارد و در اینجا  سخن خود چاره
بحثی تاریخی و پر فراز و نشیب وجود دارد که بسیار 
درباره آن قلم زده شده است که می توان در مقام 
 نتیجه گیری به طور خالصه مطالبی را بیان نمود.
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در آغاز شروع مباحث کالمی که دقیقا معلوم نیست 
ولی بی تردید در همان صدر اول بطور جدی و 

، 1شده استخصوصا توسط خوارج پیگیری می
محور مباحث، استشهاد به آیات و کالم نبوی بوده 
و هرکس طبق برداشت خود به ارائه عقایدش می 

 ق(951پرداخته است. تا اینکه احمد بن حنبل)م
کالم نقلی را با بی توجهی کامل به عقل پایه گذاری 
 کرد و عقل را فقط به عنوان مفتاح شریعت معرفی
کرد. پیروان این روش به حنابله یا اهل حدیث 

 2مشهورند.

اما معتزلیان که پس از دوره های ابتدایی خود)از 
هجری تا حدود یک قرن( با همان روش  91سال 

تمثیل  رایج اصول پنجگانه خود را تثبیت می کردند، 
با شکل گیری نهضت ترجمه در زمان مأمون 

 کردند و این عباسی، آثار عقلی یونان را مطالعه
سرآغازی بود برای ورود مباحث عقلی به کالم و 
شروع مخالفتهای نص گرایان با آنها به غرض 

 3جلوگیری از بدعت و ورود کفریات به دین.

 ق( و551در ادامه این درگیری، اشعری)م
ق( سعی بر برقراری اعتدال بین 555ماتریدی)م

                                                                        
. ساختار 1914. دیباجی، سید محمدعلی. زمستان3

 . 201-115. صص91فلسفی کالم. قبسات. ش
. روش شناسی 1915. علوی، سید محمد حسین. پاییز9

 .114ـ31. ص9علم کالم. معارف عقلی. ش

نص گرایی و عقل گرایی  داشتند که در این بین، 
اشعری با عقل پسند کردن عقائد اهل حدیث جانی 
دوباره به آنان بخشید. به عنوان مثال برای توجیه 

 نظریه جبر بحث کسب عمل را مطرح کرد.

ق( و ابواسحاق 115قاضی ابوبکر باقالنی)م
ق( نیز این مسیر را پیش بردند تا 199اسفراینی)م

نوبت به غزالی رسید. وی در ابتدا به خوبی کالم 
ری را استوار ساخت و مباحث عقلی بسیاری در اشع

آن وارد نمود و تغییراتی هم در مبانی اولیه اهل 
حدیث ایجاد کرد ولی در انتهای عمر خویش با نفی 
کردن نقش فلسفه و کالم در وصول به حقیقت به 
تصّوف و عرفان گرایید و ساحت کالم را فقط دفاع 

 4دانست نه راهبری.

ق( با کتب خود از 313شد)مها ابن ر با همه این
ساحت عقل دفاع کرد و در تحوالت بعدی کالم 
اشعری اثر بیشتری برجا نهاد تا وقتی مجال به 
متکلمین بعدی اهل سنت چون فخر 

 ق( و133ق(، قاضی عضد ایجی)م313رازی)م
ق( می رسد شعله عقل 115سعدالدین تفتازانی)م

 5گرایی روز به روز پرفروغ تر شده است.

. ساختار 1914. دیباجی، سید محمدعلی. زمستان9
 .201ـ115. ص91م. قبسات. شفلسفی کال

 . همان.4
 . همان.5
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ی به دلیل آمیختگی بسیار این مباحث با از سوی
یکدیگر و فقدان مبنای تفکری و نظم در مباحث 
فلسفی آنها، هرکس تالش می کند با ارائه فکری 
منسجم همه را از سردرگمی نجات دهد. به طور 
کلی مخصوصا در معتزلیان استفاده از فلسفه بطور 
مقطعی و استحسانی بود که به دالئلی مثل نداشتن 

ل هستی شناسی که برای یک نظام فلسفی اصو 
کل نگر ضروری است نتوانستند فلسفه ای ماندگار 
بوجود آورند هر چند جهان شناسی، خداشناسی و 
انسان شناسی مستدل داشتند و نگرش کالمی 
آنها نیز نه تنها پایدار نبود بلکه باعث طعن نص 

 1گرایان نیز شد.

ین مدت در این برهه حساس، کالم شیعه که در ا
با دو محور امامت و حکمت اندیشی، با اعتدال رشد 

شود و کالم فلسفی نموده است ظاهر می
منضبطی را ارائه می دهد. خاندان نوبختی بنای 
این مسیر را نهاده بودند و ابواسحاق ابراهیم 

                                                                        
. ساختار 1914. دیباجی، سید محمدعلی. زمستان3

 .201-115. صص91فلسفی کالم. قبسات. ش
. نقش ابواسحاق ابراهیم 1932. گنجور، مهدی. بهار9

نوبختی در پیدایش کالم فلسفی شیعه. اندیشه نوین دینی. 
 .120-101. صص52ش
پنجم به دست بزرگانی چون شیخ . کالم شیعه در قرن 1

مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی ساختاری منسجم یافت 
اما تحول و فلسفی شدن آن به سبب تألیف تجرید االعتقاد 

الیاقوت فی علم ق( در کتاب 531نوبختی)م
به  این میراث کشد.این انسجام را به رخ می الکالم

رسد که شکوفا ق( می315خواجه نصیر طوسی)م
این افراد با استفاده از آنچه در  2کننده این راه است.

فلسفه آمده و با منبع غنی روایات ائمه به نظام 
 3بخشی قواعد و مسائل کالم می پردازند

شیوه دیگری نیز در این میان به چشم می خورد که 
ع اده از انواآنرا کالم عقلی می نامند و در آن استف

استدالل  برهانی و غیر برهانی جاری است بدون 
استفاده از زمینه های فلسفی. از آنجا که شیوه 
عقلی اساس کار خود را بر یقین ننهاده است ارزش 
یقینی استدالل ها هم در آن چندان مهم نیست تا 

 نیاز به تبعیت از قواعد منطق داشته باشد. 

جی عبدالرزاق الهییکی از پیشروان کالم فلسفی 
متخلص به فّیاض است که ادعا شده حتی بیش از 
خواجه طوسی  از فلسفه در کالم استفاده کرده 

اصوال آثار خواجه را در مرحله تحول و  4است.

خواجه طوسی  بود بطوری که متکلمین اهل سنِت پس از او 
نیز همان روش را پی گرفتند)فریدونی، محمد مهدی. پاییز 

یر الدین طوسی در . نقش خواجه نص1935و زمستان
 (.111ـ35. ص9فلسفی کردن کالم. نسیم خرد. ش

. نقش فیاض الهیجی در 1930. عطایی، حمید. پاییز4
. 22فلسفی شدن کالم شیعه. اندیشه نوین دینی. ش

 .32ـ25ص
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و آثار بعدی نظیر شوارق االلهام الهیجی را در 
 1مرحله شرح و تلخیص دسته بندی می کنند.

طقی بر گفتار دوم: تطبیق قواعد من
 هایی از گوهر مرادقبس

کیم عبدالرزاق بن علی بن حسین الهیجی ح
از حکمای گرانقدر  (ق9115م)ملقب به فّیاض 

دوره صفوی است که حکمت را نزد مالصدرا 
آموخته و به افتخار دامادی استاد نیز نائل آمده 

 است.

های بارزی چون حکیم استقالل او با ویژگی
ی و ه عقائد فرق اسالمفکری، تسلط خیره کننده ب

روح عارفانه اش کتاب گوهر مراد که شامل امهات 
مسائل کالم و حکمت و اخالق و عرفان است را، 

 فلسفی در یک مقدمه، سه مقاله-به شیوه ی عقلی
و یک خاتمه به نگارش در آورده است و در نیمی از 
کتاب به پایه های فلسفی کالم در دیدگاه نویسنده 

 .پرداخته می شود

با توجه به این امر مباحث فلسفی بیشترین سهم را 
در استدالل های آن داراست و طبعا این مقاله نیز 
که به دنبال استدالل و تطبیق است بیشترین بهره 

                                                                        
. کالم شیعی؛دوره 1914جبرئیلی، محمد صفر. زمستان 3.

. 91های تاریخی،رویکرد های فکری. قبسات. ش
 .112ـ13ص

را از این بخش برده است. به همین دلیل از اینکه 
کمتر به مطالب کالمی پرداخته شده است 

 عذرخواهی می شود.

ای یک استدالل به صورت آشکار کردن برهان ه
صحیح منطقی، غالبا کاری دشوار است و نیاز به 
تسلط و چکش کاری اطراف استدالل دارد تا 
صورتی مستحکم از قیاس حاصل شود؛ از این رو 
طبیعی است که متن قیاس ها مطابق با متن کتاب 
نیست. همچنین گاه قیاسی دارای پیش فرض 

ه کلمه اشار  های ذهنی است یا فرد مستدل با چند
 ه برای ذکر حالت منطقیـ کبه قیاسی کامل نموده 

 ـ نیاز به بیان تمام آنهاست مگر از امور بدیهی باشد
که سبب می شود قیاس ها نسبت به متن کتاب 

 طوالنی تر باشند.

 تطبیق قواعد

. دلیلی بر عینیت ذات و صفات واجب الوجود و 9
 2زائد نبودن صفات بر ذات واجب.

ل:( اگر صفات کمالیه زاید بر ذات باشند )قیاس او 
ازآن متاخر خواهند بود. اگر صفات متاخر از ذات 

باشند الزم می آید خلو ذات از آنها در وقت تاخر. 

 .249ص ؛فصل دوم ،. مقاله دوم باب دوم 9
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اگر صفات کمالیه زائد بر ذات باشند الزم می آید 
خلو ذات از آنها در وقت تاخر. )اقرانی شرطی 

 اتصالی(

مالیه بر ذات )قیاس دوم:( الزمه زیادت صفات ک
خلو ذات از آنها است. خلو ذات از صفات محال 
است. الزمه زیادت صفات کمالیه بر ذات محال 

 است.

)قیاس سوم:(زیادت صفات کمالیه بر ذات 
اش محال است. هر چیز الزمه اش محال الزمه

است محال است. زیادت صفات کمالیه بر ذات 
 محال است.

کرار عدم ت دلیل تبدیل قضیه شرطیه به حملیه
حدوسط است که از شرایط عمومی قیاس است و 
در بسیاری از استدالل های این گفتار به وجود آمد 
و این تغییر را ضروری ساخت. اما بیان مشکالت 
راه استدالل این گفتار محدود را بسیار طوالنی می 
ساخت لذا تنها در این مورد به عنوان مثال توضیح 

امه دادن قیاس با  داده می شود. در صورت اد
قضیه شرطیه برای رسیدن به مطلوب باید اینگونه 

 استدالل می شد:

                                                                        
 .253، صجوهر النضید.  3
 . بسیط به معنای مجرد و بدون ماده است9

اگر صفات کمالیه زائد بر ذات باشند الزم می آید 
خلو ذات از آنها در وقت تاخر. خلو ذات واجب از 
صفات کمالیه محال است. پس صفات کمالیه زائد 

 بر ذات نیستند. 

است با تالی در حالی که موضوع کبری که قرار 
صغری متحد باشد به درستی تکرار نشده و 

الزم آمدن خلو ذات از صفات در »حدوسط صحیح،
است که با این حدوسط نمی شد به « وقت تأخر

مطلوب رسید. در حقیقت مشکل این است که 
جزئی از تالی حدوسط گشته نه تمام آن. البته 
مرحوم مالصدرا در این زمینه ابداعی دارند که به 

ین مسئله می پردازد و اشاره هایی هم در المنطق ا
مرحوم مظفر به آن شده که ابتدا باید با شروط 
خاصش بیان و اثبات شود ولی اجماال و با نظر به 
سایر کتب و قواعد متداول، عدم تکرار حد وسط 

 1اشتباه است.

 3کروی است؟ 2. چرا شکل جسم بسیط5

)قیاس اول:( هر مختلف الشکلی مختلف 
طراف است. هیچ کره ای مختلف االطراف اال 

نیست. هیچ کره ای مختلف الشکل نیست. )شکل 

 .23ص ،فصل سوم ،. مقاله اول باب اول1
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دوم؛ ضرب اول:دو مقدمه در کیف اختالف دارند و 
 کبری کلیه است.(

)قیاس دوم:( هر مختلف الشکلی مختلف 
االطراف است. هیچ بسیطی مختلف االطراف 
نیست. هیچ بسیطی مختلف الشکل نیست. 

 )همانند باال(

کنون طبق نیاز با استدالل مباشر دو نتیجه به ا 
دست آمده باال، آماده ی تالیف قیاس نهایی می 

 شوند.

:( هیچ کره ای مختلف الشکل 9)استدالل مباشر
﴾ هیچ مختلف الشکلی ←نیست﴿عکس مستوی

﴾ هر غیر مختلف ←کره نیست﴿نقض موضوع
 الشکلی کره است. 

 ل:( هیچ بسیطی مختلف الشک5)استدالل مباشر
﴾ هر بسیطی غیر مختلف ←نیست﴿نقض محمول

 الشکل است. 

)قیاس سوم از دو نتیجه استدالل های مباشر:( 
هر بسیطی غیر مختلف الشکل است. هر غیر 
مختلف الشکلی کره است. هر بسیطی کره است. 

 )شکل اول؛ ضرب دوم(

                                                                        
. در عکس مستوی موجبه کلیه، عکس نقیض موافق و 3

مخالف سالبه کلیه، ع نقیض مخالف سالبه جزئیه، نقض 
حلیلها البه کلیه مبنای تموضوع سالبه کلیه و نقض طرفین س

 نکته مهم

نقض محمول سالبه کلیه طبق کتب منطق موجبه 
ن استدالل ها به صورت جزئیه است ولی در ای

موجبه کلیه آمده است. آیا اشتباهی رخ داده است؟ 
برای روشن شدن این تناقض باید به تحلیل 
منطقیون برای این قواعد بازگشت. البته به دلیل 
محدودیت مقاله تنها سالبه کلیه که مورد نیاز است 

  1بررسی می شود.

 همیشه در سالبه کلیه رابطه بین موضوع و محمول
تباین است. و رابطه نقیض متباینین گاهی تباین و 
گاهی عموم و خصوص من وجه است که از این 
رابطه به تباین جزئی تعبیر می شود. هنگام به 
دست آوردن نقیض سالبه کلیه رابطه موضوع و 
محمول آن می تواند تباین یا عموم خصوص من 
وجه باشد. منطقیون برای ارائه قاعده ای که 

ادق باشد نتیجه نقض سالبه کلیه را همیشه ص
سالبه جزئیه بیان کرده اند که قدر مشترک تبیان 
جزئی است. ولی در کتب متداول تصریح نشده 
است که اگر در مقام ارائه استدالل که مصداق 
مشخص است تشخیص داده شد رابطه شیء و 

نقیضش تباین است هیچ مشکلی برای کلی 

یکسان است و با توضیح مذکور خوِد جوینده به نتیجه 
 خواهد رسید.
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مثال در استدالل آوردن نتیجه نیست. به عنوان 
، هدف تشخیص رابطه بین کره و غیر 9مباشر

مختلف الشکل است که یقینا در عالم خارج هر چه 
مختلف الشکل باشد یعنی دارای ضلع و زاویه باشد 
غیر کره و هر چه اشکالی همگون داشته باشد کره 
است پس رابطه بین این دو تباین کلی است. از اینرو 

  نتیجه کلیه ذکر می شود. قاعده تبصره می خورد و

 . چرا نفس مجرد است؟9

)قیاس اول:( مفهوم کلی به طریق حمل مواطات 
بر افراد خارجی حمل می شود. هرچه به طریق 
حمل مواطات بر افراد خارجی حمل شود مجرد 
است)وجود خارجی ندارد(. مفهوم کلی مجرد 

 )شکل اول؛ ضرب اول(1است.

 حضور مفهوم کلی )قیاس دوم:( نفس مورد قیام یا
قرار می گیرد)یعنی یکی از این دو حالت(. مفهوم 
کلی مجرد است. نفس مورد قیام یا حضور مجرد 

 )شکل اول؛ ضرب اول(  قرار می گیرد.

)قیاس سوم:( نفس مورد قیام یا حضور مجرد قرار 
می گیرد. هرچه مورد قیام یا حضور مجرد قرار 

؛ اول بگیرد مجرد است. نفس مجرد است. )شکل
 ضرب اول(

                                                                        
. حمل مواطات یعنی برقراری رابطه عینیت بین موضوع و 3

 محول که این تنها بین مفهوم و مصداقش رخ می دهد.

چرا نفس)روح(انسان با به وجود آمدن بدن او به 
وجود می آید و قبل از آن وجود ندارد؟)حدوث نفس 

 ناطقه به حدوث بدن(

)قیاس اول:( هرگاه اگر شیئی نوع واحد باشد یا 
باید قائم به نوع واحد باشد یا صورت نوعیه برای نوع 

ر گواحد. لکن نفس قائم به بدن نیست. هرگاه ا 
نفس نوع واحد باشد باید صورت نوعیه برای بدن 

 .باشد

)قیاس مذکور استثنائی است که مقدمه شرطیه 
تالی انفصالی حقیقی است و  دارای مقدم حملی و

از آنجا که تالی خود قضیه شرطیه انفصالی حقیقی 
است و چهار روش استنتاج دارد، قضیه استثناء 

ا نفی آن ه بنقیض تالی  تالی مقدمه شرطیه است. ک
مقدم  تالی اثبات شده است. هدف از این قیاس و 
قیاس بعدی اثبات اینست که نفس از آنجا که 
صورت نوعیه برای نوع واحد)بدن( می باشد 

 خودش نیز نوع واحد است.(

نفس  هرگاه اگر» تا اینجا این نتیجه به دست آمد که
 «نوع واحد باشد باید صورت نوعیه برای بدن باشد.

قیاس بعدی با اثبات صورت نوعیه بودن نفس  و در
نوع واحد بودنش اثبات می شود. اما همانطور که 
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گذشت در قیاس استثنائی نمی توان با اثبات تالی 
مقدم را اثبات کرد. برای حل این مشکل می توان 
به راحتی عکس مستوی آن را به دست آورد و آنگاه 

اعده فق قبا اثبات مقدم تالی را اثبات کرد که موا
 است.

عکس مستوی شرطیه اتصالیه دقیقا مانند حملیه 
می باشد پس از آنجا که این قضیه موجبه کلیه 
است عکس مستوی آن طبق قواعد موجبه جزئیه 
خواهد بود ولی نیاز این قیاس موجبه کلیه است. 
راه حل این مشکل دقیقا مانند استدالل های 

ه اه رابطمباشر مورد سوم است. در موجبه کلیه گ
موضوع و محمول تساوی است و گاه موضوع 
اخص و محول اعم است حال اگر رابطه عکس 
شود در حالت اول باز هم موجبه کلیه صادق است 
ولی در حالت دوم تنها موجبه جزئیه صادق است 
لذا برای ارائه قاعده ای کلی که در همه حاالت 
صادق باشد گفته اند عکس مستوی موجبه کلیه 

جزئیه است. در این موردن نیز در صورت  موجبه
 تشخیص رابطه تساوی می توان نتیجه کلی گرفت.

در این مثال نیز رابطه نوع واحد بودن نفس و 
صورت نوعیه بودنش برای بدن تساوی است زیرا 
در صورت وجود حالت دوم، عموم و خصوص 
مطلق بود که حذف شد و تنها یک سوی قضیه 

می توان قضیه را به همان  انفصالی باقی ماند لذا

نحو موجبه کلیه عکس مستوی کنیم. در نتیجه 
 خواهیم داشت:

)قیاس دوم صغری عکس مستوی نتیجه قیاس 
اول:( هرگاه اگر نفس صورت نوعیه برای بدن 
باشد نفس نوع واحد است. لکن نفس صورت نوعیه 

 برای بدن است. پس نفس نوع واحد است.

ضیه الی است که قاین قیاس نیز استثنائی اتص
استثناء عین مقدم است و تالی به وسیله آن اثبات 

 شده است.

)قیاس سوم:( نفس نوع واحد است. هر نوع 
واحدی برای حدوث متکثر می شود. نفس برای 

 حدوث متکثر می شود.)شکل اول؛ ضرب اول(

)قیاس چهارم ذکر حالتهای مختلف تکثر تا روشن 
 ی متکثرشود کدامیک صحیح است:( اگر چیز

شود یا به سبب ذات آن یا چیزی داخل ذات است 
یا به سبب الزم ذات یا امور عارضه. نفس برای 
حدوث متکثر می شود.اگر نفس متکثر شود یا به 
سبب ذات آن یا چیزی داخل ذات است یا به سبب 

 الزم ذات یا امور عارضه. 

)اقترانی شرطی است که صغرای آن متشکل از 
قدم(و شرطی انفصالی)تالی( قضیه ای حملیه)م

است و حدوسط، مقدم  صغری و محمول  کبری 
است که حذف می شوند و نتیجه قضیه ای 

 شرطیه از اجزاء باقی مانده است.(
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)قیاس پنجم رد دو مورد از حالتهای مذکور:( اگر 
نفس متکثر شود یا به سبب ذات آن یا چیزی داخل 

ن رضه. لکذات است یا به سبب الزم ذات یا امور عا
نوع واحد)نفس( به سبب ذات یا چیزی داخل آن 
متکثر نمی شود. اگر نفس متکثر شود یا به سبب 

 الزم ذات است یا امور عارضه.

)قیاس استثنائی است که تالی آن شرطی انفصالی 
حقیقی است و قضیه استثناء نقض مقدم همین 

 تالی است.(

)قیاس ششم صحیح دانستن حالت اول تا صحت 
ررسی شود:( اگر نفس متکثر شود یا به سبب آن ب

الزم ذات است یا امور عارضه. لکن به سبب امور 
عارضه نیست. اگر نفس متکثر شود به سبب الزم 

 ذات است.)استثنائی انفصالی(

)قیاس هفتم ذکر انواع حالت اول و صحیح 
دانستن یکی از آنها:( اگر نفس به سبب الزم ذات 

در همه افراد هست یا در متکثر شود یا الزم ذات 
برخی نیست. لکن در همه افراد بودن آن صحیح 
نیست. اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر شود 
الزم ذات در برخی افراد نیست.)استثنائی انفصالی 

 حقیقی(

)قیاس هشتم شروع اقامه برهان بر بطالن حالت 
مفروض :( اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر شود 

راد متحقق است. اگر ذات در تمام ذات در تمام اف

افراد متحقق باشد نبودن الزم ذات در برخی از آنها 
انفکاک الزم ذات از ذات است. اگر نفس به سبب 
الزم ذات متکثر شود نبودن الزم ذات در برخی از 
آنها انفکاک الزم ذات از ذات است. )اقترانی 

 شرطی اتصالی شکل اول؛ ضرب اول(

دن حالت  نبودن الزم ذات در )قیاس نهم باطل کر 
برخی از افراد:( اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر 
شود نبودن الزم ذات در برخی از افراد انفکاک الزم 
ذات از ذات است. انفکاک الزم ذات از ذات محال 
است. اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر شود 

 نبودن الزم ذات در برخی از افراد محال است. 

شکل اول قیاس اقترانی شرطی  )ضرب اول؛
اتصالی که حد وسط تالی صغری و موضوع کبری 

 است یعنی در هر دو جزء تام است.(

)قیاس دهم بازگشت به قیاس هفتم و رد حالت 
دوم و صحیح دانستن حالت اول برای بررسی آن:( 
اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر شود یا الزم ذات 

نیست. نبودن الزم در همه افراد هست یا در برخی 
ذات در برخی از افراد محال است. اگر نفس به 
سبب الزم ذات متکثر شود الزم ذات در همه افراد 

 هست.)استثنائی اتصالی حقیقی(

)قیاس یازدهم برای بطالن  بودن الزم ذات در همه 
افراد:( اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر شود 
ذات در تمام افراد متحقق است. اگر ذات در تمام 
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افراد متحقق باشد تمام آنها بعینه دارای الزم ذات 
اند. اگر تمام آنها بعینه دارای الزم ذات اند وجه 

نه ی وجه اشتراک بعیاشتراک بعینه دارند. اگر چیز
داشته باشد متعدد نیست. اگر تمام افراد بعینه 
دارای الزم ذات باشند متعدد نیستند. عدم تعدد 

مام اگر ت افراد خالف فرض و بدیهی البطالن است.
افراد بعینه دارای الزم ذات باشند خالف فرض 

 است.

)تمام قیاس های باال اقترانی شرطی شکل اول، 
د؛ غیر از قیاس آخر که کبرای ضرب اول می باشن

آن حملی است. به این نوع قیاس، قیاس مفصول 
گویند که در آن نتیجه قیاس ها به دلیل ارتباط با 

 صغرای قیاس بعد ذکر نمی شود.(

)قیاس دوازدهم بطالن نهایی  بودن الزم ذات در 
تمام افراد:( اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر 

د هست. بودن الزم ذات شود الزم ذات در همه افرا
در همه افراد خالف فرض است. اگر نفس به سبب 
الزم ذات متکثر شود خالف فرض است.)اقترانی 

 شرطی اتصالی مانند قیاس نهم.(

)قیاس سیزدهم بازگشت به قیاس ششم و اثبات 
صحت حالت دوم:( اگر نفس متکثر شود یا به 
سبب الزم ذات است یا امور عارضه. لکن تکثر 

به سبب الزم ذات خالف فرض است. اگر  نفس

نفس متکثر شود به سبب امور عارضه 
 است.)استثنائی انفصالی حقیقی(

)قیاس چهاردهم:( اگر نفس متکثر شود به سبب 
امور عارضه است. امور عارض بر نفس به واسطه 
بدن است. اگر نفس متکثر شود به واسطه بدن 

ازدهم و است.)اقترانی شرطی اتصالی مانند قیاس د
 و نهم.(

در نتیجه افراد نفس ناطقه به سبب حدوث بدن 
حادث می شوند ولی برخی قائلند نفوس قبل از 
اجسام خلق می شوند ولی حکما حدوث نفس 
ناطقه را به سبب حدوث بدن می دانند. سپس 
مصنف برخی روایات که ظاهرا مخالف این مطلب 
 است را به همراه تاویلشان ذکر می کند زیرا هر

 آنچه مخالف برهان باشد باید تاویل گردد.

 استدالل  دروغین)مغالطه(

گوهر مراد با ذکر  519مرحوم الهیجی در صفحه
 قولی از اشاعره به تشنیع ایشان می پردازد.

)قول اشاعره:( اگر افعال خداوند غرض داشته 
باشد مستکمل به غیر خواهد بود. استکمال خدا به 

افعال الهی محال غیر محال است. غرض داشتن 
 است.
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)تشنیع مرحوم الهیجی:( افعال الهی خالی از 
اغراض است. هر کار خالی از غرض عبث است. 

 افعال الهی عبث است.

مرحوم الهیجی این نتیجه را که مخالف نص 
صریح قرآن و فرض مقبول نزد همگان است را بر 

 اشاعره وارد می داند.

رخ داده  اما حقیقت امر این است که مغالطه ای
است و سبب آن نادیده گرفتن اجزاء و نگریستن 
کلی به موضوع است. غرض به دو گونه فعلی و 
فاعلی تقسیم می شود که در صورت نبودن غرض 
فعلی کارها عبث خواهد بود ولی نبودن غرض 
فاعلی چنین امری را به دنبال ندارد و از سوی دیگر 
 در صورت وجود غرض فاعلی انجام دهنده فعل

محتاج دیگری خواهد بود ولی بودن غرض فعلی 
مستلزم این امر نیست. و همانطور که واضح است 
این اشکال با وجود دلیل مذکور از سوی اشاعره 
وارد نیست. زیرا دلیل آنها برای نفی غرض 
استکمال به غیر است و این دلیل شامل غرض 
فعلی نمی شود و خالی بودن فعل از غرض فاعلی 

 فعل را اثبات نمی کند.عبث بودن 

 نتیجه

در پایان در می یابیم مرحوم مال فیاض الهیجی 
یک متکلم و فیلسوف بزرگ است که بسیار زیاد و 
عالمانه از استدالل های منطقی بهره برده است و 

نقش قیاس های استثنائی در این بین بسیار 
مشهود است. به دلیل محدودیت های این نوشتار 

نواع قیاس که رکن اصلی برهان بخش  استدالل و ا
است محور اصلی قرار داده شد. هرچند از سوی 
دیگر قسمت های دیگر منطق به خصوص منطق 
تصورات کاربرد زیادی در علوم دارند. مواردی نظیر 
روابط مفاهیم، اقسام کلی، عنوان و معنون و... که 

 نباید مورد غفلت قرار بگیرند. 
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