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َّ
ملخ�ص البحث
ُع ِ
احلل بكثرة تصانيف��ه يف خمتلف العلوم والفن��ون ،وبد ّقة مالحظته
��رف العلاّ مة يّ ّ

املع��ريف الضخم ،فنُرشت يف
وافرا من اهت�مام الباحثني برتاثه
ّ
يف م��ا يصنِّ��ف ،فنال ح ًّظا ً
الفكري لشخص ّيته العلم ّية دراس ًة
ذلك البحوث و ُأ ِّلفت الكتب ،منها ما تناول اجلانب
ّ
الفكري ،فتناولت
وحتليلاً  ،ومنها ما ُو ِضع إلحصاء ما أمكن إحصاؤه من ذلك الرتاث
ّ

عنوانات مؤ َّلفاته بالتفصيل ،مع ذكر فهرس النسخ اخلط ّية وأماكن حفظها.

َ
الصنعة،
وم��ن مجلة ذلك الرتاث ما صنَّف��ه يف علم املنطق ،إذ كان
احل��اذق يف هذه َّ

النور
الكتب الكثرية متنًا
واب َن َب ْجدَ هتا ،فصنّف فيه
ً
َ
ورشحا ،منها ما ُطبع ،ومنها ما مل َير َ
رأي خمالف
يذكر
الرأي يف بعض مس��ائله إ ّما مؤ ّيدً ا له أو ناقدً ا ،ور ّبام كان له ٌ
َ
بعدُ  ،فكان ُ

ملا ينقله ،فإنَّه ذو رأي يف ذا العلم وغريه.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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Abstract
Al-Hilli was known for his numerous collections in the
various sciences and arts, with his accuracy of observations on
what he is classified. So, he has gained a great deal of interest
from researchers for his huge knowledge heritage. Many books
and researches have been published, some of them dealt with
intellectual site of his scientific personality, study and analysis,
and some of them are put to counter of that intellectual heritage,
and some of them are put to counter of that intellectual heritage,
and dealt with what has he written in detail, including the catalog
of written copies and places of preservation.
Among the heritage is what he marked in the science of
logic, as he was the son of this workmanship, where he has
written many books about logic varied and explained, some of
them were printed, and some of which haven’t printed yet, he
was mentioned point of views in some issues either support or
critic, and he may have a contrary opinion to what he conveys,
he has an opinion in science and others.
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التمهيد

منطقي جمدٌّ  ،ومبد ٌع ٌّ
فذ
حل ِّل ّي،
العلاَّ مة ا ِ
ٌّ
�أ ّو اًل :منزلته يف علم املنطق و�أق�سام �أعماله يف هذا الفن
احلل (648ق726-ق) من عباقرة
احلس��ن بن یوسف بن َّ
املطهر املشتهر بالعلاّ مة يّ ّ

املنطق ّی�ین ،وله منزلة عظیمة فی تاریخ علم املنطق فی احلضارة اإلس�لام ّیة؛ إلاّ ّ
علو
أن ّ

شأنه فی الفقه واألصول والکالم قد ّ
أظل علی منزلته فی املنطق وأغلق أبصار ّ
املتأخرین
أثرا،
ع��ن إبصار أعامله يف املنطق ،وق��د عمل العلاّ مة يف املنطق ما یتجاوز العرشین ً

فهو من جهابذة هذا الفن.

آثار العلاَّ مة فی علم املنطق
1.1بعضها رس��ائل قصریة مؤ َّلفة من أجل التعلی��م وعلیها صبغة تعلیمیة كـ(هنج
العرفان فی علم املیزان) ،و(النور املرشق فی علم املنطق).

2.2وبعضها ،تب ًعا لکتايب(النجاة) ،و(اإلش��ارات والتنبیهات) البن سینا ،یشتمل
علی العل��وم الثالث��ة :املنط��ق والطبیع ّیات واإلهل ّی��ات ،کـ(مراص��د التدقیق

ومقاص��د التحقی��ق) ،و(القواعد واملقاص��د) ،و(األرسار اخلف ّی��ة فی العلوم
العقل ّیة) ،و(تنقیح األبحاث فی العلوم الثالثة).

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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3.3ر ّب�ما یکت��ب العلاّ مة فی بعض األحیان رس��الة فی نقد بع��ض احلکامء الکبار
من الس��لف ،ک�ما أنّه یتحدّ ث ف��ی اخلالصة ع��ن کتاب إیض��اح التلبیس من
کالم الرئیس ویقول« :باحثنا فیه الش��یخ ابن سینا»؛ کام أنّه عندما یذکر کتاب
املقاومات احلکم ّیة يف املصدر نفس��ه یقول« :باحثنا فیه احلکامء الس��ابقنی وهو

یتم مع متام عمرنا».
ّ

4.4ک�ما ّ
مهم فی تنقیح وهتذیب وتس��هیل
آثارا يف التلخیص ،والذی هو ف ٌّن ّ
أن له ً
املتون احلکم ّیة مع احلفاظ علی متام ّیتها؛ فإنّه خلّص کتاب (الش��فاء) البن

س��ینا؛ وهذا التلخیص وإن مل یتم ،لکنّه یشمل قس��م املنطق من کتاب الشفاء
بتاممه.

5.5أکثر ما کتبه العلاّ مة فی املنطق والفلس��فة هی رشوح علی کتب السلف؛ فإنّه
رشح کت��اب اإلش��ارات والتنبیهات ،الذي یع��دّ ّأول تألیف ف��ی تاریخ علم

املنطق أ ّلف فی س��یاق املنطق ذي القس��منی قبال املنطق ذي األقس��ام التسعة

مرات؛ کام أنّه حاکم وقضی بنی منتقدي اإلشارات وموافقیه فی کتاب
ثالث ّ

املحاکامت بنی رشاح اإلشارات ،والذی وصل إلینا قسم املنطق منهّ ،
فإن هذا
وحمکم.
أنموذجا من دراسة مقارنة وبح ًثا منطق ًّيا متص ّل ًبا
الکتاب یعدّ
ً
اً

ّ
ال��رازی
(امللخ��ص) لفخ��ر الدی��ن
وق��د رشح العلاّ م��ة أیض��ا کت��اب
ّ

(544ق606-ق) ،و(حکم��ة اإلرشاق) و(التلوحی��ات) لش��هاب الدی��ن

للخونجي (573ق-
السهروردي (549ق 587-ق) ،و(کش��ف األرسار)
ّ
ّ

القزویني (600ق-
للکاتب��ي
628ق) ،والرس��الة الشمس��یة وعنی القواعد
ّ
ّ
655ق) ،ق��د انتخب مت��ن مجیع هذه الرشوح من املص��ادر التی قد أ ّلفت فی

أیضا إلی املنطق ذي األقس��ام
املنطق ذی القس��منی؛ ولکنّه قد لفت نظره ً
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التسعة ،فإنّه قد خلّص کتاب الشفاء -کام أرشنا إلیه آن ًفا -ورشح جترید املنطق
الطويس (597ق672-ق).
لنصری الدین
ّ

أکث��ر أعامل العلاّ مة فی املنطق کتبها فی قالب املنطق ذی القس��منی؛ فإنّه یتّبع

صیاغة (اإلش��ارات والتنبیهات) فی أعامله املنطق ّیة ،وهذا األمر ُیستثنی منه يش ٌء ،وهو

ّ
أن ابن س��ینا قد أتی البحث عن مبادئ القیاس الربهان ّیة واجلدل ّیة واخلطاب ّیة والش��عر ّیة

کل وقدّ مه علی مباحث القیاس(النهج السادس)؛ َّ
فإن أکثر
فی هنج مس��تقل علی وجه يّ ّ

من اتّبع صیاغة اإلشارات فی کتابة املنطق قد ختلف فی هذا املورد عن مسلك ابن سینا،
نظرا لعالقة هذا املبحث بأقس��ام املعرفة
وجع��ل مب��ادئ القیاس بعد مباحث القی��اسً ،

ومراتبه��ا؛ أ ّما العلاّ مة يف هذا النمط فقد اتّبع ابن س��ینا فی مراصد التدقیق ،لکنّه خت ّلف
عن��ه واتّبع مناطقة القرننی الس��ادس والس��ابع الذین أ ّلفوا کتبهم ف��ی قالب املنطق ذي
القسمنی.

َّ
إن دراس��ة أعامل العلاّ مة فی املنطق تنتهي بنا إل��ی إملامه وإرشافه ومعرفته العمیقة

واالجتهاد ّیة بالنسبة إلی مریاث املناطقة املاضنی؛ کام ّ
أن دراسة أعامله األخری فی الفقه

املنطقي.
النقدي
والکالم تنبئ عن عبقر ّیته فی التفکری
ّ
ّ

ثان ًيا :امل�صادر احلاكیة عن �أعمال العلاَّ مة فی املنطق
ّ
إن أق��دم مصدر حیتوي علی تقری��ر ملا عمله العلاّ مة يف الفلس��فة واملنطق ،کتابان:

(خالص��ة األق��وال) ،وکت��اب (اإلجازة) ،ک�ما ّ
أن
املجليس( ،)1والس�� ّید حمس��ن األمنی
ّ

()3
العاميل( ،)2والش��یخ آغا بزرگ
عرف��وا لنا بعض تألیفاته ،وقد بحث املح ّقق
الطهراين ّ
ّ
ّ

احلس��ون ف��ی مقدّ مته علی القواعد اجلل ّیة فی رشح الرس��الة الشمس�� ّیة مؤ ّلفات
فارس ّ
ثالثي :الکتب التی قد ثبت لنا انتساهبا للعلاّ مة؛ الکتب التی لیست
العلاّ مة فی تقس��یم
ّ
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له وقد نُس��بت إلیه؛ والکتب املشکوکة االنتس��اب ،وقد عرفنا من خالل کتاب مراصد
خمتصة باملنطق
احلل ،ک ّلها فی املنط��ق؛ بعضها ّ
التدقی��ق واحدً ا وعرشین کتا ًب��ا للعلاّ مة يّ ّ
وبعضها جامعة للعلوم الثالثة :املنطق والطبیع ّیات واإلهل ّیات.

حممد خاين دراسة مس��تق ّلة حول آراء العلاّ مة املنطق ّیة قبل مخس
وقد عمل حس�ین ّ

عرشة س��نة( ،)4کام ّ
توجه العلاّ مة
أن کاتب هذه األس��طر کتب بح ًثا
قصریا حول تعلیل ّ
ً
إلی املنطق واهتاممه به(.)5

کام ّ
أن املس��ترشقنی عملوا تقری��رات کثریة عن مؤ ّلفات العلاّ م��ة ،نقترص عىل ذکر

()7
قصریا
تقریرا
يب)
موردی��ن منها :فقد ه ّیأ نیکوال ریرش( )6فی
کتابه(تطور املنط��ق العر ّ
ّ
ً
ً

وناقص��ا ع��ن مؤ ّلفات العلاّ مة احل�ّل�يّ ّ ( ،)8وقد بحث کاتب هذه األس��طر تقریر ریرش يف
ً
دراسة نقدّ یة وتکمیل ّیة(.)9

کام ّ
أن املس��ترشقة زابینه اش��میتکه( )10قد عدّ دت فی مقدمة کتاهبا (اآلراء الکالم ّیة

أیضا ،وق��د أکمل الس�� ّید عبد العزیز
للعلاّ م��ة احل�ّل�يّ ّ )( )11التألیف��ات املنطق ّی��ة للعلاّ مة ً
أخريا(.)12
ّ
الطباطبائي دراسة اشمیتکه ً

�سره
ثال ًثا :اهتمام العلاّ مة احل ّل ّي اخلا�ص باملنطق وك�شف ّ
احلل فی علم املنطق تنتهی بنا إلی آرائه البدیعة
الدراس��ة التحلیل ّیة ملا کتبه العلاّ مة يّ ّ

أنموذجا -إلی
ومواقف��ه النقد ّیة بالنس��بة إلی الس��لف؛ وجیدر اإلش��ارة هنا– بوصف��ه
ً

ّ
خامس��ا ،خال ًفا جلمیع
ً
أن العلاّ م��ة قد زاد فی تقس��یم القض ّیة من حیث املوضوع قس�ًم�اً
للطويس ،یعرض
املناطقة ،الس��لف منهم واخلل��ف ،فإنّه فی بحث التوجی��ه( ،)13وتب ًعا
ّ
واألو ّيل.
البدهیي
نظریة البنیو ّیة املتشدّ دة علی أساس تساوق
ّ
ّ

ّ
إن أبحاث العلاّ مة فی املنطق کثریة؛ وله آراء بدیعة فی هذا املجال؛ وهذا أمر حیتاج
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إل��ی تعلیل؛ ولكن ما الع ّلة التی توجب رصف هذا القدر من االهتامم منه فی علم

املنطق ،وذلك فی جانب اهتاممه بالکالم والفقه و...؟

خییة لعلم املنطق
قد نس��تطیع اإلجابة عن هذا الس��ؤال باملقارنة بنی الظ��روف التار ّ
وال��کالم يف زم��ن حتصیل العلاّ م��ة هلذین ِ
العلم�ین ،وأجوائهام فی الزم��ن الذی قد بدأ

العلاّ م��ة بتولی��د آثاره العلم ّیة ف��ی هذین الفرعنی ،فإنه ق��د رصف عمره لتحصیل
هذی��ن ِ
العلم�ین ف��ی النصف الثاين م��ن القرن الس��ابع؛ وکان ه��ذا الق��رن أوان رواج

البحث والکتابة فی علم املنطق وش��يوعه وازده��اره .وتوضیح ذلكّ :
إن مجیع املصادر
مهد
املنطق ّیة بعد ابن س��ینا هي رشوح علی کتابه الش��فاء أو علی کتابه اإلشارات؛ وقد ّ

بعض کبار املنطق ّینی بعد ابن س��ینا ،من القرن الرابع إلی الس��ادس ،أرض ّیة ازدهار علم

املنطق ،وس��اهم فی هذا اإلطار علامء من الس��نّة والش��یعة ،منه��م  :هبمنیار بن املرزبان
املرصي
حمم��د بن ح��زم (366ق459-ق) ،واب��ن رضوان
ّ
(362ق442-ق) ،وأب��و ّ
البغدادي
(377ق444-ق) ،وأب��و حام��د الغ��زا ّيل (450ق505-ق) ،واب��ن مل��کا
ّ
اجلیيل
الس��اوي (492ق565-ق) ،وجم��د الدی��ن
(460ق547-ق) ،واب��ن س��هالن
ّ
ّ
السهروردي فی علم املنطق).
الرازي والشیخ
(أستاذ فخر الدین
ّ
ّ
کان مناطق��ة القرن الس��ابع کثریي العمل فی املنطق ،ومش��اهری ،وذوي تأثری کبری

األندليس (520ق628-ق)،
نخص بالذکر منهم :ابن رشد
علی من جاء من بعدهم،
ّ
ّ

مر ذکره آن ًفا -وقد اشتهر بالشیخ
الرازي ،والش��یخ
وفخر الدین
ّ
ّ
الس��هروردي -الذي ّ

الطويس (597ق-
األهبري (597ق663-ق) ،ونصری الدین
اإلرشاق��ي ،وأثری الدین
ّ
ّ
ّ
القزویني ،ولع ّله أکث��ر عملاً من غریه فی علم
الکاتبي
672ق) ،ونج��م الدین دب�یران
ّ
ّ
املنطق ،والذي أصبحت رسالته الشمس ّیة متنًا تعلیمیًّا طوال قرون.

کمونة (624ق683-ق)،
ومنهم :رساج الدین
ّ
األرموي (594ق682-ق) ،وابن ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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الس��مرقندي
حممد
حمم��د
ّ
الکیيش (615ق694-ق) ،وش��مس الدین َّ
وش��مس الدین َّ
ّ

(1240ش1304-ش) ،هذا من جهة.

اإلس�لامي ،فهو
وم��ن جهة أخری نجد القرن الس��ابع قرنً��ا ذا فتن کثریة يف العامل
ّ

القرن الذي کانت فيه هجمة املغول علی األرايض اإلس�لام ّیة وثقافتهم ،عاش��ت فیها
احلض��ارة اإلس�لام ّیة هذه الغارات املد ّمرةّ .
ف��إن هزیمة هذه الثقافة جتاه س��لطة الثقافة

اإلس�لامي والثقاف��ة والفکر
املغول ّی��ة ،کان بإمکاهن��ا أن تک��ون ب��دء دور نکب��ة للعامل
ّ
جیا ص��وت مکافحة املنطق؛
اإلس�لامي ،وبعد اس��تیالء املغول املؤ ّیس کان یس��مع تدر ً
ّ

وإن کان قد کتب الغزا ّيل فی هذا املجال فی القرن اخلامس کتاب هتافت الفالس��فة فی
الشهرس��تاين (460ق547-ق) کتاب
نقد الفالس��فة وتکفریهم ،أو کتب عبد الکریم
ّ

مهمةّ ،
مصارعة الفالسفة فی هذا املضامر ،إلاّ ّ
وأن الغزا ّيل
أن املنطق آنذاك کان ذا منزلة ّ
نفس��ه کتب فی هذا العلم کت ًبا عدّ ة ،مثل ّ
(حمك النظر) ،و(معیار العلم) ،و(القس��طاس

املس��تقیم) ،و(منطق مقاصد الفالسفة) ،و(منطق املستصفی من علم األصول)؛ ولکن
تق��ي الدین أبو الع ّباس
ف��ی النصف الثانی من القرن الس��ابع وبدایة القرن الثامن ،فنّد ّ

أمح��د بن تیم ّیة (661ق728-ق) ه��ذا العلم فی کتابه الر ّد علی املنطق ّینی ،وفی جمموع

الفتاوی قام بمواجهة مباين هذا العلم.

احلل الذی کان متک ّل�ًم�اً ّ
الفرار من املنطق ه��و بدایة الرؤیة
أن
َ
وکان ی��ری العلاّ م��ة يّ ّ

املتعمقة إلی الفکرة الدین ّیة ،وورود األفکار السخیفة املمزوجة باخلرافات
القرش ّیة غری
ّ
الدیني ،ومن هنا کثر اهتامم العلاّ م��ة بتنمیة علم املنطق بوصفه بنیانًا
فی س��احة التفکری
ّ

ٍ
کس��یل
الدیني
الدیني ،والذی کان هیدد الفکر
مرصوصا جتاه الرؤیة القرش ّیة فی الفکر
ً
ّ
ّ
جرار؛ ّ
احلل ،عالوة علی الکتب الکثریة الت��ی عملها فی املنطق ،قد اهتم
ّ
ف��إن العلاّ مة يّ ّ
الرازي.
بتعلیم بعض املناطقة الکبار وتربيتهم ،کقطب الدین
ّ
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کام یمکننا أن نع ّلل نظریة البنیو ّیة املتش��دّ دة للعلاّ مة فی التوجیه بنفس هذا الطابع

الکالم��ي له؛ فإنّ��ه وحفا ًظا عل��ی إحکام العقائ��د الدین ّیة وتثبیته��ا کان حیتاج إلی
ّ
الغث من الس��منیّ ،
می��زان ومعیار یم ّیز به ّ
احلل– حتافظ
ف��إن العقالن ّیة– عند العلاّ م��ة يّ ّ

الدیني ،کام ّ
أن التأکی��د علی نظریة البنیو ّیة املتش��دّ دة یصعب معه
عل��ی أصالة التفک�یر
ّ

إثب��ات اآلراء الکالم ّی��ة؛ لک ّن اإلی�مان بح ّقان ّیة املعارف الدین ّیة األصیلة صار س��ب ًبا ألن
یضع العلاّ مة آراءه الکالم ّیة علی میزان املنطق ویزهنا به؛ ّ
ألن املنطق هو آلة معتمدة فی

ر ّد اآلراء االلتقاط ّیة واألفکار السخیفة.

الطويس الذی کان أس��تاذ العلاّ مة
نظریة البنیو ّیة املتش��دّ دة قد تبنّاه��ا نصری الدین
ّ

احلل فی املعقول ،فی (رشح اإلشارات) و(جترید املنطق).
يّ ّ

خییاّ ،
إن أول من طرح نظریة البنیویة فی مبحث التوجیه هو أرس��طو فی کتاب
تار ّ

التحلیل الثانی أو الربهان ملکافحة التشکیکات السوفسط ّیة ،وبنا ًء علی ما تبنّاه أرسطو،

البدهیي من خالل تنظیم األقیس��ة؛ کام ّ
أن
نس��تطیع أن نس��تنتج العلم النظري من العلم
ّ

واألول ّیات.
منحرصا عنده فی املحسوسات
البدهیي کان
ّ
ّ
ً

توسعوا فی نظر ّیة البنیو ّیة األرس��ط ّیة بشکل معتدل ،وبلغوا
العلامء املس��لمون قد ّ

األويل.
البدهیي إلی ستّة أقسام،
بأقسام
أعم من ّ
فالبدهیي بنا ًء علی هذا ّ
ّ
ّ

والبدهیي؛ فإنّه یقول فی مبحث مبادئ الربهان:
األو ّيل
الطويس یربهن علی تساوق ّ
ّ
ّ

واملجربات واملتواترات واحلدس ّیات والقضایا
األول ّیات واملحسوسات
«ومبادؤه ستةّ :
ّ
أیضا،
ثم یقول« :واألخریتان لیس��تا من املبادئ ،ب��ل وال ّلتان قبلهام ً
الفطر ّی��ة القیاس»ّ ،

والعم��دة ه��ي األولیات»( .)14نری ّ
الط��ويس فی عدوله عن بنیو ّیة الس��لف املعتدلة
أن
ّ
احلل هذه
إلی بنیوية متش��دّ دة ،قل ًقا بالنسبة إلی صالبة الفکر
ّ
الدیني وعمقه ،وقد تل ّقی يّ ّ

النقطة بجودة وقام ببسطه.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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راب ًعا :بع�ض �إبداعات العلاّ مة احل ّل ّي فی املنطق
ّ
إن للعلاّ مة يّ
خاص ًة به ،نختار واحدة منها للبسط والتوضیح،
احلل آرا ًء منطق ّی ًة کثریة ّ

وهی إبداع قسم خامس فی تقسیم القض ّیة من حیث املوضوع.

وتوضیح ذلكّ :
األول
إن أرسطو (384ق.م322-ق.م) فی بدایة کتاب التحلیل ّ

أو القی��اس قد عدّ أقس��ام القض ّیة من احلیث ّیة املذکورة ثالثة :املهمل��ة والک ّل ّیة واجلزئ ّیة،
ثنائ��ي فی واقع األمر؛ وذلك ّ
ألن الک ّل ّیة
وهذا التقس��یم ،وإن کان ظاهره ثالثیًّا ،إلاّ أنّه
ّ

املس��ورة .وقد زی��د علی هذا التقس��یم بعد أرس��طو القض ّیة
واجلزئ ّی��ة قس�مان للقض ّیة
ّ

الثالثي بنی
الش��خص ّیة التی حتدّ ث عنها أرس��طو فی کتاب العبارة ،وقد ش��اع التقسیم
ّ

املنطق ّینی إلی القرن السابع.

حتدّ ث ابن سینا فی توضیح أقسام القض ّیة احلمل ّیة عن قضیة «اإلنسان عا ّم» .مل یعدّ

األرموي
مناطقة القرن الس��ابع ،والذین کانوا یتبعون نظام املنطق ذي القس��منی ،أمثال
ّ
واألهبري فی آثاره ،تل��ك القض ّیة قض ّیة مهملة؛ وذلك ّ
ألن املهملة ،وإن
ف��ی اإلیضاح،
ّ
الیوجد هلا س��ور ،إلاّ أنهّ ا قابلة للسور ،واحلال ّ
أن قض ّیة «اإلنسان عا ّم» التقبل السور.

الثالثي قس�ًم�اً راب ًعا ،وقد
س��موا مثل هذه القض ّیة قض ّیة طبیع ّیة وزادوا فی التقس��یم
ّ
إ ًذا ّ

الرباعي برغم خمالفة بعض املنطق ّینی التابعنی لنظام املنطق ذي األقس��ام
ش��اع التقس��یم
ّ
الدش��تکي (866ق949-ق) فی القرون التالیة(.)15
کالطويس ،وغیاث الدین
التس��عة
ّ
ّ

س��می هذه القض ّیة «عا ّمة» بدلاً من «طبیع ّیة» ،واعترب قس�ًم�اً
احلل فقد ّ
أ ّم��ا العلاّ مة يّ ّ
سمه «الطبیعیة»(.)16
خامسا اّ
ً

التحرز
احلل -کقس��م خامس للقضایا ،والذی جیب
ّ
ما مفاد القض ّیة الطبیع ّیة عند يّ ّ

ع��ن خلطه��ا بالطبیع ّیة عند القوم-؟ جیب أن نبحث عن جواب هلذا الس��ؤال فی حتلیل
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الطويس للقض ّیةاملهملة؛ ّ
الطويس قد انتفع فی متییز األقس��ام الثالثة للقض ّیة (أعني:
فإن
ّ
ّ
واملس��ورة) باالعتب��ارات الثالثة للامه ّیة :باعتب��ار ّ
أن املاه ّیة مع
املخصوصة ،واملهملة،
ّ

تقییده باخلصوص (هذا اإلنس��ان مثلاً ) موض��وع للمخصوصة؛ ومع تقییده بالتبعیض
أو التعمی��م ّ
أي
(کل وبع��ض) موضوع للمس��ورة؛ وباعتبارها من حیث ه��ي من دون ِّ

تقیید موضوع للمهملة ،کقولنا( :اإلنسان ساعٍ).

یمک��ن لنا نقد هذا التحلیل ّ
أي تقیید ،فها
بأن املاه ّیة إذا أخذت موضو ًعا من دون ّ

األويل
هنا احتامالن :فإ ّما أن یکون احلکم للامه ّیة العا ّمة من حیث هي هي (أي باحلمل ّ
وکمفهوم عام)؛ أو ّ
سمها املناطقة التابعون
إن احلکم ملصادیقها؛
ّ
الش��ق ّ
األول هو الذی اّ

احلل قضیة عا ّمة؛
لنظام ذي القس��منی فی القرن الس��ابع قضیة طبیع ّیة ،اّ
وسمها العلاّ مة يّ ّ
وأ ّم��ا إذا کان احلکم للمصادیق وکان مالکه الطبیعة من حیث هي ،فاحلکم فی القضیة

یعم مجیع األفرادّ ،
صح علی األفراد» ،فالعلاّ مة
صح علی الطبیعة ّ
ألن «ما ّ
ش��امل ّ
وسمها القض ّیة الطبیع ّیة.
قسم منفر ًدا اّ
املهمة اعترب هذه القض ّیة اً
فی ضوء هذه النقطة ّ

األول:
احلل ثالثة أقسامّ :
النسبة بنی املحمول واحلکم وبنی املوضوع عند العلاّ مة يّ ّ

وتس��مى القضیة
أن ینظر إلی تلك الطبیعة من حیث هي هي ،وحیکم علیها باملحمول،
ّ
الکل
الطبیع ّیة؛ الثاين :أن ینظر إلیها من حیث إنهّ ا تقع علی الکثرة ،وهی املأخوذة بمعنی يّ ّ
العقيل ،وهي التی س�ّم�اّ ها القض ّیة العامة ،کقولنا( :اإلنس��ان ن��وع) ،و(احلیوان جنس)؛
ّ

الثالث ،أن ینظر إلی الکثرة من حیث ّ
إن تلك الطبیعة مقولة علیها ،وهذا القسم یمکن
تقسیمه بلحاظ انضامم القید والسور وعدمه إلی املهملة أو الک ّل ّیة أو اجلزئ ّیة(.)17

داعي إل��ی اعتبار احلقیق ّی��ة واخلارج ّیة -التی عدّ ه��ا فخر الدین
بن��ا ًء عل��ی هذا ال َ

األهب��ري إلی مبحث
اجلی�لي ،وأوصلها
ال��رازي وش��یخ اإلرشاق ،تلمی��ذا جمد الدی��ن
ّ
ّ
ّ
القضایا احلقیق ّیة واخلارج ّیة والذهن ّیة.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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توضح لنا الفارق بنی القضایا
احللّ -
میزة الک ّل ّیة والطبیع ّیة -فی مصطلح العلاّ مة يّ ّ

الک ّل ّیة فی أمثال العلوم التجریب ّیة والتاریخ ،وبنی القضایا الک ّل ّیة امليتافیزیق ّیة يف القضایا

الطبیع ّی��ةّ ،
ألن الطبیعة هی مناط احلک��م ،فتضا ّد احلکمنی تناقض ،والیکون أثر لکوهنا
ممتنع��ة جتریبیًّ��ا .والقضایا الطبیع ّیة فی مصطلح العلاّ مة تش��به القض ّیة الک ّل ّیة عند الیب

نیت��س ،والتی -وفا ًق��ا هل��ا -إذا عرفنا املوض��وع فاملحمول یکون فی ضم��ن املوضوع
األويل.
باحلمل ّ

إبداع العلاّ مة فی اعتبار القض ّیة الطبیع ّیة -بحسب مصطلحه -مل یلفت نظر املناطقة

ّ
املتأخرین ،ولکن لفت أنظار األصول ّینی .وجیب أن نعلم أنّه قد خیتلط مصطلح الطبیع ّیة
عند بعض األصول ّینی ،ویشتبه علیهم املصطلحان :الطبیع ّیة فی مصطلح القوم -والتی

س�ّم�اّ ها العلاّ م��ة :عا ّم��ة -والطبیع ّیة فی مصطلح العلاّ م��ة ،فإنهّ ��م أرادوا بالطبیع ّیة -يف
مبحث ک��ون األحکام الرشع ّیة قضای��ا طبیع ّیة -الطبیع ّی َة فی مصطل��ح العلاّ مة ،وألنّه
قد ُیتل َّقی مس��او ًیا للقض ّی��ة احلقیق ّیة فی مصطلح القوم ،قد ُیس��تعمل مصطلح احلقیق ّیة

فی هذا املبحثّ ،
املتأخرین حس��بوا ّ
ولعل املناطقة ّ
أن الطبیع ّیة فی مصطلح العلاّ مة هي
نفسها احلقیق ّیة فی مصطلحهم ،ولذلك أعرضوا عن نظر ّیة العلاّ مة.

تبوی��ب مراصد التدقی��ق .املقارنة بنی مراصد التدقی��ق واألرسار اخلف ّیة توضح لنا

أمورا عدّ ة ،فقد کتب ابن سینا فی قسم املنطق من کتاب اإلشارت الذی یعدّ أول کتاب
ً
فی املنطق ،کتب فی أسلوب املنطق ذي القسمنی ،فی عرشة مناهج؛ حذف منها مبحث
املقوالت ،وقدّ م مبحث احلدود علی مبحث القضایا ،وقد اکتفی من مبحث الصناعات

اخلمس��ة بالربهان واملغالطة ،وقد کتب املناطقة التابعون ألس��لوب املنطق ذي القسمنی
فی القرن الس��ابع کتبهم فی املنطق فی مقدّ مة ومقصدی��ن وخامتة أو أکثر ،وحاولوا أن

یؤکّدوا منهجهم ،من ّ
املعرف
یقس��م علی قس��منی ،أعني مباحث ّ
أن املنطق جیدر به أن ّ
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أیضا .أ ّما العلاّ مة فقد ّبوب مراصده فی
احلجة ،من خالل تبویب کتبهم ً
ومباحث ّ

أربعة مقاصد :إیس��اغوجی (جعل إیساغوجی مقصدً ا بدل أن جیعله مقدّ مة) ،والقضایا

وأقس��امها ،والقیاس ،والربهان واجلدل .مضا ًفا إلی أنّه -خال ًفا لإلش��ارات واملصادر
دونت فی منهج املنطق
األخ��ری يف منهج املنطق ذي القس��منی ،ووفاقا للمصادر الت��ی ّ
ذي األقسام التسعة -جعل مبحث احلدود فی ضمن الربهان.

واضحا؛ فقس��م املنطق من الکتاب
لکن الوضع خیتلف فی األرسار اخلف ّیة اختال ًفا
ً

دون ف��ی س��تّة مق��االت ،وجع��ل العلاّ مة البح��ث عن القول الش��ارح واحل��دود بح ًثا
ّ
مس��تقلاًّ  ،وقدّ م��ه علی بحث القضای��ا ،کام فعل ابن س��ینا فی اإلش��ارات ،واکتفی فی

مبحث الصناعات اخلمسة بالربهان واملغالطة کذلك.

إن دراس��ة ما حیویه الکتابان ترش��دنا إلی أنّ��ه من املحتمل ّ
ّ
أن العلاّ م��ة عند کتابته

الطويس؛ ک�ما أنّ��ه عن��د کتاب��ة األرسار اخلف ّیة کان
للمراص��د ق��د تأ ّث��ر بنص�یر الدی��ن
ّ
القزوین��يّ ،
کل ذلك م��ع احتفاظه علی اس��تقالله فی آرائ��ه املنطق ّیة،
بالکاتب��ي
��را
ّ
ّ
متأ ّث ً

واهلل أعلم.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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املطلب الأ َّول

م�ؤ َّلفات العلاَّ مة يف املنطق
ّ
احل��ظ اعتنى الباحثون
اش��تهر العلاّ مة بكث��رة مؤ ّلفاته يف خمتلف العلوم؛ وحلس��ن

املع��ريف ،ونُرشت بحوث تش��تمل عىل عنوان��ات مؤ ّلفاته
يف الس��نوات األخ�يرة برتاثه
ّ
بالتفصيل ،مع ذكر فهرس النُس��خ اخلط ّية وأماكن حفظه��ا( ،)18ومن بني هذه املؤ ّلفات

يضم
احلل للمرحوم الس ِّيد عبد العزيز
الطباطبائي الذي ّ
ّ
نش�ير إىل كتاب مكتبة العلاّ مة يّ ّ
فهرس��ا ملؤ ّلفات العلاّ مة اش��تمل عىل  120مؤ َّل ًفا ،ويذكر نس��خها اخلط ّية املكتوبة حتى
ً

اهلجري مع أسامء املكتبات التي حتتفظ هبا.
القرن العارش
ّ

احلس��ون يف مقدّ مة حتقي��ق كتاب (القواع��د اجلل ّية يف رشح
ويذك��ر الش��يخ فارس ّ

الطباطبائي املذكور
الرس��الة الشمس�� ّية) معلومات يف هذا املضامر ،وقد أفاد من كت��اب
ّ
أ ّيام إفادة.

وأ ّم��ا الباحثة األملان ّية (س��ابينه اش��ميتكه) فقد تت ّبعت يف ملح��ق الفصل الثاين من

الطباطبائي -النس��خ اخلط ّي��ة ،وأحصت  126من
كتاهب��ا -ال��ذي أ ّلفته قبل نرش كتاب
ّ
الطباطبائي ه��و إفادهتا بنحو أكرب م��ن املكتبات
مؤ ّلف��ات العلاّ م��ة ،وما مت ّيزت به م��ن
ّ

والفهارس الغربية.

ونكتفي هنا بذكر مؤ ّلفاته يف املنطق للعلاّ مة مستفيدين من الفهارس املذكورة لكي

املوس��عة إذا
تتّض��ح مكان��ة العلاّ مة يف علم املنطق ،ونُرج��ع القارئ الكريم إىل املصادر ّ
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احلل يف سائر املجاالت.
رغب يف زيادة اال ّطالع عىل تراث العلاّ مة يّ ّ
يمكن تقسیم مؤلفات العلاّ مة املنطق ّية عىل قسمني:
حرصا.
•املؤ ّلفات يف علم املنطق
ً

•املؤ ّلفات الفلس��فية التي تش��تمل عىل أقس��ام عدّ ة  ،ور ّبام اش��تملت عىل قسم
خمصص للمنطق.
ّ

األول يشمل املوارد اآلتية:
القسم ّ
1 .1القواعد اجلل ّية يف رشح الرس��الة الشمس�� ّية :أمتّها يف ربيع اآلخر سنة 679هـ،
القزوين��ي ،وهو من
الكاتبي
وه��ي رشح عىل الرس��الة الشمس�� ّية من تألي��ف
ّ
ّ

احلسون ،يقول العلاّ مة
أس��اتذة العلاّ مة ،وقد طبعت بتحقيق األس��تاذ فارس ّ
يف آخ��ر ه��ذا الكتاب« :فهذا آخر م��ا أردنا إيراده يف رشح هذه الرس��الة ،وقد

احلق عندنا إلاّ يف مواضع قليلة،
قصدنا فيه اإليضاح ،ومل نتعرض لذكر ما هو ُّ

وتركنا ذلك إىل كتاب األرسار»(.)19

2 .2اجلوهر النضی��د يف رشح منطق التجريد :رشح عىل منط��ق التجريد للخواجة
قم حتقيق حمسن بيدارفر يف سنة 1984م،
نصري الدين
الطويسُ ،طبع يف مدينة ّ
ّ

ويحُ تم��ل ّ
أن تاري��خ تأليفه بعد س��نة 680ه��ـ؛ ألنّه يذكر يف ه��ذا الكتاب فقط

كتابني م��ن كتبه ،ومه��ا :األرسار( ،)20واملناهج( ،)21انتهى م��ن تأليف املناهج
سنة 680هـ ،أ ّما األرسار فقبله.

3 .3هن��ج العرف��ان يف عل��م املي��زان :ذك��ره العلاّ م��ة يف اخلالص��ة( ،)22وكذلك يف
إج��ازة املهنّا بن س��نان ،وبينّ أنّه جم ّلد واحد ،كام ذك��ر هذا الكتاب يف املراصد
أيضا(.)23
ً

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
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4 .4كاش��ف األس��تار يف رشح كش��ف األرسار :وع�لى م��ا يب��دو ه��و رشح ع�لى
للخونج��ي ،والعلاّ مة يذك��ره يف ِكال
كش��ف األرسار عن غوام��ض األفكار
ّ
الفهرسني( ،)24ويف إجازة املهنّا يذكر أنّه جم ّلد واحد.
الـمرشق يف علم املنطق :يذكره وحس��ب يف إجازة املهنّا ،ويذكر أنّه جم ّلد
5 .5النّور ُ
واحد.

6 .6ال��دّ ّر املكن��ون يف رشح عل��م القانون :يذك��ره العلاّ مة يف اخلالص��ة ،وإجازته
للمهنّأ.

أ ّما القسم الثاين ،فهو يشمل:
فلس��في
1 .1األرسار اخلف ّي��ة يف العل��وم العقل ّية :وهو بحس��ب الظاهر ّأول كتاب
ّ
للعلاّ مة ،ويش��تمل عىل ثالثة أقس��ام :املنطق ،والطبيع ّيات ،واإلهل ّيات .يقول
العلاّ م��ة يف مقدّ م��ة كتابه غاية الوص��ولّ :
إن األرسار واملناهج مها ّأول كتابني
أ ّلفهام يف الفلسفة والكالم(.)25

ألول مرة من قبل الدكتور حسام حميي
تم حتقيق هذا الكتاب وتصحيحه ّ
وقد ّ

واملرة الثاني��ة من قبل مركز
اآللويس والدكتور صالح
الدي��ن
ّ
مهدي هاش��مّ ،
ّ
قم.
الدراسات والبحوث اإلسالم ّية يف مدينة ّ

2 .2إيض��اح املقاصد م��ن حكمة عني القواعد :عني القواع��د كتاب يف علم املنطق

القزوين��ي (ت 675هـ) ،وبعد أن انتهى م��ن تأليفه أضاف إليه
الكاتبي
أ ّلف��ه
ّ
ّ

 بن��ا ًء عىل طل��ب تالمذته -رس��الة يف الطبيع ّيات واإلهل ّيات ،وس�ّم�اّ ه حكمةالعني ،والعلاّ مة رشح كتاب :حكمة العني .وهذا الكتاب ُطبع يف طهران سنة
1999م ،بإرشاف ع .منزوي.
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3 .3املقاوم��ات [احلكم ّية] :ذك��ره العلاّ مة يف اخلالصة قائ�ًل�اً « :باح ْثنا فيه احلكامء
يتم مع متام عمرنا»(.)26
السابقني ،وهو ّ

4 .4تنقي��ح األبح��اث يف العلوم الثالث��ة( :)27وحيتم��ل أنّه غري حتري��ر األبحاث يف
املجليس
معرفة العلوم الثالثة؛ ألنّه يف نس��خة اخلالصة التي اعتمدها العلاّ مة
ّ
ِ
لدي مل يذكر
يف كتاب البحار ذكر كال الكتابني ،ويف نس��خة اخلالصة املتوافرة ّ

أي واحد منهام.
ّ

5 .5كش��ف اخلف��اء من كتاب الش��فاء :ذك��ره يف اخلالصة( )28وإجازت��ه ،وذكر يف
إجازته أنّه جم ّلدان.

رشاح اإلش��ارات :ذكره يف اخلالص��ة( ،)29وذكر يف إجازته أنّه
6 .6املحاك�مات بني ّ
ثالثة جم ّلدات ،وتوجد نسخة منه يف مكتبة أمحد ثالث يف تركيا.

7 .7إش��ارات إىل معاين اإلش��ارات :أحد رشوح العلاّ مة الثالثة عىل اإلش��ارات،
ذكره يف بعض نسخ اخلالصة ،ويف اإلجازة التي اعتمدها يف البحار.

8 .8إيضاح املعضالت من رشح اإلش��ارات :ذك��ره يف اخلالصة واإلجازة؛ ويبدو
الطويس عىل إشارات الشيخ الرئيس
أنّه رشح عىل رشح اخلواجة نصري الدين
ّ

ابن سينا.

9 .9بس��ط اإلش��ارات :أح��د رشوح العلاّ م��ة الثالثة ع�لى اإلش��ارات ،ذكره يف:
اإلجازة واخلالصة.

الرئيس(.)30
1010كشف التلبيس وبيان سري [سهو] ّ

الرئيس :ذك��ره يف اخلالصة( ،)31وق��ال :باحثنا فيه
1111إيض��اح التلبي��س من كالم ّ
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الش��يخ ابن س��ينا .وحيتم��ل أن يكون الكتاب  :كش��ف التلبيس يف بيان س�ير
[سهو] الرئيس نفسه املذكور يف اإلجازة ،وبأنّه جم ّلد واحد.

1212حترير األبحاث يف معرفة العلوم الثالث يف منطق الطبيعيات واإلهليات :يذكره
مرات عىل ّ
أقل تقدير(.)32
العلاّ مة يف كتاب املراصد ثالث ّ

رشح ع�لى ّ
الرازي،
امللخص للفخ��ر
ّ
1313حتصي��ل امللخّ ص :هو بحس��ب الظاهر ٌ
ويشتمل عىل املنطق واحلكمة.

ّ 1414
ح��ل املش��كالت م��ن كت��اب التلوحي��ات ،أو كش��ف املش��كالت م��ن كتاب
التلوحيات :وحيتم��ل ّ
أن كلیهام كتاب واحد ،وحيتم��ل أنّه رشح عىل تلوحيات
شيخ اإلرشاق يف املنطق واحلكمة.

1515مراص��د التدقيق ومقاصد التحقيق يف املنطق والطبيع ّيات واإلهل ّيات :وس��يأيت
احلديث عنه بالتفصيل.
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املطلب الثاين

منهج العلاَّ مة يف علم املنطق
يتكون من تس��عة
کان العل�ماء املس��لمون یقوم��ون بتعلي��م عل��م املنط��ق بمنه��ج ّ

أقس��ام ،وهو متأ ّثر بكتاب أرغنون ،ألرس��طو( ،)33وهذه األقس��ام التس��عة عبارة عن:
األول أو التحليالت
قاطيوغورياس أو املقوالت ،باري إرمانياس أو العبارة ،أنالوطيقا ّ
األول  ،أنالوطيقا الثانية أو التحليالت الثانية (الربهان) ،طوبيقا أو اجلدل ،سوفس��طيقا
ّ
أو السفس��طة ،ريطوريقا أو اخلطابة ،بويطيقا أو الشعر ،إيساغوجي (= املدخل) .ويعدُّ

ابن س��ينا يف كتاب اإلش��ارات ّأول من جتاوز هذا التقليد ذا األقس��ام التس��عة يف تدوين
منهجا منطق ًّيا جديدً ا ذا قس��مني ،ومن خالل هذا اإلبداع قدّ م بحوث
وأس��س
ً
املنطقّ ،

احلجة .وبعض املنطق ّي�ين الذين جاؤوا بعده
األول
املع��رف والثاين ّ
املنطق يف قس��منيّ :
ّ
ودونوا مؤ ّلفاهتم املنطق ّية يف قس��مني ،وبعض آخر مزجوا هذين املنهجني
اتّبعوا منهجه ّ
ٍ
بنحو مركَّب ومل ّفق بينهام(.)34
ودونوا منطقهم
ّ
ومن أجل مطالعة منهج تدوين املنطق وحتليله لدى العلاّ مة ،يتوافر عندي مصدران

منطق ّيان للعلاّ مة ،أحدمها كتاب األرسار اخلف ّية ،واآلخر مراصد التدقيق .وأما اجلوهر
النضيد ،والقواعد اجلل ّية ،فألنهّام رشح لكتب غريه ،فهام يتّبعان أسلوب مؤ ِّل َفيهام.

احلل يف كتابه األرسار اخلف ّية مسلك املنطق ذي القسمنی؛ فقد
وقد س��لك العلاّ مة يّ ّ

واحلجة ،ويعدُّ تقديم بحث الداللة بمنزلة أحد
خصص فصلني أصل ّيني للقول الشارح
ّ
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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املباين الدالل ّية يف علم املنطق( ،)35وتقديم النس��ب األربع بصورة مس��تق ّلة( ،)36وكذلك
ّ

بح��ث العكس بصورة مس��تق ّلة ،واالكتفاء بذكر الربه��ان واملغالطة من بني الصناعات
اخلم��سّ ،
املنطقي ذي القس��مني ال��ذي ُيالحظ يف الكتاب
كل هذه من عالمات املنهج
ّ

املذكور(.)37

[الرتكيب��ي] ،وهو
املزجي
وأ ّم��ا ترتيب فص��ول كتاب املراصد ف ُيش�ير إىل املنه��ج
ّ
ّ

التس��اعي
تركيب من منهج تدوين املنطق
منهجا يف هذا الكتاب؛
والثنائي( ،)38إذ اتخّ ذه
ً
ّ
ّ
ع�لى الرغم من ّ
يبق منها من
أن النس��خة الوحيدة املتوافرة من هذا الكتاب ناقص��ة ،ومل َ
قسم الصناعات اخلمس سوى كتاب الربهان ويشء من كتاب اجلدل.
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املطلب الثالث

�آراء العلاَّ مة يف علم املنطق
اخلاصة يف علم املنطق باختصار،
ال بأس أن نس��تعرض هنا آراء العلاّ م��ة ونظر ّياته
ّ

واجلدير بالذكر ّ
أن حتليل آراء العلاّ مة املنطق ّية مبني عىل أساس أربعة من مؤ ّلفاته وهي:

(اجلوهر النضيد) ،و(القواعد اجلل ّية) ،و(األرسار اخلف ّية) ،و(مراصد التدقيق) ،ويف بيان
الطويس ،والفخر
ه��ذه اآلراء اقترصنا علی اخلالفات املنطق ّیة بني اخلواجة نصري الدين
ّ

الرازي؛ ألنهّام رشحا کتاب (اإلشارات والتنبیهات) البن سینا.
ّ

الرازي
کثریا من آراء ابن سینا ،أ ّما اخلواجة فقد أجاب عن مناقشات
ّ
ناقش الرازي ً

ّ
احلل
فی رشحه.
وألن العلاّ مة درس عند اخلواجة ،فمن خالل دراس��ة موقف العلاّ مة يّ ّ
ِ
الش��ار َحنی املذکورین ،نس��تطیع معرفة منزل��ة العلاّ مة يف علم
يف مواض��ع اخلالف بنی
الطويس ،أو استقالله يف آرائه املنطق ّیة.
املنطق ،ومدی تأ ّثره بأستاذه اخلواجة
ّ

احلل املنطق ّية يف جامعة طهران ضمن رسالة ماجستري،
وقد نوقش��ت آراء العلاّ مة يّ ّ

قراملكي ،يف سنة 2002م.
خاين حتت إرشاف الدكتور أحد فرامرز
ّ
قدّ مها حسني َّ
حممد ّ
وأفدت من الرسالة املشار إلیها فی تدوین هذا القسم من املقدّ مة.
ُ

بس��اطة التصديق أو تركيبه :اختلف اخلواجة والفخر يف بحث بساطة التصديق أو

تركيب��ه ،فالفخر ي��رى ّ
أن التصديق مركّب( ،)39واخلواجة يرى أنّه بس��يط( ،)40والعلاّ مة
يرجح يف هذا البحث رأي أستاذه ،ويذهب إىل بساطة التصديق(.)41
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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التصور والتصدیق يف
موضوع املنطق :يف بحث موضوع املنطق نجد العلاّ مة جیعله
ّ

ّ
ويستدل عىل بطالهنا(،)43
موض ٍع( ،)42ولكنّه يف موضع آخر يرفض هذه النظر ّية رصاحة

ويف موضع ثالث جيمع بني هاتني النظر ّيتني(.)44

مهجور ّية الداللة االلتزام ّي��ة يف التعريف :يف بحث الداللة االلتزام ّية ومهجور ّيتها

 الذي ا ّدعاه الفخرالرازي( -)45يتبع العلاّ مة أستاذه يف رشح اإلشارات( ،)46وال يقبل
ّ

هبذه املهجور ّية ،ويعتقد ّ
أن داللة احلدود الناقصة والرسوم هي داللة التزام ّية ،ولكن يف

جواب (ما هو) ال يمكن االستفادة من ملزوم اليشء(.)47

تقس��يم اللفظ إىل املفرد واملركّب واملؤ ّلف :من البحوث التي وقع فيها االختالف،

هو بحث تقس��يم اللفظ إىل املفرد واملركّب واملؤ ّلف ،وبحسب ما ذكر اخلواجة يف رشح
بعض عىل تعريف أرسطو للمفرد ،ورأوا ّ
أن ألفا ًظا من قبيل
اإلشارات( ،)48فقد أشكل ٌ

عرفوا املف��رد بأنّه «الذي ال ّ
يدل جزؤه عىل
(عب��د اهلل) خارجة عن هذا التعريف؛ وهلذا ّ
أن ال ّ
إن جزء اللفظ إ ّم��ا ّ
ج��زء معناه» ،وقال بعض آخرّ :
أي يشء مطل ًقا فمثل
يدل عىل ّ
هذا اللفظ هو املفرد ،أو ّ
يدل عىل يشء ليس جزء معناه ومثل هذا اللفظ هو املركّب؛ أو

ّ
سموه املؤ ّلف.
يدل عىل جزء معناه ومثل هذا اللفظ ّ

واخلواج��ة مل يقبل هذا التقس��يم وبنا ًء علی ّ
أن الداللة تابع��ة إلرادة املتک ّلم يقول:

«اللف��ظ إن ُأريد بجزئه الداللة عىل جزء املعنى م��ن حيث هو جزؤه ،فهو املركّب ،وإلاّ

فه��و املفرد؛ فيدخل فيه مثل (عبد اهلل) َع َل اًم ،رضورة عدم إرادة معنى ما من لفظي(عبد
كل واحد منهام ّ
اهلل) عىل انفرادمها حني جعال جزأين من العلم لكن ّ
يدل بإرادة أخرى،
ٍ
حينئذ مر ّك ًبا» ،والعلاّ مة يتبع أستاذه ويرتيض
وقصد آخر ال من حيث هو جزؤه ،ويكون

تعريف أرسطو للمفرد ،ويرفض هذا التقسيم(.)49
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ّ

املق��ول يف جواب ما ه��و والواقع يف طريق ما هو :وقع خالف بني اخلواجة والفخر

يف بح��ث االختالف بني «املق��ول يف جواب ما هو» ،و«الواقع يف طريق ما هو» ،فالفخر

يعتقد ّ
أن ذلك القس��م م��ن الذات ّيات الذي يؤخ��ذ كجزء من التعري��ف يف التعريف إذا

ُذك��رت عىل نحو الدالل��ة املطابق ّية يف املق��ول يف اجلواب ،تكون ه��ي «املقول يف طريق
م��ا ه��و» .وأما إذا ُذكرت بالتضم�ين يف التعريف تصبح «داخلة يف ج��واب ما هو»(.)50

الط��ويس يف رشح اإلش��ارات اعترب «الداخ��ل يف جواب
ولك��ن اخلواج��ة نصري الدين
ّ
م��ا هو» ،بمعنى جزء املاه ّية (اجلنس أو الفصل) ،و«الواقع يف طريق ما هو» اعتربه ذات ًّيا

أعم (اجلنس)(.)51

ع�لى الرغم م��ن ّ
الرازي هل��ذه املفاهيم
أن غالب املنطق ّي�ين اختاروا تفس�ير الفخر
ّ

رجح تفسري اخلواجة ،ورأى ّ
أن تفسري الفخر «ظ ّن» ،و«تغيري
الثالثة( ،)52ولك ّن العلاّ مة ّ
بال فائدة»(.)53

عرفه بأنّه« :قول دال عىل
عرف املناطقة احلدّ بتعريفات عدّ ة ،فالشيخ ّ
تعريف احلدّ ّ :

ماه ّي��ة اليشء» ،واخلواج��ة ارتىض هذا التعريف( ،)54والعلاّ م��ة يف األرسار يقول« :فإن
ٍ
وحينئذ من احلدّ ما هو قول،
أراد بالقول ما يكون مر ّك ًبا ،خرج عنه التحديد باملفردات،
ومنه ما هو مفرد»(.)55

ويب��دو ّ
أيضا ،وعلي��ه ال يوجد خل��ل يف جامع ّية
أن لف��ظ «القول» يش��مل املف��رد ً

أيضا ّ
أن العلاّ مة نفس��ه يف املراص��د اختار تعريف
التعري��ف ،ومن ش��واهد هذا املدّ عى ً
الشيخ نفسه(.)56

واخلاصة :للعالّمة يف بحث احلدّ والرس��م الناقص بيانان :ففي
التعري��ف بالفصل
ّ

األرسار( )57يرى ّ
ناقص.
أن التعريف بالفصل وحده حدٌّ
رسم ٌ
ٌ
ناقص وباخلاصة وحدّ ها ٌ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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ولكنّه يف القواعد( )58واملراصد( )59يرفض هذا الرأي ،ويقول يف القواعد :ال أقل يف كل

تعريف من معنيني من ح ّقهام أن ّ
يدل عليهام بلف َظني.

أجزاء القض ّية احلمل ّية :يوجد خالف يف باب أجزاء القضية احلمل ّية بحس��ب البنية

املنطق ّي��ة -ال البنية ال ّلغو ّية -فالش��يخ يرى ّ
أن احلمل ّية تش��تمل ع�لى ثالثة أجزاء ،وهي
املوضوع واملحمول والرابطة [النسبة].

والفخ��ر ي��رى ّ
أن ثالث ّية أجزاء القض ّية احلمل ّية تقترص ع�لى القضايا ذات املحمول

اجلامد ،ويعتقد ّ
أن املحموالت املش��ت ّقة تقتيض بذاهتا االرتباط باملوضوع ،وال حاجة يف
هذه الرابطة إىل واسطة.

واخلواجة ي ِ
شكل عىل رأي الفخر هنا ،وال يراه مقبول(.)60
ُ

يرصح بخطأ قول فخر
العلاّ م��ة يف هذا البحث ً
أيضا يتبع أس��تاذه؛ فهو يف القواعد ِّ

الرازي ،ولكنه يف املراصد خيتار طري ًقا وس�� ًطا ،و ُيطلق ع�لى القضايا التي يكون
الدي��ن
ّ

اسم مشت ًّقا ،اسم «القضايا الثالث غري التا ّمة»(.)61
رابطها فعلاً أو اً

العامة :من آراء العلاّ م��ة اإلبداع ّية يف علم املنطق إضافة القضية العا ّمة إىل
القضي��ة ّ

أقسام القضايا األربعة (من حيث املوضوع).

واملسورة،
قسم أرسطو القض ّية بحس��ب املوضوع عىل قسمني ،املهملة
ّ
التوضيحّ :

ثم أضاف
وأضاف أتباعه حتّى القرن السابع
ّ
اهلجري القض ّية الشخص ّية إىل هذين القسمنيّ .

وأخريا
املنطق ّيون القض ّية الطبيع ّية إىل األقس��ام الثالثة لتصبح أقس��ام القض ّية أربعة(.)62
ً

جاء العلاّ مة وأضاف القض ّية العا ّمة إىل األقسام األربعة ،لتصبح األقسام مخسة.

التوضيح :تقس��يم القض ّية بحسب املوضوع عند املنطق ّيني حتّى القرن السابع هو:

إذا كان موضوع القض ّية جزئ ًيا فالقض ّية ش��خص ّية .وإذا كان املوضوع كل ًّيا فهو ال خيرج
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ّ

ع��ن حالت�ين :إ ّما أن يقع نف��س املفهوم موضو ًع��ا ،أو ُيراد منه املصادي��ق .ويف الصورة
أيضا ال خترج من حالت�ين :إذا كان نطاق
األوىل القض ّي��ة طبيع ّي�� ٌة .وعىل الفرض الث��اين ً
ّ
مسورة ،وإلاّ فهي مهملة.
شمول املصاديق حمدّ ًدا فهي قض ّية ّ

الكل مرا ًدا من
والعلاّ مة قد ّ
قس��م القض ّية الكل ّية عىل ثالثة أقسام :إذا كان املفهوم يّ ّ

حي��ث هو بي��ان للطبيعة من حيث هي هي ،فالقضية طبيع ّي��ة؛ وإذا لوحظ من حيث أنّه
العقيل) ،فالقض ّية عا ّمة؛ وإذا لوحظت الكثرة من حيث ّ
أن هذه
(الكل
واقع عىل الكثرة
ّ
يّ ّ

مس��ورة ،وإلاّ فهي
الطبيع��ة تُطلق عليه��ا؛ فإذا كان نطاق ش��مول املصاديق حمدّ ًدا فهي
ّ
مهملة(.)63

القزويني « :وقد أمهل املصنّف
الكاتبي
ويقول العلاّ مة يف القواعد عند رشحه كالم
ّ
ّ

القس��م اآلخر من القضايا ،وهي :التي حكم فيها عىل املاه ّية من حيث هي هي ،ونحن

س��ميناها
نس��مي هذه القض ّي��ة ،القض ّية الطبيع ّية ،والتي س�ّم�اّ ها املصنّف الطبيع ّية نحن ّ
ّ
القض ّية العا ّمة»(.)64

العلاّ م��ة يف األرسار ي��رى خط��أ م��ا يدّ عي��ه بع��ض املناطق��ة ،كابن س��ينا والفخر

ّ
ال��رازي( )65من ّ
يس��تدل عىل الفرق بني املهملة
أن القضايا الطبيع ّية مهملة( ،)66وكذلك
ّ
والقض ّية العا ّمة(.)67

مف��اد القض ّي��ة املوجبة الكل ّي��ة عا ّم اإلطالق :م��ن البحوث التي يمك��ن طرحها يف

ه��ذا املجال هو حتليل مفاد القض ّي��ة املوجبة الكل ّية عا ّمة اإلط�لاق ،وهو البحث الذي
اشتملت عليه أكثر الكتب املنطق ّية بعد ابن سينا.

وال يتّفق الفخر مع اخلواجة يف تفس�ير كالم ابن س��ينا؛ فابن سينا يقول« :إعلم أنّا

إذا قلنا :كل (ج ب) ،فلسنا نعني به ّ
فس
الكل هو (ب) .»...وقد رّ
أن ك ّل ّية (ج) أو اجليم يّ ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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ّ
املنطقي»؛
بـ«الكل
فسه
بـ«الكل
الفخ��ر كل ّية ج يف هذا الكالم
ّ
املجموع��ي» ،واخلواجة رّ
ّ
يّ ّ
واحلق هنا مع الفخر.
ّ

التصورين اخلاطئني املذكورين يف كالم ابن سينا ،ثالثة
وأ ّما العلاّ مة فإنّه يضيف إىل
ّ

تصورات أخرى ،ويقول« :ال نعني بقولناّ :
الكل
الكل
ّ
ّ
املنطقي؛ وال يّ َّ
كل (ج) ك ّل ّي َة (ج) ،أي يّ ّ
كل ،أي ّ
الكل من حيث هو ّ
العق�لي وال ّ
املجموعي؛ وال ما حقيقته حقيقة (ج)...
الكل
ّ
ّ

أعم ،بحيث يش��مل ما حقيقته
و ال نعني به ما هو موصوف بـ(ج) ...بل نعني به ما هو ّ

(ج) وما هو موصوف به»(.)68

يرجح كالم اخلواجة عىل كالم الفخر.
يتّضح من كالمه هذا أنّه ّ
التصورات اخلاطئة التي
وللعلاّ م��ة يف األرسار( )69عبارة أوضح ،فهو بعد أن يذكر
ّ

يمكن أن ختطر للذهن يقول« :بل نعني بـ(كل ج) ّ
كل واحد واحد ممّا يصدق عليه (ج)
صد ًقا بالفعل ال باإلمكان» .ويف القواعد( )70لديه كالم شبيه هبذا.

املتفرعة عىل حتليل املوجبة
القضاي��ا احلقيق ّية ،واخلارج ّية ،والذهن ّية :من البح��وث ّ

یصح
الكل ّية ،تقس��يم القضاي��ا إىل احلقيق ّية ،واخلارج ّي��ة ،والذهن ّية .يق��ول العلاّ مة :ال ّ

تفس�یر کل (ج) فی قولنا کل (ج ب) باجلیامت املوجودة فی اخلارج فقط (مفاد القض ّیة
الیصح تفسریه بکل ما لو وجد کان (ج) (مفاد القضیة احلقیق ّیة) ،بل ّ
إن
اخلارج ّیة)؛ کام
ّ

إن ّ
املعنى املتعارف بني اجلمهور من قولناّ :
كل (ج ب) ّ
كل واحد ممّا يقال عليه (ج) -إ ّما
فرضا ،سواء كانت اجليم ّية ذاته أم صفته ،وسواء كانت دائمة أم غري دائمة،
حتقي ًقا وإ ّما ً
الذهني -فام ال يمتنع وجوده
وس��واء كان موجو ًدا يف اخلارج أم يف العقل أو يف الفرض
ّ

لذاته فهو (ب)(.)71

رشوط التناق��ض :م��ن م��وارد اخل�لاف األخ��رى بني الفخ��ر واخلواج��ة رشوط
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ّ

أن ّ
التناقض؛ وبحس��ب ما ذكره اخلواجة يف رشح اإلش��ارات يعتق��د الفخر ّ
كل رشوط
التناقض الثامنیة إ ّما أن ترجع إىل املوضوع أو إىل املحمول ،وعليه تكون رشوط التناقض

يف احلقيق��ة اثنتني :وحدة املوضوع ،ووحدة املحم��ول( .)72والفخر يف ّ
امللخص يرتاجع

عم قاله يف رشح اإلش��ارات ،ويرى ّ
أن وحدة الزم��ان ختتلف عن وحدة املحمول وعن
اّ
وحدة املوضوع ،وعليه جيعل رشوط التناقض ثالثة(.)73

واخلواج��ة يرف��ض رأي الفخر قائلاً َّ :
خصصها الفخر باملوضوع
«إن األمور الت��ی ّ

فق��ط أو باملحمول فقط  ،یصلح هلا اللحوق ٍّ
بکل منه�ما ،فال وجه إ ًذا لتخصیص بعض

منه��ا باملوضوع واآلخر باملحم��ول؛ علی ّ
أن الوحدات الثامنیة ق��د تتع ّلق باحلکم ،دون
طريف القضیة؛ إ ًذا ال یصح إرجاعها إلی أحد الطرفنی».

القزويني الذي تبع الفخر يف إرجاع رشوط التناقض
الكاتبي
العلاّ مة ُيش��كل عىل
ّ
ّ

الثامنية إىل رشطني ،وال يقبل هذا الرأي منه( .)74وهو يف املراصد يرى ّ
أن رشط التناقض
ويت��م هذا االتحّ اد
الوحي��د ه��و اتحّ اد القض ّيتني يف النس��بة احلكم ّية -باس��تثناء الكيف-
ّ

باألمور الثامنية(.)75

ويف األرسار( )76ينق��ل بالتفصي��ل ج��واب اخلواج��ة ع�لى الفخ��ر ،ويرت�ضي رأي

أيضا ،وال يذكر شي ًئا عن االتحّ اد
اخلواجة ،ويف اجلوهر يتبع أستاذه اخلواجة نصري الدين ً

يف النسبة احلكم ّية(.)77

العامة اإلطالق :يف باب نقيض املطلقة العا ّمة اإلطالق ذهب بعض
نقيض املطلقة ّ

القدماء إىل أن نقيض املطلقة هو املطلقة .بينام يمكن أن خيتلف زمان القض ّيتني وأن يكون

كالمها صاد ًقا «مثلّ :
نائم بالفعل» ،وقد جلأ
كل إنسان نائم بالفعل ،وبعض الناس ليس اً
األول تفس�ير املطلقة بالعرف ّية؛ والثاين
ابن س��ينا من أجل توجيه هذا الكالم إىل َح َّلنيّ :
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تقييد املوضوع بزمان معينّ  ،واخلواجة أشكل عىل ِكال احل َّلينّ  ،ورأى أنّه ال يمكن القبول
أيضا متاب ًعا اخلواجة يف ذلك(.)79
هبام( ،)78والعلاّ مة رأى فساد هذين احل َّلني ً
تعريف العكس املس��توي :يف بحث تعريف العكس املستوي ينقسم املنطقيون عىل

قس��مني :فبعضهم -كالش��يخ( ،)80والفخر
األهبري -أخذوا
ال��رازي( ،)81وأثري الدي��ن
ّ
ّ
قي��د «البق��اء يف الكذب» يف تعري��ف العك��س .وبعضه��م -كاخلواج��ة( ،)82والكاتبي
القزوين��ي( ،)83والعلاّ مة احل�ّل�يّ ّ ( -)84رأوا خطأ هذا القيد ،مس��تد ّلني ّ
بأن من املمكن أن
ّ

األعم.
يكون حممول القض ّية أو تاليها الز ًما باملعنى
ّ

تفس�ير عكس النقيض :البحث اآلخر املط��روح يف هذا املجال هو رأي العلاّ مة يف

«عكس النقيض» .ألنّه يوجد يف عكس النقيض رأيان ،فبعضهم -كالش��يخ الرئيس يف
الش��فاء( -)85ذكر رأ ًيا ،يصطل��ح عليه املنطقيون «عكس النقي��ض املوافق» ،وهو جعل

نقیض املحک��وم علیه مکان املحکوم به ،ونقیض املحکوم ب��ه مکان املحکوم علیه ،مع
املوافق��ة فی الصدق والکیف .وبعضهم اآلخر -مثل هبمنيار يف التحصيل( -)86ذكر أنّه

جع��ل نقيض املحمول موضو ًعا و عنی املوضوع حممولاً مع املخالفة يف الکیف (عكس

النقيض املخالف).

َأ ّما العلاّ مة فيقبل رأي ابن س��ينا ،وأ ّما الرأي الثاين فرياه يف األرسار والقواعد أخذ

الزم الشیء مکان نفسه(.)87

الشكل الرابع من القياس
االقرتاين
االقرتاين :يف بحث القياس ،يعدُّ اعتبار القياس
ّ
ّ
مهم من آراء
م��ن الش��كل الرابع وإنتاج ثامنية رضوب من خمتلطات هذا الش��كل ،رأ ًي��ا اًّ
()88
حممد خاين آراء العلاّ مة يف القياسات املختلطة يف جدول
العلاّ مة  ،وقد أدرج حس�ين َّ

بحسب نظر ّياته يف كتبه األربعة ّ
حمل البحث ،وال يسعنا ذكره يف هذا املخترص(.)89
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وقوع احلمل ّية أو الرشط ّية ،كربى يف القياس
االستثنائي :يف بحث وقوع احلمل ّية أو
ّ

االستثنائي ،وهو من البحوث اخلالف ّية بني اخلواجة والفخر،
الرشط ّية كربى يف القياس
ّ
للعالّم��ة رأي خ��اص؛ فالفخر ال يرى رضورة ك��ون الكربى محل ّي��ة إلاّ يف املوارد التي

تكون فيها الرشط ّية مركّبة من محل َّيتني ،ويرى أنّه يف سائر املوارد يمكن أن تكون الكربى
رشط ّية( .)90واخلواجة يف أساس االقتباس يرى رضورة كون الكربى محل ّية مطل ًقا(.)91

احلل يف املراصد :إن کانت الصغری رشط ّیة مرکّبة من رشط َّیتنی ،أو
ي��رى العلاّ مة يّ ّ

رشط ّیة ومحل ّیة ،بأن تکون الرشط ّیة مقدّ مة واحلمل ّیة تالیة ،واستثنينا عني التايل ،ففي هذه

أیض��ا؛ کام هو احلال إذا کانت الصغری مرکّبة من
احلال��ة بإمكاننا جعل الکربی رشط ّیة ً
محل ّیة کاملقدم ورشط ّیة کالتايل(.)92

أي :يف بيان املطالب األصل ّية والفرع ّية يرى ابن سينا يف اإلشارات ّ
أن «مطلب
مطلب ّ

أي» من املطالب األصل ّية( .)93اخلواجة يف رشح كالم ابن سينا يرى جواز كوهنا أصل ّية أو
ّ

وجها ّ
أي»
لكل واحدة منهام( .)94والعلاّ مة يف اجلوهر بعد أن يذكر «مطلب ّ
فرع ّية ،ويذكر ً
يف املطالب الفرع ّية ،يقول« :وقد يضاف إىل األصول» (املصدر نفسه) ،ولكنّه يف األرسار
ويرصح بكونه من املطالب اجلزئ ّية(.)95
ال يذكر ذلك يف املطالب األصل ّية،
ّ

ترتي��ب املطالب :يف بح��ث ترتيب املطالب يناقش العلاّ مة أس��تاذه ،وال يقبل قول

أستاذه يف تقديم (هل) املرك ّبة عىل (ما) احلقيق ّية(.)96

اإلن يف الدليل :يوجد خالف بني الفخر واخلواجة يف بيان الربهان
ماه َّية الربه��ان يِّ

واللمي
اإلنيِّ  ،والعلاّ مة يقبل رأي اخلواجة ،ويف األرسار( )97بعد تقسيم الربهان إىل اإلنيِّ
ّ
وبيان مالك ذلك ،يقول« :ثم إن كان [األوس��ط] معلولاً لوجود احلكم يف اخلارج فهو

الدليل».
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املطلب الرابع

مع كتاب (مرا�صد التدقيق ومقا�صد التحقيق)
رصح نفس��ه بذلك يف مقدّ مته -خلزانة س��عد الدين
أ ّلف العلاّ مة هذا الكتاب -كام ّ

لب العلوم العقل ّية الثالثة ،وهي املنطق
صاح��ب الديوان؛ واهلدف من تأليفه هو جتميع ّ
واإلهل ّي��ات والطبيع ّيات ،وقد اتخَّ ��ذ العلاّ مة يف هذا الكتاب منه��ج اإلجياز واالختصار

التوس��ع يف
وح��ذف التطويل واإلكثار ،وه��و حينام يذكر هذه املالحظة ُيرجع من يريد
ّ

البحوث إىل كتابه اآلخر (حترير األبحاث يف معرفة العلوم الثالث).

العاميل يف كتاب��ه أمل اآلمل َّ
أن عنوان الكتاب ه��و مراصد التوفيق
احلر
وق��د ذكر ّ
ّ

ومقاص��د التحقي��ق( .)98ولكن املذك��ور يف الذريع��ة إىل تصانيف الش��يعة( ،)99وأعيان

الشيعة( )100يوافق نسخ اخلالصة املوجودة( ،)101وهو مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق؛

خصصه من هذا الكتاب
وبن��ا ًء عىل ترصيح العلاّ مة يف كتابه اخلالصة يف القس��م ال��ذي ّ

حرر هذا القس��م يف ربيع اآلخر سنة 693هـ ،ويستظهر من
بتعريف نفس��ه ومؤ ّلفاته أنّه ّ
ذلك أنّه بدأ كتابة املراصد قبل ذلك التاريخ ،ولكن توجد شواهد تشري إىل ّ
أن عنوانات

بع��ض الكتب ق��د أضيفت إىل كت��اب اخلالصة بع��د هذا التاري��خ( ،)102وعلي��ه ال يتم
االستظهار املذكور باعتبار كبري.

أي حال ال ّ
شك يف نسبة هذا الكتاب إىل العلاّ مة؛ ومن الشواهد القطع ّية عىل
وعىل ّ

ذلك ذكر اس��م هذا الكتاب يف اخلالصة ،واإلرجاع��ات املذكورة يف مواضع من كتاب
86

قراملكي�//أ.م.د .حم َّمد غفُّوري نـژاد
�أ.د� .أحد فرامرز
ّ

املراصد إىل س��ائر كتب العلاّ مة من قبيل حترير األبحاث ،وهن��ج العرفان( ،)103وتطابق

حمت��وى الكتاب م��ع آراء العلاّ مة اخلاصة يف املنط��ق من قبيل إضافة القض ّي��ة العا ّمة إىل
التقليدي الس��ائد للقضايا ،وهي :الش��خص ّية ،والطبيع ّية ،واملهملة،
الرباعي
التقس��يم
ّ
ّ
الطباطبائي يف كتابه مكتبة العلاّ مة
واملس��ورة ،وبنا ًء عىل رأي الباحث الس ِّيد عبد العزيز
ّ
ّ

احل�ّل�يّ ّ  -خال ًفا لرأي بعض املح ّقق�ين( -)104يوجد باإلضافة إىل قس��م املنطق من كتاب
أيضا ،وكانت هذه النس��خة
املراصد ،نس��خة تش��تمل عىل قس��م اإلهل ّيات من الکت��اب ً

نصريي ،وقد كتبت هذه النس��خة يف س��نة 700هـ ،وقبل
موجودة يف مكتبة فخر الدين
ّ
كنت أبحث عن قسم اإلهل ّيات من الكتاب واتّصلت حينها بورثة املرحوم
عدَّ ة سنوات ُ
نصريي ،ولكنّي مل أنجح يف احلصول عىل تلك النسخة.
فخر الدين
ّ
وال تتوافر أ ّية معلومات عن قسم الطبيع ّيات.
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املطلب اخلام�س

�أق�سام الكتاب
يشتمل قسم املنطق من كتاب املراصد– حسب ما حتتویه النسخة املشار إلیها -عىل

واحلجة ،وأصناف
أربعة مقاصد ،وهي بالرتتيب :إيس��اغوجي ،والقضاي��ا وأحكامها،
ّ
القياس من جهة املا ّدة.

ٍ
ُّ
األول فيه ثالثة
كل واح��د م��ن هذه املقاصد يش��تمل ع�لى عدَّ ة مراص��د ،املقص��د ّ

مراصد:

خمصص ببيان ماه ّية املنطق وموضوعه ،وكذلك مباحث األلفاظ.
األولّ :
املرصد ّ
واجلزئي ،والنسب األربعة.)...
(الكل،
ويف املرصد الثاين :يبحث املعاين املفردة
ّ
يّ ّ
ويف املرصد الثالث :يبحث القول الشارح.

املقص��د الث��اين :يش��تمل عىل أربع��ة مراص��د ،وهي بالرتتي��ب :جه��ات القضايا،

والعدول والتحصيل ،ومواد القضايا ،وأحكام القضايا ،والقضايا الرشط ّية.

املقصد الثالث :يش��تمل عىل مخس��ة مراصد ،وه��ي بالرتتيب :املقدّ م��ات ،وأنواع

القياس ،واملختلطات ،والقياسات الرشط ّية ،ولواحق القياس.

خصصهام ببح��ث :الربه��ان ،واجلدل.
املقص��د الراب��ع :يش��تمل عىل مرصدي��نّ ،

واملرص��د الثاين من هذا املقصد غري تا ٍمّ ،
وكل واحد من مراصد الكتاب يش��تمل بدوره

عىل فصول عدّ ة تشتمل بدورها عىل عدّ ة بحوث.
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املطلب ال�ساد�س

ن�سخة الكتاب
بع��د الفح��ص البلیغ لفه��ارس املکتبات واستش��ارة خرباء الف��ن ،مل نعثر إلاّ علی

نس��خة واحدة من کتاب املراصد ،وهي حمفوظة يف املكتبة املركزية جلامعة طهران برقم:

.2301

ش��طرا من ترمجته فيام
اآلوي -الذی سنذکر
حممد
ّ
ً
وقد قرأ النس��خة ش��مس الدین َّ
ٍ
بع��د -عىل العلاّ مة وابن��ه ،وقد أجازه ُّ
واح��د منهام بخ ّطه علی ظه��ر الکتاب ،وقد
کل
احلق
طبع آیة اهلل الس�� ِّید ش��هاب الدین
األولی منها يف مقدّ مة إحقاق ّ
املرعيش الصفحة ّ
ّ

کأنم��وذج من ّ
خط العلاّ مة ،وذک��ر أنّه أخذ صورة هذه الصفح��ة من نصری الدین
النص�یري( ،)105ویبدو ّ
أن النس��خة قب��ل انتقاهلا إل��ی مکتبة جامعة طه��ران ،کانت من
ّ
النصریي.
ممتلکات
ّ

ٍ
ٍ
والظاهر ّ
واحد؛ ألن تاريخ صدور ِكال اإلجازتني
جملس
اآلوي قرأها علیهام يف
أن
ّ

امل��دون عىل ظهر كتاب املراصد هو مجادى اآلخرة س��نة 710ه��ـّ ،
وحمل صدورمها هو
ّ
السلطان ّية(.)106

ثم وهبها لولده مهام الدين
اخلواجگي
وقد امتلك هذه النسخة فتح اهلل
ّ
الشريازيّ ،
ّ

احلجة سنة 767هـ.
حممد يف ذي َّ
َّ

النسخة الوحیدة املوجودة من منطق مراصد التدقيق تتكون من  220صفحة ،ويف
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حوايش املخطوطة تش��اهد مجلة «بلغت قراءته أ ّیده اهلل» من املصنّف (وربام تكون لفخر
املح ّقق�ين) فی مواضع يبلغ عددها نحو  57م��ور ًدا ،وهذه اجلملة توجد يف الصفحات

األوىل من الكتاب ،وختتفي من الصفحات الس��تني األخرية (من أواسط
املئة والس��تنی ّ
الفص��ل الثال��ث ،املرصد الرابع من املقصد الثالث الذي يبح��ث يف القياس املركّب من
احلمل ّية واملتّصلة إىل هناية النس��خة) ،وهذه إمارة عىل ّ
أن تلك النس��خة مل تُقرأ كاملة عىل

العلاّ مة ،وزيادة نسبة األخطاء يف هذا القسم مقارن ًة باألقسام السابقة تؤ ّيد قولنا.

ٍ
مدونة يف زمان حياة العلاّ مة؛ ألنهّ ا تشتمل يف
ويالحظ وجود
حواش عىل الكتاب ّ
َ

()107
تم متييز حوايش العلاّ مة عىل كتابه
موارد عدّ ة عىل عبارة « ، »ويف موارد أخرى ّ

بعبارة «حاش��ية بخط املصنف»( ،)108وهذا ّ
يدل عىل ّ
أن هذه النسخة استنسخت بشكل
مهش عليها ،ومن خالل هذه
مبارش عن نسخة العلاّ مة أو عن النسخة التي ُقرأت عليه و ّ
النسخة نستنتج ّ
أي دليل أو إشارة
احلل ،وليس لدينا ّ
بأن هذه التعليقات ليست للعالّمة يّ ّ

عن كاتب هذه التعليقات.

ومن املؤسف ّ
أن هذه النس��خة ناقصة ،وال تشتمل عىل البحوث املنطق ّية األخرية،

أن العلاّ م��ة نفس��ه مل ُيكمل ه��ذا الكت��اب؛ ّ
وحيتم��ل ّ
ألن نقص النس��خة يف الصفحات
األخ�يرة ال يب��دو أنّه بس��بب تل��ف الصفحات األخرية أو س��قوطها أو أش��ياء من هذا
القبيل؛ بل مل يدّ ون الناس��خ بقية املطالب ،وهذا ربام يعود إىل عدم إمتام الكتاب من ِقبل
العلاّ مة نفس��ه ،وكالم العلاّ مة يف ختام فهرس مؤ ّلفاته يف كتاب خالصة األقوال يشهد
هلذا اال ّدعاء(.)109
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ّ

املطلب ال�سابع

ترجمة املجاز
يب ،منسوب إلی مدینة آوة من املدن الشیع ّیة القدیمة
حممد
اآلوي أو اآل ّ
ّ
شمس الدین َّ

والتعصب ،قد احتمل بعض املح ّققنی
اإلیران ّیة يف جماورة مدینة س��اوة املشتهرة بالتسنّن
ّ

ّ
حممد بن
أن
َ
حممد بن هالل بن أيب طالب بن احلاج َّ
املرتجم له هو شمس الدین أبو یوسف َّ
حمم��د اآلوي الذي أج��ازه فخر املح ّققنی فی س��نة  705هـ م��ع أيب الفتوح
احلس��ن بن َّ
()110
رصح بع��ض آخر من الباحث�ین بتغایرمه��ا( .)111الرجل ،كام
أمح��د بن بلک��و  ،وقد ّ

احلل وابنه فخر املح ّققنی يف القافلة
يبدو من الش��واهد ،عامل فقیه ،کان یصحب العلاّ مة يّ ّ

حممد خدابنده يف أس��فاره؛ ّ
املحب للعلم
فإن السلطان
ّ
العلم ّیة التي کانت مع الس��لطان َّ

جعل مدرسة س ّیارة فیها مائة طالب یرتأسها العلاّ مة مراف ًقا له يف أسفاره.

یس��تظهر ممّا کتب عل��ی ظهر بعض النس��خ ّ
اآلوي صحب العلاّ م��ة وابنه فخر
أن
ّ

اآلوي
املح ّقق�ین خالل ثامنیة س��نوات علی األقل بنی عام  702إل��ی 710هـ .قد کتب
ّ

بع��ض مؤ ّلفات العلاّ مة بخ ّطه و أخذ إجازات من العلاّ م��ة وفخر املح ّققنی ،ومن مجلة

اآلوي يف شهر
تلك الکتب کتاب (هنج املسرتش��دین يف علوم الدین) الذي استنس��خه
ّ
احلجة من عام 702هـ ،وقرأه علیه وأخذ إجازة من س�ماحته يف رجب عام 705هـ
ذي ّ

نص اإلجازة ملا فیها من الفوائد:
يف کربالء ،وإلیك ّ

ُّ
األجل األوحد ،العامل الفقيه ،الفاضل الكبري ،العلاَّ م ُة
الكتاب
«قرأ عيلَّ هذا
َ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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املح ِّقق املد ِّققِ ،
اآلوي أدام اهلل إفضاله
حممدُ بن أيب طالب
مل ُك العلامء،
ّ
ُ
شمس الدِّ ين َّ
ٍ
ٍ
ومعرفة وإمعان؛ وسأل عن مباحثه املشكلة منه.
بحث وإتقان،
وك َّثر أمثا َله قراءة

ِ
وأحب.
وغريه عنِّي ،وليرَ ِو ذلك ملن شاء
أجزت له رواية هذا الكتاب
وقد
ُ
َّ
وكتب العبدُ الفقري إىل اهلل تعاىل ،حسن بن يوسف بن املطهر ِ
احل يِّ ّل مصنِّف الكتاب،
َّ
ُ ُ
يف رابع مجادی اآلخر ،سنة ٍ
عرش وسبع مائة بالسلطان ّية محاها اهلل تعاىل وصلىَّ اهلل عىل
حممد وآله ال َّطاهرين».
س ِّيدنا َّ

ک�ما َّ
ل�لآوي بخ ّط��ه بجن��ب إج��ازة وال��ده
أن فخ��ر املح ّقق�ین أص��در إج��ازة
ّ

العلاّ مة.)112(

لآلوي علی نس��خة من کتاب مبادئ الوصول إلی
ولفخ��ر املح ّققنی إجازة أخری
ّ

علم األصول لوالده العلاّ مة ،تاریخ کتابتها عام 702هـ(.)113

أیضا ّ
قسم من کتاب املختلف للعلاّ مة يف عام 704هـ(.)114
أن
ونعلم ً
ّ
اآلوي کتب اً
اآلوي قسم املنطق من کتاب مراصد التدقیق ومقاصد التحقیق
ويف عام 710هـ قرأ
ّ

علی العلاّ مة وفخر املح ّققنی ،وأجازه ّ
کل واحد منهام يف شهر مجادی الثاين من تلك السنة،
عيل
س��تالحظ ّ
نص اإلجازتنی بخطهام فیام بعد .العلاّ م��ة يمتدحه يف إجازته قائلاً « :قرأ ّ
األجل األوحد ،العامل الفقيه ،الفاضل الكبري ،العلاّ مة املح ّقق املد ّققِ ،
ُّ
مل ُك
هذا الكتاب
اآلوي أدام اهلل إفضاله وك ّثر أمثاله.»...
حممد بن أيب طالب
العلامء،
ّ
ُ
شمس الدين َّ

ِ
األئمة والعلامء ،وس�� ّيد األفاضل
وفخ��ر املح ّققني يمدحه ً
أيضا ويصفه بأنه «مل ُك ّ

والفقهاء ،وجامع الفضائل واألخالق ،ورئيس األصحاب».

أخریا فقد حصل بعض الباحثنی علی نسخة من جمموعة حکیم أوغلو فی مکتبة
و ً

الس��لیامن ّیة يف ترکیا (حتت رقم )325 :یزید علی معلوماتنا حول شخص ّیة املجاز .یبدو
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ممّا کُتب علی النس��خة ّ
املرتجم له کان یس��کن ،ولفرتة من الزمن ،يف مدرسة اإلمام ّیة
أن
َ
يف قزوی��ن .و استنس��خ هناك كت��اب احلاوي يف الفق��ه لنجم الدين عب��د الغ ّفار بن عبد

القزويني(ت 665هـ) يف عام 707هـ من نسخة ّ
ثم إنّه
الش��افعي
الكريم
بخط املؤلفّ ،
ّ
ّ

«قابلت هذه النس��خة بنسخة املصنّف عىل حسب اجلهد
قابل النس��ختنی وکتب بخ ّطه:
ُ

حممد بن أيب طالب
والطاقة يف أوائل ّ
حرره صاحبه وكاتبه َّ
ش��وال س��نة سبع وس��بعامئةّ .
ث��م ّ
اآلوي قرأ ثلث الکت��اب علی ابن
إن
اآلوي متّع��ه اهلل ب��ه وبأمثاله
ّ
ّ
بمحم��د وآله»ّ .
َّ

حممد ب��ن عبد الغ ّفار (ت 709هـ)( ،)115وأخذ إجازة منه .وابن عبد الغ ّفار هذا
املؤلف َّ
األئمة
امت��دح
ّ
اآلوي يف إجازته قائلاً « :الصدر اإلمام الكبري ،احلرب اهلامم النحرير ،ملك ّ

اآلوي ،أدام
حممد بن أيب طالب
ّ
والعلامء ،شمس امل ّلة والدين ،فخر اإلسالم واملسلمني َّ
اهلل فضائله».

احلجة سنة 739هـ يف تربیز نعلم من
وقد کتب
اآلوي يف هنایة النسخة فائدة يف ذی ّ
ّ

خالهلا أنّه کان حیًّا يف هذا التاریخ(.)116
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وفيام يأيت نضع بني يدي القارئ الكريم مصوريت إجازة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،وإجازة
َّ
ُ
اآلوي.
حممد
ّ
فخر املح ِّققني لشمس الدین َّ
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صفحة عنوان كتاب (مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق) ،وفيها إجازة العلاَّ مة ِ
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اآلوي
بخ ِّطه الرشيف لشمس الدين
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ

95

قراملكي�//أ.م.د .حم َّمد غفُّوري نـژاد
�أ.د� .أحد فرامرز
ّ

اآلوي عىل كتاب
إجازة فخر املح ِّققني بخ ِّطه الرشيف لشمس الدين
ّ
(مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق)

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ

97

قراملكي�//أ.م.د .حم َّمد غفُّوري نـژاد
�أ.د� .أحد فرامرز
ّ

هوام�ش البحث
حممد باقر ،بحار األنوار ،بریوت ،ج ،107ص.57
()1
املجليسَّ ،
ّ

العاميل ،س ّید حمس��ن ،أعیان الشیعة ،بریوت ،دار التعاریف للمطبوعات،1983/1403 ،
( )2أمنی
ّ
ج ،5ص.46-45
الطه��راين ،آغ��ا بزرگ ،الذریع��ة إلی تصانیف الش��یعة ،ب�یروت ،ج ،4ص ،46ج ،3ص،351
()3
ّ
ومواضع أخری.
حممد خانی ،حسنی ،آرای منطقی علاّ مه ح ّلی ،رسالة املاجیسرت ،بإرشاف أحد فرامرز قراملکي،
(ّ )4
جامعة طهران ،شهریور .1380
( )5فرامرز قراملکي ،أحد ،جس��تار در مریاث منطقدانان مس��لامن ،هتران ،پژوهشگاه علوم انساين،
 ،1391ص 257إلی .275

(6) Nicholas Resher.

(7) The Development of Arabic logic, 1964.

حممد مهران ،القاهرة ،داراملعارف ،ص.474-473
تطور املنطق العر ّ
( )8ررش ،نیکالّ ،
يب ،ترمجةّ :
مؤسسة آل البیت.1412 ،
()9
قمّ ،
احللّ ،
ّ
الطباطبائي،الس ّید عبد العزیز ،مکتبة العلاّ مة يّ ّ

(10) Sabine Schmitke.

(11) The Theology of Allama Al-Hilli.

مؤسسة آل البیت.1412 ،
()12
قمّ ،
احللّ ،
ّ
الطباطبائي ،الس ّید عبد العزیز ،مکتبة العلاّ مة يّ ّ

(13) Justification.

احلل ،اجلوهر النضید ،ص.201-199
( )14العلاّ مة يّ ّ

( )15انظر تفصیل البحث حول اعتبار الطبیعیة فی :فرامرز قراملکي ،احد ،جستار در مریاث منطق
دانان مسلامن ،ص 439إلی .461
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احلل ،اجلوهر النضید ،ص 54و ،55القواعد اجلل ّیة ،ص 351و ،352األرسار اخلف ّیة،
( )16العلاّ مة يّ ّ
ص.58
( )17األرسار اخلف ّیة ،ص.58

احلل ،إعداد:
( )18مواصفات هذا الكتاب عىل النحو اآليت:
ّ
الطباطبائي ،عبد العزيز ،مكتبة العلاّ مة يّ ّ
قم1416 ،هـ.
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثّ ،
( )19ص.419

احلل ،اجلوهر النضيد يف رشح منطق التجريد،حتقيق :حمسن بيدار فر،
( )20احلسن بن يوسف بن ّ
املطهر يّ ّ
قم ،منشورات بيدار1984 ،م ،ص.192 ،35 ،23 ،20 ،13
( )21املصدر نفسه ،ص.35
( )22ص.24
( )23ص.80

( )24اخلالصة ،ص.24

( )25املصدر نفسه ،ص ،6هامش.9
( )26ص.25

املجليس يف البحار56/104 :
( )27الذريعة .460/4 :بالتاء عىل املخالفة .وليس الثالث .نعم ذكره
ّ
األعرجي.
عيل
ّ
من دون تاء عىل املطابقة ،وهو ليس صوا ًبا .دّ .
( )28ص.26
( )29ص.26

( )30يف هذا الكتاب وتس��ميته احتامالت عدّ ة :إيضاح التلبيس وبيان سهو الرئيس ،وكشف التلبيس
يف بيان س�ير الرئيس ،ويف نس��خة اإلجازة التي نقل عنها يف بحار األنوار :كشف التلبيس وبيان
س�ير الرئيس ،ويف رياض العلامء :كش��ف التلبيس وبيان س��هو الرئيسُ .ينظ��ر :اخلالصة،47 :
اإلج��ازة  ،57بح��ار األن��وار 57/107 :و ،149ري��اض العل�ماء ،369/1 :أعيان الش��يعة:
األعرجي.
عيل
ّ
 ،405/5الذريعة .24/18 ،493/2 :دّ .

( )31ص.24

( )32ص.80 ،70 ،1
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لتك��ون املنطق ذي األقس��ام التس��عة يف اليونان راج��ع :فرامرز
التارخيي
للتع��رف ع�لى املس�ير
()33
ّ
ّ
ّ
إس�لامي صدرا ،طهران1999 ،م،
قراملكي ،أح��د ،مقدّ مة التنقيح ،مال صدرا ،بنياد حكمت
ّ
ص.7-6
( )34راجع :مقدّ مة التنقيح ،ص.15
( )35ص.16
( )36ص.24

للتعرف عىل ميزات منهج تدوين املنطق ذي القسمني راجع :مقدّ مة التنقيح ،ص 13إىل .15
(ّ )37
( )38املصدر نفسه ،ص.15

( )39منطق ّ
امللخص ،ص.7

املحصل ،ص.6
( )40تلخيص
ّ

( )41األرسار اخلف ّية يف العلوم العقل ّية ،ص.11
( )42القواعد اجلل ّية ،ص.190
( )43األرسار ،ص 10و .11
( )44مراصد التدقيق ،ص.7

( )45منطق ّ
امللخص ،ص 20و.21
( )46ج ،1ص.30

( )47األرسار ،ص ،16واملراصد ،ص.18
( )48ج ،1ص 31و.32

( )49األرسار ،ص ،17واجلوهر ،ص ،11واملراصد ،ص ،19والقواعد ،ص.200
( )50منطق امللخص ،ص.37

( )51رشح اإلشارات ،ج  ،1ص .68

(ُ )52ينظر :فرامرز قراملكي ،أحد ،مقدّ مة منطق ّ
امللخص ،ص.75
(ُ )53ينظر :األرسار ،ص ،30واملراصد ،ص.62
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( )54رشح اإلشارات ،ج ،1ص.95
(ُ )55ينظر :األرسار ،ص.45

( )56املراصد ،ص ،99واجلوهر ،ص.22
( )57ص.44

( )58ص 239و.240
( )59ص 102و.103

( )60راجع :رشح اإلشارات ،ج ،1ص 125و.126

(ُ )61ينظر :األرسار ،ص ،56واملراصد ،ص ،115واجلوهر ،ص 39و ،39والقواعد ،ص.247
(ُ )62ينظر :فرامرز قراملكي ،أحد ،مقدّ مة التنقيح ،ص.32
(ُ )63ينظر :املراصد ،ص.120
( )64ص 251و.252

( )65راجع :مقدّ مة التنقيح ،ص.32
( )66ص.52
( )67ص.58

( )68املراصد ،ص.132
( )69ص.61

( )70ص.253

(ُ )71ينظر :األرسار ،ص ،64والقواعد ،ص ،255-253واملراصد ،ص.33
(ُ )72ينظر :رشح اإلشارات ،ج ،1ص.180
( )73منطق ّ
امللخص ،ص.17
( )74القواعد ،ص.291
( )75املراصد ،ص.185
( )76ص.76
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ّ
( )77ص 73و.74

( )78راجع :رشح اإلشارات ،ج ،1ص188و.193

(ُ )79ينظر :املراصد ،ص ،195واألرسار ،ص 80و.81
( )80رشح اإلشارات ،ج 1ص.196
(ّ )81
امللخص ،ص.185

( )82رشح اإلشارات ،ج ،1ص.196
( )83القواعد اجلل ّية ،ص.298

( )84األرسار ،ص 81و  ،82واجلوهر ،ص ،84واملراصد ،ص ،197والقواعد.299 ،
( )85ج 2ص.93
( )86ص.90

(ُ )87ينظر :األرسار ،ص  ،95واجلوهر ،ص  ،94والقواعد ،ص 315
( )88اجلوهر ،ص 134و.135

احلل).
(ُ )89ينظرَّ :
حل (اآلراء املنطق ّية للعلاّ مة يّ ّ
حممد خاين ،حسني ،آراء منطقي علاّ مة يّ ّ
(ُ )90ينظر :منطق ّ
امللخص ،ص.320
( )91ص.216

( )92راجع :ص.180

( )93رشح اإلشارات ،ج ،1ص.311

(ُ )94ينظر :املصدر نفسه ،ص ،312اجلوهر ،ص.196
( )95ص.206

( )96راجع :اجلوهر ،ص 197و.198
( )97ص.202

( )98ج ،2ص.84

( )99ج ،2ص.300
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أمنوذجا
حل ِّل ّي يف تاريخ علم املنطق -مرا�صد التدقيق ومقا�صد التحقيق �
دور العلاَّ مة ا ِ
ً
( )100ج ،5ص.406
( )101ص.25

(ُ )102ينظر :اشميتكه ،سابينه ،ص.51
( )103املراصد ،ص.80 ،70 ،1
( )104اشميتكه ،ص.64

املرعيش علی الکتاب ،ص س��ج ( .)63والخیفی ّ
أن قراءة
( )105إحقاق احلق ،ج ،1مقدّ مة الس�� ِّید
ّ
املرعيش ملتن إجازة العلاّ مة الختلو من بعض األخطاء ،وهذا سیبدو لك من خالل املقارنة
الس ِّید
ّ
بنی قراءته وقراءتنا وبنی صورة ّ
خط العلاّ مة.
( )106تعدّ مدینة الس��لطان ّیة إحدی عواصم إیران القدیمة العریقة ،وتتم ّیز الیوم بشهرة عامل ّیة بسبب
امتالکها ألحد أعظم املباين اإلسالم ّیة ،أال وهي ق ّبتها التی تعدّ أکرب ق ّبة لبن ّیة وأقدم ق ّبة مزدوجة
يف الع��امل .أ ّما الیوم فهی م��ن توابع قضاء أهبر يف حمافظة زنجان ،وتبتعد عن مدینة زنجان (مرکز
را .و یعود تاریخ
را ویفصلها عن مدینة أهب��ر  54کیلوم�ت ً
حمافظ��ة زنجان) بمس��افة  30کیلوم�ت ً
اهلجري يف عهد الس��لطان املغو ّيل
اکتامل بناء هذه املدینة إلی العرشات األوائل من القرن الثامن
ّ
مرکزا حلکومته وأس�ماها بـ(الس��لطان ّیة)ُ .ينظر :حس��ن
حمم��د خدابنده الذي اتخّ ذها ً
اإلیلخ��اين ّ
ّ
األم�ین ،دائرة املعارف اإلس�لام ّیة الش��یع ّیة ،ج 13ص .369-368قد کتب حس��ن األمنی يف
مذکّراته أنّه زار قاعة مس��تطیلة بجنب بنایة الق ّبة وس��مع من بعض مرافقی��ه أنّه یؤکّد أنهَّ ا املکان
احلل لیلقي فیه دروس��هُ .ينظر :املصدر نفس��ه ،ص ،377و ُينظر
الذي أع��دّ ه خدابنده للعلاّ م��ة يّ ّ
صورة مدرسة العلاّ مة بجانب الق ّبة يف املصدر نفسه ،ص.375
( )107من قبيل ما يف ص.276
( )108کام فی ص 85و.279

يتم»ُ .ينظر :اخلالصة ،ص.25
كثري مل ّ
( )109يقول العلاّ مة يف ختام فهرس مؤلفاته« :وهذه اآلثار فيها ٌ
ملحمد بن
(ُ )110ينظر:
احلسیني ،الس ِّید أمحد ،تراجم الرجال ،ص ،137لال ّطالع علی ترمجة خمترصة َّ
ّ
هالل ُينظر :طبقات أعالم الشیعة ،ج( 3احلقائق الراهنة) ،ص ،208لال ّطالع علی ترمجة ألمحد بن
بلکو ُينظر :املصدر نفسه ،ص.5
الربوجردي( ،نکاتی در مورد یکی از شاگردان مدرسه سیار علاّ مه
املوس��وي
( )111الس�� ِّید حسن
ّ
ّ
حل)http://www.cgie.org.ir/fa/news/142870 :
يّ ّ
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ّ
وعرفت يف فهرس خمطوطاهتا
( )112والنسخة هذه حمفوظة يف مکتبة العتبة الرضو ّیة حتت رقم ّ ،955
الطباطبائي ،ص ،214الس ِّید حسن
احلل للس ِّید عبد العزیز
ّ
ج ،4صُ .268ينظر :مکتبة العلاّ مة يّ ّ
حل).
املوسوي
ّ
ّ
الربوجردي( ،نکاتی درباره یکی از شاگردان مدرسه س ّیار علاّ مه يّ ّ
احلس��ون ،مقدّ مة
( )113والنس��خة ه��ذه حمفوظة يف مکتبة العتب��ة الرضو ّیة حتت رقم  .2947فارس
ّ
القواعد اجلل ّیة ،ص.87
( )114فهرس��ت دست نوش��ته های إیران ،دنا ،ج ،9ص ،277فهرست نسخه های خطی کتابخانه
جملس شورای إسالمی ،ج ،4ص.117
السبکي ،طبقات الشافع ّية الكربى ،ج ،9ص.165
(ُ )115ينظر ترمجته املخترصة يف:
ّ

الربوجردي( ،نکاتی درباره یکی از ش��اگردان مدرسه س ّیار علاّ مه
املوس��وي
( )116الس�� ِّید حس��ن
ّ
ّ
حل).
يّ ّ
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