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منطق مظفر و تعلیمی ،از تقسیمات الحملیه تا صناعات خمس

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستي:
 .1رولۀ «ّی التی ال یکَى التٌافی تیي ؼشفیْا حمیمتاً راتیاً» تؼشیف کذام یک اص السام لعیۀ هٌفصلِ است .أ
أ .اتفالیِ 

د .هاوعۀ الزوغ 

ب .ػٌادیۀ 

ب

 .2دس تحج تٌالط هشاد اص ٍحذت حولٍ ،حذت دس  .....است.

128
د .هاوعۀ الخلَ 

135

أ .هحوَل 

ب .حول اٍلی یا حول شایغ 

د .حولیِ تَدى ّش دٍ لعیِ 

د .اسٌاد 

 .3لعیۀ «کلّ هؤهي صادقٌ تالعشٍسۀ هادام هؤهٌاً» هصذاق کذام گضیٌِ است؟ د 123
أ .ظشٍسیِ راتیِ 

ب .ػشفیِ ػاهِ

د .هششٍؼِ خاصِ 

 .4لیاسی کِ دس آى تٌْا کثشی حزف شذُ تاشذ هصذاق کذام گضیٌِ است؟
أ .ظویش 

ب .هعوش 

أ

د .هششٍؼِ ػاهِ 
231

د .ظویش ٍ هعوش 

د .هفصَل

سؤاالت تشريحي:
* ي ثالثۀً یکًن يجًدٌ (المًضًع) فی وفس األمر ي الًاقع بمعىی أنّ الحکم علی افراد المحقّقۀ الًجًد ي المقدرۀ الًجًد معاً.

114

 .1ظوي تَظیح ػثاست تٌَیسیذ کِ تؼشیف کذام لسن اص السام لعایاست؟
سَهیي لسن اص السام لعیِ حولیِ هَرثِ آى است کِ ٍرَد هَظَع دس ًفس األهش ٍ ٍالغ تاشذ .تِ ایي هؼٌا کِ حکن ّن تش هصادیك هَروَد
تالفؼل ٍ ّن هصادیك فشظی تاس شذُ تاشذ .حولیۀ حمیمیِ

121 – 119

« .2رْت» ٍ «هادُّ» سا تؼشیف کشدُ ،دٍ تفاٍت تیي آًْا سا تٌَیسیذ.

) التی ال یخلَ هي احذاّا ٍالغُ القضیۀ تسوّی هَادّ المعایا.

هادۀّ ٍ :زُ الحاالت الخالث للىسبۀ (الَرَب ،اإلهتٌاع ،اإلهکاى الخا

جهۀ :ها یفْن ٍ یتصَّس هي کیفیّۀ الىسبۀ تحسة ها تؼؽیِ الؼثاسۀ هي القضیۀ.
تفاٍت .1 :هادُ کیفیت ًفس األهشی ًسثت لعیِ است تخالف رْت کِ خصَ

فْن ٍ تصَس رّي اص کیفیت ًسثت اسوت  .2هوادُ ٍاروة

ًیست کِ فْن شَد تخالف رْت کِ اگش فْن ًشَد رْت هفمَد است  .3صذق ٍ کزب دس هادُ ًیست تخالف رْوت  .4هوادُ لاتول تثوذّل
ًیست تخالف رْت.

 .3لیاس« :ال شیء هي الٌاؼك تفشس ٍ کلّ ًاؼك حیَاى» هٌتذ است یا ػمین؟ هٌتذ تَدى یا ػمین تَدى لیاس هزکَس سا ّوشاُ تا ػلت آى تٌَیسیذ.
192
لیاس ػمین است (شکل حالج) صیشا فالذ ششغ اٍّل یؼٌی ایزاب الصغشی است.
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 .4تا هخال تَظیح دّیذ کِ چشا دس لیاس التشاًی حولی اص دٍ لعیِ رضئیِ ،اًتاد حاصل ًویشَد؟

178 – 177

صیشا ها حال اصغش ٍ اکثش سا ًویداًین کِ آیا تا ّن تاللی داسًذ یا تثایي (آیا تؼعی اص حذ ٍسؽی کِ تا اصغش تاللی داسد ّواى تا تؼعی کِ تا
اکثش تاللی داسد ،تاللی داسد یا خیش) هخال :تؼط اإلًساى حیَاى
تؼط اإلًساى حیَاى

*سبم

کل ح م

تؼط الحیَاى ًاؼك

تؼط الحیَاى فشس

ًتیزِ هَرثِ آى کارب است :تؼط اإلًساى فوشس

ًتیزِ :سالثِ آى کارب است :تؼط اإلًساى لیس تٌاؼك.

ًتیزِ :س ب ح

 .5هذّػا سا اص ؼشیك تشّاى خلف احثات کٌیذ.

189

اگش س ب ح صادق ًثاشذً ،میط آى صادق است :کل ب ح ایي ًمیط سا صغشی تشای کثشای اصل لشاس هیدّین کل ب ح کل ح م ًتیزوِ
کل ب م
ًمیط ایي ًتیزِ کارب است س ب م کِ ػیي صغشای اصل است کِ هفشٍض الصذق تَد ٍ ّزا خالف الفشض پس صذق س ب ح ٍاروة
است.

 .6أ .دس چِ صَستی لیاس هساٍات صادق است؟ ب .یک لیاس هساٍاتِ غیشِ هٌتذ هخال تضًیذ241 .
أ .صذق لیاس هساٍات هتَلف تش صذق همذهۀ خاسریۀ هحزٍفِ است.
ب .اإلحٌاى ًصف األسبعۀ ٍ األسبعۀ ًصف الخواویۀ ،فاًِّ ال یٌتذ اإلحٌاى ًصف الخواویۀ

 .7لعیۀ ششؼیۀ هتصلِ چگًَِ تِ دٍ لعیۀ ششؼیۀ هٌفصلِ لاتل تثذیل است؟ ّوشاُ تا هخال تَظیح دّیذ.
أ .هاوعۀ الزوغ :ػیي همذم ٍ ًمیط تالی هتصلِ

216

 .2هاوعۀ الخلًَ :میط همذم ٍ ػیي تالی هتصلِ

هخالً« :اگش خَسشیذ ؼلَع کٌذ سٍص هَرَد هیشَد» هستلضم دٍ لعیۀ صیش است.
 .1یا خَسشیذ ؼلَع هیکٌذ یا سٍص هَرَد ًویشَد(هاوعۀ الزوغ)  .2یا خَسشیذ ؼلَع ًویکٌذ یا سٍص هَرَد هیشَد(هاوعۀ الخلَ)

* ّش گاُ تیشتش هشدم هٌتظش ٍالؼی شًَذ صهیٌۀ ظَْس حعشت حزت
صهیٌۀ ظَْس حعشت حزت

(ع اهلل اعای فاهجالاهللیف

فشاّن ًشذُ است.

(عج اهلل اعاجی فاهججالاهللیفج

فشاّن هیشَدٍ .لی تیشتش هشدم هٌتظش ٍالؼی ًشوذُاًوذ .پوس

227

 .8صحت ٍ سمن لیاس فَق سا تشسسی کٌیذ.
لیاس غلػ است؛ صیشا دس لیاس استخٌایی ٌّگاهی کِ همذهِ ،ششؼیۀ هتصلِ تاشذ ًوی تَاى اص سفغ همذم ،سفغ تالی سا ًتیزِ گشفت (صیشا هوکي
است الصم ،الصم اػن تاشذٍ لثَل االػن ال یلضم هٌِ حثَت االخص)( .الثتِ اگش احثات شَد «همذم» ػلّت هٌحصشُ تاشذ لیاس هزکَس صحیح
است)

 .9اص هیاى لیاسات هشکة« ،لیاس هَصَل» سا ّوشاُ تا هخال تؼشیف ًواییذ.

237

تِ لیاسی گفتِ هیشَد کِ دس آى ّوۀ ًتایذ رکش هی شَد ٍ ًتیزِ یک تاس تِ ػٌَاى ًتیزۀ لیاس ٍ یک تاس تِ ػٌَاى همذهِ تشای لیاس تؼذی
رکش هیشَد هخل :کلّ شاعر حسّاس ي کلّ حسّاس یتألم ـ کلّ شاعر یتألّم .کلّ شاعر یتألّم ي کلّ مه یتألّم قًيّ العاطفۀ ـ کلّ شاعر قًيّ العاطفۀ.
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