
1 
 

 



2 
 



3 
 

 



4 
 



5 
 

 : اإلهداء

 إلى

 حياتنا زهرة لهم وهبنا الذين أعزائنا

 صالحة قدوة الغد ينتظرهم ومن

 المتحفز الديني الشباب إلى

 : طالبنا إلى
 أن:  واألمل ... حاجتكم وحي من وهو،  لكم ألنه،  السفر هذا أهدي

 عوالترف ، الجهاد من مدرستكم عليه عاهدتم ما على،  بكم الظن حسن تحققوا

،  لروحا فنسي بالمادة انغمس عصر في،  ومقاولكم بأقالمكم والدين العلم راية

 .!.. األخالق فأضاع بالعاطفة وانجرف

 .المتواضع المجهود هذا أهدي !القلوب أفالذ يا إليكم
 المظفر
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 المدخل
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 : المنطق إلى الحاجة

 هاب ينطق آلة اللسان جعلو،  النطق على مفطورا   اإلنسان هللا خلق

 طبق على كالمه ليكون ويصلحه نطقه يقوم ما إلى يحتاج ذلك مع ولكن

 إلى ول  أ فيحتاج:  وموادها األلفاظ هيئات ناحية من،  يتعلمها التي اللغة

ده الذي المدرب  يعصم هإلي يرجع قانون إلى وثانيا  ،  ممارستها على يعو ِّ

 .الصرفو النحو هو وذلك. الخطأ عن لسانه

 اقلةع قوة من منحه بما التفكير على مفطورا   اإلنسان هللا خلق وكذلك

 : أفكاره في الخطأ كثير نجده ذلك مع ولكن. كالعجماوات ل ، مفكرة

 سلي وما،  نتيجة ألفكاره بنتيجة ليس وما،  علة بعلة ليس ما فيحسب

. هكذاو ةفاسد مقدمات من صحيح أو فاسد بأمر يعتقد وقد،  برهانا ببرهان

 الستنتاج طريق إلى ويرشده أفكاره يصحح ما إلى بحاجة إذن فهو

به،  الصحيح ِّ  (المنطق معل) أن ذكروا وقد. وتعديلها أفكاره تنظيم على ويدر 

 إلى هوترشد،  الخطأ من العصمة على اإلنسان بها يستعين التي األداة هو

 إنماو النطق ساناإلن يعلمان ل والصرف النحو أن فكما،  أفكاره تصحيح

 بل،  رالتفكي اإلنسان يعلم ل المنطق علم فكذلك،  النطق تصحيح يعلمانه

 .التفكير تصحيح إلى يرشده

 !حاجة من أعظمها وما. أفكارنا تصحيح هي المنطق إلى فحاجتنا إذن

،  يهف نفع فال تفكيرهم في ويخطئون المنطق يدرسون الناس أن:  قلتم ولو

،  همنطق في فيخطئون،  والصرف النحو علمي يدرسون الناس إن:  لكم قلنا

 راعيأو لي،  العلم ملكة على يحصل ل للعلم الدارس ألن إل ذلك وليس

 يخطئ أو،  الحاجة عند قواعده
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 .الصواب عن فيشذ،  تطبيقها في

 المنطق علم تعريف

 نع الذهن مراعاتها تعصم قانونية آلة) بأنه المنطق علم عرفوا ولذلك

 قدمناه اكم فيها السر واعرف،  (مراعاتها) كلمة إلى فانظر (.الفكر في أالخط

 لك ليس أنه كما،  الفكر في الخطأ عن عصم المنطق تعلم من كل فليس، 

 اعدمراعاة القو من لبد بل،  اللسان في الخطأ عن عصم النحو تعلم من

 .لسانه أو ذهنه ليعصم،  الحاجة عند ومالحظتها
 : آلة المنطق

 نطقالم أن فتعرف،  معناها وتأمل التعريف في (آلة) كلمة إلى نظروا

 عرفةم غير هي،  غاية لحصول تستخدم التي اآللية العلوم قسم من هو إنما

 توصلي التي الصحيحة العامة الطرق ببيان يتكفل فهو،  العلم مسائل نفس

 لح طرق عن (الجبر علم) يبحث كما،  المجهولة الحقائق إلى الفكر بها

 .الحسابية المجهولت إلى الرياضي يتوصل بها التي المعادلت

 حالصحي للتفكير العامة القواعد يعلمك المنطق علم:  أوضح وببيان

 أية ىعل فيعلمك،  العلوم جميع في الصحيحة األفكار إلى ذهنك ينتقل حتى

 األمور إلى ذهنك في الحاضرة الصور من تنتقل فكري وترتيب هيئة

،  العيارو الوزن من (المعيار) و (الميزان) العلم هذا سموا ولذا كعن الغائبة

 يرتكز،  به العلم هذا شبهنا الذي الجبر علم حتى (العلوم خادم) بأنه وسموه

 .عليه وقضاياه مسائله حل

 راءوإج األداة لهذه التمرينات استعمال من العلم هذا لطالب بد فال

 .الطبيعيةو الرياضية ومالعل شأن،  الدراسة أثناء في عمليتها
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 )*( العلم

 يدتمه

 لتحصيل مستعدا   التفكير على مفطورا   اإلنسان خلق تعالى هللا إن:  قلنا

 لو. العجماوات عن بها يمتاز مفكرة عاقلة قوة من أعطى بما المعارف

 دمةمق،  عنه نبحث الذي العلم أقسام من المتياز هذا موطن ببيان بأس

 : فنقول،  به المنطق عالقة ولبيان العلم لتعريف

نسان ولد إذاـ  1 ،  ليفع وعلم فكرة كل من النفس خالي وهو يولد اإل 

 مويش ويذوق ويسمع ينظر وأصبح نشأ فإذا. الفطري الستعداد هذا سوى

،  بالمناس التأثر بها ويتأثر األشياء من حوله بما يحس نراه،  ويلمس

 حالةب مشغولة أصبحت خالية كانت التي نفسه أن فنعرف،  بها نفسه فتنفعل

 سالنف حسِّ  إل ليس هو الذي الحسي العلم وهي،  (العلم) نسميها جديدة

 الذائقة،  ةالشام،  السامعة،  صرةاالب):  الخمس الحواس تنالها التي باألشياء

 وهو،  العلم درجات أول وهذا (.الالمسة، 
__________________ 

 أما. «الحصولي العلم» ب الفالسفة لسان في عنه المعبر العلم هو هنا عنه المبحوث( *)

 هاوأحاديث كامهاوأح وبأفعالها بذاتها القائمة وبصفاتها بذاتها النفس كعلم ـ «الحضوري العلم»

 نهأل ، الكتاب في اآلتية األبحاث فيه تدخل فال ـ وبمخلوقاته بنفسه تعالى هللا وكعلم ، النفسية

 دهبوجو المعلوم نفس بحضور بل ، نفسه في المعلوم صورة بارتسام للعالم حصوله ليس

 حق ويدركها وشؤونها بنفسه يعلم أنه نفسه من يجد منا الواحد فان ، للعالم العيني الخارجي

 نفسب دائما لذاته حاضر هو الموجود الشئ وإنما ، صورها بانتقاش ل ولكن ، اإلدراك

 الحصولي بين الفرق فيكون. وجودها بنفس لخالقها حاضرة المخلوقات وكذا ، وجوده

 : والحضوري

 العالم لدى المعلوم صورة حضور هو الحصولي إن ـ 1

 .العالم لدى المعلوم نفس حضور هو والحضوري

 العيني وجوده غير العلمي وجوده الحصولي بالعلم المعلوم إن ـ 2

 .العيني وجوده عين العلمي وجوده الحضوري بالعلم المعلوم وإن

 والتصديق التصور إلى ينقسم الذي هو الحصولي إن ـ 3

 والتصديق. التصور إلى ينقسم ل والحضوري
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 لها التي الحيوانات سائر فيه ويشاركه،  اإلنسان عليها يحصل التي العلوم لجميع المال رأس

 .بعضها أو الحواس هذه جميع

 المحسوسات صور في ذهنه فيتصرف الطفل مدارك تترقى ثمـ  2

 وهذا،  ذاك من أطول هذا:  بعض إلى بعضها فينسب،  عنده المحفوظة

 كوني ل قد تأليفا   بعض من بعضها ويؤلف مثله أو اآلخر من أنور الضوء

،  اهاير ول بها يسمع التي األشياء لصور كتأليفه،  الخارج في وجود له

 من ندهع المعروفة الذهنية الصور من مؤلفة،  يرها لم التي البلدة فيتخيل

 وةبق اإلنسان عليه يحصل (الخيالي العلم) هو وهذا. للبلدان شاهداتهم

 .الحيوانات بعض فيه يشاركه وقد،  (الخيال)

 المعاني فيدرك،  المحسوسات أكثر إلى إدراكه في يتوسع ثمـ  3

،  غضيهمب وعداوة له أبويه حب مثل:  مقدار ول لها مادة ل التي الجزئية

 (ميالوه العلم) هو وهذا المستبشر وفرح،  لالثاك وحزن،  الخائف وخوف

ـ  لقوةا هذهـ  وهي (.الوهم) بقوة الحيوانات من كغيره اإلنسان عليه يحصل

 كاتهادرا يدبر وحده الحيوان فيترك،  الحيوان عن اإلنسان افتراق موضع

 .المحدود والحول القوة هذه من يستطيعه بما ويصرفها فقط بالوهم

 قوةب الحيوان عن متميزا وحده طريقه فيـ  نساناإلـ  هو يذهب ثمـ  4

 الحسية مدركاته دفة بها فيدير،  نهاية ول لها حد ل التي والفكر العقل

 عانيالم وينتزع،  الفاسد عن منها الصحيح ويميز،  والوهمية والخيالية

ض ، ، ويقيس بعضها على بع فيتعقلها أدركها التي الجزئيات من الكلية

 درتهقوم الى آخر ، ويستنتج ويحكم ، ويتصرف ما شاءت له وينتقل من معل

علم و ال( الذي يحصل لالنسان بهذه القوة هالعلمالعقلية والفكرية. وهذا )

لوم الع الكمل الذي كان به النسان انسانا  ، وألجل نموه وتكامله وضعت

 وضع وألفت الفنون ، وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس. وعلم المنطق

 لوهمن بين العلوم ، لجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا  من تأثير ام

 والخيال عليها. ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها.

 تعريف العلم :

 بناوقد تسأل على أي نحو تحصل لالنسان هذه الدراكات؟ ونحن قد قر

لك فيما مضى نحو حصول هذه الدراكات بعض الشيء ، ولزيادة 

 نكلفك أن التوضيح
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 في فستجد،  نحوه نفسك موجها عينيك تنطبق ثم أمامك شيء إلى تنظر

 دقات سمعت إذا وكذلك،  إليه تنظر العينين مفتوح تزال ل كأنك نفسك

 نفسك من فستحس،  نحوها نفسك موجها أذنيك سددت ثمـ  مثال   الساعة

 موراأل هذه مثل جربت إذا. حواسك كل في وهكذا تسمعها تزال ل كأنك

 انطباع هو إنما العلم أو اإلدراك أن تعرف أن عليك يسهل جيدا   ودققتها

 كما،  مراتبها جميع في مدركاتك بين فرق ول نفسك في األشياء صور

 : بأنه العلم عرفوا ولذلك. المرآة في األشياء صور تنطبع

 .«العقل عند الشيء صورة حضور»

 .المقصود في لتعبيرينا بين فرق ل،  العقل في انطباعها فقل أو
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 التصديقو التصور

،  المثلث بهذا علمك هي،  له صورة ذهنك في تحدث مثلِّثا   رسمت إذا

. داواعتقا جزما يستتبع ل مجرد تصور وهو (.بالتصور) العلم هذا ويسمى

 يضا  أ وهي. ذهنك في صورة أيضا لها تحدث المثلث زوايا إلى تنبهت وإذا

 له امقاطع عموديا خطأ وفوقه أفقيا خطأ رسمت وإذا (.المجرد التصور) من

 وهي .ذهنك في والزاويتين الخطين صورة فتنتقش،  قائمتان زاويتان تحدث

 .أيضا   (المجرد التصور) من

 في لفتسأ،  المثلث زوايا ومجموع القائمتين بين تقارن أن أردت وإذا

 نسبةل صورة عندك تحدث،  تساويهما في وتشك متساويان؟ هما هل نفسك

 .أيضا (المجرد التصور) من وهي بينهما التساوي

 للحالت مغايرة جديدة حالة لك تحصل تساويهما على برهنت فإذا

 وإذعانها النفس لحكم المستلزم للواقع النسبة لمطابقة إدراكك وهي. السابقة

 عقلتهات التي للواقع المطابقة صورة) أي الحالة وهذه. بالمطابقة وتصديقها

 نفسال تصديق يستلزم إدراك ألنها،  (بالتصديق) تسمى التي هي (وأدركتها

 .عنه ينفك ل الذي لزمة باسم للشيء تسمية،  وإذعانها

 نسبة راكوإد،  القائمتين الزاويتين وإدراك،  المثلث زوايا إدراك،  إذن

 دراكإ أما. وتصديق حكم يتبعها ل (مجردة تصورات) كلها بينهما التساوي

 فهو األمر نفس في للحقيقة مطابق واقع صحيح التساوي هذا [أنِّ ]
 (.تصديق)

 فهذا،  للواقع مطابقة غير الخبر في النسبة أن أدركت إذا وكذلك

 (.تصديق) اإلدراك

 والعلم واإلدراك التصور أن لك يظهر مضى ما لحظت إذا (تنبيه)

 كلها
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 تصديقفال. العقل عند األشياء صور حضور:  وهو،  واحد لمعنى ألفاظ

 وإنما. وتصديقها النفس وقناعة الحكم يستتبع تصور ولكنه تصور أيضا  

 التصور وبين،  للحكم المستتبع غير أي المجرد التصور بين التمييز ألجل

 فيستحق مجرد ساذج محض تصور ألنه (تصورا) األول سمي،  له المستتبع

 ألنه (تصديقا  ) الثاني وسمي،  قيد كل من مجردا   عليه (التصور) لفظ إطالق

 .لزمه باسم للشيء تسمية قلنا كما،  والتصديق الحكم يستتبع

دراك وال فانما يراد به ما يساوق العلم (التصور المطلق)أما اذا قيل : 

 فيعم ـ كال التصورين : التصور المجرد ، والتصور المستتبع للحكم

 .(1) (التصديق)

 بماذا يتعلق التصديق والتصور؟

ال مورد واحد يتعلق به ، وهو النسبة في الجملة ليس للتصديق 

واما  الخبرية عند الحكم والذعان بمطابقتها للواقع او عدم مطابقتها.

 التصور فيتعلق بأحد اربعة أمور :

 «.داةا»، وحرف « كلمة»من اسم ، وفعل  (المفرد)ـ  1

ق ، عند الشك فيها أو توهمها ، حيث ل تصدي (النسبة في الخبر)ـ  2

 المريخ»كتصورنا لنسبة السكنى الى المريخ ـ مثال ـ عندما يقال : 

 «.مسكون

ر . الى آخ.. من أمر ونهي وتمن واستفهام (النسبة في االنشاء)ـ  3

لواقع ليها المور النشائية التي ل واقع لها وراء الكالم ، فال مطابقة ف

 خارج الكالم ، فال تصديق ول اذعان.

ف ، . كالمضاف والمضاف اليه ، والشبيه بالمضا(المركب الناقص)ـ  4

والموصول وصلته ، والصفة والموصوف ، وكل واحد من طرفي الجملة 

 . الى آخر.. الشرطية
__________________ 

رمي ي( هذا البيان عن معنى التصديق هو خالصة آراء المحققين من الفالسفة واليه 1)

هين متألصور معه حكم ، وقد وضع المولى صدر التعريف الشيخ الرئيس في الشارات بأنه ت

 شككينفلتذهب خيالت الم (رسالة التصور والتصديق)رسالة اضافية في تحقيقه ، سماها 

ن متهم . وقد جعلوا هذا المر الواضح بسبب تشكيكا.. وأوهام المغالطين أدراج الرياح

 المسائل العويصة المستعصية على المبتدئين.
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 قوله ففي:  وإذعانا   تصديقا   تصورها يستتبع ل التي صةالناق المركبات

ُصوَها الَ  َللّاِ  نِع َمةَ  تَعُدُّوا َوإِن  »:  تعالى  معلوم (هللا نعمة تعدوا) الشرط. «تُح 

 معلومين كان وإنما. أيضا   تصوري معلوم (تحصوها ل) والجزاء تصوري

 ففي وإل لشرطيةا الجملة في وشرطا   جزاءا   كذلك وقعا ألنهما تصوريين

 تصوري معلوم (هللا نعمة) وقوله .تصديقي معلوم منهما كل لولها أنفسهما

 .تصديقي معلوم الجملة ومجموع. مضاف

 التصديق أقسام

 حدأ ترجيح هو التصديق ألن،  وظن يقين:  قسمين إلى التصديق ينقسم

 أو محتمال   اآلخر الطرف كان سواء والالوقوع الوقوع وهما الخبر طرفي

،  (يقينال) فهو بتا   اآلخر الطرف احتمال نفي مع الترجيح هذا كان فإن ل

 (.الظن) فهو ضعيفا   الحتمال وجود مع كان وإن

 ل فأنت األخبار من خبرا   نفسك على عرضت إذا إنك:  ذلك وتوضيح

 إما همن واحدا   طرفا   إل تجوز ل أنك إما:  أربع حالت إحدى عن تخلو

. معا   وتحتملهما الطرفين تجوز أن وإما،  وقوعه عدم أو الخبر وقوع

 ل ألنه،  صور ثالث له الطرفين تجويز وهو والثاني. اليقين هو واألول

:  خراآل على أحدهما يترجح أو الحتمال في الطرفان يتساوى أن إما يخلو

 كان فإن أحدهما ترجح وإن (بالشك) المسمى فهو الطرفان تساوى فإن

 .التصديق أقسام من هو الذي (الظن) فهو ووقوعه الخبر مضمون الراجح

 هوو الجهل أقسام من هو الذي (الوهم) فهو اآلخر الطرف الراجح كان وإن

 : لها خامسة ول،  أربعا   الحالت فتكون. الظن عكس

 قتصد أو كذبه تحتمل ول الخبر بمضمون تصدق أن وهو (اليقين)ـ  1

 أعلى وهو الجزم نحو على به تصدق أنك أي،  صدقه تحتمل ول بعدمه

 .التصديق قسمي

 الطرف تجويز مع عدمه أو الخبر مضمون ترجح أن وهو (الظن)ـ  2

 .التصديق قسمي أدنى وهو،  اآلخر
__________________ 

 ل( ولليقين معنى آخر في اصطالحهم وهو خصوص التصديق الجازم المطابق للواقع 1)

لمطابق زم االمذكور في المتن لن المقصود به التصديق الجا عن التقليد وهو أخص من معناه

 للواقع سواء كان عن تقليد او ل.
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 الطرف ترجيح مع عدمه أو الخبر مضمون تحتمل أن وهو (الوهم)ـ  3

 .اآلخر

 .العدم واحتمال الوقوع احتمال يتساوى أن وهو (الشك)ـ  4

 نم ليسا والشك همالو أن (األول):  أمران تقدم مما يعرفـ  (تنبيه)

 دائما   والوهم الظن أن (الثاني)و ، الجهل أقسام من هما بل التصديق أقسام

 نتك وإذا،  بعدمه تظن فأنت الخبر مضمون توهمت إذا فإنك:  يتعاكسان

 توهما الطرفين ألحد الظن فيكون،  بمضمونه تظن فإنك عدمه تتوهم

 .اآلخر للطرف

 اقسامهو الجهل

 ، منه والتمكن للعلم الستعداد له ممن العلم عدم إل الجهل ليس

 عدم إنهف،  العمى مثل،  عالمة ول جاهلة نسميها ل والعجماوات فالجمادات

 ذاه مثل أن وسيأتي. أعمى الحجر يسمى فال،  يبصر أن شأنه فيمن البصر

 نأ فيقال،  (ملكة) يسمى البصر أو العلم وهو ومقابله (ملكة عدم) يسمى

 .وعدمها الملكة تقابل متقابالن والجهل العلم

 بادلهفي العلم يقابل ألنه قسمين على العلم أن كما قسمين على والجهل

 تصديقال يبادل وأخرى مورده في يكون أي التصور يبادل فتارة   موارده في

 (التصوري الجهل) األول نسمي أن بالمناسبة فيصح،  مورده في يكون أي

 (.التصديقي الجهل) والثاني

 وفي. ومركب بسيط:  قسمين إلى ينقسم الجهل أن يقولون أنهم ثم

 أن قتضىا ولهذا،  إليهما ينقسم الذي هو خاصة التصديقي الجهل أن الحقيقة

 الجهل أما. التسمية بهذه ونسميهما وتصديقي تصوري إلى الجهل نقسم

 : فنقول القسمين ولنبين. سيتضح كما بسيطا   إل يكون فال التصوري

 يعلمف جهله إلى ملتفت وهو شيئا   اإلنسان يجهل أن (البسيط هلالج)ـ  1

 بجهلنا نعلمو ذلك نجهل فإنا،  المريخ في السكان بوجود كجهلنا،  يعلم ل أنه

 .واحد جهل إل لنا فليس
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 به جاهل أنه إلى ملتفت غير وهو شيئا يجهل أن (المركب الجهل)ـ  2

 العتقادات كأهل،  يعلم ل أنه يعلم فال،  به العلم أهل من أنه يعتقد بل

 .الواقع في بها جاهلون وهم،  بالحقائق عالمون أنهم يحسبون الذين الفاسدة

 والجهل بالواقع الجهل:  جهلين من يتركب ألنه مركبا هذا ويسمون

 التصديق مورد في هذا ويختص. القسمين وأهجن أقبح وهو. الجهل بهذا

 .العتقاد مع إل يكون ل ألنه

 العلم المركب من الجهل ليس

 را  نظ،  أقسامه من فيجعله العلم في المركب الجهل دخول بعضهم يزعم

 تعريف ادققن إذا ولكنا. الواقع خالف وإن والجزم العتقاد يتضمن أنه إلى

 لجهلا من الزعم هذا أي وأنه الصواب على الزعم هذا ابتعاد نعرف العلم

 صورة تحضر أن (العقل عند الشيء صورة حضور) معنى ألن،  المركب

 فلم صورته أنها بزعم غيره صورة حضرت إذا أما الشيء ذلك نفس

 الجهل حال هو وهذا. هي أنها زاعما   آخر شيء صورة بل الشيء تحضر

 مل مسطحة األرض أن يعتقد فمن. العلم تعريف تحت يدخل فال،  المركب

 وإنما ، كروية األرض أن وهي الواقعية النسبة صورة عنده تحضر

 .الواقع أنها يتخيل أخرى نسبة صورة حضرت

 هولكن،  العلم من أنه صاحبه يتخيل المركب الجهل أن الحقيقة وفي

 يغير ل والعتقاد،  مقابله أقسام من الشيء يكون أن يصح وكيف. بعلم ليس

 ل إنسانب ليس وهو إنسانا   الناظر يعتقده الذي بعيد من فالشبح،  الحقائق

 .الحقيقة على إنسانا   تقادالع يصيره
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 نظريو ضروري العلم

 : قسمين إلى والتصديق التصور قسميه بكال العلم ينقسمه

 حصوله في يحتاج ل ما وهو (البديهي) أيضا   ويسمى (الضروري)ـ  1

 ةالمفاجأ هي التي وبالبداهة بالضطرار فيحصل،  وفكر ونظر كسب إلى

 ومفهوم والعدم الوجود هوملمف كتصورنا،  توقف دون من والرتجال

 انيجتمع ل النقيضين وبأن الجزء من أعظم الكل بأن وكتصديقنا الشيء

 .وهكذا الثنين نصف الواحد وأن طالعة الشمس وبأن

،  وفكر ونظر كسب إلى حصوله يحتاج ما وهو (النظري)و ـ 2

 أو ساكنة األرض بأن وكتصديقنا،  والكهرباء الروح لحقيقة كتصورنا

 (.الكسبي) أيضا   ويسمى الشمس وحول نفسها حول ةمتحرك

 إنعام دون من بها العلم يحصل األمور بعض أن:  (القسمين توضيح)

 أسباب بأحد الشيء إلى النفس تتوجه أن حصوله في فيكفي وفكر نظر

 يسمى يالذ هو وهذا،  مثلنا كما فكرية عملية توسط دون من اآلتية التوجه

 ليصل وبعضها. تصديقا   أم تصورا   كان واءس (البديهي أو بالضروري)

 ملياتع وإجراء النظر إنعام من لبد بل،  بسهولة بها العلم إلى اإلنسان

 ندهع بالمعلومات فيتوصل،  الجبرية كالمعادلت فكرية ومعادلت عقلية

 رأسا   هاب بالعلم يتصل أن يستطيع ول،  (المجهوالت) األمور بهذه العلم إلى

 هنالذ لينتقل،  صحيح وجه على وتنظيمها المعلومات هذه طتوسي دون من

 أو بالنظري) يسمى الذي هو وهذا. مثلنا كما،  عنده مجهول   كان ما إلى منها

 تصديقا . أو تصورا   كان سواء (الكسبي
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 : الضروري في توضيح

 لنظرا وإنعام الفكر إلى يحتاج ل الذي هو الضروري العلم أنقلنا : 

 إلى حتاجي ما وهذا. التوجه أسباب بأحد النفس توجه من لبد أنه إلى وأشرنا

 : البيان بعض

 هتوج سبب لفقد،  اإلنسان يجهله ولكن بديهيا   يكون قد الشيء فإن

 ذلك ضري ول،  البديهيات بجميع عالما   اإلنسان يكون أن يجب فال،  النفس

 : ـ ليةالتا األمور في التوجه أسباب حصر ويمكن. البديهي ببداهة

 يخفى قد فالغافل،  البديهيات جميع في مطِّرد السبب وهذا (االنتباه)ـ  1

 .الواضحات أوضح عليه

 يشك قد الذهن سقيم كان من فإنِّ ،  أيضا   مطِّرد وهذا (الذهن سالمة)ـ  2

 أو طبيعي نقصان من السقم هذا ينشأ وقد. يفهمه ل أو األمور أظهر في

 .فاسدة تربية أو عارض مرض

 الحواس على المتوقفة بالبديهيات خاص وهذا (الحواس سالمة) ـ 3

 من كثيرا   يفقد البصر ضعيف أو األعمى فإن. المحسوسات وهي الخمس

. ذوقاتالم في الذائقة وفاقد المسموعات في األصم وكذا بالمنظورات العلم

 .وهكذا

 اقضين فاسدا   دليال   الذهن يؤلف أن:  والشبهة (.الشبهة فقدان)ـ  4

 أو يهةالبد بتلك فيشك،  المغالطة من فيه عما ويغفل البديهيات من بديهة

 من إنف. والجدليات الفلسفية العلوم في كثيرا   يحدث وهذا. بعدمها يعتقد

 تمعانليج النقيضين وأن نقيضان والعدم الوجود أن العقل عند البديهيات

،  هةالبدي ذهه في الشبهة عليه دخلت المتكلمين بعض ولكن،  وليرتفعان

 يرتفعان فهما،  (الحال) وسماها واسطة لهما والعدم الوجود أن فحسب

 ةالمغالط كشف عن وعجز ذلك له حدث إذا التفكير مستقيم ولكن. عندها

 (.البديهة مقابل في شبهة) أنها ويقول يردها

 رينكثي إلى كالستماع،  البديهيات من لكثير (عقلية غير عملية)ـ  5

،  تالتجربيا في وكالتجربة،  المتواترات في الكذب على همتواطؤ يمتنع

 اإلنسان وكسعي
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 احتاج فإذا. ذلك إلى وما المحسوسات في صوت استماع أو بالد لمشاهدة

 يجعله فال،  عملي وعناء،  مثال  ،  طويلة تجربة إلى بشيء للعلم اإلنسان

 .يةالعقل والعملية الفكر إلى ليحتاج دام ما نظريا علما   ذلك

 الفكر أو النظر تعريف

 عملية إجراء» منه المقصودـ  الفكر أوـ  النظر أن سبق مما نعرف

 والمطلوب «المطلوب إلى الوصول ألجل الحاضرة المعلومات في عقلية

 : هو الفكر أن أدق آخر وبتعبير. الغائب بالمجهول العلم هو
 «والمجهول المعلوم بين العقل حركة»

 أنه فوعر (المجهول) المشكل بعقله واجه إذا ساناإلن أن:  ذلك وتحليل

 هعند الحاضرة المعلومات إلى عقله فزع،  هو المجهولت أنواع أي من

 إليها لنظرا بتوجيه بينها ويتردد فيها يبحث وعندئذ،  المشكل لنوع المناسبة

 لحل تصلح التي المعلومات يؤلف حتى الذهن في تنظيمها إلى ويسعى، 

 عقله تحرك غرضه لتحصيل يؤلفه ما وجدو ذلك استطاع فإذا،  المشكل

 .المشكل وحل المجهول معرفة أعني،  المطلوب إلى منها حينئذ

 : ادوار خمسه التحليل بهذاـ  إذنـ  العقلعلى  فتمر

 (.المجهول) المشكل مواجهةـ  1

 ـ معرفة نوع المشكل ، فقد يواجه المشكل ول يعرف نوعه. 2

 مشكل الى المعلومات المخزونة عنده.ـ حركة العقل من ال 3

ما  فاتـ حركة العقل ـ ثانيا  ـ بين المعلومات ، للفحص عنها وتألي 4

 يناسب المشكل ويصلح لحله.

ى نده الا عـ حركة العقل ـ ثالثا  ـ من المعلوم الذي استطاع تأليفه مم 5

 المطلوب.

ظر ، لنار او وهذه الدوار الثالثة الخيرة او الحركات الثالث هي الفك

 وهذا
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 تمر قد الخمسة األدوار وهذه. والمجهول المعلوم بين العقل حركة معنى

 بأسرع غالبا   يجتازها الفكر فإن،  بها يشعر ل وهو تفكيره في اإلنسان على

 قلنا ولذا،  تفكيراته أكثر في إنسان منها يخلو ل أنها على،  البصر لمح من

 .التفكير على مفطور اإلنسان أن

 قلينت وإنما،  األوليين الحركتين عن يستغني الحدس قوة له من نعم

،  (الحدس) معنى وهذا. المجهول إلى المعلومات من واحدة بحركة رأسا  

 وه بل،  والعلوم للمعارف تلقيا   أسرع القوي الحدس صاحب يكون فلذلك

 من (اتالحدسي) القضايا جعلوا أيضا   ولذلك. درجاته أولو اإللهام نوع من

 ىإل المعلوم من مفاجئة واحدة بحركة تحصل ألنها،  البديهيات أقسام

 يحتج فلم،  فكري وسعي كسب دون من،  المشكل مواجهة عند المجهول

 وفحصها عنده المعلومات إلى الرجوع إلى ول المشكل نوع معرفة إلى

 .وتأليفها

 ةينظر شخص عند بديهية تكون قد واحدة قضية إن:  قالوا هذا وألجل

 نييستغ ما الحدس قوة من عنده األول ألن إل ذلك وليس. آخر شخص عند

 وند،  األوليين الحركتين عن به يستغني ما أي،  والكسب النظر عن به

 ةمعرف بعد العلوم لتحصل الحركات هذه إلى يحتاج فإنه الثاني الشخص

 .المشكل نوع
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 ريناتتم

 لتصديق؟ا أقسام من والشك الوهم يكن لم لماذاـ  1

 نهام كل إليه تحتاج ما بيان مع عندك من بديهية قضايا خمس اذكرـ  2

 .الخمسة النفس توجه أسباب من

 وجدته كثيرا   عنه الفحص وبعد،  ما شيئا   الغرفة في بأن علمت إذاـ  3

 أم ضروري البحث بعد الحاصل العلم فهذا،  مختفية فارة أنه فعلمت

 نظري؟

 اذكرها. بديهة؟ مقابل في شبهة لك حصلت أن اتفق هلـ  4

 والحدس؟ الفكر بين الفرق ماـ  5
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 المنطق أبحاث

 هو ألنه،  النظرية العلوم لتحصيل إليه يحتاج إنما المنطق علم

 لب،  بنفسها حاصلة فهي الضروريات أما. والبحث الفكر قوانين مجموعة

 ظريةلنا المعلومات ليربح به يكتسب العلوم لكاسب األصلي المال رأس هي

 يادةبز ماله رأس زاد النظريات من مقدارا   اكتسب فإذا. عنده المفقودة

 يزيد دةعا التاجر ربح ألنِّ ،  أكثر معلومات يكتسب أن فيستطيع،  معلوماته

 العلمية تهثرو تزيد اكتسب كلما العلم طالب وهكذا. المالية ثروته زادت كلما

 ساببالكت الربح مضمون العلم تاجر بل. ربحه فيتضاعف،  تجارته وتتسع

 .المال كتاجر ل

،  عنده المخزونة المعلومات تأليف كيفية عن يبحث المنطق وعلم

 من عنده ما إلى وإضافتها المجهولت بتحصيل الربح إلى بها ليتوصل

ف) ويسمى التصوري المعلوم عن تارة فيبحث:  معلومات  وصلللت،  (المعر ِ

 يالتصديق المعلوم عن أخرى ويبحث ، التصوري بالمجهول العلم إلى به

 .التصديقي بالمجهول العلم إلى به ليتوصل (الحجة) ويسمى

 من وأخرى،  تأليفها هيئة ناحية من تارة:  بنحوين الحجة عن والبحث

 عن البحث من ولكل. الخمس الصناعات بحث وهو،  قضاياها مادة ناحية

 : أبواب تةس في نضعها المنطق فأبحاث. مقدمات والحجة المعرف

  .األلفاظ مباحث فيـ  األول الباب

 .األول الجزء الكلي مباحث فيـ  الثاني الباب

  القسمة به وتلحق المعرف فيـ  الثالث الباب
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  وأحكامها القضايا فيـ  الرابع الباب

 الثاني الجزء تأليفها وهيئة الحجة فيـ  الخامس الباب

 الثالث الجزء الخمس الصناعات فيـ  السادس الباب
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 األول الباب

 األلفاظ مباحث
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 الفاظ مباحثالى  الحاجه

 كنهول،  المعاني بنفس إل األصلي غرضه يتعلق ل المنطقي أن شك ل

 من ألنه،  المعاني إلى توصال   األلفاظ أحوال عن البحث عن يستغني ل

 بتوسط لإ غالبا   يكون ل بينهم األفكار ونقل الناس مع التفاهم أن الواضح

 اجفاحت بها فاهمالت فاليتم والخلط التغيير فيها يقع قد واأللفاظ. اللغات من لغة

 غير ومن،  عامة جهة من اللفظ أحوال عن يبحث أن إلى المنطقي

 رهغي وكالم كالمه ليزن،  للتفاهم إتماما  ،  اللغات من بلغة اختصاص

 .صحيح بمقياس

 ، خاصة لغة بأهل يختص ل لمع المنطق ألن (عامة جهة من):  وقلنا

 طقيالمن يستعملها التي باللغة يختص عما البحث إلى يحتاج قد كان وإن

 ستغراقال علىـ  العرب لغة فيـ  التعريف لم دللة عن كالبحث:  قل فيما

 مومالع أدوات وعن،  والحروف األدوات من أنها في وأخواتها كان وعن، 

 على ادا  اعتم المنطق في إدخالها عن ستغنيي قد ولكنه. ذلك إلى وما والسلب

 .اللغة علوم

 إلى أخرى حاجة وللمنطقي. غيره مع التفاهم أجل من حاجته هذه

 بل،  األولى حاجته وأشد من أعظم هي،  نفسه أجل من األلفاظ مباحث

 .المنطق في األبحاث هذه إلدخال الحقيقي السبب هي لعلها

 ةحاج وجه نذكر ثم،  نافع مهيدت بذكر مقصودنا توضيح على ونستعين

 .فنقول،  للتمهيد نتيجة األلفاظ مباحث معرفة إلى نفسه في اإلنسان

 نووجودا حقيقيان وجودان:  وجودات أربعة األشياء أنـ  (التمهيد)

 : جعليان اعتباريان
__________________ 

ي ف غبونالذين ير( هذا البحث الى آخره ليس من منهاج دراستنا. ولكنا وضعناه للطالب 1)

 لفقه.ول االتوسع ، حرصا على فائدتهم. هو بحث له قيمته العلمية ، ل سيما في مباحث أص
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 حولك التي األشياء ووجود كوجودك،  (الخارجي الوجود)ـ  األول

 والقمر والشمس والحجر والشجر والحيوان اإلنسان أفراد من،  ونحوها

 .لها حصر ل التي خارجيةال الوجودات من ذلك غير إلى،  والنجوم

 من اوغيره الخارجية باألشياء علمنا وهو،  (الذهني الوجود)ـ  الثاني

 وهذه. شياءاأل صور فيها تنطبع قوة لإلنسان إن:  سابقا   قلنا وقد. المفاهيم

 .لعلما هو الذي الذهني الوجود يسمى فيها والنطباع. الذهن تسمى القوة

 وضعب ليسا ألنهما،  لماذا. الحقيقيان الوجودان هما الوجودان وهذان

 .معتبر باعتبار ول واضع

 بالطبع ا  اجتماعي كان لما اإلنسان أن:  بيانه (.اللفظي الوجود)ـ  الثالث

 قلن إلى محتاج فإنه،  نوعه أفراد باقي مع والتفاهم للتعامل ومضطرا  

 يحضر أن يه للتفهيم األولية والطريقة. الغير أفكار وفهم الغير إلى أفكاره

 ولكن. فيدركها الحواس بإحدى الغير بها ليحس،  بنفسها الخارجية األشياء

 أكثر بتفهيم فيت ل أنها على،  العناء من كثيرا   تكلفه التفهيم من الطريقة هذه

 ل نهاأل أو الخارجية الموجودات من ليست ألنها إما،  والمعاني األشياء

 .إحضارها يمكن

 قوة نحهم بأن،  التفهيم في سريعة سهلة طريقة نساناإل تعالى هللا فألهم

 لزمنا وبمرور. األلفاظ منها ليؤلف الحروف بتقاطيع والنطق الكالم على

 رفهيع معنى لكل يضع أن إلىـ  الختراع أم وهيـ  الحاجة اإلنسان دعت

 من ل  بد باأللفاظ المعاني ليحضر. خاصا   لفظا   عنه التفاهم إلى ويحتاج

 .نفسهاب إحضارها

:  لك أكررها العبارة هذه الطالب أيها ذهنك في تثبت أن وألجل

 واعرف ، جيدا   فتأملها (.بنفسها إحضارها من بدال   باأللفاظ المعاني ليحضر)

 المعنىب اللفظ ارتباط قوة بسبب منه اإلنسان يتمكن إنما اإلحضار هذا أن

 وكثرة بالوضع علمال من ينشأ القوي الرتباط وهذا. الذهن في به وعالقته

 ندهع اللفظ يصبح الذهن لدى القوي الرتباط هذا حصل فإذا. الستعمال

 افإذ،  واحد كشيء عنده يصبحان أي اللفظ كأنه والمعنى المعنى كأنه

 فرق يكون فال،  للسامع بنفسه المعنى أحضر فكأنما اللفظ المتكلم أحضر

 هل الموضوع لفظه ضريح أن وبين المعنى نفس خارجا   يحضر أن بين لديه

 ذهنه ينتقل الحالين كال في السامع فإن، 
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 وخواصه اللفظ عن ويغفل المعنى إلى السامع ينتقل قد ولذا. المعنى إلى

 .اللفظ سماع بتوسط إل إليه ينتقل لم أنه مع يسمعه لم كأنه

،  واحد كشيء والمعنى اللفظ يجعل الرتباط هذا أن المخض وزبدة

 «.المعنى وجود اللفظ وجود»:  نقول فلذا. المعنى وجد فكأنما اللفظ وجد فإذا

 ، غير ل اللفظ هو حقيقة الموجود أن أي،  للمعنى لفظي وجود ولكنه

. لوضعا من الناشئ الرتباط هذا بسبب،  مجازا   المعنى إلى وجوده وينسب

 إلى نىالمع من والحسن القبح انتقال والتحاد الرتباط هذا على والشاهد

 إنو،  المحب عند األلفاظ أعذب من المحبوب اسم فإنِّ :  وبالعكس للفظا

 أسمج نم العدو واسم. واللسان السمع منه ينفر وحشيا   لفظا   نفسه في كان

 زاد طالرتبا هذا زاد وكلما. مستلحما   لفظا   نفسه في كان وإن األلفاظ

 القبيحة عانيالم عن بها المعبر األلفاظ في القبح اختالف نرى ولذا،  النتقال

 والكناية. ةقليل من أقبح الستعمال فكثير،  اإلنسان عورة عن التعابير نحو، 

 .وجبالفر الكريم القرآن كني كما قبح فيها يكون ل قد بل. قبحا   أقل

 في نجده ل المعنى في جمال   يعطي وعذوبته التعبير رصانة وكذا

 .ذوبةوع جمال   المعنى على اللفظ جمال فيفضي،  الجافي الركيك التعبير

 قياملل تكفي ل وحدها األلفاظ إن:  شرحه (.الكتبي الوجود)ـ  الرابع

 ذينوال الغائبون أما. بالمشافهين تختص ألنها،  كلها اإلنسان بحاجات

 يصنع نأ اإلنسان فالتجأ،  لتفهيمهم أخرى وسيلة من لهم فالبد،  سيوجدون

،  بها طقالن من بدل  ،  المعاني على لةالدا ألفاظه إلحضار الخطية النقوش

 نقول فلذا ، المعنى وجود اللفظ أن قلنا أن سبق وقد. للفظ وجودا   الخط فكان

 لفظل كتبي وجود ولكنه. «تبعا   للمعنى ووجود للفظ وجود الخط وجود أن»: 

 إلى دالوجو وينسب،  غير ل الكتابة هو حقيقة الموجود أن أي،  والمعنى

 عنىالم إلى اللفظ وجود ينسب كما،  الوضع بسبب مجازا   نىوالمع اللفظ

 .الوضع بسبب مجازا  

 ، الذهن في المعاني تحضر واأللفاظ،  األلفاظ تحضر الكتابة إذن

 .الخارجية الموجودات على تدل الذهنية والمعاني

 (عنىللم اعتباريان مجازيان وجودان) والكتبي اللفظي الوجود أن فاتضح

 .لستعمالوا الوضع بسبب
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 : النتيجة

،  اللفظي الوجود منه نفهم أن وغرضنا المطول البيان هذا سمعت لقد

 فإذا،  واحدال كالشيء بينهما الرتباط قوة ألجل والمعنى اللفظ أن فهمنا وقد

 .بنفسه المعنى أحضرت فكأنما بالنطق اللفظ أحضرت

 بينو ينهب اإلنسان تفكير على الرتباط هذا يؤثر كيف نفهم هنا ومن

 أن بد ل ذهنك في كان معنى أي تحضر عندما نفسك ترى أل،  نفسه

 معنى نم الذهنية انتقالتك تكون ذلك من أكثر بل،  أيضا   لفظه معه تحضر

 غالبا   كينف ل أنه نجد فإنا:  الذهن في أللفاظها إحضارك بتوسط معنى إلى

 إلى نتحدث ماكأن وتصورها األلفاظ تخيل عن كان أمر أي في تفكيرنا

 وعلى،  انناأذهن في األلفاظ فنرتب،  نتخيلها التي باأللفاظ ونناجيها نفوسنا

 .غيرنا مع نتكلم كنا لو كما،  وتفصيالتها المعاني نرتب طبقها

 تاالنتقاال»:  اإلشارات شرح في الطوسي الشيخ العظيم الحكيم قال

 إلى يشيرـ  المذكورة العالقة لرسوخ وذلك،  ذهنية بألفاظ تكون قد الذهنية

 «.األذهان فيـ  بالمعنى اللفظ عالقة
 ذلك ؤثري أحوالها عليه تغيرت أو الذهنية األلفاظ في المفكر أخطأ فإذا

 .المتقدم للسبب،  الذهنية وانتقالته أفكاره على

 يحسن أن العلوم لطالب الصحيحة األفكار لترتيب الضروري فمن

 يبحث أن المنطقي على لزاما   وكان،  ةعام وجهة من األلفاظ أحوال معرفة

 .الصحيحة أفكاره تنظيم على بها واستعانة المنطق لعلم مقدمة عنها
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 ةالد الل

 الداللة تعريف

 ابالب على شخصا   أن إلىـ  لشكـ  ذهنك ينتقل بابك طرقة سمعت إذا

. يدعوك شخص وجود عن كشفت الطرقة هذه ألن إل ذلك وليس. يدعوك

 .وجوده على (دلت) إنها : قلت شئت وإن

 وهذه (مدلول) الداعي الشخص ووجود،  (دال) الباب طرقة،  إذن

 (.داللة) للطرقة حصلت التي الصفة

 وجود إلى منه ذهنك فينتقل،  بوجوده علمت إذا شيء كل،  وهكذا

 يالت الصفة وهذه،  (مدلوال  ) اآلخر والشيء،  (داال  ) نسميه آخر شيء

 (.داللة) له حصلت

 هبوجود علمت إذا بحالة الشيء كون»:  هي الدللة أن ذلك من حفيتض

 .«آخر شيء وجود إلى ذهنك انتقل

 الداللة أقسام

 وليس. سبب بال يكون ل شيء إلى شيء من الذهن انتقال أن لشك

 أيضا   هنيةالذ العالقة وهذه. الذهن في الشيئين بين العالقة رسوخ إل السبب

 هذه الفولخت. الذهن خارج الشيئين بين لمالزمةبا العلم وسببها. سبب لها

 قسموا جاعل وجعل واضع بوضع أو طبعية أو ذاتية كونها من المالزمة

 .ووضعية وطبعية عقلية:  ثالثة أقسام إلى الدللة

 الزمةم والمدلول الدال بين كان إذا فيما وهيـ  (العقلية الداللة)ـ  1

 أنـ  مثال   ـ اإلنسان علم فإذا. المؤثرو كاألثر،  الخارجي وجودهما في ذاتية

 ينتقل الجدار على الضوء ورأى،  الشمس قرص لطلوع أثر الصباح ضوء

 الشمس طلوع إلى ذهنه
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 سمعنا إذا ومثله. عقلية دللة الشمس على دال   الصبح فيكون ضوء،  قطعا  

 .ما متكلم بوجود فعلمنا جدار وراء من متكلم صوت

 ينالشيئ بين المالزمة كانت إذا فيما وهي:  (الطبعية الداللة)ـ  2

 تلفويخ يتخلِّف وقد،  اإلنسان طبع يقتضيها التي أعني،  طبعية مالزمة

 ول لِّفيتخ ل الذي المؤثر إلى بالنسبة كاألثر ل،  الناس طباع باختالف

 .يختلف

 (خآ):  يقول أن الناس بعض طبع اقتضاء فمنها،  كثيرة ذلك وأمثلة

 ومنها .والتضجر التأسف عند (أف)و ، التوجع عند (آه)و ، لمباأل الحس عند

 وأ،  والسأم الضجر عند يتمطى أو أصابعه يفرقع أن البعض طبع اقتضاء

 أذنه لىأع بين إصبعه يضع أو بأنفه أو بلحيته أو أشياء من يحمل بما يعبث

 النعاس. عند يتثاءب أو،  التفكير عند وحاجبه

 الزمينالمت أحد من ذهنه ينتقل فإنه لمالزماتا بهذه اإلنسان علم فإذا

 حسي متكلمها أن إلى ذهنه ينتقل (آخ) بكلمة يسمع فعندما،  اآلخر إلى

 .هكذاو تفكير حالة في بأنه يعلم بمسبحته يعبث شخصا   رأى وإذا. باأللم

 تنشأ ينالشيئ بين المالزمة كانت إذا فيما وهي:  (الوضعية الداللة)ـ  3

 وجود على دليال   يكون أحدهما وجود أن على لصطالحوا التواضع من

،  األلفاظ على دليال   تكون أن على اصطلح التي كالخطوط،  الثاني

 الحسابية والرموز والالسلكي البرق وإشارات األخرس وكإشارات

 على دليال   جعلت التي واأللفاظ،  األخرى العلوم سائر ورموز والهندسية

 .النفس مقاصد

 لىإ ذهنه ينتقل الدال بوجود وعلم المالزمة بهذه إلنسانا علم فإذا

 .المدلول الشيء

 الوضعية الداللة أقسام

 : قسمين إلى تنقسم الوضعية الدللة وهذه
__________________ 

هما لدال فياكان  ( انما قسمنا الوضعية فقط الى هذين القسمين ، لن العقلية والطبعية ـ وان1)

لخر. ون امرة في تقسيمهما الى القسمين لعدم اختصاص كل قسم بشيء دقد يكون لفظا ـ ل ث

ل كل بلفظية. ر الوليس كذلك الوضعية لنقسام اللفظية منها الى أقسامها الثالثة اآلتية دون غي

 هذا التقسيم للدللة انما هو مقدمة لفهم الدللة الوضعية اللفظية وأقسامها.
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 لفظا   الموضوع الدال نكا إذا:  (اللفظية الداللة)ـ  أ

،  لفظ غير الموضوع الدال كان إذا:  (اللفظية غير الداللة)ـ  ب

،  العلوم رموز من بها يتصل وما والنقوش،  والخطوط كاإلشارات

 طريقال اتجاه لتعيين أو المسافات لتقدير الطرق في المنصوبة واللوحات

 .ذلك ونحو بلدة أو محل إلى

 اللفظي ة ةالدالل

 : تعريفها

 هو المعنى على اللفظ دللة في السبب أن نعرف السابق البيان من

 عرفت كما ـ العلقة هذه وتنشأ. والمعنى اللفظ بين الذهن في الراسخة العلقة

 ننايمك وعليه. بالمالزمة يعلم من عند بينهما الوضعية المالزمة منـ 

 : بأنها اللفظية الدللة تعريف
 عنىبالم العلم المتكلم من بصدوره العلم من ينشأ بحالة اللفظ كون هي»

 .«به المقصود

 : اقسامها

 اإللتزامية،  التضمنية،  المطابقية

 : متباينة أوجه ثالثة من المعنى على اللفظ يدل

 له وضوعالم معناه تمام على اللفظ يدل بأن:  المطابقةـ  (األول الوجه)

 وما وراقهأ جميع فيه خلفيد،  معناه تمام على الكتاب لفظ كدللة،  ويطابقه

 وهو،  معناه تمام على اإلنسان لفظ وكدللة،  وغالف نقوش من فيه

 لتطابق،  (التطابقية) أو (المطابقية) حينئذ الدللة وتسمى. الناطق الحيوان

 .والمعنى اللفظ

 .نيهالمعا وضعت مباشرة ألجلها التي األلفاظ في األصلية الدللة وهي

 له عالموضو معناه جزء على اللفظ يدل بأن:  ضمنالتـ  (الثاني الوجه)

 وأ وحده الورق على الكتاب لفظ كدللة،  ضمنه في الجزء ذلك الداخل

لو بعت وحده ف الناطق أو وحده الحيوان على اإلنسان لفظ وكدللة. الغالف

 الكتاب يفهم
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 لحتج الغالف تستثني أن ذلك بعد أردت ولو،  فيه الغالف دخول المشتري

 الدللة هذه وتسمى. الغالف دخول على الكتاب لفظ بدللة ليكع

 بعد الجزء على الدللة ألن،  المطابقية الدللة عن فرع وهي (.التضمنية)

 الكل. على الدللة

 معناه خارج معنى على اللفظ يدل بأن:  اللتزام (الثالث الوجه)

،  تهذا عن ارجالخ الالزم الرفيق استتباع يستتبعه له لزم له الموضوع

 على ينص مل بدواة تأتيه أن أحد منك طلب فلو. القلم على الدواة لفظ كدللة

 في كاف ةالدوا طلب بأن محتجا   ذلك على لعاتبك وحدها بالدواة فجئته القلم

 (.االلتزامية) الدللة هذه وتسمى. القلم طلب على الدللة

 رجخا هو ما على الدللة ألن المطابقية الدللة عن أيضا   فرع وهي

 .المعنى نفس على الدللة بعد المعنى

 : اإللتزامية الداللة شرط

 والمعنى اللفظ معنى بين التالزم يكون أن الدللة هذه في يشترط

 دون من فقط الخارج في التالزم يكفي فال،  ذهنيا   تالزما   الالزم الخارج

 .الذهن انتقال حصل لما وإل الذهن في رسوخه

 إذا لذهنا أن بمعنى،  بيِّنا   واضحا   التالزم يكون أنـ  أيضا  ـ  ويشترط

 .آخر شيء توسط إلى حاجة بدون لزمه إلى ينتقل اللفظ معنى تصور
__________________ 

ى بالمعن ى بين( سيأتي في مباحث الكلي ان الالزم ينقسم الى البين وغير البين. والبين ال1)

لالزم اكون يفي الدللة اللتزامية في الحقيقة هو أن  الخص وبين بالمعنى العم. والشرط

 بينا بالمعنى الخص. ومعناه ما ذكرناه في المتن.
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 التمرينات

 : يأتي فيما الدللة أنواع بيِّن (1)

 .الوقت على الساعة عقرب دللةـ  أ

 .الصدر ألم على السعال صوت دللةـ  ب

 .مالقاد احترام على الجالسين قيام دللةـ  ج

 .الوجل على وصفرته الخجل على الوجه حمرة دللةـ  د

 ىاألعل وإلى الرضا على األسفل إلى المسؤول رأس حركة دللةـ  هـ

 .الرضا عدم على

 سمق كل في ضعو (وأختيها العقلية) الثالث للدللت جدول   اصنع (2)

 : اآلتية األمثلة من فيه يدخل ما

 .السلم جودو على السطح على الصعود دللةـ  أ
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 .لها سارق أخذ على حاجتك فقدان دللةـ  ب

 .باأللم الشعور على األنين دللةـ  ج

 .الرزانة على وقلته الطيش على الكالم كثرة دللةـ  د

 .الكاتب وجود على الخط دللةـ  هـ

 .الحمى على النبض سرعة دللة و ـ

 .الصالة وقت دخول على المؤذن صوت دللةـ  ز

 .الكبرياء على الخد تصعير أو المشي في التبختر دللةـ  ح

 .وصوله قرب أو حركته قرب على القطار صفير دللةـ  ط

 .المائة درجة فيه الحرارة بلوغ على الماء غليان دللةـ  ي

 : اآلتية األمثلة من اللفظية الدللة أقسام عين (3)

 (.المفرد القول) على الكلمة لفظ دللةـ  أ

 .وحده (المفرد) أو وحده (القول) على الكلمة لفظ دللةـ  ب

 .الجدار على السقف لفظ دللةـ  ج

 .ثمرتها على الشجرة لفظ دللةـ  د

 .محركها على السيارة لفظ دللةـ  هـ

 .غرفها على الدار لفظ دللة و ـ

 .بيعها عند إليها الطريق على النخلة لفظ دللةـ  ز

 لفقا إليها الطريق في ازعا  وتن دارا   آخر من شخص اشترى إذا (4)

 من لمدعاةا الدللة فهذه،  الدار لفظ بدللة البيع في داخل الطريق المشتري

 تكون؟ اللفظية الدللة أقسام أي

 ملالع ترك العامل ولكن،  كله الليل ليعمل عامال   رجل استأجر (5)

 الفجر نم الوقت على الليل لفظ دللة مدعيا   المستأجر فخاصمه،  الفجر عند

 ذهه تكون أن ينبغي اللفظية الدللة أقسام أي فمن،  الشمس طلوع إلى

 المدعاة؟ الدللة

،  زاميةالت دللة (الفم بخر) على (ألسدل) لفظ يدل ل يقولون لماذا (6)

 كالشجاعة؟ لألسد لزم البخر أن مع،  الشجاعة على يدل كما
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 األلفاظ يماتتقس

 ةبلغ تختص ل عامة تقسيمات عدة ىالمعن من له بما المستعمل للفظ

 هنا ذاكرون ونحن. الدللة بحث بعد األلفاظ مباحث أهم وهي،  أخرى دون

 ينظر ارةت معناه إلى المنسوب اللفظ ألن،  ثالثة وهي،  التقسيمات تلك أهم

 هو بما وثالثة،  متعدد هو بما وأخرى،  واحد لفظ هو بما التقسيم في إليه

 .متعددا   أو واحدا   كان سواء مطلقا   لفظ

 ـ 1ـ 

 المجازو الحقيقه،  المرتجل،  المنقول،  المشترك،  المختص

 إذا دمةالمتق الثالث الدللت بإحدى معناه على الدال الواحد اللفظ أن

 أيضا   واحدا   يكون إما معناه ألن،  خمسة أقسام على فهو،  معناه إلى نسب

 أنواع أربعة متعدد معنى له وما. متعددا   يكون أن وإما،  (المختص) ويسمى

 : أقسام خمسة فهذه،  ومجاز وحقيقة،  ومرتجل،  ومنقول،  مشترك: 

،  به فاختص واحد معنى إل له ليس الذي اللفظ وهو:  (المختص)ـ  1

 .وحيوان حديد مثل

 على كال للجميع وضع وقد معناه تعدد الذي اللفظ وهو:  (المشترك)ـ  2

 مثل لآلخر وضعه على لبعضها وضعه يسبق أن دون من ولكن ، حدة

 ومثل وغيرها والذهب الماء وينبوع النظر لحاسة الموضوع (عين)

 ية.العرب اللغة في كثير والمشترك .. واألبيض لألسود الموضوع (الجون)

لمشترك هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كا:  (المنقول)ـ  3

 مسبوق بالوضع لآلخر مع مالحظة ولكن يفترق عنه بان الوضع لحدها

 ع أول  الموضو (الصالة) المناسبة بين المعنيين في الوضع الالحق. مثل لفظ

 للدعاء ثم نقل في
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 وسجود وركوع قيام من المخصوصة األفعال لهذه اإلسالمي الشرع

 للقصد أول   الموضوع (الحج) لفظ ومثل. األول للمعنى لمناسبتها ونحوها

 المعين والوقت المخصوصة باألفعال المكرمة مكة لقصد لنق ثم،  مطلقا  

 لفظ ومنها. والفنون العلوم وأرباب الشرع عرف في المنقولت أكثر وهكذا

 .العصر هذا مصطلحات من ونحوها والمذياع والهاتف والطائرة السيارة

 الشرع أهل كعرف الخاص العرف كان فإن ناقلة إلى ينسب والمنقول

 أو قيمنط أو شرعي منقول:  له قيل ونحوهم والفالسفة ةوالنحا والمناطقة

 .وهكذا فلسفي أو نحوي

 مناسبةال فيه تلحظ لم أنه إل فرق بال كالمنقول وهو:  (المرتجل)ـ  4

 .الشخصية األعالم أكثر ومنه المعنيين بين

 ضوعمو ولكنه،  معناه تعدد الذي اللفظ وهو:  (والمجاز الحقيقة)ـ  5

 لمعنىا وبين بينه ومناسبة لعالقة غيره في واستعمل،  قطف المعاني ألحد

 مىفيس الثاني المعنى في الوضع حد يبلغ أن دون من له الموضوع األول

 معنى ولاأل للمعنى ويقال،  الثاني في (مجازا  )و ، األول المعنى في (حقيقة)

 .مجازي وللثاني،  حقيقي

 الحقيقي المعنى عن اللفظ تصرف قرينة إلى يحتاج دائما   والمجاز

 .المجازية المعاني بين من المجازي المعنى وتعين

 يهانتنب

 الحدود في استعمالهما يصح ل والمجاز اللفظي المشترك إنـ  1

 لهماومث،  المقصود المعنى إرادة على القرينة نصب مع إل،  والبراهين

 دهحو ذلك كان هجر فإذا،  األول المعنى يهجر لم ما والمرتجل المنقول

 .الثاني إرادة على قرينة

 .نةالقري مع حتى العلمية األساليب في المجاز اجتناب يحسن أنه على

 ناقل من يكون تارة النقل ألن،  (وتعي ني تعييني) إلى ينقسم المنقولـ  2

 لمنقولا وهو والفنون العلوم في المنقولت كأكثر،  وقصده باختياره معين

 معين لناق بنقل يكون ل وأخرى. معين عيينبت فيه الوضع أن أي (التعييني)

 ل قيقيالح معناه غير في اللفظ الناس من جماعة يستعمل وإنما،  باختياره

 يكثر ثم له الوضع بقصد
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 في اللفظ على المجازي المعنى يتغلب حتى،  بينهم ويشتهر له استعمالهم

 فيحصل. نةالقري بدون منهم السامع يفهمه الحقيقي كالمعنى فيكون أذهانهم

 هذا في حقيقة اللفظ فينقلب،  والمعنى اللفظ نفس بين الذهني الرتباط

 (.التعي ني المنقول) وهو. المعنى
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 تمرينات

،  كمشتر،  مختص) لفظ وهي الباب هذا في المستعملة األلفاظ هذهـ  1

 تركةمش أو مختصة أنها أي الواحد؟ اللفظ أقسام أي من (آخره إلى،  منقول

 .ذلك غير أو

 .الخمسة الواحد اللفظ أقسام من لكل أمثلة ثالثة اذكرـ  2

 والمنقول؟ المشترك بين تميز كيفـ  3

 لالمنقو يحتاج وهل قرينه؛ إلى المشترك يحتاج لماذا تعرف هلـ  4

 القرينة؟ إلى



43 
 

 ـ 2ـ 

 التباينو الترادف

 عن تعددةلما األلفاظ تلك تخرج فال،  ألفاظ إلى أو لفظ إلى لفظا   قسنا إذا

 : قسمين أحد

 انك إذا،  (المترادفة) فهي،  واحد لمعنى موضوعة تكون أن إماـ  1

 رةه. وليث وسبع أسد:  مثل. واحد معنى على لآلخر رديفا   األلفاظ أحد

 .«احدو معنى في المتعددة األلفاظ اشتراك»:  فالترادف. وبشر إنسان. وقطة

 فهي،  به مختص معنىل موضوعا   منها واحد كل يكون أن وإماـ  2

،  يفس،  جماد،  حيوان،  أرض،  سماء،  قلم،  كتاب:  مثل،  (المتباينة)

 ... صارم

 من رادوالم «.األلفاظ بتكثر متكثرة األلفاظ معاني تكون أن»:  فالتباين

 األلفاظ بين هنا التباين فإن،  النسب في سيأتي الذي التباين غير هنا التباين

 جميعها وأ أفرادها بعض في تلتقي المعاني كانت وإن،  معناها تعدد باعتبار

 نم القاطع خصوص الصارم من المراد ألن،  الصارم يباين السيف فإن، 

 صارم أن إذ،  األفراد في يلتقيان كان وإن معنى متباينان فهما. السيوف

 دهماأح من المفهوم ألن،  معنى متباينان،  والناطق اإلنسان وكذا. سيف

 اطقن كل ألن أفرادهما جميع في يلتقيان كان وإن اآلخر من ومالمفه غير

 .ناطق إنسان وكل إنسان

 : المتباينه االلفاظ قسمة

 المتخالفان،  المتقابالن،  المثالن

 عانيهان مأي ا،  تقدم ان اللفاظ المتباينة هي ما كثرت معانيها بتكثرها
__________________ 

ء علما عدا  على نحو الجمع المنطقي. والجمع باصطالح( هذا الجمع يشمل اللفظين فصا1)

تنبه ثنين. فامن  المنطق معناه اكثر من واحد. وفي اللغة العربية ـ كما هو معلوم ـ معناه أكثر

 الى هذا الستعمال.
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 بحسب األلفاظ فإن،  أقسام على يقع المعاني بين التغاير كان متغايرة. ولما

،  التماثل:  أنواع ثالثة على والتغاير. األقسام تلك لها تنسب أيضا   معانيها

 .والتقابل،  والتخالف

 هماف واحدة حقيقة في اشتراكهما فيهما يراعي أن إما المتغايرين ألن

 واحدة حقيقة في بالفعل مشتركين كانا سواء ذلك يراعي أل وإما (المثالن)

 من كانا إنف،  اةالمراع عدم تقدير أي الثاني التقدير هذا وعلى. يكونا لم أو

 انزم في واحدة جهة من واحد محل في اجتماعهما يمكن ل التي المعاني

 مافه وإل،  (المتقابالن) فهما وتعاند تنافر بينهما كان بأن،  واحد
 (.المتخالفان)

 : فنقول،  التوضيح من شيء إلى يحتاج وهذا

 أي ، انمشترك هما بما واحدة حقيقة في المشتركان هما (المثالن)ـ  1

 مشتركين لشخصين اسمين وجعفر كمحمد،  فيها اشتراكهما واعتبر لوحظ

 شتراكهماا باعتبار والفرس وكاإلنسان،  فيها مشتركان هما بما اإلنسانية في

 قطع مع ذاتيهما خصوصية حيث من وجعفر فمحمد وإل. الحيوانية في

 هما فرسوال اناإلنس وكذا. سيأتي كما متخالفان هما فيه اشتركا عما النظر

 .وفرس إنسان هما بما متخالفان

 نوع من فردين يكونا بأن نوعية حقيقة في كان إن والتماثل والشتراك

. همال آخر اسم ول المتماثلين أو المثلين باسم يخص وجعفر كمحمد واحد

يا والفرس كاإلنسان الجنس في كان وإن  في نكا وإن (متجانسين) أيضا   سمِّ

يا ارالمقد في أي الكم  في يأ الكيف في كان وإن،  (متساويين) أيضا   سمِّ

يا وهيئتهما كيفيتهما  وه للجميع العام والسم (.متشابهين) أيضا   سمِّ
 (.التماثل)

 .العقل ببديهة يجتمعان ل أبدا   والمثالن

 انعم ول،  متغايران هما حيث من المتغايران وهما (المتخالفان)ـ  2

 فرسوال اإلنسان مثل،  الصفات من كانا إذا واحد محل في اجتماعهما من

:  كذلك. تقدم كما الحيوانية في مشتركان هما بما ل،  وفرس إنسان هما بما

 .واألرض السماء،  والقمر الشمس،  والتراب النار،  والهواء الماء

 اضالبي،  والكرم الشجاعة،  والرقة الطول،  والحالوة السواد ومثل

 كانا وإن وجعفر محمد مثل الشخص في يكون قد والتخالف. والحرارة

 في نوعا   مشتركين
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 اإلنسان مثل النوع في يكون وقد. الشتراك هذا يلحظ لم ولكن،  اإلنسانية

 يلحظ لم ولكن الحيوان وهو الجنس في مشتركين كانا وإن والفرس

 العارض وصفهما في مشتركين كانا وإن،  الجنس في يكون وقد. الشتراك

 يلحظ لم أنه إل األبيض وصف في المشتركين والثلج القطن مثل،  عليهما

 .ذلك

 ظربالن متخالفان أنهما عليهما يصدق وجعفر محمد مثل أن يظهر ومنه

 همااشتراك إلى بالنظر مثالن عليهما ويصدق شخصيهما في اختالفهما إلى

 ماه والفرس اإلنسان عن يقال وكذا. اإلنسان وهو النوع في وتماثلهما

 باعتبار ومثالن والفرسية اإلنسانية في تغايرهما جهة من الفانمتخ

. لنباتوا الحيوان. والثلج القطن مثل في وهكذا. الحيوانية في اشتراكهما

 .والحجر الشجر

،  عايجتم أن يمكن اللذين بالشيئين يختص ل التخالف أن أيضا   ويظهر

 من تليس أنها عم الجتماع فيها يمكن ل قريبا   المذكورة األمثلة فإن

 .الصطالح حسب المتماثالت من ولـ  سيأتي كماـ  المتقابالت

 فيقال ضا  أي التقابل فيشمل التماثل يقابل ما على يطلق قد التخالف إن ثم

 .متخالفان أنهما الصطالح هذا على للمتقابلين

 محل يف ليجتمعان اللذان المتنافران المعنيان هما (المتقابالن)ـ  3

 ىواألعم. إنسان والال كاإلنسان،  واحد زمان في واحدة جهة نم واحد

 .والبياض والسواد،  والبنوة واألبوة،  والبصير

 نيمك مما والبياض السواد بين التقابل مثل دخل المحل وحدة فبقيد

 هةالج وحدة وبقيد. الحبر وسواد القرطاس كبياض الوجود في اجتماعهما

 من احدو محل في اجتماعها يمكن مما لبنوةوا األبوة بين التقابل مثل دخل

 زمنال وحدة وبقيد. آخر لشخص وابنا   لشخص أبا   شخص يكون قد إذ جهتين

 واحد لمح في اجتماعهما يمكن مما والبرودة الحرارة بين التقابل مثل دخل

 .آخر زمان في حارا   ونفسه زمان في باردا   جسم يكون قد إذ،  زمانين في

 التقابل اقسام

 : قابل أربعة أقسامللت
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،  إنسان ول إنسان:  مثل،  واإليجاب السلب أو (النقيضين تقابل)ـ  1

 .منير وغير منير،  سواد ول سواد

 وهما،  الوجودي لذلك عدم أي،  وعدمي وجودي أمران:  والنقيضان

 ول يجتمعان ل

 بينهما. واسطة ول،  العقل ببديهة يرتفعان

 ، والعزوبية الزواج،  والعمى كالبصر (وعدمها الملكة تقابل)ـ  2

 .عدمها والعزوبية ملكة والزواج. عدمها والعمى ملكة فالبصر

 العمى ألن،  البصر فيه يصح موضع في إل العمى يحل أن يصح ول

 فيمن عدمه وهو،  الخاص البصر عدم بل،  مطلقا   البصر عدم هو ليس

 فيه يصح موضع في لإ تقال ل العزوبة وكذا. بصيرا   يكون أن شأنه

 ول نيرتفعا ل كالنقيضين ليسا فهما،  مطلقا   الزواج عدم ل،  الزواج

 فيه يقال ل فالحجر،  اجتماعهما يمتنع كان وإن. يرتفعان هما بل،  يجتمعان

 أن شأنه من ليس الحجر ألن،  متزوج ول أعزب ول،  بصير ول أعمى

 .وجا  متز يكون أن شأنه من ول،  بصيرا   يكون

 أن ويجوز يجتمعان ال وعدمي وجودي أمران»:  وعدمها الملكة إذن

 .«الملكة فيه تصح ال موضع في يرتفعا

،  والبياض والسواد،  والبرودة كالحرارة،  (الضدين تقابل)ـ  3

 .والثقل والخفة،  والجبن والتهور،  والرذيلة والفضيلة

 ريتصو وال،  واحد موضوع على المتعاقبان الوجوديان هما»:  والضدان

 .«اآلخر تعقل على أحدهما تعقل يتوقف وال،  فيه اجتماعهما
 أن بد ل الضدين أن يفهم (واحد موضوع على المتعاقبان) كلمة وفي

 وكذا. بالضدين يسميان ل وفرس إنسان مثل فالذاتان،  صفتين يكونا

 كما ، المتخالفة المعاني في تدخل هذه مثل بل. ونحوهما والحجر الحيوان

 .تقدم

 ، المتضايفان يخرج «اآلخر تعقل على أحدهما تعقل يتوقف ال» وبكلمة

،  دةواح جهة من فيه اجتماعهما يتصور ول أيضا   وجوديان أمران ألنهما

 وسيأتي.. اآلخر تعقل على يتوقف أحدهما تعقل ولكن

 متقدمال،  والتحت الفوق،  والبن األب:  مثل (المتضايفين تقابل)ـ  4
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 األمثلة هذه لحظت إذا وأنت والمخلوق الخالق،  والمعلول العلة،  والمتأخر

 : تجد

 مقابلة همع تتعقل أن بد ل منها المتقابلين أحد تعلقت إذا إنك (اوال  )

 أو بنا  ا له أن معه تتعقل أن بد ل علة أو أب هذا أن تعقلت فإذا:  اآلخر

 .معلول  

من جهة  موضوعا  للمتضايفين يكون أن يصح ل واحدا   شيئا   أن (ثانيا  )

 با  أ يكون نعم،  واحد لشخص وابنا   أبا   فال يصح أن يكون شخص،  واحدة

 نفسل وتحتا   فوقا   الشيء يكون أن يصح ل وكذا. آخر لشخص وابنا   لشخص

 ا  وتحت،  له تحت هو لشيء فوقا   يكون وإنما. واحد وقت في الشيء ذلك

 .وهكذا فوقه هو آخر لشيء

 أن جوزي،  أول   المذكورة األمثلة هذه بعض في المتقابلين إن (الثا  ث)

 وإذا. ناب ول أب ل والحجر،  تحت ول فوق ل الوجود واجب فإن،  يرتفعا

 فليس ، والمعلول كالعلة يرتفعان ل المتضايفين أن األمثلة بعض في اتفق

 إما ويخل ل موجود شيء كل ألن،  يخصهما ألمر بل. متضايفان ألنهما ذلك

 .معلول   يكون أو علة يكون أن

 لذانال الوجوديان»:  بأنهما المتضايفين تعريف يصح البيان هذا وعلى

 أن ويجوز واحدة جهة من واحد موضوع في يجتمعان وال معا   يتعقالن

 «.يرتفعا
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 تمرينات

 :  ةاللغ كتب يف التدقيق بعد األمثلة هذه من والمتباينة المترادفة بي ِّنـ  1

  ومصقع خطيب ولسان مقول  وسفر كتاب

  وناظر عين ومساء ليل وصاهل فرس

  وقعود جلوس وسامع مصنع وناظم شاعر

  وقطع قدِّ  ويد كف ولسن متكلم

 .والمتماثلة المتخالفة من لكل أمثلة ثالثة اذكرـ  2

  اآلتية األمثلة في التقابل أنواع بينـ  3

  والسكون حركةال والظلمة النور .والشر الخير

 والحافي المنتعل واألمرد الملتحي .والعدل الظلم

 والتصديق التصور والمدلول الدال .والمساء الصباح

  والمعلوم العالم .والقعود القيام والجهل العلم
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 المركبو المفرد

 قسمين إلى (متعددا   أو واحدا   يكون أن فيه معتبر غير) مطلقا   اللفظ ينقسم

: 

 : به المنطقيون ويقصد (دالمفر)ـ  أ

 (ق)و ، قلمبال كتبت:  قولك من الباء مثل،  له جزء ل الذي اللفظ (أوال  )

 .يقي وقى من أمر فعل

 لمعنىا جزء على يدل ل اللفظ جزء أن إل جزء له الذي اللفظ (ثانيا  )

 هذانو. الحسين عبد. عبد هللا. قرأ. علي. محمد:  مثل،  له جزء هو حين

 (هللا) و (عبد) اللفظ بجزء تقصد ل فأنت لشخصين اسمين كانا ذاإ األخيران

 ذات على دال   الجزئين مجموع تجعل حينما،  أصال   معنى (الحسين) و

 من (ق) وحرف محمد من (م) كحرف إل الجزء هذا مثل وما. الشخص

 .قرأ

 لىإ المضاف معناه بعبد وتعني (هللا عبد) تقول قد آخر موضع في نعم

 اسما   ل نعتا   يكون وحينئذ (.ورسوله هللا عبد محمد) تقول كما الىتع هللا

 أب اسم هو مفرد هللا فعبد (هللا عبد بن محمد) قلت لو أما. مفردا   ل ومركبا  

 .محمد

 ل مركب لشخص اسما   كان إذا (هللا عبد) مثل فعندهم النحويون أما

 لمعتبرةا الجهة عن تختلف التسمية هذه في لهم المعتبرة الجهة ألن،  مفرد

 أو إعراب له كان فما،  والبناء اإلعراب إلى ينظر النحوي إذ. المناطقة عند

 إعراب هل (هللا عبد) فإن علما   هللا كعبد فمركب وإل مفرد فهو واحد بناء

 .فقط المعنى ينظر فإنما المنطقي أما. إعراب له (هللا)و

 : هو المنطقي عند المفرد إذن
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 «.جزء هو حين معناه جزء على (1) يدل جزء له سلي الذي اللفظ»

 ءجز على يدل جزء له الذي اللفظ وهو،  القول ويسمى (المركب)ـ  ب

 (مضر) و ، (الخمر):  الجزءان،  (مضر الخمر) مثل جزء هو حين معناه

 (العاجز جهد الغيبة) ومنه. المركب معنى جزء على منهما كل يدل

 تكلف من اإلخوان شر) ومنه. أيضا ركبم (العاجز جهد)و مركب فالمجموع

 (له تكلف من) و ، أيضا   مركب (اإلخوان شر)و ، مركب فالمجموع (له

 ... أيضا   مركب

 بالمرك امأقس

 .وناقص تام:  المركب

 .وإنشاء خبر:  امالت
 والناقص التامـ  أ

 ل والسامع،  السامع إفادة في يكتفي أن للمتكلم المركبات بعضـ  1

 لك قيمة. شجاعة الصبر مثل. فائدته إلتمام آخر لفظ إضافة منه ينتظر

:  بأنه فويعر   (.التام المركب) هو فهذاـ  فاعمل علمت إذا. يحسنه ما امرئ

 .«عليه السكوت للمتكلم يصح ما»

 .(.. لمتع إذا):  قال أو،  وسكت .(.. امرئ كل قيمة):  قال إذا أماـ  2

 تمي حتى،  ناقصا   ويجده منتظرا   يبقى السامع فإن،  للشرط جواب بغير

 هذا فمثل. كالمه

 (.عليه السكوت يصح ال ما):  بأنه ويعرف (.الناقص المركب) يسمى

 واإلنشاء الخبرـ  ب

،  ا  أيض التامة النسبة تسمى أجزائه بين قائمة نسبة له تام مركب كل

 : النسبة وهذه

 وإنما اللفظ عن النظر غض مع،  ذاتها في ثابتة حقيقة لها تكون قدـ  1

 يكون
__________________ 

لدللة قد أن اا نعت( ليتنبه الساتذة انا لم نأخذ في الدللة قيد القصد كما صنع بعضهم ، لن1)

حيوان ال) لتحصل بغير القصد. وتعريفنا للدللة فيما مضى كفيل بالبرهان على ذلك. فمثل

 ل (دهللاعب) جزؤه على جزء معناه. وهو مثل لو جعل علما لحد افراد النسان ليدل (الناطق

 فرق بينهما.
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،  يأتي فيما يقع أو حادث وقع إذا مثلما. عنها وكاشفا   حاكيا   المركب لفظ

 فهذا. غدا   تمطر أو،  السماء مطرت:  فقلت،  السماء كمطر،  عنه فأخبرت

 أن الخبر في يجب ول (.القول)و (القضية) أيضا   ويسمى (الخبر) يسمى

 يطابقها ل وقد،  صادقا   فيكون يطابقها فقد:  الواقعة للنسبة مطابقا   يكون

 .كاذبا   فيكون

 «.الكذب أو بالصدق نصفه أن يصح الذي التام المركب»:  هو الخبر إذن

 .التصديق متعلق وهو،  عنه يبحث أن المنطقي يهم الذي هو والخبر

،  ظاللف عن النظر بغض ثابتة حقيقة التامة للنسبة تكون ل وقدـ  2

 أصرح ةوبعبار،  المتكلم بقصد ويوجدها النسبة يحقق الذي هو اللفظ وإنما

 حقيقة هال،  نسبة الكالم وراء فليس،  المركب بلفظ المعنى يوجد المتكلم أن

 (.اإلنشاء) المركب هذا ويسمى. أخرى يطابقها ول تارة الكالم يطابقها ثابتة

 : أمثلته ومن

 الدرس. احفظ:  نحو (األمر)ـ  1

 السوء. دعاة تجالس ل:  نحو (النهي)ـ  2

 مسكون؟ المريخ هل:  نحو (االستفهام)ـ  3

 !محمد يا:  نحو (النداء)ـ  4

 !المؤمنين من فنكون كرة لنا أن لو:  نحو (التمني)ـ  5

 !اإلنسان خطر أعظم ما:  نحو (التعجب)ـ  6

 تبع نحو ونحوها احوالنك واإلجارة البيع عقد كإنشاء (العقد)ـ  7

 .وأنكحت وآجرت

 فالنة نحو ونحوها والوقف والعتق الطالق كصيغة:  (اإليقاع)ـ  8

 حر. وعبدي. طالق

 النظر بغضـ  أنفسها في ثابتة حقائق لمعانيها ليس كلها المركبات وهذه

 وتوجد نشأت معانيها وإنما،  تطابقها ل أو فتطابقها عنها تحكيـ  اللفظ عن

 فال،  باللفظ
__________________ 

 اجع.في تعريف الخبر والنشاء في بحث القضايا ، فر (لذاته)( ستأتي اضافة كلمة 1)
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 .والكذب بالصدق وصفها يصح

 .«وكذب بصدق نصفه أن يصح ل الذي التام المركب»:  هو فاإلنشاء

 المفرد امأقس

 أداة.،  اسم،  كلمة:  المفرد

. باكت. يكتب. كتب:  مثل. النحاة باصطالح الفعل وهي (الكلمة)ـ  1

 : نجدها الثالث الكلمات أو األفعال هذه لحظنا فإذا

 فالكا) هي الجميع في محفوظة واحدة لفظية مادة في تشترك (أوال  )

 معنى ووه،  الكتابة معنى هو واحد معنى في أيضا   وتشترك (.فالباء فالتاء

 .نفسه في مستقل

 وتفترق. اتخصه هيئة منها لكل فإن،  فظيةالل هيئاتها في تفترق (ثانيا  )و

 ذلك سبةن وهي،  باختالفها تختلف زمانية تامة نسبة على دللتها في أيضا  

 من ينمع زمان في معين غير،  ما فاعل إلى فيها المشترك المستقل المعنى

،  ما فاعل إلى (المشترك المعنى وهو) الحدث نسبة على تدل فكتب:  األزمنة

 في أو الحال في الوقوع تجدد نسبة على ويكتب. مضى نزما في واقعة

 .ما اعلف من الحال في الكتابة طلب نسبة على واكتب. فاعلها إلى الستقبال

 لكلماتا فيها تشترك التي المادة أن نستنتج أن نستطيع البيان هذا ومن

 يهاف تفترق التي الهيئة وأن،  فيه تشترك الذي المعنى على تدل الثالث

 .فيها ويختلف فيه تفترق الذي المعنى على تدل فوتختل

 معنى ىعل بمادته الدال المفرد اللفظ»:  بأنها الكلمة تعريف يصح وعليه

 امةت نسبة بعينه ال فاعل إلى المعنى ذلك نسبة على وبهيئته نفسه في مستقل

 «.زمانية
 ولوالمفع الفاعل كاسم المشتقة األسماء تخرج تامة نسبة:  وبقولنا

لى اتها عفإنها تدل بمادتها على المعنى المستقل وبهيئ،  والمكان زمانوال

 .تامة ولكن النسبة فيها ناقصة ل،  نسبة إلى شيء ل بعينه في زمان ما

 غير نفسه في مستقل معنى على الدال المفرد اللفظ وهو:  (االسم)ـ  2

 مشتمل
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. سؤال. كاتب. إنسان. محمد:  مثل. زمانية تامة نسبة على تدل هيئة على

 والمفعول الفاعل كأسماء ناقصة نسبة على تدل هيئة على يشتمل قد نعم

 .المادة هذه لها ذات على تدل ألنها،  تقدم كما ونحوها والزمان

 بين نسبة على يدل وهو. النحاة باصطالح الحرف وهي (األداة)ـ  3

 النسبة على الدالة (على)و .الظرفية النسبة على الدالة (في):  مثل. طرفين

 غير ا  دائم والنسبة. الستفهامية النسبة على الدالة (هل)و .الستعالئية

 .بطرفيها إل تتحقق ل ألنها،  نفسها في مستقلة

 يف مستقل غير معنى على الدال المفرد اللفظ):  بأنها تعرف فاألداة

 (.نفسه
 نالمنطقيي عرف في وأخواتها كان مثل الناقصة األفعالـ  (مالحظة)

 في مستقل معنى على تدل ل ألنها،  األدوات في تدخلـ  التحقيق علىـ 

 الزمانية النسبة على تدل إنما بل،  الحدث على الدللة عن لتجردها نفسها

 فكلمة (قائما   محمد كان) نحو،  الحدث على يدل جزء إلى تحتاج فلذلك. فقط

 وبعض فعالاأل من معدودة النحاة عرف وفي. عليه تدل التي هي قائم

 (.الوجودية الكلمات) يسميها المناطقة

 الخالصة :
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 ريناتتم

 :  يأتي مما والمركبة المفردة األلفاظ ميزـ  1

 صردر  شرا   تأبط  المكرمة مكة

 النشر منتدى القيس امرؤ الصادق جعفر

 األشرف النجف طالب أبو العراق  ملك

 صبرا الجن ديك هنيئا  

  : يأتي مما واإلنشاء والخبر والناقصة مةالتا المركبات ميزـ  2

 نجمة اكبر هللا

 القطب

 هللا يا

 السالم الخير  صباح

 عليكم

 الفرات ماء

 المغضوب غير

  عليهم

 إل إله ل

  هللا

  حبا   تزدد غبا زر

 وناظم شاعر وبحمده العظيم ربي سبحان

 .القدر سورة في واألخبار اإلنشاءات هي كم اذكرـ  3

:  وانالعن في فقولنا،  كالموجود يعتبر دائما   المحذوف لفظال إنـ  4

 أم ناقص هوأ:  تظن فماذا مركبا   كان ولو. مركبا   أم مفردا   أتعده (تمرينات)

 .تام

 ولماذا؟ (األدوات) بين التضاد تقابل يقع أن يمكن هل تأملـ  5
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 الثاني الباب

 الکلي مباحث
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 والجزئي الکلي

 اهذ. محمد:  مثل،  بها يحسِّ  التي موجوداتال مفهوم النسان يدرک

 واحد کل جدي تأملها واذا. .. النجف. بغداد الوردة. هذه. القلم هذا. الکتاب

. وحده الموجود ذلک على ال يصدق لو ، آخر فردعلى  ينطبق ل منها

 تنعيم الذي المفهوم»:  بأنِّه تعريفه يصحو (.الجزئي) المفهوم هو وهذا

 .«واحد نم أکثرعلى  صدقه

،  بعضالى  بعضها قاسو ، متعددة جزئيات رأى اذا النسان ان ثم

 ينطبق شامل مفهوم صورة منها انتزع واحدة صفة في تشترک فوجدها

 لمفهوما هو (المنتزعة الصورة) أو الشامل المفهوم وهذا. منها واحد کل على

 نم کثراعلى  صدقه يمتنع ال الذي المفهوم» بأنه تعريفه يصحو (.الکلي)

 .«واحد

. لجاه. عالم. حجر. تفاحة. ابيض. معدن. حيوان .انسان:  مفهوم مثل

 .بذنبه معترف. الدار في جالس

 الکليو الجزئي تعريف تکملة

 فهوما  م العقل يتصور فقد:  فعال   موجودة الکلي أفراد تکون أن يجب ل

 ئياتزج من ينتزعه ان دون من واحد من اکثرعلى  لالنطباق صالحا   کليا  

 متنعي قد بل،  عليها صدقه يصح جزئيات له يفرض وانما،  بالفعل موجودة

 اجتماع» مفهومو ، «الباري شريک» مفهوم مثل له واحد فرد حتي وجود

 .کليته في ذلک يضر ول «.النقيضين

 اجبو» مفهوم مثل،  غيره وجود ويمتنع واحد فرد ال له يوجد ل وقد

 لو رادأف فرض من ليمنع العقل ولکن،  ذلک ىعل البرهان لقيام،  «الوجود

،  جزئيا   «الوجود واجب» مفهوم کان ولو. المفهوم هذا عليها لصدق وجدت

 نفيل مفهومه تصور نفس کفيو ، التوحيدعلى  البرهانالى  حاجة کانت لما

 بلق من جاء انما واحد فرد في النحصار فهذا عليهو .فيه الشرکة وقوع

 رادأفعلى  صدقه يمتنع المفهوم نفس أن ل،  لمفهوما نفس عن خارج أمر

 .کثيرة
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 في (بالفرض ولو) قيد اضافة من بد ل البيان هذا بمقتضي،  اذن

 لوو کثيرعلى  صدقه يمتنع مفهوم»:  فالجزئي،  الکليو الجزئي تعريفي

 .«بالفرض لوو ... يمتنع ال»:  الکليو ، «بالفرض

 (الفعالا) أي والکلمات،  جزئية هايممفا کلها الدوات مداليل (تنبيه)

السماء  أما. کلية مفاهيمعلى  بموادهاو ، جزئية مفاهيمعلى  تدل بهيئاتها

ية وقد تكون جزئ،  فقد تكون كلية كأسماء األجناس،  فمداليلها تختلف

 .نحوهاو الضمائرو الشارة أسماءو العالم كأسماء

 االضافي الجزئي

 حاصطال وهنا (.الحقيقي الجزئي) يسمي هعن البحث تقدم الذي الجزئي

 ذلک معو ، فوقه ماالى  لضافته،  (االضافي الجزئي) له يقال للجزئي آخر

 .منه أوسع آخر کلي من دائرة أضيق کان اذا کليا   يکون قد

 مفهوم كلي منتزع من عدة (الخط المستقيم) أن تجد انک : توضيحه

 من منتزع کلي مفهوم يضا  أ (المنحني الخط) وتجد أن،  أفراد كثيرة

 ناألغيو الخرىالى  المجموعتين احدى ضممنا فاذا اخرى افراد مجموعة

 الولين المفهومين من سعة أکثر کليا   مفهوما   ننتزع الفروق من بينهما ما

 الثالث المفهوم فهذا (.الخط) مفهوم هوو ، أفرادهما جميععلى  يصدق

،  نفسه دأفراالى  منهما کل کنسبة،  الصغيرين المفهومينالى  نسبته الکبير

 لکليفا،  جزئيا   نفسه الصغيرالى  بالضافة الصغير من الفرد کان فکما

 ، النسبة جهة من کالجزئي الکبير الکليالى  بالضافة أيضا   الصغير

 .حقيقة کلي نفسه في لنه بالحقيقة ل (اضافيا   جزئيا  ) فيسمي

 يسمي فوقه الذي الکليالى  اضافته جهة من الحقيقي الجزئي کذاو
 (.اضافيا   جزئيا)

 يا  جزئ) يسمي دائرة منه أوسع مفهومالى  بالضافة مفهوم کل وهکذا

 الى بالقياس اضافي جزئيو نفسه في حقيقي جزئي مثال فزي،  (اضافيا  

 سبالقيا ميالنا الجسمو ، النامي الجسمالى  بالقياس الحيوان کذاو ، الحيوان

 .الجسم مطلقالى 
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 او (شيء من االخص) بأنه الضافي الجزئي تعريف يمکن اذن

 «.دائرة منه اوسع هو ماالى  المضاف المفهوم»

* * * 

 المشككو المتواطئ

 : ألنه،  والمشکک المتواطيءالى  الکلي ينقسم

 ، والفضة والذهب والحيوان النسان مثل کليا   حظت ل اذا:  أوال  

 قصد نفس في الفراد بين تفاوتا   تجد ل فانک،  أفراده على طبقتهو

 ةناحي من النسان افراد آخرالى  خالدو عمرو فزيد:  عليها المفهوم

 اآلخر انسانية من أولى احدهم انسانية تکون أن دون من،  سواء النسانية

 متفاوتين اکانو واذا. الناحية هذه في آخر تفاوت أي ول،  اکثر ول اشد ول

 الصحةو والقوة اللونو بالطول کالتفاوت،  نسانيةال غير أخرى نواح   ففي

 .ذلکالى  ماو ... التفکير حسنو والخالص

 فقةالمتوا الکلي هذا مثلو ، نحوهماو ، والذهب الحيوان أفراد کذاو

 ، فيه افراده المتوافقة أي (المتواطيء الکلي) يسمي مفهومه في أفراده

 .التساويو التوافق هو:  التواطؤو

 طبقتهو ، والوجود العددو البياض مفهوم مثل کليا   حظت ل اذا:  ثانيا  

 في رادالف بين تفاوتا  ،  السابق النوع من العکس على تجد،  أفرادهعلى 

 فنري. التقدم أو الولوية أو الکثرة أو بالشتداد،  عليها المفهوم صدق

 عددو بياض منهما کلو ، القرطاس بياض من بياضا   أشد الثلج بياض

 نم أولى الخالق ووجود. عدد منهما کلو ، المائة عدد من أکثر لفال

 ل وجوده بنفس المعلول وجود على متقدم العلة ووجود،  المخلوق وجود

 .وجود منهما کلو ، آخر بشيء

 ليالک) يسمي عليها مفهومه صدق في افراده المتفاوتة الکلي هکذاو

 (.تشکيکا  ) يسمي والتفاوت (المشکک
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 تمرينات

 اتالبي في الموجودة السماء مفاهيم من والکلي الجزئي عين  ـ  1

 : التالية

 يدرکه المرء يتمنى ما لک ماـ  أ

 السفن تشتهي ل بما الرياح تجري   

  
 البطحاء تعرف الذي هذاـ  ب

 طأتهو

  

 الحرمو الحلو يعرفه والبيت 

  

 بما انتو عندنا بما نحنـ  ج

 مختلف والرأي راض عندک   

  
 الجديو الثرياو والغول العنقاءو القمرو الشمس کانت اذا ما بينِّ ـ  2

 .السبب واذکر الکليات من أو الحقيقة الجزئيات من الرضو

 فما،  ما کتاب يده في کانو (الکتاب ناولني) لصديق قلت اذاـ  3

 کلي؟ أم جزئي هنا الکتاب من المفهوم

،  اموسالق کلمة مدلول فما،  (القاموس کتاب بعني):  لکتبي قلت اذاـ  4

 کلي؟ أم جزئي

 لمبيعا فما (الطعام من الصبرة هذه من حقة بعتک):  البائع قال اذاـ  5

 کلي؟ أم جزئي

 : التالية الکليات من والمشکک المتواطيء عينـ  6

. قدرةال. لحياةا. النور. الماء. النبات. السواد. العدل. القلم. الکتاب. العلم

 .المعدن. الجمال

 تمرينال من منها ثالثة اخترو ، الضافي للجزئي امثلة خمسة اذکرـ  7

 .السابق
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 المصداقو المفهوم

 زعةالمنت الذهنية الصورة نفس أي،  هو بما المعنى نفس:  (المفهوم)

 .الشياء حقائق من

 تزعتن الذي الشيء حقيقة أو،  المفهوم عليه ينطبق ما:  (المصداق)و

 (.المفهوم) الذهنية الصورة منه

 الخارجي والشخص،  جزئي مفهوم (محمد) لمسمى الذهنية فالصورة

 فرادهوا،  کلي مفهوم (الحيوان) لمعنى الذهنية والصورة. مصداقه الحقيقي

. يقهمصاد والطير والفرس کالنسان الکليات من تحته يدخل ماو الموجودة

 لعدما هوو يهعل ينطبق ماو ، کلي مفهوم (العدم) لمعنى الذهنية والصورة

 .هکذاو ... مصداقه الحقيقي

 قيقيا  ح جزئيا   يکون قد المفهوم ان الول المثال من يعرف:  (نظر لفت)

 المور يکون من أن يجب ل المصداق أن الثالث من يعرفو .اضافيا  و

 مفهومال عليه ينطبق ما کل هو المصداق بل،  العينية الحقائقو الموجودة

 .العيان في له تحقق ل عدميا   أمرا   کان انو

 المعنونو العنوان

 او

 مصداقه على المفهوم داللة

 على مقصورا   الحکم في نظرک يکون قد بحکم شيء على حکمت اذا

:  نساناال):  تقول کما،  الحکم في المقصود هو يکون بأن،  وحده المفهوم

 .الولي بالحمل النسان حينئذ لالنسان فيقال (ناطق حيوان

 وراء ماالى  فتنظر،  ذلک من أبعدالى  الحکم في نظرک يتعدي وقد

 بأن،  المفهوم
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 االنسان):  تقول کما،  عليه ودليال   مصداقه عن حاکيا   لتجعله المفهوم تالحظ

 افراده اشخاص الى النسان بمفهوم فتشير،  (خسر في االنسان) أو (ضاحک

 جعلهو مالحک في المفهوم مالحظة وليس،  الحکم في المقصودة هيو

 حينئذ المفهوم فيسمى. الفراد على الحکم الى للتوصل ال موضوعا  

 .الشايع بالحمل النسان:  النسان لهذا يقالو (.معنونا  ) المصداقو (عنوانا  )

 : اآلتية المثلة نالحظ النظرين بين التفرقة وألجل

 ديبا في عليهم يعترض فقد «.عنه يخبر ال الفعل»:  النحاة قال اذاـ  1

 ل ونتقول فکيف،  الفعل عن اخبار منکم القول هذا:  لهم فيقال،  الرأي

 عنه؟ يخبر

 في موضوعاو ، عنه مخبرا   القضية في وقع الذي ان:  والجواب

 علج بل،  مفهوم هو بما له الحکم ليس ولکن،  الفعل مفهوم هو القضية

 راجع حقيقةال في الحکمو ، لمالحظتها آلةو مصاديقه عن حاکيا  و عنوانا  

 علالف هو حقيقة الحکم هذا له الذي فالفعل. يضربو ضرب نحو للمصاديق

 .الشايع بالحمل

 فقد،  «کثيرين على صدقه يمتنع الجزئي»:  المنطقي قال واذاـ  2

 جزئي الکتاب هذا لن،  کثيرينعلى  يصدق الجزئي:  له فيقال يعترض

 على صدقه يمتنع قلتم فکيف،  جزئي مکةو ، جزئي عليو جزئي محمدو

 کثيرين؟

 ئي؛جز ل کلي؛:  الولي بالحمل الجزئي أي الجزئي مفهوم:  والجواب

 على صدقه يمتنع الجزئي حقيقة أي مصداقه ولکن،  کثيرين على فيصدق

 بالحمل يللجزئ ل،  الشايع بالحمل للجزئي بالمتناع الحکم فهذا،  الکثير

 .کلي هو الذي الولي

،  «ىالمعن ظاهر غير کان ما:  المجمل اللفظ»:  وليالص قال اذاو ـ 3

 معنىال ظاهر غير المجمل کان اذا:  له فيقال الرأي بادي في يعترض فقد

 معناه؟ ظاهرا   کان لما ال يکون ل والتعريف،  تعريفه جاز فکيف

 ظاهر مبين الولي بالحمل المجمل أي المجمل مفهوم:  الجوابو

 ردالمج المشترک کاللفظ الشايع بالحمل جملالم أي مصداقه لکن المعنى

 .الشايع بالحمل للمجمل التعريف هذاو .المعنى ظاهر غير القرينة عن
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 تمرينات

 کيف انه عليه فاعترض،  «عنه اليخبر الحرف»:  القائل قال لوـ  1

 تجيب؟ فبماذا عنه؟ أخبرت

 رتباخ قد أنه «عنه يخبر ال العدم»:  القائل قول على اعترض لوـ  2

 الجواب؟ فما،  اآلن عنه

 تام کالم الخبر ان»:  تقول کيف بأنه المنطقي على اعترض لوـ  3

 فهو الخبر لهذا موضوعا   جعلته (الخبر) قولکو «الکذبو الصدق يحتمل

 .الکذبو الصدق يحتمل ل مفرد

 قالو «محکم المتشابه»:  التفسير علم صاحب لک قال لوـ  4

 ودموج غير الکلي)و (کلي الجزئي) المنطقي القو (مبين المجمل) الصولي

 .الظاهر التهافت هذا ليرتفع کالمهم تفسر فبماذا،  (بالخارج

 وجداني متضائفين کلو .متضائفان المعلولو العلة»:  القائل قال لوـ  5

،  باطل لطغ النتيجة هذهو .معا   يوجدان المعلولو العلة ان ينتج هذاو .«معا  

 هذه تکشف بيان فبأي،  المعلول على متقدمة بالضرورة العلة لن

 .المغالطة

 ائفانمتض المتأخرو المتقدم أو متضائفان البنو الب:  قال لو مثلهو

 .معا   يوجدان متضائفين کلو
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 األربع النسب

 لمقصوداو .متباينةو مترادفة الى اللفاظ انقسام الول الباب في تقدم

 سنذکر اهنو .متغايرة معانيها ان أي المفهوم بحسب التباين هناک بالتباين

 .المصداق بحسب التباين به المقصودو التباين،  النسب جملة من أن

 اربعة لىا بينها النسبة نقسم هنا،  بالمتباينة هناک عليه نصطلح کنا فما

 افانا کن،  البحثين في المقصودة الجهة لختالف المتباينة منها قسمو ، أقسام

 .اتحادهو المعنى تعدد الى بالقياس اللفاظ تقسيم عن هناک نتکلم

 لمصداقا في اجتماعها باعتبار المعاني بين النسبة عن فالکالم هنا اما

 نيالمعا اي المتغايرة المعاني بين ال البحث هذا يتصور ول .عدمهو

 سهنفو المفهوم بين النسبة فرض يتصور ل اذ المفهوم بحسب المتباينة

 : فنقول

 ان فاما مفهوما   يباينهو يغايره آخر معنى الى نسب اذا معنى کل

 نأ اماو .المتساويان هماو افرادهما تمام في اآلخر منهما کل يشارک

 عمومال نسبة بينهما اللذان هماو أفراده بعض في اآلخر منهما کل يشارک

 دون افراده جميع في اآلخر أحدهما يشارک أن واما وجه من الخصوصو

 ل أن اماو .مطلقا   والخصوص العموم نسبة بينهما اللذان هماو العکس

:  أربع المفاهيم بين فالنسب. المتباينان هماو أبدا   اآلخر احدهما يشارک

 ، وجه من الخصوصو العمومو ، مطلقا   الخصوصو العمومو ، التساوي

 .التباينو

 مامت في يشترکان اللذين المفهومين بين تکونو : (التساوي نسبة)ـ  1

 .انسان ضاحک کلو ضاحک انسان کل فان الضاحکو کالنسان اافرادهم

 حدهماا ينطبق اللذين المتساويين بالخطين بتشبيههما الفهم الى نقربهماو

:  ةالصور هذه على التساوي نسبة وضع يمکنو .النطباق تمام اآلخر على

 ـ

 حـ=  ب
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 لومالع في هي کما،  التساوي على عالمة (=) العالمة هذه أن باعتبار

الى  بهما يرمز حرفان (حـ،  ب) طرفاهاو .يساوي تقرأو الرياضية

 .المتساويين المفهومين

 اللذين المفهومين بين تکونو (مطلقا   الخصوصو العموم نسبة)ـ  2

:  لالول يقالو غيره علىو اآلخر عليه يصدق ما جميع على احدهما يصدق

 الفضةو المعدنو النسانو کالحيوان (مطلقا   االخص) للثانيو (مطلقا   االعم)

 يصدق فانه. عکس ول الحيوان عليه يصدق النسان عليه صدق ما فکل

 .المعدنو الفضة وکذا. النسان بدون الحيوان

 الکبر وانطبق. المتساويين غير بالخطين بتشبيههما الفهم الى نقربهماو

 رةوالص على النسبة هذه وضع يمکنو .عليه وزاد الصغر تمام على منهما

 : اآلتية

 حـ < ب

 بعدها مام مطلقا   أعم قبلها ما أنعلى  تدل (<) العالمة هذه ان باعتبار

 ان صحيو (.من اکبر) الرياضية العلوم في تقرأ کما (من مطلقا   أعم) تقرأو

 : الصورة هذهعلى  نضعهاو نقلبها

 حـ > ب

 دلفت (من أصغر) الرياضية العلوم في تقرأ کما (من مطلقا   اخص) تقرأو

 .بعدها مما مطلقا   اخص قبلها ما انعلى 

 ناللذي المفهومين بين وتکون:  (وجه من الخصوصو العموم نسبة)ـ  3

 مصاديق في اآلخر عن منهما کل يفترقو مصاديقهما بعض في يجتمعان

 واسود طير لنه الغراب في يجتمعان فانهما السودو کالطير تخصه

 صوفال في الطير عن والسود مثال   الحمام في السود عن الطير يفترقو

 .وجه من أخصو وجه من أعم منهما لکل يقالو .مثال   السود

 في يلتقيان ᵡ هکذا المتقاطعين بالخطين بتشبيههما الفهمالى  نقربهماو

 وضع يمکنو .تخصه نقاط في اآلخر عن منهما کل يفترقو مشترکة نقطة

 : اآلتية الصورةعلى  النسبة

 حـ * ب
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 .وجه من خصوصو عموم (حـ،  ب) بين أي

 مع احدهما يجتمع ل اللذين المفهومين بين تکونو (نسبةالتباين)ـ  4

 تقدمت التي المتقابلة المعاني جميع امثلتهو .أبدا   الفراد من فرد في اآلخر

 .الحيوانو الحجر مثل المتخالفة المعاني بعض کذاو التقابل بحث في

 وضع ويمکن. امتدا مهما أبدا   يلتقيان ل ذينالل المتوازيين بالخطين نشبههاو

 : اآلتية الصورةعلى  التباين

 حـ/ /  ب

 .حـ يباين ب ان أي

 الكليين نقيضي بين النسب

 انقيضيهم بين يکون أن بد ل الربع النسب احدى بينهما کليين کل

 .لبرهانا اقامةالى  يحتاج النسبة ولتعيين. سيأتي کما النسب من نسبة أيضا

 طريقة او (االستقصاء بطريقة) تعرف هنا نتبعها التي البرهان يقةطرو

 أن يهو (.االستثنائي القياس) مبحث في ذکرها سيأتيو ، الترديدو الدوران

 عدا جميعا فسادها ثبت متيو للمسألة المتصورة الحالت جميع تفرض

 .تهاصح تثبتو بها المسألة تنحصر التي هي الواحدة هذه فان منها واحدة

 : فنقول البرهان مع کليين کل نقيضي بين النسبة فلنذکر

 ساويي النسان کان اذا انه أي (أيضا متساويان المتساويين نقيضا)ـ  1

 : نقول ذلکعلى  للبرهانو .ناطق ل يساوي انسان ل فان الناطق

 حـ=  ب أن المفروض

 حـ ل=  ب ل أن والمدعى
 حـ ل=  ب ل يکن لم لو (البرهان)

 يصدق أن بد ل التقادير جميععلى و .الباقية النسب احدي بينهما کانل

 .الجملة في اآلخر بدون احدهما

 حـ ل بدون ل ب صدق فلو
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 يرتفعان ل النقيضين ألن مع حـ ب ل لصدق

 يجتمعان ل النقيضين ألن حـ مع ب يصدق أل ولزمه

 حـ=  ب هوو المفروض خالف هذاو

 الربع النسب من حـ لو ب ل بين نيکو أن يمکن فال عليهو

 : يکون أن فيجب غيرالتساوي

 المطلوب هوو حـ ل=  ب ل

 لکنو (مطلقا خصوصو عموم بينهما مطلقا االخصو االعم نقيضا)ـ  2

 .اعم الخص نقيضو أخص العم نقيض ان أي العکسعلى 

 حـ<  ب کان فاذا

 حـ ل>  ب ل کان

 ال) ألن (حيوان ال) من مطلقا أعم (نانسا ال) فان الحيوانو کالنسان

 الطيرو القردو الفرس فان عکس ول (حيوان ال) کلعلى  يصدق (انسان

 لکذعلى  للبرهنةو الحيوانات. من هيو انسان ل عليها يصدق آخرهالى 

 : نقول

 حـ<  ب ان المفروض

 حـ ل>  ب ل ان المدعىو

 حـ ل>  ب ل يکن لم لو (البرهان)

 بأن مطلقا الخصوصو العموم أو الباقية النسب حدىا بينهما لکان

 .أخص ل مطلقا اعم األعم نقيض يکون

 حـ ل=  ب ل کان فلو

 .الفرض خالف هوو متساويان المتساويين نقيضي ألن حـ = ب لکان

 ال) أن أو وجه من الخصوصو العموم أو التباين نسبة بينهما کان ولو

 : يصدق ان الثالث الحالت جميععلى  للزم مطلقا اعم (ب

 ب ل بدون حـ ل

 يرتفعان ل النقيضين لن حـ مع ب ل يصدق ان حينئذ يلزمو

 ب بدون حـ يصدق ان معناهو

 الفرض خالف وهو األعم بدون األخص يصدق أي
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 : يکون ان تعين الربعة الحتمالت بطلت اذاو

 حـ ل>  ب ل

 معنىو : (جزئيا ناتباي متباينان وجه من األخصو األعم نقيضا)ـ  3

 عن النظر غض مع الموارد بعض في الجتماع عدم:  «الجزئي التباين»

 العمومو يالکل التباين فيعم ل او فيها يجتمعان کانا سواء الخري الموارد

 بعض في يجتمعان ل وجه من األخصو األعم ألن. وجه من والخصوص

 يجتمعان ل اانهم يقال أن اکلي تباينا المتباينين في يصح وکذا. قطعا الموارد

 .الموارد بعض في

 جزئيا تباينا وجه من األخصو األعم نقيضي بين ان:  قلنا فاذا

 فيو ياکل تباينا متباينين يکونان قد المثلة بعض في انهما به فالمقصود

 مثل األولو .وجه من خصوصو عموم بينهما يکون قد اآلخر البعض

 عانيجتم لنهما وجه من خصوصاو عموما بينهما فان الالانسانو الحيوان

 عن سانالالان يفترقو النسان في الالانسان عن الحيوان يفترقو الفرس في

 بايني الالحيوان فان کليا تباينا بين نقيضيهم ولکن الحجر في الحيوان

 أسود لو طير ل نقيضيهما فان والسود الطير مثل والثاني. کليا النسان

 القرطاس في يجتمعان ألنهما أيضا وجه من خصوصو عموم بينهما

 .البيض الحمام في اسود ل يفترقو األسود الثوب في لطير يفترقو

 هو الکلي التباين بينو وجه من الخصوصو العموم بين الجامعو

 : نقول ذلکعلى  للبرهنةو .الجزئي التباين

 حـ ᵡب  أن المفروض

 : جزئيا تبانيا   حـ ل يباين ب ل أن المدعىو

 جزئيا تباينا حـ ل يباين ب ل يکن لم لو:  (البرهان)

 .بالخصوص الربع النسب احدي بينهما لکان

 حـ ل=  ب ل کان فلو (1)

 متساويان المتساويين نقيضي ألن حـ=  ب يکون ان للزم

 .الفرض خالف هذاو

 حـ ل>  ب ل کان ولو (2)
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 .لفرضا خالف أيضا هذاو اخص األعم نقيض ألن حـ ب لکان

 فقط حـ ل ب ل کان ولو (3)

 ال) ثالم في تقدم کما کلي تباين بينهما يکون قد انه مع دائما ذلک لکان
 (.انسانو حيوان
 فقط حـ ل/ /  ب ل کان ولو (4)

 من خصوصو عموم بينهما يکون قد أنه مع أيضا دائما ذلک لکان

 (.اسود وال طير ال) مثال في تقدم کما وجه

 ووه) جزئيا تباينا (حـ ال) يباين (ب ال) يکون أن تعين هذاعلى و

 (المطلوب

 ليهع البرهانو .ايضا (جزئيا تباينا متباينان المتباينين نقيضا)ـ  4

 عضب في بينهما ان ألنانري المثال في ال تغيير بال السابق کالبرهان

 لالمعدوماو الالموجود هما نقيضاو المعدومو کالموجود کليا تباينا األمثلة

 الحجرو کالنسان وجه من خصوصاو عموما اآلخر البعض فيو

 ألنهما وجه من خصوصو عموم بينهماو حجر ول انسان ل نقيضاهماو

 اآلخر عين في اآلخر عن منهما کل يفترقو مثال الفرس في يجتمعان

 .نالنسا في الالنسان عن الالحجرو في الالحجر عن يفترق فالالانسان

 : خالصة

 نقيضيهما بين النسبة المفهومين بين لنسبة •

 التساوي ...... التساويـ  1

 .. وجه من الخصوصو العمومـ  2

 الجزئي التباين الکلي التباينـ  3

 بالعکس مطلقا الخصوصو العموم. .. مطلقا الخصوصو العمومـ  4
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 تمرينات

 : قيضهمان بين ماذاو الربع النسب من اآلتية األمثلة بين ماذا بينـ  أ

 القاريءو الکاتبـ  1

 الکاتبو الشاعرـ  2

 الکريمو الشجاعـ  3

 الصارمو السيفـ  4

 الماءو المايعـ  5

 المترادفو المشترکـ  6

 الحالوةو السوادـ  7

 الحلوو األسودـ  8

 الجالسو النائمـ  9

 الکالمو اللفظـ  10

 الکليين نقيضي بين النسب من واحدة کلعلى  البراهين اشرحـ  ب

 .الشاراتو الرموز استعمال عدم مع اضحةو بعبارة

 .الربع النسب من لکل عليک مر ما غير من مثالين اذکرـ  ج
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 الخمس الكليات

 .عرضيو ذاتي:  الکلي

 .فصلو جنسو نوع:  الذاتي

 .عام عرضو خاصة:  العرضي

 (.هو؟ من) انسان شخص عن سائل يسأل قد

 (.هو؟ ما) ..... عنه يسأل قدو

 مميزاته عن سؤال الول ان شک لـ  السؤالين؟ نبي فرقا تجد فهل

 ملالع صاحب أو کذا کتاب مؤلف أو (فالن ابن):  عنه الجوابو .الشخصية

 بها دالمقصو الجوبة من ذلک امثالو ... الکذائية الصفة ذو او الکذائي

 : قال لو المجيب يغلطو .امثاله الشخاص بين من عنه المسؤول تعيين
 لعصرا هذا في يصطلحو .االنسان أفراد من امثاله عن يميزه ال نه ال انسان)

 (هو) کلمة من مأخوذة (الشخصية الهوية) بـ السؤال هذا عن الجوابعلى 

 .النفوس دفتر في الشخص عن تسجل التي کالمعلومات

 مع ابه يتفق التي الشخص حقيقة عن به يسأل فانما الثاني السؤال اما

 بين حقيقته تمام تعيين بالسؤال قصودالمو امثاله اآلخرين الشخاص

 حقيقته کمال ال للجواب يصلح ول. الشخاص بين شخصه ل الحقائق

 : السؤال هذا عن الجواب ويسمي. نحوهو فالن ابن دون (انسان):  فتقول

 النوع

 .تعريفه قريبا سيأتيو الخمسة الکليات أول هوو
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 (.هي؟ ما) ..... وخالدو عمرو زيد عن السائل يسأل قدو

 ما) السد هذاو الفرس هذهو وخالدو عمرو زيد عن السائل يسأل وقد
 (.هي

 عن السؤ (االول) ان فستجد فيهما تأملـ  السؤالين؟ بين فرقا تجد فهل

 قيقةح عن سؤال (الثاني)و .بالعدد مختلفة بالحقيقة متفقة جزئيات حقيقة

 .العددو بالحقيقة مختلفة جزئيات

 هوو .انسان:  فتقول بينها المشترکة الحقيقة البکم الول عن الجوابو

 .ذکره المتقدم (النوع)

 يسميو حيوان:  فتقول بينها المشترکة الحقيقة بکمال أيضا الثاني وعن

: 

 الجنس

 : يأتي بما تعريفهما يمکن عليهو .الخمسة الکليات ثاني هوو

 العددب المتکثرة الجزئيات بين المشترکة الحقيقة تمام هو (النوع)ـ  1

 .هو؟ ما جواب في فقط

 المتکثرة الجزئيات بين المشترکة الحقيقة تمام هو (الجنس)ـ  2

 ؟.هو ما جواب في بالحقيقة

 .قطعا بالعدد تتکثر ان بد فال بالحقيقة الجزئيات تکثرت اذاو ـ

* * * 

 (هي؟ ما) القردو ..... الفرسو النسان عن السائل يسأل وقد

 (هو؟ ما) ..... فقط انالنس عن السائل يسأل وقد

 ان غيينب تري فماذا! المرة هذه عنها المسؤول هي (الکليات) ان حظ ل

 عن سؤال فهو الول اما:  نقولـ  السؤالين؟ من کل عن الجواب يکون

 الجنس هوو .بينها المشترکة الحقيقة بتمام عنه فيجاب الحقائق مختلفة کليات

 المثال في فتقول



73 
 

 عن هو بما السؤال عن جوابا أيضا يقع الجنس ان يعرف منهو (.حيوان)

 السؤال عن جوابا يقع کما له أنواعا تکون التي بالحقائق المختلفة الکليات

 .بالحقائق المختلفة الجزئيات هو بما

 الصحيح الجواب حقو .واحد کلي عن هو بما سؤال فهو. الثاني أماو

 اهيةم بتفصيل الجواب فيتکفل (ناطق حيوان):  المثال في نقول أن الکامل

الى و غيره فيها يشارکه التي الحقيقة تمام التي تحليلهاو عنه المسؤول الکلي

 وعمجم يسميو .الحقيقة تلک في مشارکاته عن يمتاز بها التي الخصوصية

 هي لتيا المشترکة الحقيقة تمامو .محله في سيأتي کما (التام الحد) الجواب

 لتيا المميزة الخصوصيةو .تقدم قدو (سالجن) هي الجواب من الول الجزء

 : هي الجواب من الثاني الجزء هي

 الفصل

 ةالماهي مفهوم من جزء الفصل ان يتضح هذا منو .الکليات ثالث هوو

 جنسال ان کما عداها ما جميع عن يميزها الذي بها المختص الجزء ولکنه

 .األخري للماهيات جزءا   يکون أيضا الذي المشترک جزؤها

 ؟جوابا وحده الفصل ليقع نسأل کيف أنا هوو ذکره ينبغي شيء يبقيو

 .سؤال اي عن الجواب في يقع وحده الفصل ان:  أوضح بعبارةو

 بها التي الماهية خصوصية عن سألنا اذا عما جوابا الفصل يقع:  نقول

. اغيارها بينو بينها المشترکة الحقيقة تمام نعرف أن بعد اغيارها عن تمتاز

 عتنافبطبي خصوصيته جهلناو حيوان انه عرفناو بعيد من شبحا رأينا فاذا

 أي):  لقلنا فقط جسم انه عرفنا لوو (.ذاته في هو حيوان أي):  فنقول نسأل

 انف حقيقته أو جوهره في:  ذاته في بدل قلت شئت انو (.ذاته في هو جسم

 أو النسان فصل هوو فقط (ناطق) الول عن الجوابو .واحد المعني

 .الحيوان فصل هوو مثال (حساس) الثاني عنو .الفرس فصل هوو (لصاه)

 کناية شيءو (شيء أي) جواب في يقع الفصل ان نقول أن يصح اذن

 عن
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 بما الفصل تعريف يصح عليهو .الفصل عن السؤال قبل عرف الذي الجنس

 : يأتي

 .«ذاته في هو شيء أي جواب في الواقع بها المختص الماهية جزء هو»

 تتقسيما

 اضافيو حقيقي:  النوع (1)

 .متوسطو بعيدو قريب:  الجنس (2)

 ومتوسط وسافل عال:  االضافي النوع (3)

م. بعيدو الفصلقريب (4)  .مقس مو مقو 

 لياتالک أحد وهو (الحقيقي) احدهما معنيين بين مشترک النوع لفظ (1)

. جنس قهفو الذي الکلي به المقصودو (.االضافي) ثانيهماو .تقدم وقد الخمسة

 يکن ول او حقيقيا نوعا کان سواء فوقه الذي الجنسالى  بالضافة نوع فهو

 جنسه الى بالضافة کالحيوانو الحيوان هوو جنسهالى  بالضافة کالنسان

 لجسمکاو المطلق الجسمالى  بالضافة النامي کالجسمو النامي الجسم هوو

 الجوهرالى  بالضافة المطلق

 کالسلسلة بعض تحت بعضها يندرج الکليات نم سلسلة تتألف قد (2)

 (متصاعدا) بها ذهبت فاذا. بالجوهر تنتهيو بالنسان تبتديء التي المتقدمة

 لدنيا الجنس بعدهو المثال في النسان هوو (النوع) فمبدؤها النسان من

لى ا أقربها لنه (القريب الجنس) يسميو .الجناس سلسلة مبدأ هو الذي

 .المثال في الحيوان هوو (.السافل الجنس) يضاأ يسميو .النوع

 ليس الذي الجنسالى  تنتهي حتي. .. أعلي جنس فوقه الجنس هذا ثم

 (.المتوسط الجنس) و (العالي الجنس) و (البعيد الجنس) يسميو .جنس فوقه

 اهذ عليه فالجنس. النامي الجسمو المطلق کالجسم أيضا (بعيدا) يسميو

 .ومتوسط وعال افلس أو متوسطو بعيدو قريب

 امالى  الجناس جنس من مبتدئا متنازل السلسلة في ذهبت اذاو (3)

 دونه
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 الجناس جنس بعد کان فما. نوع تحته ليس الذي النوعالى  تنتهي حتي

 المطلق الجسم هوو الضافية النواع سلسلة مبدأ وهو (العالي النوع) يسمي

 النوع) أو (االنواع نوع) ييسم السلسلة منتهي أي اخيرهاو .المثال في

 فهو السافلو العالي بين يقع ما اما. المثال في النسان هوو (السافل

 نوعو متوسط جنس النامي فالجسم. النامي والجسم کالحيوان (المتوسط)

 .متوسط

 .سافلو متوسطو عال:  الضافي النوع اذن

 لما عانو يکون أن بد ل المتوسطات من کال ان سبق مما يتضح (تنبيه)

 ألفتت اذا واحد يکون قد الجنسو النوع المتوسطو .تحته لما جنساو فوقه

 .اربعة من أکثر السلسلة کانت اذا أکثر يکون قدو أربعة من الکليات سلسلة

 (سمالج) تحت المندرج (السائل) تحت المندرج (الماء):  الول فمثال

 حتت المندرج (ناللو) تحت المندرج (البياض) أو (.الجوهر) تحت المندرج

 (.الکيف) تحت المندرج (المحسوس الکيف)

 اتکلي خمسة من المؤلفة الجوهرالى  النسان سلسلة:  الثاني مثالو

 تحت المندرج (المثلث) تحت المندرج (الساقين متساوي) أو تقدم کما

 تحت المندرج (المستوي الشکل) تحت المندرج (االضالع المستقيم الشکل)

 لنواعاو کليات ستة من مؤلفة السلسلة وهذه (.الکم) تحت المندرج (الشکل)

 المثلث) ثالثة المتوسطة

 المتوسطة الجناسو (.المستوي الشکلو االضالع المستقيم الشکلو

 .الشکلو المستوي الشکلو االضالع المستقيم الشکل) أيضا ثالثة

 هايقوم ماهيته من جزءا   يکون فصل من له بد ل اضافي نوع کلو (4)

 لذيا الجنس في معه المشترکة عرضه في التي الخر النواع عن يميزهاو

 عداه ام ثانيهماو الفصل ذلک نوع احدهما قسمينالى  الجنس يقسم کما فوقه

 وانحي غيرو حيوانالى  النامي للجسم المقسمو للحيوان المقوم کالحساس

 .حساس غيرو حساس النامي الجسم:  فيقال

م الذي الفصل ولکن م أن بد ل له المساوي نوعه يقوِّ  تحته ام أيضا يقوِّ

 من
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 الحيوان أنواع من غيرهو النسان يقوم للحيوان المقوم فالحساس. النواع

 من جزء العاليو العالي من جزءا يکون ان بد ل للعالي الفصل لن. أيضا

 السافل من جزءا للعالي المقوم الفصل فيکون. جزء الجزء جزءو السافل

 .فيقومه

 .عکس ول «السافل مقوم العالي مقوم»:  نقول أن العامة القاعدةو

 لفصلا) له قيل له المساوي نوعهالى  بالقياس لوحظ اذا أيضا الفصلو

 اذاو .نالنساالى  بالقياس الناطقو الحيوانالى  بالقياس کالحساس (القريب

 لحساسکا (البعيد الفصل) له قيل توعه تحت الذي النوعالى  بالقياس حظ لو

 .النسانالى  بالقياس

 مييسو .باعتبارين بعيداو قريبا يسمي الواحد الفصل ان : الخالصةو

 .باعتبارين مقسماو مقوما

 العرضيو الذاتي

 يهمنا ول. معانيها تختلف المنطق في اصطالحات العرضيو للذاتي

 بکتاب يسمونه الذي هوو الباب هذا في لصطالحهم ال التعرض اآلن

 الحکيم المنطق مؤسس وضع حسب الخمسة الکليات کتاب أي (يايساغوج)

 الکليات بحث أول في الصطالح لهذا نتعرض أن علينا کانو (.ارسطو)

 لياتالک شرح بتقديم منه المقصود المعني ايضاح اردنا انا لول الخمسة

 : فنقول المتقدمة الثالثة

 جخار غير هب الموضوع ذات تتقوم الذي المحمول هو:  (الذاتي)ـ  1

 ال قتتحق ل الموضوع ماهية ان (به الموضوع ذات تتقوم بما) نعنيو .عنها

 دزيعلى  المحمول کالنسان الماهية نفس هو کان سواء قوامها فهو به

 قالناط أو النسانعلى  المحمول کالحيوان منها جزءا   کان اوو عمرو

 .(ذاتيا) يسمي جزأها أو الماهية نفس فان عليه المحمول

 الماهية نفس النوع لن الفصلو الجنسو النوع يعم فالذاتي عليهو

 .ذاتها في داخالن جزآن الفصلو الجنسو الفراد ذات في الداخلة
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 بعد حقاله ل الموضوع ذات عن الخارج المحمول هو (العرضي)ـ  2

 للحيوان الالحق والماشي لالنسان الالحق کالضاحک ذاتياته بجميع تقومه

 الکليات باقي بحث في اآلن ندخل الصطالح هذا تضحي ما عندو

 : الي ينقسم العرضي فان العرضي اقسام منها بقي وقد الخمسة

 العام العرضو الخاصة

 ل أي عليه حمل الذي بموضوعه يختص ان إماو : العرضي لن

 کالضاحک لموضوعها مساوية کانت سواء (الخاصة) فهو لغيره يعرض

 الخطيبو کالشاعر افراده ببعض مختصة کانت وا النسانالى  بالنسبة

 للنوع خاصة کانت سواءو .النسان أفراد بعضعلى  العارضة والمجتهد

 الجسم خاصة کالمتحيز المتوسط للجنس او السابقة کالمثلة الحقيقي

 موضوع في ل کالموجود الجناس لجنس او الحيوان خاصة والماشي

 .الجوهر خاصة

 العرض) فهو به يختص ل أي أيضا ضوعهمو لغير يعرض ان إماو

 المتحيزو الغرابالى  بالقياس الطائرو النسانالى  بالقياس کالماشي (العام

 .النامي الجسمالى  بالقياس او الحيوانالى  بالقياس

 : يأتي بما العام والعرض الخاصة تعريف يمکن عليهو

 .بموضوعه الخاص المحمول الخارج الکلي:  (الخاصة)

 .غيرهو موضوعهعلى  المحمول الخارج الکلي:  (العام العرض)

 توضيحاتو تنبيهات

 عاما عرضاو موضوعالى  بالقياس خاصة الواحد الشيء يکون قدـ  1

 مثلهو .لالنسان عام عرضو للحيوان خاصة فانه کالماشي آخرالى  بالقياس

 في ل الموجود
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 .الجناس يعرض مما نحوهاو المتحيزو موضوع

 ذاتياو موضوعالى  بالقياس عرضيا الواحد الشيء ونيک وقدـ  2

 لالبيض جنس انه مع بالقياس عرضي فانه کالملون آخر الي بالقياس

 مع الجسمالى  بالقياس عرضي فانه البصر مفرق مثلهو .نحوهماو السودو

 (.البصر مفرق ملون) البيض لن لالبيض فصل انه

 مثال. مرکبا يکون قدو مفردا يکون قد الفصلو الخاصة من کلـ  3

 نسانلال قولنا الخاصة من المرکب مثالو .الناطقو الضاحک منهما المفرد

:  انللحيو قولنا الفصل من المرکب مثالو «.رةشالب بادي القامة منتصب»: 

 .«باالرادة متحرک حساس»

 الصنف

 لکذ يقسم أي جنسه أنواع عن يميزهو النوع يقوم الفصل ان تقدمـ  4

م ل فانها الخاصة اما. الجنس (ينوع) لفق أو الجنس  تختص يالذ لکلي تقوِّ

 فهي .الکلي ذلک فوق ما تقسم انها أي غيره عن تميزه انها ال قطعا به

 سمتق بأنها عليه تزيدو الجنس تقسم کونها في الناحية هذه من کالفصل

الى  (الموجود) يقسم الذي موضوع في ل کالموجود أيضا العام العرض

 .جوهر غيرو جوهر

 ببعض تختص عندما ذلکو النوع کذلک تقسم بأنها أيضا عليه تزيدو

 في يسمي وعللن التقسيم هذاو .لالنسان المقسم کالشاعر تقدم کما النوع أفراد

 (.صنما) يسمي النوع من قسم کلو (تصنيفا) المنطقيين الصطالح

 في النوع اصناف باقي مع يشترکو النوع من اخص کلي کل فالصنف

 .الحقيقة عن خارج عارض بأمر عنها يمتازو حقيقتها مامت

 في لةالداخ الفصول باعتبار للجنس التنويع ان ال کالتنويع التصنيفو

 حقيقة عن الخارجة الخواص باعتبار للنوع التصنيفو .القسام حقيقة

 رذکالى و جاهلو عالمالى و غربيو شرقيالى  النسان کتصنيف القسام

 ذهديالى  النخل تصنيفو هجينو أصيلالى  الفرس يفکتصنو ... وانثي

 ... عمرانيو بربنو
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 عن خارجة عارضة أمور باعتبار لالنواع التقسيمات من هللا شاء ماالى 

 .حقيقتها

 انواعهو الحمل

 لکليا انالى  أشرناو (.بالمحمول) الخمسة الکليات من کال صفناو ـ 5

 التوضيحالى  يحتاج امر هذاو .العرضيو الذاتيالى  ينقسم المحمول

 .البيانو

 اليق کما الجنسعلى  يحمل قد النوع ان:  فيقول يسأل قد سائال لن

 لقياسبا النسان ان مع آخره. الى .. جملو فرسو النسان الحيوان:  مثال

 رضياع ول جزأها ول الحقيقة تمام ليس لنه له ذاتيا ليس الحيوانالى 

 ماذا؟ ام العرضيو لذاتيا بين واسطة افهناک. عنه خارجا

 يقال ماک الجنسو النوععلى  يحمل التام الحد ان:  فيقول ثانيا يسأل وقد

 عليهو .بالرادة متحرک حساس تام جسم الحيوانو .ناطق حيوان النسان: 

 ول هل نوعا ليس انه مع موضوعه حقيقة تمام هوو محمول کلي التام فالحد

 سميتهت ينبغي ل بل. رابعا قسما اتيللذ يجعل ان فينبغي فصال ول جنسا

 لنه يبالعرض ول نفسهالى  ينسب ل والشيء الذات نفس هو نه ل بالذاتي

 .العرضيو الذاتي بين واسطة يکون ان فيجب موضوعه عن بخارج ليس

 خاصة الضحک ان يقولون المنطقيين ان:  فيقول ثالثا يسأل وقد

 يحمالن ل والمشي الضحک ان مع مثال له عام عرض المشيو النسان

 کلها الکليات ان ذکرتم قدو ضحک النسان يقال فال النسانعلى 

 ذلک؟ في السر فما موضوعاتهاعلى  محمولت

 لکالما لديه ينقطع (الحمل) من المقصود له اتضح اذا السائل هذا ولکن

 نم کل في اقسامه بعض هنا منه المرادو .تقسيمات ثالثة له الحمل فان

 : فنقول ماتالتقسي

 وضعيو طبعي:  الحملـ  1

 ئيجز هو بما الحقيقي الجزئي لن حقيقي کلي فهو محمول کل ان اعلم

 ل
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 ماعلى  بالطبع محمول فهو المفهوم بحسب أعم کلي کلو .غيرهعلى  يحمل

 بل محمدعلى  النسانو النسانعلى  الحيوان کحمل مفهوما منه أخص هو

 الطبع اقتضاه أي (طبعيا حمال) هذا مثل سمييو .النسانعلى  الناطق حملو

 .يأباه ول

 حمال هو فليس العمعلى  مفهوما األخص حمل هوو العکس اماو

 حمال) يسمي فلذلک يقبله ول الطبع يأباه لنه والجعل بالوضع بل طبعيا

 .جعليا أو (وضعيا

 متقد الذي المصداق بحسب العم غير المفهوم بحسب بالعم مرادهمو

 في ودهوج باعتبار العم منه يراد قد العم فان:  النسب في عليه مالکال

 في دودالمع هوو النسانالى  بالقياس کالحيوان افراده غيرو الخص أفراد

 حسبب مساويا کان انو فقط المفهوم باعتبار العم منه يراد قدو .النسب

 من لنطقا هل ما شيء انه مفهومه فان النسانالى  بالقياس کالناطق الوجود

 نکو يستفاد انماو يکن لم أو انسانا الشيء ذلک کونالى  التفات غير

 .المفهوم خارج من دائما انسانا الناطق

 کانا انو الضاحک کذلکو النسان من أعم المفهوم بحسب فالناطق

على  تدل ل المشتقات جميع هکذاو ... له مساويين الوجود بحسب

 للغزال الباغمو الفرسالى  القياسب کالصاهل عليه تقال ما خصوصية

 .للحيوان الماشيو للبلبل الصادحو

 من المقصود لن الول السؤال عن الجواب يظهر ذلک اتضح اذاو

 .مطلقا ل بالطبع المحمول الخمسة الکليات في المحمول

 صناعي شايعو اولي ذاتي:  الحملـ  2

. لکذ هذا ان معناه لن شيئين بين التحاد هو الحمل معني ان اعلمو

 ليکونا همابين المغايرة يستدعي الشيئين بين التحاد يتطلب کما المعني وهذا

 .شيئان ل واحد شيء ال يکن لم لولهاو .شيئين الفرض حسب

 يماک أخري جهة من التغايرو جهة من اتحاد من الحمل في بد ل عليهو

 ول. ابينهم اداتح ل اذ المتباينين بين الحمل يصح ل لذاو .الحمل يصح

 حمل يصح
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 .نفسه يغاير ل الشيء اذ نفسهعلى  الشيء

 تکون أن بد ل فالمغايرة المفهوم في يکون أن اما التحاد هذا ان ثم

 هوممف نفس بعينه هو الموضوع مفهوم ان حينئذ بالحمل يقصدو .اعتبارية

:  ناقول مثل. الجهات من بجهة متغايرين يلحظا ان بعد ماهيتهو المحمول

 ان لا واحد ناطق حيوان مفهومو النسان مفهوم فان (ناطق حيوان االنسان)

 ذاتيا الحم) يسمي الحمل من النوع هذاو التفصيلو بالجمال بينهما التغاير

 (.اوليا
 بحسب المغايرةو المصداقو الوجود في التحاد يکون ان اماو

 حمولالم مفهوم أفراد من الموضوع کونالى  حينئذ الحمل يرجعو .المفهوم

 ممفهو غير انسان مفهوم فان (حيوان االنسان):  قولنا مثل. مصاديقهو

 عالنو هذاو .الحيوان عليه صدق النسان عليه صدق ما کل ولکن حيوان

 هو لنه (المتعارف الحمل) أو (الصناعي الشايع الحمل) يسمي الحمل من

 .العلوم صناعة في المتعارف الستعمال في الشايع

 لن أيضا الثاني السؤال عن الجواب يظهر البيان هذا اتضح ااذو

 الشايع بالحمل هوالمحمول الکليات باب في المحمول من المقصود

 .الولي الذاتي الحمل من التام الحد حملو .الصناعي

 اشتقاقو مواطاه:  الحملـ  3

 أو (مواطاة حمل) يسمي الحمل هذا فمثل ضاحک النسان:  قلنا اذا

 فقل شئت اذاو .المحمول نفس الموضوع ذات ان معناهو (وهوه حمل)

 يحمل ةالخمس الکليات وجميع .التفاق معناها المواطاةو .ذاک هذا. معناه

 .الحمل بهذا أفرادهاعلى و بعضعلى  بعضها

 (هو ذو) حمل او (اشتقاق حمل) يسمي الحمل من آخر نوع وعندهم

 بل ضحک النسان قولت أن يصح ل فانه النسانعلى  الضحک کحمل

 المحمول هذا لن هو ذوو اشتقاق حمل سميو .ضحک ذو أو ضاحک

 اسم منه يشتق أن بدون
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ل يصح حمله على موضوعه ، فيقال  (ذو)كالضاحك أو يضاف اليه 

للمشتق كالضاحك محمول بالمواطاة ، وللمشتق منه كالضاحك محمول 

 بالشتقاق.

 تقاق كالضحك والمشي والحس لمقصود بيانه ان المحمول بالشوال

يدخل في اقسام الكليات الخمسة ، فال يصح أن يقال : الضحك خاصة 

ك ضاح، بل ال لالنسان ، ول اللون خاصة للجسم ، ول الحس فصل للحيوان

 لماتك. وهكذا. واذا وقع في .. والملون هو الخاصة ، والحساس هو الفصل

فكار افي التعبير الذي قد يشوش القوم شيء من هذا القبيل فمن التساهل 

ر يظه المبتدئين ، اذ ترى بعضهم يعبر بالضحك ويريد منه الضاحك. وبهذا

 الجواب عن السؤال الثالث.

ه علي بالقياس الى البياض كلي وهو جنس له ، لنك تحمله (اللون)نعم 

لجسم لى احمل مواطاة ، فتقول : البياض لون. اما اللون والبياض بالقياس ا

 يسا من الكليات المحمولة عليه.فل

 الحمل مناه العروض

 نا الخارج الکلي قلتم انکم:  فتقول المر عليک يشتبه ل ثمـ  6

 الضحکو .العام فالعرض وال الخاصة فهو فقط موضوعهعلى  عرض

 فانا. خاصة يکون أن يجب فاذن. به مختصو النسانعلى  يعرض لشک

 هو منه المراد فان الباب في به المقصود العروض ببيان الشتباه هذا نرفع

 هذاب النسانعلى  يعرض ل فالضحک عليهو .ذاتيا ل عرضيا حمال الحمل

 دالوجو وهو للعروض آخر فبمعني النسانعلى  يعرض قيل اذاو .المعني

 ضعر الخارج الکلي قولهم هوو الشتباه يسبب آخر تعبير عندهمو .فيه

 لمثل يقولون ثم الخارج الکليعلى  العرض فيطلقون عام عرضو خاص

 العرضي هو الول التعبير في بالعرض المقصودو .عرض انه الضحک

 الموضوع في الموجود هو الثاني في بالعرض المقصودو الذاتي مقابل

 .موضوع في ل الموجود الجوهر مقابل
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 موضوع في موجود لنه الثاني بالمعني عرضا يسمي اللون مثلو

 الجسمالى  بالقياس لنه أبدا الول بالمعني عرضا يسمي أن يصح ل ولکن

 کالسواد النواع من تحته ماالى  بالقياسو مواطاة حمل عليه ليحمل

 .عرضي ل ذاتي حينئذ فهو تقدم کما لها جنس هو البياضو

 العرضي تقسيمات

 مفارقو الزم:  العرضي

 (لفردا) کوصف موضوعه عن عقال انفکاکه يمتنع ما (الالزم)ـ  1

 ... للنار (الحارة)و لالربعة (الزوج)و للثالثة

 کأوصاف موضوعه عن عقال انفکاکه يمتنع (ال) ما:  (المفارق)ـ  2

 سقيمو صحيحو نائمو قاعدو قائم مثل احوالهو افعاله من المشتقة النسان

 العين وصف ان تري فانک:  أبدا ينفک ل کان انو ذلکالى  ماو

 مفارقا عرضيا يعد ذلک مع ولکنه العين وجود عن ينفک ل (بالزرقاء)

 ل هذاو .ناعي العين تبقيو ذلک امتنع لما الزرقة لزالة حيلة امکنت لو لنه

 نا أمکن لما الثالثة عن الفرد وصف لسلخ حيلة قدرت فلو الالزم يشبه

 .النار وجود لبطل النار عن الحرارة وصف سلخ قدر ولو ثالثة الثالثة تبقي

 .عقال ک النفکا امتناع يمعن هذاو

 بي ن غيرو بي ن:  الالزم

 .االعم بالمعني بي نو االخص بالمعني بي ن:  البي ن

 بال تصوره ملزومه تصور من يلزم ما:  (االخص بالمعني البين)ـ  1

 .آخر شيء توسطالى  حاجة

 الملزوم تصورو تصوره من يلزم ما:  (االعم بالمعني البين)ـ  2

 أو ةالربع نصف الثنان:  مثل. بالمالزمة الجزم نهمابي النسبة تصورو

 عةالرب نصف انها عن تغفل قد الثنين تصورت اذا فانک الثمانية ربع

 ةالنسب تصورتو مثال الثمانية ايضا تصورت اذا لکنو الثمانية اوربع

 تصورت اذا کذاو .ربعها انها تجزم بينهما
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 بعضها العداد نسبة في هکذاو ... نصفها انها تجزم بينهما النسبةو الربعة

 فانک المقدمة ذي لوجوب المقدمة وجوب لزوم الباب هذا منو .بعضالى 

 بينه النسبة تصورتو الوضوء تصورتو الصالة وجوب تصورت اذا

 بين بالمالزمة حکمت عليه الواجبة الصالة توقف هيو الصالة بينو

 .وجوبهو الصالة وجوب

 ونيک أن بين فيه يفرق ل لنه أعم بينال من القسم هذا کان انماو

 يکون ال بينو اليه الذهن انتقالو الالزم تصور في کافيا الملزوم تصور

 انماو .بالمالزمة للحکم النسبة تصورو الالزم تصور من بد ل بل کافيا

 زمةالمال الذهن يألف عندما الالزم تصور في کافيا الملزوم تصور يکون

 الذهن في أحدهما وجد فاذا المتالزمان عنده تداعيي وجهعلى  الشيئين بين

 .ذهنية حينئذ المالزمة فتکون تبعاله اآلخر وجد

 الجزمو التصديق يکون بأن مطلقا البين يقابل ما هوو (البي ن غير)ـ  3

 ثباتا يحتاج بل. بينهما النسبةو الطرفين تصور فيه يکفي ل بالمالزمة

 ساويت زواياه المثلث بان الحکم مثل. عليه الدليل اقامةالى  المالزمة

 يکفي ول الهندسي البرهانعلى  يتوقف المالزمة بهذه الجزم فان قائمتين

 .بالتساوي للحکم النسبة تصورو القائمتين تصورو المثلث زوايا تصور

 کان ام البين غيرو،  بديهيا لزومه کان ما مطلقا البين معني:  الخالصةو

 .نظريا لزومه

 بطيئهو الزوال سريعو ائمد:  المفارق

 عسري) .بالزرقاء العين ووصف ، بالمتحرکة الشمس کوصف:  (الدائم)

 کالشباب:  (الزوال بطيء) .الخوف صفرةو الخجل کحمرة:  (الزوال

 .لالنسان

 العقليو الطبيعيو المنطقي الکلي

 هو بما النسان ذات:  أشياء ثالثة فهنا مثال (کلي االنسان):  قيل اذا

 غير أو انسانا کونهالى  اللتفات عدم مع کلي هو بما الکلي مفهومو انسان

 النسانو انسان
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 مجردا الموصوف ذات:  هي الثالثة الشياء فقل أو. کليا کونه بوصف

 .الوصفو الموصوف من المجموعو مجردا الوصف مفهومو

 ذات نفس (التصرفات هذهعلى  قادر والعقل) العقل حظ ل فانـ  1

 ماب مثال النسان يعتبر بأن الوصف عن النظر قطع مع بالکلي الموصوف

 عليه يحکم عندما ذلکو کلي غير أو کلي انهالى  التفات غير من انسان هو

 سميي المالحظة هذه عند بماهو الموصوف ذات أي فانهـ  ناطق حيوان بأنه

 .هي بما الشيء طبيعة به يقصدو (.الطبيعي الکلي)

 .في الخارج بوجود افرادهوالكلي الطبيعي موجود 

 يالحظ أن هوو وحده بالکلي الوصف مفهوم العقل حظ ل انو ـ 2

 انانس مثل مادة کل عن مجردا (کثيرينعلى  صدقه فرض يمتنع ال ما) مفهوم

 ةالمالحظ هذه عند هو بما الکلي مفهوم أي فانه غيرهاو حجرو حيوانو

 (.المنطقي الکلي) يسمي

 رضهيفو ينتزعه مما نه ل العقل في ال له وجود ل المنطقي الکليو

 .ذهنال خارج لها موطن ل التي الخالصة الذهنية المعاني من فهو العقل

 يالحظ ل بأن الموصوفو الوصف من المجموع العقل حظ ل وانـ  3

 کما الکلية بوصف موصوف هو بما بل مجردا وحده الموصوف ذات

 وصوفالم أي فانه الکثيرعلى  قهصد يمتنع ل کلي هو بما النسان يالحظ

 يف ال له وجود ل نه ل (العقلي الکلي) يسمي بالکلي موصوف هو بما

 يکون أن بد ل الخارج في موجود کل فان عقلي بوصف تصافه ل العقل

 .حقيقيا جزئيا

 لسطحا):  قيل اذا بما توضيحها جل ل الثالث العتبارات هذه نشبهو

 نحوهماو خشبو آجر من عليه يشتمل بما (لسطحا ذات) حظت ل فاذا (فوق

 شبيه فهو تحت أو فوق انهالى  ملتفت غير ذلکعلى  النظر قصرتو

 هو شيء عن مجردا وحده (الفوق) مفهوم حظت ل اذاو .الطبيعي بالکلي

. وقف انه بوصف السطح ذات حظت ل اذاو .المنطقي بالکلي شبيه فهو فوق

 .العقلي بالکلي شبيه فهو
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 فيها تصح أيضا الجزئي بل اقسامهاو الخمسة الکليات جميع ان ماعلو

 منطقيو طبيعي نوع:  تقدم ما قياسعلى  فيقال الثالثة العتبارات هذه

 .آخرها. الى .. عقليو منطقيو طبيعي جنسو عقليو

 وممفه هو المنطقي النوعو انسان هو بما انسان مثل الطبيعي فالنوع

 «هو ما جواب في بالعدد المتکثرة الجزئيات بين المشترکة الحقيقة تمام»

 ينب المشترکة الحقيقة تمام هو بما النسان مفهوم هو العقلي النوعو

 لجزئيا فيو الکليات باقي في يقال هکذاو ... بالعدد المتکثرة الجزئيات

 .أيضا
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 تمرينات

 کولمأ أقسام منو السکريات من مغذ الطعم لذيذ التمر:  قيل اذا (1)

 بل الجسم مطلق في فيدخل جامد جسم هوو المأکول مطلق بل نالنسا

 متصاعدا الکليات هذه في الجناس سلسلة ترتب ان فالمطلوب الجوهر

 ذلک بعد اذکرو .العرضيو الذاتي بين التمييز بعد. متنازل النواع سلسلةو

 .منها العرضيات اقسامو الکليات هذه من الضافية النواع اقسام

 مضر للعقل سالب شرعا محرم مسکر مايع جسم الخمر:  لقي اذاو (2)

 هذه في العرضي من الذاتي تميز أن فالمطلوب للقوي مهدم بالصحة

 .متنازلة أو متصاعدة الکليات سلسلة استخراجو الکليات

 التيو بالطرق تتمدد التي المعادن من صلب جسم الحديد:  قيل اذاو (3)

 صاعدةمت الکليات سلسلة تأليف لمطلوبفا بالماء تصدأو اآللت منها تصنع

 .السلسلة من ليس ما حذف مع متنازلة أو

 باب من فهذا مجرورو منصوبو مرفوعالى  السم قسمنا اذا (4)

 يانب مع ذلک اذکر أصنافه؟الى  النوع تقسم أو أنواعهالى  الجنس تقسيم

 .السبب
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 الثالث الباب

ف  الِقسمة به تلحقو الُمعر 
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 : المقدمه

 لمو هلو ايو ما مطلب في

 دب ل متوالية مراحل خمس فهنا کانت لغة أية من لفظة اعترضتک اذا

 فيو التصوري العلم يطلب بعضها في المعرفة لتحصيل اجتيازها من لک

 .التصديقي العلم اآلخر بعضها

 ألفتس اجماليا تصورا اللفظ معني تصور فيها تطلب (االولي المرحلة)

. ضعو قد المعاني من معني لي تدري تکن لم اذا صرفا لغويا سؤال عنه

 فظل معني عن سألت اذا کما المعني ذلکعلى  يدل آخر بلفظ يقع والجواب

 .هکذاو ... سيد:  فيجاب (سميدع) معني عنو .اسد:  فيجاب (غضنفر)

 دةالمتعه هي اللغات قواميسو (.اللفظي التعريف) الجواب هذا مثل يسميو

 .اللفظية بالتعاريف

 : الي نفسک فزعت اجمال اللفظ معني تصورت اذاو

 ما تفصيل تطلب أي المعني ماهية تصور تطلب اذ (الثانية المرحلة)

 عنه سألفت تاما تمييزا الذهن في غيره عن لتمييزه. اجمال السم عليه دل

 (هو؟ ما. ....):  فتقول (ما) بکلمة

 .اللفظ معني شرح عن بها يسأل ألنها (الشارحة) تسمي (ما) هذهو

 صلالو (.االسمي التعريف) آخر بتعبيرو (االسم شرح) يسمي عنه الجوابو

 لتاما الحد) يسميو معا القريبين فصلهو المعني بجنس يقع أن الجواب في

 باحدهما أو وحدها بالخاصة او وحده بالفصل يجاب ان يصحو (.االسمي

 ميتسو .القريب الجنسالى  منضمة بالخاصة أو البعيد الجنسالى  منضما

 کنهاول التام أو الناقص بالرسم أخريو الناقص بالحد تارة الجوبة هذه

 .الصطالحات هذه تفصيل سيأتيکو .بالسمي جميعا توصف
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 قول لو کما وحده القريب بالجنس خطأ اجاب المسؤول ان فرض ولو

 سهنف تتوجهو الجواب بهذا يقنع ل السائل فان (النخلة ما) جواب في (شجرة)

 أو (ذاتها في هي شجرة أية):  فيقول غيرها عن مميزاتها عن السؤالالى 

:  فيقول وحده بالفصل الول عن الجواب فيقع (خاصتها في هي شجرة أية)

 .مثال (السعف ذات):  فيقول بالخاصة الثاني عنو (التمر مثمرة)

 .الخاصة أو الفصل وجوابها (.أي) بکلمة السؤال موقع هو هذاو

 : الي نفسک تفزع المعني لشرح العلم لک حصل اذاو ـ

 بـ عنه فتسأل الشيء بوجود التصديق طلب هيو : (الثالثة المرحلة)

 .موجود هو هل أو کذا وجد هل:  فتقول (البسيطة هل) تسميو (هل)

 : الحقيقية (ما)

 خرالتأو قدمالت في يتعاقبان الثالثةو الثانية المرحلتين هاتين انـ  تنبيه

 لطبعا يقتضيه الذي الترتيب هوو رتبناهما ما حسبعلى  لثانية دمتتق فقد

 جودبو عالما المر أول من السائل يکون عندما ذلک الثالثة تتقدم وقد

 وجوده عن السؤال قدم الطبع خالفعلى  أنه او عنه المسئول الشيء

 .فأجيب

 للفظا اجمله ما بتفصيل العلم قبل الشيء بوجود عالما کان اذا وحينئذ

 عنها وابالجو (.الحقيقية) تسمي هذه ما فان (ما) بـ عنه سأل ثم عليه الدال

 رحةالشا تقدم جهة من ال بينهما فرق بال (الشارحة ما) عن الجواب نفس

 .عنه الحقيقية تأخرو بوجوده العلمعلى 

 الحقيقةو الثابتة الحقيقة بهاعن السؤال لن حقيقية سميت انماو

 اتعريف) يسمي عنها الجوابو الموجودة لماهيةا هي المناطقة باصطالح

 لذاو بالوجود العلم قيل (اسميا تعريفا) يسمي کان الذي نفسه هوو (حقيقيا

 : قالوا

ات الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية وهي باعيانها بعد الهلي»

 .«تنقلب حدودا  حقيقة
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 : الي بالطبع انتقلت المراحل هذه لک حصلت اذاو

 للشيء حال او صفة بثبوت التصديق طلب هيو : (الرابعة لةالمرح)

 عن بها يسأل لنه (المرکبة هل) هذه تسمي ولکن أيضا (هل) بـ عنه يسألو

 الشيء ثبوت عن بها يسأل البسيطةو وجوده فرض بعد لشيء شيء ثبوت

 بعد کبةبالمر للسؤالو .موجود هللا هل:  مثال بالبسيطة للسؤال فيقال فقط

 .مريد الموجود هللا له:  ذلک

 : الي نفسک تنزع المرکبة أو البسيطة هل عن المسؤول اجابک فاذا

 رهانالب أي فقط الحکم علة اما:  العلة طلب هيو : (الخامسة المرحلة)

 دالوجو علةو الحکم علة او هل عن الجواب في المسؤول به حکم ماعلى 

 من کل لجل يسألو .واقعا الشيء ذلک حصول في السبب لتعرف معا

 هللا کان مل):  مثال الحکم علة لطلب فتقول الستقهامية (لم) بکلمة الغرضين

 مغناطيسال کان لم):  معا الوجود علةو الحکم علة لطلب مثال تقولو (.مريدا

 أجابف للحديد؟ جاذب المغناطيس عل:  سألت قد کنت لو کما (للحديد؟ جاذبا

 (.لم) فتقول العلة عن ثانيا تسأل ان حقک فان بنعم المسؤول

 تعقيبو تلخيص

 : أن تقدم مما ظهر

 .الحقيقيةو الشارحةالى  تنقسمو .الشيء ماهية تصور لطلب (ما)

 ان اکم .ما عن الجواب معناهو (.مائية):  فيقال صناعي مصدر منها يشتقو

 (.هو ما) من صناعي مصدر (ماهية)

 أو ذاتيا اتمييز الجنس في يشارکه عما الشيء تمييز لطلب (أي)و

 .بجنسه العلم بعد عرضيا

 أو الشيء بوجود التصديق بها يطلبو «بسيطة» الى تنقسم (هل)و

 يشتقو عدمه أو لشيء شيء بثبوت التصديق بها يطلبو «مرکبة»و عدمه

 مصدر منها
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 .المرکبة او البسيطة (الهلية):  فيقال صناعي

 ودالوجو ديقالتص علة أخريو فقط التصديق علة تارة بها يطلب (لم)و

 ثلم. والياء الميم بتشديد (لمي ة) فيقال صناعي مصدر منها يشتقو .معا

 عليِّته. الشيء لميِّة فمعني. الستفهامية (کم) من (کمية)

 المطالب فروع

 هيو الدوات بتلک عنها يسأل التي المطالب أصول هي تقدم ما

 يأخر لبمطا هناکو .العلوم جميع في عنها يبحث التي الکلية المطالب

 تليس انها أي جزئية مطالب هيو .منو کمو متيو اينو بکيف عنها يسأل

 ما فان فائدتها عموم لعدم الولي المطالبالى  بالقياس المسائل أمهات من

 عنه سألي ل زمان أو له مکان ل ماو بکيف عنه يسأل ل مثال له کيفية ل

 فبدل المرکبة هل طلببم غالبا عنها يستغني ان يجوز انه. على متيو بأين

:  لتقو (.. طبع؟ متيو هو؟ اينو الکتاب؟ ورق لو کيف):  مثال تقول ان عن
 (.. العام؟ هذا طبع وهل المکتبة؟ في هو هلو البيض؟ الکتاب ورق هل)

 .بالصول تلکو بالفروع المطالب هذه صفواو لذاو .هکذاو
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 التعريف

 : تمهيد

 سيةالسيا حتي غيرهاو العلمية المسائل في المنازعات تقع ما کثيرا  

 فاهمالت حبل فيضطرب يستعملونها التي اللفاظ مفاهيم في الجمال لجل

 مالى ا منهم فرد کل فيذهب اللفظ معني حدودعلى  المتنازعين اتفاق لعدم

 يللمعن واضحة صورة ألحدهم تکون ل وقد. المعني من خاطره في يختلج

 ورةبالص مدارکه لقصور أو لتساهله عفيقن ذهنه لوحة في بالضبط مرسومة

 .المزيف منطقه عليها ويبني المضطربة المطموسة

 دودةمح غير خالبة ألفاظا   حيلةو عمد عن الساسةو الجدليون يتبع قدو

 رالجمهوعلى  للتأثير ابهامهاو جمالها يستغلون واضحة بحدود المعني

 يحةالصح أو ئةالخاط خواطره له شاءت بما فيها يفکر واحد کل وليترکوا

 تأثير لهذاو .المضطرب کالبحر الناس أفکار بين الکلمة معني فيبقي

 .الفکار في عجيب سحري

 لفرنسيةا الثورة من مفعولها أخذت التي (الحرية) کلمة اللفاظ هذه منو

 کله ثيرالتأو الفارسيةو العثمانية الدولة في الجبارة النقالبات واحداث

 بحد يحدها أن العلم يستطيع فال الو الفاتن يالسطح جمالهاو لجمالها

 عليه يتفق معقول

 عضب لتمزيق الغرب ساسة استغلها التي الخالبة (الوطن) کلمة مثلهاو

 أثنين فيعر أن الباحثعلى  يتعذر ربماو .العثمانية کالدولة الکبري الدول

 في الکلمة هذه ظهور يوم التفاق کل واضح واحد معنيعلى  يتفقان کانا

 ام هالهجت أم اللغة أهي الوطن؟ مميزات هي فما:  الحديثة النهضة قاموس

 حتي ممفهو غير هذا کل بل البلد؟و القطر اسم ام الرض مساحة ام اللباس

 منا واحد کل نجد ذلک معو .الممو الناس جميع عليه تتفق وجهعلى  اآلن

 البالد وأ عربيةال البالد لتکون فلماذا وطنه عن يدافع العربية البالد في

 واحدا ؟ وطنا   کلها السالمية
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 والمشتغل هو يرتطم لئال بالحقائق الشتغال أراد منعلى  الواجب فمن

 التحديد من سهل قالب في مقاصده مفردات يفرغ أن المشاکل في معه

 ل به وافية اللفاظ من آنية في المعني من خلده في يدور ما فيحفظ الشرحو

 في مخزونا   کان کما القاريء أو السامع ذهنالى  لينقله هاجوانب عليها تفيض

 .السليم التفکير يبني المتين الساس هذاعلى و .بالضبط ذهنه

 عرفةم من له بد ل تفکيرهو لسانهو قلمهعلى  النسان يتغلب أن ألجلو

 ذهنه في يحتفظ أن ليستطيع قواعدهو أصولهو شروطهو التعريف اقسام

. .. انيا  ث صحيحة غير أفکارهالى  ينقلها انو اول   شياءلال الواضحة بالصور

 .التعريف لمباحث حاجتنافهذه 

 التعريف قساما

 ورسم حد التعريف

 .ناقصو الرسمتامو الحد

 علمال هذا في عنه البحث يهمنا لو (.اللفظي التعريف) ذکرنا ان سبق

 ل لنه

 باب نم ال عريفالت اسم يستحق فال لمعناه اللفظ وضع لمعرفة ال ينفع

 المعلوم هو (التعريف) من المنطقي غرض انماو .التوسعو المجاز

 وأ الشارحة (ما) عن جوابا   الواقع تصوري مجهولالى  الموصل التصوري

 .ناقصو تامالى  منهما کلو ورسم حدالى  يقسمو .الحقيقية

 التام الحدـ  1

ف ذاتيات بجميع التعريف هوو  لالفصو جنسبال يقعو (بالفتح) المعرِّ

 سان؟الن ما:  قيل فاذا المعرف ذاتيات جميععلى  لشتمالهما القريبين

 ما صيلتف فيه تام حد هذاو (.ناطق حيوان):  بأنه أول   تجيب أن فيجوز

 نطويي الحيوان مفهوم ألن ذاتياته جميععلى  يشتملو النسان اسم أجمله

 فيه
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 اجزاء هذه کلو .ادةبالر المتحرک الحساسو النامي الجسمو الجوهر

 .لالنسان ذاتياتو

 (.قناط باالرادة متحرک حساس نام جسم):  بأنه ثانيا   تجيب أن يجوزو

 فصيال  ت أکثر انه ال المفهوم في الول عين لالنسان أيضا   تام حد هذاو

 ل فضولو تطويل هذاو .التام حده (حيوان) کلمة مکان وضعت لنک

 .فيجب للسائل مجهولة الحيوان ماهية کانت اذا ال اليه حاجة

 ساسح نام الثالثة لالبعاد قابل جوهر):  بأنه ثالثا   تجيب أن يجوزو

 ذاا ال فضول   التام حده (جسم) کلمة مکان فتضع (ناطق باالرادة متحرک

 .فيجب للسائل مجهولة الحيوان ماهية کانت

 حتي وجد ان التام حده مکان تضع مجهول   الجوهر کان اذا هکذاو

 موجودال کمفهوم التعريف عن الغنية البديهية المفاهيمالى  المر ينتهي

 : البيان هذا من ظهر وقد. .. الشيءو

 ل رفالمع ذاتيات جميع فيهما تنطوي القريبين الفصلو الجنس ان أوال  

 (.تاما  ) بهما الحد سمي ولذا أبدا   جزء منها يشذ

 ال ختصرةالمو المطولة لتامةا الحدود بين المفهوم في فرق ل ان وثانيا  

 .أخري فضول  و تارة واجبا   بها التعريف فيکون. تفصيال   أکثر المطولة ان

 مقام يقومف کالمترادفين المفهوم في المحدود يساوي التام الحد ان وثالثا  

 .اجمال   السم عليه يدل ماعلى  يدلو فائدته يفيد بأن السم

 بالمطابقة لمحدوداعلى  يدل التام الحد ان ورابعا  

 الناقص الحدـ  2

ف ذاتيات ببعض التعريف هوو  على يشتمل أن ولبد (بالفتح) المعرِّ

 البعيد بالجنس تارة يقع وهو (.ناقصا  ) سمي لذاو .القلعلى  القريب الفصل

 .وحده بالفصل أخريو القريب الفصلو
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 نقصت فقد، ،  (ناطق. .. نام جسم):  النسان لتحديد تقول االول مثال

 متحرک حساس) صفة المتقدم الثاني الجواب في المذکور التام الحد من

 بينو نام جسم بين النقط مکان النقص وقع وقد الحيوان فصل هيو (باالرادة

 .النسان مفهوم فيه يکمل فلم ناطق

 من نقصت فقد (ناطق. ..):  أيضا   النسان لتحديد تقول الثاني مثالو

 قدو ... يتر کما الول من نقصانا   أکثر فهو. کله بالقري الجنس التام الحد

 : البيان هذا من ظهر

على  يشتمل لنه المفهوم في المحدود يساوي ل الناقص الحد ان أوال  

 .المصداق في يساويه ولکنه. مفهومه اجزاء بعض

 ودللمحد کاملة ذهنية صورة للنفس يعطي ل الناقص الحد ان ثانيا  و

 بل يقتهبحق للمحدود تصورا   تصوره يکون فال التام لحدا کان کما له مطلقة

 .فحسب ذاتيا   تمييزا   عداه ما جميع عن تمييزه يفيد ما أکثر

 دللة باب نم لنه باللتزام بل بالمطابقة المحدودعلى  يدل ل انه ثالثا  و

 .الکلعلى  المختص الجزء

 التام الرسمـ  3

 حيوان) بانه نسانال کتعريف الخاصةو بالجنس التعريف هوو

 (.تاما  ) سمي ولذا. العرضيو الذاتيعلى  فاشتمل (ضاحک

 الناقص الرسمـ  4

 فاشتمل (ضاحک) بأنه النسان کتعريف وحدها بالخاصة التعريف هوو

 (.ناقصا  ) فکان فقط العرضيعلى 

 قصالنا الرسم من معدود الخاصةو البعيد بالجنس التعريف ان:  قيلو

 .فقط الخاصةو القريب الجنس من بالمؤلف التام فيختص
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ف تمييز ال ليفيد الناقص کالحد مطلقا   الرسم ان يخفي لو  المعرِّ

 يساويه ول. عرضيا   تمييزا   يميزه انه ال فحسب عداه ما جميع عن (بالفتح)

 ظاهر هذا کل. باللتزام ال عليه يدل ول. المفهوم في ل المصداق في ال

 .قدمناه مما

 انارة

 من الصلي المقصود لن التام هوالحد التعريف في الصل ان

ف تصور (االول):  أمران التعريف  في له لتتکون بحقيقته (بالفتح) المعرِّ

 ييزا  تم غيره عن الذهن في تمييزه (الثاني)و .واضحة تفصيلية صورة النفس

 يکتفي لالو المر يتعذر اذو .التام ال المران هذان يؤدِّي ول. تاما  

 اتيا  ذ تمييزا   هتمييز قدم والِّ . بقسميه والرسم الناقص الحد به يتکفلو .بالثاني

 نم اولي التام الرسمو .الرسم من اولي فهو الناقص بالحد ذلک يؤديو

 .الناقص

 ولهافصو الشياء حقائقعلى  الطالع ان العلماء عند المعروف ان ال

 يه فانما الفصول من ريذک ما کلو .المتعذرة أو المستحيلة المور من

 ديناأي بين الموجودة فالتعاريف. الحقيقية الفصول عن تکشف لزمة خواص

 .الحدود تشبه رسوم کلها او اکثرها

 بالمعني البينة الالزمة الخاصة يختار أن التعريف أراد من فعلي

 ومالرس انفع هذاو .بالفصل اشبهو المعرف حقيقةعلى  ادل لنها الخص

 بينةال الالزمة بالخاصة التعريف المنزلة في بعدهو .شياءال تعريف في

 تعريف تفيد ل فانها البينة غير الخفية بالخاصة التعريف أما. العم بالمعني

 فانک (قائمتين تساوي زواياه شکل) بانه المثلث عرفنا فاذا أحد لکل الشيء

 .عنه المستغني للهندسي ال تعرفه لم
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 بالمثال التعريف

 و

 االستقرائية ةالطريق

 فتعريعلى  يستعينون الدب علماء سيما ل العلماء نجد ما کثيرا  

 ريفالتع) نسميه ما هذاو .له مثال   مصاديقهو أفراده احد بذکر الشيء

 .تمييزهاو الشياء فهم في المبتدئين عقولالى  أقرب هوو (بالمثال

 اهذ في المعريفة (االستقرائية الطريقة) بالمثال التعريف نوع منو

 واعدالق ترسيخو الناشئة لتفهيم،  التربية علماء لها يدعو التي العصر

 .افکارهم في الکلية والمعاني

 .القاعدة أو التعريف بيان قبل المدرس أو المؤلف يکثر ان:  هيو

 ما بينو هو يستنبط ما بين ليطابق واضحة بعبارة النتيجة له تعطي بعدئذو

 .نتيجة من بالخير له يعطي

 التعريف من هو بل للتعريف خامسا   قسما   ليس بالمثال والتعريف

 الرسم) الى فيرجع،  المفهوم بذلک يختص مما المثال لن،  بالخاصة

 التعريف ذکر دون من التعريف في به يکتفي أن يجوز عليهو (.الناقص

 .له الممثل بخصوصيات وافيا   المثال کان اذا المستنبط

 بالتشبيه التعريف

 عريفالت) أيضا   الناقص الرسم في يدخلو بالمثال بالتعريف لحقي مما

 شبه لجهة آخر بشيء تعريفه المقصود الشيء يشبه أن هوو (.بالتشبيه

 جهة له بأن المخاطب عند معلوما   به المشبه يکون أن شرطعلى ،  بينهما

 هذه الشبه

 ظاهر امنهم کال   ان بينهما الشبه جهةو ، بالنور الوجود تشبيه مثالهو

 .لغيره مظهر بنفسه
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 يراد ما عند الصرفة المعقولت في کثيرا   ينفع التعريف من النوع وهذا

 الذهانالى  المحسوسات لن،  بالمحسوسات بتشبيهها الطالبالى  تقريبها

 بأمر الربع النسب من کل تشبيه منا سبق قدو .آلف لتصورهاو أقرب

 لنهما المتوازيين بالخطين باينينالت تشبيه ذلک فمن،  لها تقريبا   محسوس

 ، بالنور الوجود تشبيه هوو المتقدم المثال الباب هذا منو .أبدا   يلتقيان ل

الى  بالنظر (المعني لتصور آلة اللفظ کتصور) اآللي التصور تشبيه منهو

 .فيها المنطبعة الصورةالى  النظر بقصد المرآة

 التعريف شروط

 (بالفتح) المعرف مفهوم تفهيم ناقدم ماعلى  التعريف من الغرض

 : خمسة بشروط ال الغرض هذا يحصل ول. عداه عما تمييزهو

 في (بالفتح) للمعرف مساويا   (بالکسر) المعرف يکون أنـ  الول

 تقل شئت انو .جامعا   مانعا   (بالکسر) المعرف يکون ان يجب أي الصدق
 (.منعکسا   مطردا  )

 يمنعف،  (بالفتح) المعرف أفراد ال يشمل ل انه مطرد أو مانع معنيو

 ادافر جميع يشمل انه منعکس او جامع معنيو .فيه غيره افراد دخول من

 .واحد فرد منها يشذ ل (بالفتح) العرف

 : اآلتية بالمور التعريف يجوز ل هذا فعلي

 حيوان بانه اإلنسان کتعريف،  مانعا   يکون ل العم لن:  بالعمـ  1

 .رجلينعلى  تمشي الحيوانات من جملة فان،  ينرجلعلى  يمشي

 بانه اإلنسان کتعريف،  جامعا   يکون ل الخص لن:  بالخصـ  2

 .متعلم هو النسان عليه صدق کلما ليس فانه،  متعلم حيوان

 لو ، اآلخرعلى  احدهما حمل يصح ل التباينين لن:  بالمباينـ  3

 .أبدا يتصادقان

 عند اعرفو مفهوما أجلي (بالکسر) عرفالم يکون انـ  الثاني

 من المخاطب
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 هذاعلى  يجوز فال،  مفهومه الغرض يتم فال وال (.بالفتح) المعرف

 : اآلتيين بالمرين التعريف

 ينقص عدد بانه الفرد کتعريف،  والخفاء الظهور في بالمساويـ  1

 امه بل،  اخفي ول الفرد من اوضح ليس الزوج فان،  بواحد الزوج عن

 انما وانت،  باآلخر المتضايفين أحد کتعريف. المعرفة في متساويان

 ليس هبان الفوق کتعريفو .البن والد بانه الب کتعريف،  معا تتعقلهما

 ... بتحت

 الوجود تشبه قوة بأنه النور کتعريف،  معرفة بالخفيـ  2

 هومفالم في (بالفتح) المعرف عين (بالکسر) المعرف يکون الـ  الثالث

 بل،  لفظي غير حقيقيا   تعريفا   بالبشر والنسان بالنتقال الحرکة کتعريف، 

 کما فهومبالم او التام الحد في کما والتفصيل بالجمال اما هما تغاير يجب

 .بغيره التعريف في

 يکون أن قبل معلوما   يکون أن لوجب المعرف بعين التعريف صح لوو

 هذا لمث يسمونو .محال هذاو .نفسهلى ع الشيء يتوقف ان للزمو ، معلوما  

 .بيانه سيأتي الذي الدور نتيجة

 نأ:  العريف في الدور صورةو .الدور من خاليا   يکون انـ  الرابع

 (لفتحبا) بالمعرف ال يعرف لو نفسه في مجهول   (بالکسر) المعرف يکون

 بواسطة (بالفتح) المعرف تفهيم هو التعريف من المقصود ان فبينما، 

 يفهم انما نفسه الوقت في (بالکسر) بالمعرف اذاو ، (بالکسر) المعرف

 (.بالکسر) معرفا   (بالفتح) المعرف فينقلب،  (بالفتح) المعرف بواسطة

 نيکو أن قبل    معلوما الشيء يکون أنالى  يؤول لنه،  محال وهذا

 .نفسهعلى  الشيء يتوقف أنالى  او،  معلوما  

 يأخر يقعو ، (مصرحا   دورا  ) يسميو احدةو بمرتبة تارة يقع والدور

 : (مضمرا   دورا  ) يسميو أکثر أو بمرتبتين

 في يطلع کوکب) بانها الشمس تعريف:  مثل (المصرح الدور)ـ  1

 (.النهار



103 
 

 فيه تطلع زمان:  النهار):  تعريف في يقال اذ باشمس ال يعرف ل والنهار

 حسب انهار معرفةو ، النهار معرفةعلى  الشمس معرفة فتوقفت (الشمس

 شيءعلى  المتوقفعلى  والمتوقف .الشمس معرفةعلى  متوقفة الفرض

 معرفة تکون أنالى  بالخير المر فينتهي،  الشيء ذلکعلى  متوقف

 الشمس معرفةعلى  متوقفة الشمس

 جوالزو. اول زوج بانهما الثنين تعريف:  مثل (المضمر الدور)ـ  2

 دهمااح شيئان بانهما يعرفان والمتساويان .بمتساويين منقسم بانه يعرف

الى  بالخير المر فرجع. اثنان بانهما يعرفان والشيئان .اآلخر يطابق

 .بالثنين الثنين تعريف

 تعدد باعتبار المراتب تعدد لن مراتب ثالث في مضمر دور هذاو

ف نفسالى  الدورة تنتهي حتي الوسائط  يف ائطوالوس. الول (بالفتح) المعرِّ

 .الشيئان المتساويان الزوج:  ثالث المثال هذا

 هذا في المرسومة الدائرة صورةعلى  المثال في الدور وضع يمکنو

 : الشکل

 دائما   تتجه فيها السهامو ـ

فاتالى   (بالکسر) المعرِّ

 
 ل واضحة ناصعة التعريف في المستعملة اللفاظ تکون أن ـ الخامس

 ول ضةالغام ول الغريبةو الوحشية لفاظال استعمال يصح فال فيها ابهام

 ذلک مناقد کما بأس فال القرينة مع أما القرينة بدون المجازاتو المشترکة

 المجاز اجتناب حال کلعلى  يحسن کان انو .المجازو المشترک بحث في

 .العلمية والساليب التعاريف في
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 )*( القسمة

 تعريفها

 يالمعان من هيو .متباينة أمورالى  تفريقهو تجزئته:  الشيء قسمة

 .ال ليس لفظي تعريف هو فانما ذکرناه ماو التعريف عن الغنية البديهية

 تارة (ا  قسم) اليها انقسم التي المور من واحد کلو (مقس ما  ) الشيء يسميو

 فاذا. سامالق من غيرهالى  بالقياس أخري (قسيما  )و المقسم نفسالى  بالقياس

 لعلما من قسم التصورو مقسم فالعلم مثال   تصديقو تصورالى  العلم قسمنا

 .قسيمو قسم التصديق هکذاو للتصديقو قسيمو

 فائدتها

 تيال الفطرية المور من هيو القسمةعلى  کلها النسان حياة تأسست

 يةسماوالى  الشياء تقسيم يصنعه شيء اول فان:  الرضعلى  معه نشأت

 احجارو وانهار واشجار تحيواناالى  الرضية الموجوداتو وارضية

 نوعا  و معني عن معني يميزو يقسمو يقسم هکذاو .غيرهاو رمالو جبالو

 لبشرا زال ماو ... المفاهيمو المعاني من مجموعة له تحصل حتي. نوع عن

 اليها توصل التي المعاني من واحد لکل يضع أن استطاع حتي ذلکعلى 

 ول انيالمع عنده تکثرت لما القسمة ولول. اللفاظ من لفظا   التقسيم في

 .اللفاظ

 ول. تيا  ذا تمييزا  و النواع تلک تدقيقعلى  الفنونو بالعلوم استعان ثم

 نويعاتهتو تقسيماته في الخطأ من کثيرا   له يکشف النسان عند العلم يزال

 .فيعدِّلها
__________________ 

باحث ن المالحديث ، وظن انها م)*( القسمة من المباحث التي عني بها المناطقة في العصر 

وقد ذكرها  ها ،التي تفتق عنها الفكر الغربي. غير أن فالسفة السالم سبقوا الى التنبيه علي

ة عالمالشيخ الطوسي العظيم في منطق التجريد لتحصيل الحدود واكتسابها ، وأوضحها ال

 .(الجوهر النضيد)الحلي في شرحه 
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 المور أو الطبيعية الموجودات في هاعرف قد يکن لم أنواعا   له يکشفو

 .الفنونو العلوم مسائل أو يؤلفهاو منها يخترعها التي

 کسبهاو الرسومو الحدود تحصيلعلى  بالقسمة نستعين کيف سيأتيو

 فوائد أهم هذاو .القسمة لعي المر أول من مؤسس هو انما حد کل بل

 .القسمة

 مسائلو فصول  و أبوابا   هالتجعل الفنونو العلوم تدوين في القسمة تنفعو

 بل ابابه في القضايا من عليه يعرض ما يلحق أن الباحث ليستطيح متميزة

 علم نفمدو:  بالقسمة ال واحکام ومسائل أبواب ذا علما   يکون ل العلم

 معرفةو نکرةى ال مثال   السم يقسم ثم اول   الکلمة يقسم أن بد ل مثال   النحو

 ماقساو الحرف کذلکو أمرو مضارعو ماضالى  لالفع يقسمو أقسامهاالى 

 جميع في هکذاو ... به المختص حکمه قسم لکل يذکرو منها واحد کل

 .العلوم

 الهأمو تصنيفو دفتره تسجيل في القسمةالى  يلتجيء أيضا   ـ التاجرو

 بيتال باني کذلکو .خسارتهو ربحه معرفةو حساباته استخراج عليه ليسهل

 القديم نم الناسو .بالقسمة عمله اتقانعلى  يستعين قةالدقي الدوات مرکبو

 لينتفعوا دقائقو ساعاتو ايامو اشهرو سنينو قرونالى  الزمن قسموا

 .تاريخهمو اعمارهم يعرفواو باواقاتهم

 أي ليدخل المؤلفين أو العلوم حسب قسمتها تنفعه المکتبة صاحبو

 بواسطةو .يشاء کتاب أي بسهولة ليستخرجو بابه في يأتيه جديد کتاب

الى  ارسالمد فقسموا العلوم طالب توجيهعلى  التربية علماء استعان القسمة

 صف لکل ليضعوا صفوفالى  مدرسة کل ثم عاليةو ثانويةو ابتدائية

 .التعليم من يناسبه منهاجا   مدرسةو

 ديةوالعتيا العلمية حياتنا شؤون من شأن کل في القسمة تدخل هکذاو

على  ابه نستعين کيف نعرف ان هنا منها مهمتناو .نسانا عنها يستغني ول

 .الرسومو الحدود تحصيل
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 القسمة اصول

 ثمرة من بد الـ  1

 بأن المقسم غرض في نافعة ثمرة للتقسيم کان اذا ال القسمة تحسن ل

 اذاف:  القسمة موضع في المقصودة الحکامو المميزات في القسام تختلف

 أما. هب يختص حکما   قسم لکل فالن الثالثة سامهاقالى  الفعل النحوي قسم

 هامکسورو مفتوحهاو العين مضمومالى  الماضي الفعل يقسم ان أراد اذا

 البناء وه النحو علم في واحد حکم لها کلها القسام لن ذلک منه يحسن فال

 هذا ثلم له يصح فانه الصرف علم مدون بخالف لغوا  و عبثا   التقسيم فيکون

 .الکلمة تصريف من غرضه في به نتفاعهل التقسيم

 لفظيةلى ا الول الباب في الطبعيةو العقلية الدللتين نحن نقسم لم لذاو

 اکم المنطقي غرض في التقسيم هذا من ترجي ثمرة ل لنه لفظية وغير

 التعليقة في هناک ذلکالى  أشرنا

 االقسام تباين من بد الـ  2

 صدقي ل متداخلة غير متباينة قسامال کانت اذا ال القسمة تصح ول

 القسمة تعريف الصل هذاالى  يشيرو اآلخر عليه صدق ما ىعل احدها

 تمييزو حالو مفعول:  الي السماء من المنصوب قسمت فاذا:  نفسه

 يما  قس يکون فال المفعول اقسام من الظرف لن باطل التقسيم فهذا ظرفو

 «.له قسيما   الشيء قسم يکون أن منه يلزم»:  عنه يقولون ما هذا مثلو .له

 .البديهيات من بطالنهو

 اءفقرو اغنياءو جهالءو علماءالى  العراق سکان قسمنا لو هذا ومثل

 فلينالغا المنطقيين لغير کثيرا   التقسيم هذا مثل يقعو .اصحاءو مرضيو

 الذي الصل هذاعلى  ينطبق ل ولکنه عواهنهعلى  الکالم يرسل ممن

 أو ضيمر جهالء أو علماء يکونوا أن لبد الفقراءو الغنياء لن قررناه

 سماتق ثالث المثال فيو .آخر قسم في ثانية مرة ادخالهم يصح فال اصحاء

ى ال اول   السکان تقسم أن هذا مثل في والصل. واحدة قسمة في جمعت

 فتحدث فقراءو اغنياءالى  منهما کل ثم جهالءو علماء



107 
 

:  ثمانية القسام فتکون اصحاءو مرضيالى  الربعة من کل ثم اقسام أربعة

 يرد لما فتفطن. آخره. الى .. اصحاء اغنياء علماء مرضي اغنياء علماء

 .الغلطات هذه مثل في تقع لئال القسمة من عليک

 : أمور الصل هذاعلى  يتفرعو

 جعلت أن مثل تقدم کما له قسيما الشيء قسم تجعل أن يجوز ل انهـ  1

 .للمفعول يما  قس الظرف

 الحال تجعل أن مثل منه قسما   الشيء قسيم تجعل أن يجوز ولـ  2

 .المفعول من قسما  

 .غيرهو نفسهالى  الشيء تقسم أن يجوز ولـ  3

 ابالب هذا من التصديقو التصورالى  العلم تقسيم ان بعضهم زعم وقد

 لتصديقا معنيالى  يتفطن ولم المطلق بالتصور العلم يفسرون انهم رأي لما

 خصوص قسيمه ان کما بالحکم مقيد تصور ولکنه أيضا   تصور انه مع

 فهو لهما مالمقس اما. سابقا   شرحناه کما .الحکم بعدم المقيد الساذج التصور

 .العلم نفس هو الذي المطلق التصور

 القسمة أساسـ  3

 في يالحظ ان يجب أي واحد أساسعلى  القسمة تؤسس ان يجبو

 بد فال بةالمکت کتب قسمنا فاذا التقسيم يکون باعتبارهاو دةواح جهة المقسم

 او لفينالمؤ اسماءعلى  او الفنونو العلوم أساسعلى  اما تقسيمها نؤسس أن

 الکتب امنظ يختلو تتداخل فالقسام بينها خلطنا اذا اما. الکتب اسماءعلى 

 مثال   فلال حرف في فنالحظ المؤلفينو الکتب اسماء بين خلطنا اذا ما مثل

 فحر في يدخل قد کتابه ان بينما المؤلف اسم أخريو الکتاب اسم تارة

 .آخر

 جهةال اختالف باعتبار تقسيمات لعدة مقسما   يکون قد الواحد الشيءو

 غيرهو مختصالى  مرة اللفظ قسمنا کما (القسمة اساس) أي المعتبرة

 صلالف ناقسم کماو مرکبو مفردالى  ثالثةو متباينو مترادفالى  أخريو

 لومالع في کثير مثلهو ... أخري مقسمو مقومالى و مرة بعيدو قريبالى 

 .غيرهاو
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 مانعة جامعةـ  4

 فتکون للمقسم مساويا   القسام مجموع يکون أن القسمة في يجبو

 اصرةح أي القسام من فيه يدخل أن يمکن ما لجميع جامعة:  مانعة جامعة

 فيه اقسامه غير دخول عن مانعة شيء منها يشذ ل لها
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 القسمة أنواع

 .اساسيان نوعان للقسمة

 .(الطبيعية القسمة) أو أجزائهالى  الکل قسمةـ  1

 اذ ليالعق التحليل بحسب الناطقو الحيوان:  جزئيةالى  النسان کقسمة

 معه يشترک الذي الجنس مفهوم:  مفهومينالى  النسان مفهوم العقل يحلل

 سيأتيو .انسانا   النسان به ويکون به يختص الذي الفصل مفهومو غيره به

 .عقلية أجزاء حينئذ الجزاء تسميو .مفصال   العقلي التحليل معني

 التحليل بحسب الهيدروجينو الکسجين:  عنصرينالى  الماء کقسمةو

 طةالبسي الولية عناصرهالى  موجود کل قسمة الباب هذا منو .الطبيعي

 .عنصرية او طبيعية الجزاء تسميو

 نورةو قطنالى  الورقو مثال   ملونة مادةو ماءالى  الحبر کقسمةو

 يالصناع التحليل بحسب ذلکو .السلکون اکسيد ثانيو رملالى  الزجاجو

 .صناعية اجزاء تسمي الجزاءو .الصناعي الترکيب مقابل في

 الجزاءالى  الخارجي التحليل بحسب أجزائهالى  المتر کقسمةو

 التحليل بحسب المساميرو الخشبالى  لسريرا کقسمة أو المتشابهة

 اآلجرالى  البيت قسمة مثلهو .المتشابهة غير الجزاءالى  الخارجي

 الساحةو السطحو السردابو الغرفةالى  أو الحديدو الخشبو الجصو

 جلدو ظموع ودم لحمالى  النسانو منها المرکبة آلتهاالى  السيارة قسمةو

 ... اعصابو

 .(المنطقية القسمة) جزئياتهلى ا الکلي قسمةـ  2

 اتنبو جمادالى  المادةو المادة عن مجردو مادةالى  الموجود کقسمة

 حيوانو
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 المنطقية القسمة تمتازو .هکذاو ... حرفو فعلو اسمالى  المفرد کقسمةو

 المقسم حملو المقسمعلى  حملها يجوز المنطقية في القسام ان الطبيعية عن

 الطبيعية في الحمل يجوز ول. اسم المفرد هذاو فردم السم:  فنقول عليها

 جدار أو سقف البيت تقول أن يجوز فال العقلي التحليل بحسب کانت ما عدا

 .بيت الجدار ول

 المقسم في جامعة وحدة جهة فرض من المنطقية القسمة في بد ول

 من بد ل کما القسامو المقسم بين الحمل يصح بسببهاو القسام فيها تشترک

 جهة تباين جهة قسم لکل يکون وجهعلى  القسام في افتراق جهة فرض

 معةالجا الجهة تلکو .القسام فرضو القسمة صحت لما وال اآلخر القسم

 نوعا   وأ جنسا   کانت بان حقيقتها في داخلة أي لالقسام مقومة تکون ان اما

 عنها خارجة تکون أن واما

 : صور ثالث فلها لالقسام مقومة الجامعة الجهة کانت اذاـ  1

 مةکقس لالقسام المقومة الفصول الفتراق وجهات جنسا   تکون انـ  أ

 قسامالو (تنويعا  ) التقسيم فيسمي. .. الحرفو الفعلو السمالى  المفرد

 .أنواعا  

 الحقةال العامة العوارض الفتراق وجهات نوعا   أو جنسا   تکون انـ  ب

 التقسيم فيسمي مجرورو منصوبو موفوعالى  السم کقسمة للمقسم

 .اصنافا   القسامو (تصنيفا  )

 العوارض الفتراق وجهات صنفا   أو نوعا   أو جنسا   تکون انـ  ج

 أفرادا   موالقسا (تفريدا  ) التقسيم فيسمي المقسم لمصاديق الالحقة الشخصية

 باعتبار آخرهم. الى .. حسنو محمدو عمروو زيدالى  النسان کقسمة

 .منه جزئي جزئي لکل تالمشخصا

 ضالبي کقسمة فهي القسام عن خارجة الجامعة الجهة کانت اذاـ  2

 الى

 يوانحو نباتو معدنالى  الفاسد الکائن کقسمةو غيرهماو القطنو الثلج

 .هکذاو ... غربيو شرقيالى  أو فقيرو غنيالى  العالم کقسمةو

 القسمة أساليب

 نم له ما جميع استيفاء من بد ل صحيحة قسمة الشيء نقسم أن ألجل
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 لجميع حاصرة القسمة تکون أن بمعني الرابع الصل في تقدم کما القسام

 : أسلوبان لذلکو .اجزائه أو جزئياته

 الثنائية القسمة طريقةـ  1

 هماو) والثبات النفيو الثباتو النفي بين الترديد طريقة هيو

 ل أي يجتمعان ول لثثا قسم لهما يکون ل أي يرتفعان ل (النقيضان

 من أکثر هال ليس أي ثنائية القسمة هذه تکون محالة فال واحدا   قسما   يکونان

 غيرو ناطقالى  للحيوان کتقسيمنا مانعة جامعة حاصرة تکونو قسمين

 يرغ الحيوان أنواع باقي من يفرض ما کل فيه يدخل الناطق غيرو .ناطق

 جارحة غيرو جارحةالى  رللطيو کتقسيمناو نوع عنه يشذ ل النسان

 .کذاهو ... فقيه غيرو فقيهالى  العالمو عربي غيرو عربيالى  النسانو

 وا الثبات طرف أو النفي طرف فنقسم القسمة في نستمر أن يمکن ثم

 علهاتج أن يجوز الخيرة الطراف هذه ثم نفيو اثبات طرفينالى  کليهما

 شئت مالى ا تذهب هکذاو ... النفيو الثبات بين أيضا   فتقسمها مقسما   أيضا  

 .التقسيم من ثمرة هناک کانت اذا تقسم ان

 : فتقول الکلمة تقسيم اردت اذا مثال  

 غيرهو الذاتعلى  دل ما : الي تنقسم الکلمةـ  1

 غيرهو الزمانعلى  دل ما:  الي (الغير) النفي طرفـ  2

لى ع دل ماو (االسم) هوو الذاتعلى  دل ما:  اقسام ثالثة لنا فتحصل

 تعبيروال (الحرف) هوو الزمانو الذاتعلى  يدل لم ماو (الفعل) هوو الزمان

 واالول أوال الذاتعلى  تدل أن اما الکلمة»:  يقال أن المؤلفين عند المألوف

 .«حرفال الثانيو الفعل واالول ال أو الزمانعلى  تدل ان اما الثانيو االسم

 : النحو هذاعلى  القسمة هذه وضع يمکنو
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 هذاعلى  تقسيمه فيمکن أنواعهالى  الجوهر تقسيم أرادنا اذا (ثان مثال)

 : النحو

 : ينقسم

 غيرهو لالبعاد قابال   يکون ما : الي الجوهرـ  1

 وغيره نام : الي (القابل) الثبات طرف ثمـ  2

 جامدوغيره : الي (النامي غير) النفي طرف ثمـ  3

 غيرهو حساس : الي (2) التقسيم في الثبات طرف ثمـ  4

 عجميالى  الحساس اقسام تستوفي حتي بالقسمة تستمر أن يمکن هکذاو

 ناا رأيت قدو .الحساس غيرو الجامد تقسم ان أيضا لکو .الحيوان أنواع

 القسمة هذه وضع يمکنو .النفي طرف أخريو الثبات طرف تارة قسمنا

 : النحو هذاعلى 
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 اقسامه تنحصر ل الذي الشيء في کثرالعلى  تنفع الثنائية القسمة هذهو

 من يفرض أن يکمن ما کل تحصر أن بها تستطيع لنک مطولة کانت انو

 (الناهق غير) تري الخير المثال ففي (غيره) بکلمة الصناف أو النواع

 الناهقةو الصاهلةو الناطقة غير النواع من للحيوان ما جميع فيه يدخل

 .أنواع من نللحيوا ما کل تحصر أن فاستطعت

 کما ا  عقلي حصرا   القسام حصر اريد اذا فيما أيضا   القسمة هذه تنفعو

 .ذلک بيان سيأتيو .الرسمو الحد تحصيل في أيضا   تنفعو يأتي

 التفصيلية القسمة طريقةـ  2

 لو کما المحصورة اقسامه جميعالى  التداء الشيء تقسم بأن ذلکو

 .عام وعرض خاصةو صلفو جنسو نوع:  الي الکلي تقسم أن أردت

 : واستقرائية عقلية نوعينعلى  التفصيلية القسمةو

 مةکقس آخر قسم لها يکون أن العقل يمنع التي هيو : (العقلية)ـ  1

 النفي أساسعلى  بنيتها اذا ال عقلية القسمة تکون ول المتقدمة الکلمة

 ليةعق التفصيلية القسمة أن اثبات فألجل (الثنائية القسمة):  الثباتو

 سامالق کانت ااذ ثم والثبات النفي بين الدائرة الثنائية القسمةالى  يرجعونها

 ... الثباتو النفيالى  الثبات أو النفي طرف يقسمون اثنين من أکثر

 .الثنائية في تقدم ماعلى  القسام کثرت کلما هکذاو

 انماو لها آخر فرض من العقل يمنع ل التي هيو : (االستقرائية)ـ  2

 يةالسماو يانالد کتقسيم التتبعو بالستقراء علمت التي الواقعة القسام تذکر

 صف : الي معينة مدرسة کتقسيمو والسالمية النصرانيةو اليهودية : الي

 ثحدو امکان مع فيها الصفوف هذه غير يکون ل عندما ثالثو ثانو أول

 .غيرها

 بالقسمة التعريف

 به خاصة نفسها في للمقسم عارضة يه أنواعها بجميع القسمة ان

 .غالبا  
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 مساوية بمجموعها فالقسام مانعة جامعة تکون أن القسمة في اعتبرنا لماو

 بقسمته المقسم تعريف يجوز عليهو .منه اعرف تکون غالبا   انها کما للمقسم

 هوو .بخاصته الشيء تعريف باب من يکونو اصنافه او أنواعهالى 

 .الباب هذا من بالمثال التعريف کان کما صالناق بالرسم التعريف

لى ا الطبيعي بالتحليل قسمناالماء اذا أنا:  لذلک مثال   لک لنضربو

 هذينالى  ينحلِّ  ل األجسام من غيره أن عرفناو هيدروجينو أوکسجين

 صةالخا بهذه غيره عن عرضيِّا   تمييزا   الماء تمييز حصل فقد الجزأين

 الورق نا عرفنا لو کذاو .اليها نطمئن للماء المعرفة من نوعا   ذلک فيکون

 تميزه اليها نطمئن معرفة عرفناه قد نکون مثال   النورةو القطنالى  ينحل

 .القسمة أنواع جميع في هکذاو ... غيره عن

 بالقسمة التعريف کسب

 أو

 التصوري المجهول لتحصيل نفکر کيف

الى  اجيحت ل بديهي هو ما منه التصوري المعلوم ان تعريف انت

 کسبالى  معرفته تحتاج نظري هو ما منهو الشيءو الوجود کمفهوم کسب

 .نظرو

 ذهنک في واضح غيره معناه ان الکسبالى  فيه حاجتک معنيو

الى  فيحتاج معروف ول لديک مفهوم غيره فقل او متميزو محدد غيرو

فه والذي تعريف  لنظريل الرسم أو الحد ليسو .الرسمو الحد هو للذهن يعرِّ

 لم مجهول   نظريا   فرضته فما وال اليد متناول في الطريق في موضوعا  

 ال وه ليس الحقيقة في عندک فالنظري. معروفا   بديهيا   کان بل کذلک يکن

 .رسمه أو حده تجهل الذي

 .مالرسو الحد بها نحصل التي الطريقة نعرف أن المر في المهم اذن

 معني عن ابحاث الحقيقة في هي التعريف في البحاث من تقدم ما کلو

 فنعر لم ما کاف غير وحده هذاو .اجزائهما او شروطهماو الرسمو الحد

 دالنقو معني يعرف الذي هو الغني ليس فانه تحصيلهماو کسبهما طريقة

 ليسو فيکسبها کسبها طريقة يعرف من الغني بل تتألف کيفو اجزاءهاو

 الدواء معني فقط عرف اذا يشفي المريض
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 .ليتناوله يحصله کيف يعرف أن بد ل بل هاجزاءو

 بل. الباب في شيء اهم هيو الناحية هذه المنطقيين من کثير اغفل قدو

 نامهمتو .المجهولتالى  نتوصل به الذي التفکير معني هيو الساس هي

 .التصديقيةو التصورية العلوم لنکسب نفکر کيف نعرف أن المنطق في

 الستدلل هو التصديقي العلم يللتحص التفکير طريقة ان سيأتيو

 ل لحدا ان المناطقة عند اشتهر فقد التصوري العلم تحصيل اما. البرهانو

 مخصوص البرهان لن معهم والحق. الرسم کذاو بالبرهان يکتسب

 يکن مل اذاو ذلک سر للطالب لبيِّن بعد الوقت يحن ولم التصديق لکتساب

 فسهن دخيلة في انسان کل يصنعها ةطريق هي فما هنا الطريقة هي البرهان

 يرةبصعلى  لنکون عليها الدللةالى  نحتاج ولکن. يصيب أو فيها يخطيء

 : : فنقول بيانه نريد ما هذاو .المنطق علم هدف هو هذاو .صناعتها في

 عقليال بالتحليل الطبيعية القسمة:  القسمة من بنوعين منحصر الطريق

 في رناأش نحنو .الثنائية المنطقية قسمةالو العقلي التحليل طريقة تسميو

 ولفنق بيانه وقت جاء وقد. ذلکالى  القسمةو التعريف في کالمنا غضون

 العقلي التحليل طريقة

 لنفرضهو (المشکل) التصوري المجهول نحو نفسک توجهت اذا

 مايجب فأول الول الدور هو هذاو لديک مجهول   يکون عندما مثال   (الماء)

 وأ العالية الجناس من جنس اي في داخل انه تعرف اي. نوعه تعرف أن

 (.لثانيا الدور) هو هذاو .السوائل من مثال   الماء أن تعرف کأن دونها ما

 عرفت الذي الجنس کان کلماو
__________________ 

 ان الدوار التي تمر على العقل لتحصيل 20ص  (تعريف الفكر)( تقدم في مبحث 1)

وهذا  كات.تان منها مقدمة للفكر وثالثة هي الفكر لتي سميناها بالحرالمجهول خمسة : اثن

ضعه المجهول التصوري. وسيأتي في مو تحصيل ىالبحث هنا موقع تطبيق هذه الدوار عل

متاز اقد  موقع تطبيقها على تحصيل المجهول التصديقي وهذا البحث بمجموعه وبيان الدوار

 لقديمة والحديثة.بشرحه كتابنا على جميع كتب المنطق ا
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 .الرسم أو الحد لمعرفة أقصر الطريق کان قريبا   تحته المجهول دخول

 .سيتضحو

 أيةب التفکير أراد من لکل منه بد ل الذي الثاني الدور اجتزت اذاو

 فيها تمثلت أن بد ول للتفکير تختارها التي الطريقةالى  انتقلت کانت طريقة

 الذاهبة : للفکر ذکرناها التي الثالث کاتالحر أو الخيرة الثالثة الدوار

 .الراجعةو الدائريةو

 في مثلةمت فلنذکرها أول   (العقلي التحليل طريقة) اآلن اخترنا نحن اذو

 : الثالث الحرکات

 لذاهبةا الحرکة هوو الثالثالى  تنتقل الثاني الدور تجتاز ما عند فانک

 بطريقة الحرکة ذهه معنيو .المعلوماتالى  المجهول من العقل حرکة

 داخلةال الفراد جميعالى  ذهنک في تنظر أن هو بيانها المقصود التحليل

لى ا تنظر المثال فيو .تحته داخال   المشکل فرضت الذي الجنس ذلک تحت

 .سوائل کلها ان باعتبار ماء غير أو ماء کانت سواء السوائل افراد

 نبي العقل حرکة أي (الدائرية الحرکة) هوو الرابعالى  ننتقل هناو

 لمفکرا نجح فان تفکير کل في دائما   أهمهاو الدوار اشق هوو .المعلومات

 يدور نهمکا في بقي وال العلم حصول به الذي الخير الدورالى  انتقل فيه

 بين الدائرية الحرکة هذهو .جدوي غير من المعلومات بين نفسهعلى 

 الذي الجنس افراد مجاميع الفکر يالحظ أن هي الطريقة هذه في المعلومات

 مجموعة المجهول فألفراد مجموعة مجموعة فيفرزها المشکل تحته دخل

 فيو .الفراد من مجموعة واحد کل الخري الجنس أنواع من لغيرهو

 .آخرها الى الدهنو اللبنو الزئبقو الماء:  السوائل مجاميع يالحظ المثال

 عةمجمو به تمتاز ما عرفلي دقيقة مالحظة مالحظتها في يبدأ ذلک عندو

 بحسب أو الخري المجاميع عن حقيقتهاو ذاتها بحسب المشکل أفراد

 في فاليعر التجربةو الدقيق الفحص من هنا بد ول. بها الخاصة عوارضها

 من رهغي عن الماء بها يمتاز التي العرضية أو الذاتية الخصوصية المثال

 ول .الطبيعية اجزائه في وأ ثقلهو وزنه في أو طعمهو لونه في السوائل

 بشرالو .علومهمو العلماءو الناس بتجارب الستعانة عن الباحث يستغني

 الشياء تقسيم في بفطرتهم اهتموا القسمة مبحث أول في قلنا کما القديم من

 بعض عن بعضها النواع تمييزو
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 التي العلمية ثروتنا هي قيمة معلومات الطويل الزمن بمرور لهم فحصلت

 التعديل هو الشأن هذا في البحث من نستطيعه ما کلو .أسالفنا من رثناهاو

 يهتد لم التي النواع من الکنوز بعض واکتشاف الثروة هذه في التنقيحو

 .المعارف تقدمو الزمن مرورعلى  السابقون اليها

 رفع بأن (الدائرية الحرکة) الدور هذا في ينجح أن الفکر استطاع فإن

 ييزا  تم يميزه ما عرف أو فصله عرف أي ذاتيا   تمييزا   لالمجهو يميز ما

 معني يحلل أن استطاع انه ذلک معني فان خاصته عرف أي عرضيا  

 لحدا عنده فيکمل عقليا   تحليال   خاصةو جنس أو فصلو جنسالى  المجهول

 في الماء رفع لو کما. التحليل اليه انتهي مما بتأليفه التام الرسم او التام

 نوعي قلث له انه او رائحة ول طعم ول له لون ل بطبعه سائل أنهب المثال

 .حي شيء کل قوام انه أو مخصوص

 لدوراالى  انتهي قد عقله ان عقله ان عنده الرسم أو الحد کمال معنيو

 .لالمجهوالى  المعلوم من العقل حرکة أي (الراجعة الحرکة) هوو الخير

 .المجهول تحصيل من لغايةاالى  بالوصول التفکير ينتهي عندهاو

 القسمة في سابقا   ببيانه وعدناک الذي العقلي التحليل معني اتضح بهذاو

 عدب انه أي المتبايناتو المتشارکات باعتبار يکون انما هوو الطبيعية

 أنواعا   فقل أو مجاميع يوزعهاو يفرزها بالجنس المتشارکات مالحظة

 نسالج العملية هذه من تخرجفيس المتباينة المميزات من فيها ما بحسب

 بذلک فکنت الرسم مفردات الخاصةو الجنس او الحد مفردات الفصلو

 مفرداتهالى  تعريفه المراد المفهوم حللت

 من کنت اذا فيما فرضناه الرابع الدور في المتقدم الکالم ان:  (تنبيه)

 لا بحاجة تکن فلم القريب جنسه عرفت المشکل نوع عرفت لما المر اول

 .الجنس ذلک في معه المشترکة النواع عن مميزاته عن للبحث

 جوهرل الماء ان عرفت کأن العالي جنسه فقط عرفت قد کنت لو اما

 أن لتعرف (أوال  ) تفحص أن لبد المعرفة لک تکمل أن ألجل فانک غير

 أي من المشکل
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على  خواصها أو بفصولها بعض عن بعضها بتمييز المتوسطة الجناس

 .جسم أي ابعاد ذو جوهر الماء ان تعرف حتي السابقة التحليلية لعمليةا نحو

 لقريبةا الجناس أي من لتعرفه أخري تحليلية بعملية (ثانيا  ) تفحص ثم

 عن زهلتمي التحليلية العملية بتلک (ثالثا  ) تفحص ثم سائل انه فتعرف هو

 عندک لففيتأ حي شيء کل قوام بأنه او مثال   النوعي بثقله الخري السوائل

 (حي شيء کل قوام سائل أبعاد ذو جوهر) مثال   النحو هذاعلى  الماء تعريف

على  مقتصرا   (حي شيء کل قوام سائل) فتقول ذلک عن تکتفي أن يجوزو

 .القريب الجنس

 تتحليال عدة عن عبارة هي التي التحليل من الطويلة الطريقة هذهو

 باحثال يعرف يکن ولم تسلسلةم الجناس کانت اذا النسان اليها يلتجيء

 ناهاورث التي البشر تحليالت ولکن. العالي الجنس في ال المجهول دخول

 حتاجن فال العالية الجناسالى  ارجاعها عن المجهولت أکثر في تغنينا

 .رهغي عن المجهول به يمتاز ما به لنعرف واحد لتحليل ال الکثرعلى 

 فال المتوسط أو العالي الجنس بمعرفة تستغني أن لک يجوز أنهعلى 

 مما عداه ما جميع عن المشکل لتميز للتحليل واحدة عملية ال تجري

 ل العملية هذه أن غير المتوسط أو العاي الجنس ذلک في معه يشترک

 .ناقصا   رسما   أو ناقصا   حدا   ال تعطينا
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 الثنائية المنطقية القسمة طريقة

 وردو المشکل مواجهة دور أي ولينال الدورين من النتهاء بعد انک

 .بقةالسا عن تختلف التفکير من أخري طريقةالى  تعمد أن لک نوعه معرفة

 ثم جنسال ذلک في المشترکة الفرادالى  فيها النظرة کانت السابقة فان

 .المجهول يميز ما لستخراج بعض عن بعضها تمييزها

 طقيةالمن بالقسمة فتفسمه عرفته الذي الجنسالى  تتحرک فانک هذه أما

 ضيا  عر أو تيا  ذا تمييزا   المجهول يميز بما الثبات:  نفيو اثباتالى  الثنائية

 ثالم في فنقول القريب الجنس المعروف کان اذا ذلکو .عداه بما النفيو

 خرجفتست (غيره اماو اللون عديم اما السائل):  سائل انه عرف الذي الماء

 .کلها الثالث الحرکات لديک تحصلو مالتا الرسم أو التام الحد بذلک

 فانک المتوسط أو العالي الجنس هو عرفته الذي الجنس کان لو أما

 العرضية أو الذاتية المميزات بحسب فتقسمه مثال   العالي الجنس أول   تأخذ

 تقسيمال يصل أنالى  الول بالتقسيم حصلته الذي المتوسط الجنس تقسم ثم

 للجوهر ةالثنائي القسمة في به مثلنا الذي لنحواعلى  السافلة النواعالى 

 ياتذات جميع بذلک فتعرف الترتيبعلى  معلومة کلها الفصول تصير بهذاو

 .التفصيلعلى  المجهول
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 تمرينات

 القسمةو التعريفعلى 

 : کان ان الخطأ وجوه من فيها ما بينو اآلتية التعريفات انقد (1)

 يبيض حيوان:  الطائرـ  أ

 مغذية سائلة مادة:  اللبن و ـ

 بشري حيوان:  النسانـ  ب

 آحاد من مجتمعة کثرة:  العددـ  ز

 القلب في يقذف نور:  العلمـ  ج

 مفيد سائل:  الماءـ  ح

 شيء خلفه الذي:  القدامـ  د

 منير سماوي جرم:  الکوکبـ  ط

 الزوايا قائم رباعي شکل:  المربعـ  هـ

 العين الثابت:  الوجودـ  ي

 يف الشيء صورة حصول) بأنه العلم تعريف التعريف انواع أي من (2)

 هو حين معناه جزءعلى  لفظه جزء دل ما) بأنه المرکب تعريفو (العقل

 .ل أم فيها مذکورا   الجنس کان اذا ما بينو (.جزء

 تعريفو (مفرد قول) بأنها الکلمة تعريف التعريف انواع أي من (3)

 (.بالکذو الصدق يحتمل قول) بأنه الخبر

 .ردمف لمعني وضع لفظـ  أ:  تعريفات بعدة الکلمة النحويون عرف (4)

 .مفرد موضوع لفظـ  ب

 .مفرد قولـ  ج

 .مفردـ  د

 .کان ان احدها في والخلل واحسنها أولها اذکرو بينها فقارن

 هل لکنو قطعا   فاسد التعريف فهذا (ولد له من) بأنه الب عرفنا لو (5)

 منه ميلز کان واذاـ  الدور؟ منه يلزم تري هلو ؟فساده جهة أية من تعرف

 ذلک؟ تعلل ان تستطيع فهل يلزم أول الدور

 المقابل المطلق اللفظ تعريفعلى  الصوليين بعض اعترض (6)

 ول مطرد غير تعريف انه فقال (جنسه في شايععلى  دل ما) بأنه للمقيد

 .الجمالى عل أساسه من العتراض هذا لرد الطريق تعرف فهل منعکس

 !نفتفطِّ  الجواب عليک يسهل يسمي ماذا التعريف هذا ان حققت اذا انتو

 مجموع أو صفة) بأنه الفصل تعريف للمنطق حديث کتاب في جاء (7)

 الحقائق من غيرها أفراد من واحدة حقيقة أفراد تتمي ز بها کلية صفات

 ام ضوءى عل فيه الخلل وجوه اذکرو انقده (.واحد جنس في معها المشترکة

 .التعريف شروطو الفصل تعريف في درسته
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 (والتالمحم) يسميها ارسطو کان الخمسة بالکليات نسميها التي ان (8)

 مؤلفي بعض فاعترضه الخمسة أحد من يکون أن بد ل المحمول ان عندهو

 ل نهل المحمولت أنواع جميع تحتوي ل الخمسة هذه بأن الحديث المنطق

 (.االنسان هو شرالب) مثل فيه يدخل

 بحث في درسته ما ضوءعلى  العتراض هذا عن تجيب ان فالمطلوب

 .ارسطو اليه ذهب ما صواب بينو (.انواعهو الحمل)

 اللذان ظاناللف) بانهما المتقابلين اللفظين المتقدم البعض هذا عرفو (9)

 في درسته ما ضوءعلى  انقده (.واحد آن في واحد شيءعلى  يصدقان ال

 .التعريف شروطو تقابلال بحث

 الکلمة تعريف لستخراج العقلي التحليل بطريقة تفکر کيف (10)

 .المربعو والمثلث المفردو

 ةتار الفصل تعريف الثنائية المنطقية القسمة بطريقة استخرج (11)

 .أخري النوعو

لية تفصي( فرق بين القسمة العقلية وبين الستقرائية في القسمات ال12)

 ان الدليل على ذلك :اآلتية مع بي

 أ ـ قسمة فصول السنة الى ربيع وصيف وخريف وشتاء.

ب ـ قسمة اوقات اليوم الى فجر وصبح وضحى وظهر وعصر 

 واصيل وعشاء وعتمة.
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 .أمرو مضارعو ماضالى  الفعل قسمةـ  ج

 .معرفةو نکرةالى  السم قسمةـ  د

 .مجرورو منصوبو مرفوعالى  السم قسمةـ  هـ

 .اباحةو کراهةو استحبابو حرمةو وجوبالى  حکمال قمسة و ـ

 .محرمو مکروهو مستحبو واجبالى  الصوم قسمةـ  ز

 .رباعيةو ثالثيةو ثنائيةالى  الصالة قسمةـ  ح

 .افرادو قرانو تمتعالى  الحج قسمةـ  ط

 .منکسرو منحنو مستقيمالى  الخط قسمةـ  ي

 منها استخرجو ثنائية قسمةالى  القسمات هذه من يمکن ما اقلب ثم

 .القلعلى  خمسة واختر القسام لبعض ريفات بعض
 انتهى الجزء االول
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 المنطق

 بقلم

 المغفور له المجتهد المجدد

د رضا المظفر  الشيخ محم 

 الثاني الجزء

 التصديقات
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 احکامهاو القضايا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 : فصالن فيهو

 القضايا:  االول الفصل

 القضية

 بأنه يةالقض أو الخبر عرفناو القضية هو الخبر ان الول بابال في تقدم
 (.الکذب أو بالصدق نصفه أن يصح الذي التام المرکب)

 الخبر:  التام نوعي يشمل (قريب جنس) هو التام المرکب:  قولناو

 قبالصد الوصف لن النشاء بها يخرج (خاصة) التعريف باقيو النشاءو

 ريفالتع فهذا. هناک فصلناه کما به مختصةال الخبر عوارض من الکذب أو

 .التام بالرسم تعريف

 لقضيةا:  فنقول (لذاته) کلمة عليه نزيد دقيقا التعريف يکون ان ألجلو

 .لذاته الکذب أو بالصدق نصفه أن يصح الذي التام المرکب هي

 فانه فائدة القيد لهذاو .النشاء تعريف في (لذاته) کلمة زيادة ينبغي کذاو

 النشاءات بعض يشمل للخبر الول التعريف ان فيظن غافل توهمي قد

 .جامعا يکون فال النشاء تعريف من البعض هذا يخرجو مانعا فاليکون

 کما الکذبو بالصدق توصف قد النشاءات بعض ان الظن هذا سببو

 نسانا تمني او الفقير سؤال الغني سأل أو يعلمه شيء عن شخص استفهم لو

 مستفهملل نقول الوقت عين فيو بالکذب نرميهم هؤلء فان له واجد هو شيئا

 المعلوم منو .صادقون انهم اليائس الفاقد المتمنيو الفقير السائلو الجاهل

 .النشاء أقسام من التمنيو بالسؤال الطلبو الستفهام أن

 أن جدن لننا الظن هذا يرتفع اشباههاو المثلة هذه دققنا اذا ولکنا

 اجةح عن ال يکون ل السؤالو جهل عن ال يکون ل حقيقيال الستفهام

 اللتزامية بالدللة تدل النشاءات فهذه يأسو فقدان عن ال يکون ل التمنيو

 ليهع المدلول الخبر فيکون اليأس او الحاجة أو الجهل عن الخبارعلى 

 هو باللتزام
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 .النشاء ذات ل الکذب أو بالصدق الموصوف

 ولکن النشاءات هذه يشمل ل نفسه حد في للخبر ولال فالتعريف

 هذه لن (لذاته) کلمة نضيف لاللتباس دفعا بذلک التصريح ألجل

 الوصف هذا فليس الکذب أو بالصدق اتصفت لئن المذکورة النشاءات

 .اللتزامية مداليلها ألجل بل لذاتها
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 القضية أقسام

 : شرطيةو حملي ة:  القضية

 ذبالکا ممدوح الصدق محرم الربا معدن الحديد:  ثلم (الحملية)ـ  1

 .يسود ل البخيل بمؤتمن ليس

 ينهماب نسبةو طرفان لها منها قضية کل أن:  نجد المثلة هذه بتدقيقو

 حادالت نفي أو لالول الثاني ثبوتو الطرفين اتحاد النسبة هذه معنيو

 (ذاک ليس ذاه) أو (ذاک هذا) ان معناها:  نقول بالختصارو .الثبوتو

 : بأنها الحملية تعريف فيصح

 عنه نفية او لشيء شيء بثبوت فيها حکم ما

 : مثل (الشرطية)ـ  2

 .موجود فالنهار الشمس أشرقت اذا

 .أمينا کان نماما النسان کان اذا ليسو

 .مرکبا أو مفردا يکون ان إما اللفظ:  مثلو

 .شاعرا او کاتبا يکون ان اما النسان وليس

 اهمو طرفان لها منها قضية کل ان:  نجد القضايا هذه حظةمال عندو

 ولناق لکان (الجزاء فاء) و (اذا) لول الول المثال ففي. بالصل قضيتان

 ةالمثل باقي هکذاو (.موجود النهار) کذاو بنفسه خبرا (الشمس اشرقت)

 قضية جعلهما اآلخرالى  احدهما نسبو الخبرين بين المتکلم جمع لما ولکن

 السکوت يصح خبرا منهما کل کون من عليه کانا عما أخرجهماو احدةو

 تقدم اکم ناقصا مرکبا يعد فانه سکتو (... الشمس اشرقت) قال لو فانه عليه

 .المرکب بحث في
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 التحادو الثبوت نسبة هي فليست بالصل الخبرين بين النسبة هذه أماو

 التصاحبو التصال سبةن اما هي بل القضايا بين اتحاد ل لن کالحملية

 اماو الولين کالمثالين ذلک نفي أو الولعلى  الثاني تعليق أي التعليقو

 .األخيرين کالمثالين ذلک نفي أو التباينو النفصالو التعاند نسبة

 : أمور عدة نستنتج أن نستطيع تقدم ما جميع منو

 ينب ةنسب بوجود فيها ماحکم) بأنها الشرطية القضية تعريف:  (االول)

 (.وجودها ال او اخريو قضية

 منفصلةو متصلة:  الشرطية

 : النسبة ألن منفصلةو متصلةالى  تنقسم الشرطية ان:  (الثاني)

 ريالخعلى  احداهما تعليقو القضيتين بين التصال هي کانت انـ  1

 (.بالمتصلة) المسماة فهي الولين کالمثالين ذلک نفي أو

 نکالمثالي ذلک نفي أو بينهما العنادو النفصال هي کانت انو ـ 2

 (.بالمنفصلة) المسماة فهي الخيرين

 السالبةو الموجبة

 أو متصلة أو حملية کانت سواء اقسامها بجميع القضية ان:  (الثالث)

 : فيها الحکم ألن سالبةو موجبة:  الي تنقسم منفصلة

 (.موجبة) فهي النفصال او التصال أو الحمل بنسبة کان انـ  1

 (.سالبة) فهي النفصال او التصال او الحمل بسلب کان انو ـ 2

 ةمنفصل او متصلة او حملية تسمي أن السالبة حق من فليس هذاعلى و

 اله تشبيها ولکن النفصال سلب أو التصال سلب او الحمل سلب ألنها

 .باسمها سميت بالموجبة

 (فکي) بـ يسأل لنه (القضية کيف) السلبو اليجاب ىيسمو

 .عدمهو الثبوت عن الستفهامية
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 القضية أجزاء

 جزاءا ثالثة قضية کل ففي عليهو نسبةو طرفان لها قضية کل ان:  قلنا

 : الحملية ففي

 (.موضوعا) يسميو عليه المحکوم:  الول الطرف

 (.محموال) يسميو به المحکوم:  الثاني الطرف

 (رابطة) يسمي عليها الدالو : النسبة

 : الشرطية فيو

 (.مقدما) يسمي:  الول الطرف

 (.تاليا) يسمي:  الثاني الطرفو

 (.رابطة) يسمي:  النسبةعلى  الدالو

 غير لنها تالياو مقدما تسمي أن المنفصلة أطراف حق من ليسو

 ول ياتالو مقدما منها شئت أيا تجعل أن لک فان کالمتصلة بالطبع متميزة

على  العطف نحو فعلي کبذل سميت انما ولکن فيها المعني يتفاوت

 أو تصلةالم او الحملية الموجبة باسم السالبة سميت کما لها تبعا المتصلة

 .المنفصلة
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 الموضوع باعتبار القضية أقسام

 محصورةو مهملةو طبيعيةو شخصيِّة:  الحملية

 جزئيةو کليِّة:  المحصورة

 طيةالشر بتقسيم نتبعه ثم للحملية الموضوع باعتبار بالتقسيم نبتدئ

 : فنقول

 يف المذکورة الربعة القسامالى  الموضوع باعتبار الحملية تنقسم

 : کليا أو حقيقيا جزئيا يکون ان اما الموضوع ألن العنوان

:  مثل (مخصوصة) و (شخصية) القضية سميت جزئيا کان فإنـ  أ

 لعراقا عاصمة بغداد. الرابع القرن مجدد المفيد الشيخ. هللا رسول محمد

 .بخير يبشر ل العصر هذا. بشاعر ليس هو. عالم أنت

 القضية حالة کل في تسمي حالت ثالث ففيه کليا کان انو ـ ب

 : فانه مخصوص باسم عليه المشتملة

 وه بما الکلي الموضوع نفسعلى  القضية في الحکم يکون أن اماـ  1

 الى الحکم رجوع تقدير يصح ل وجهعلى  أفراده عن النظر غض مع کلي

 حيث نم الطبيعة نفسعلى  فيها الحکم لن (طبيعية) تسمي فالقضية ادالفر

 الضاحک. جنس الحيوان .فصل الناطق. نوع النسان:  مثل کلية هي

الى  ارجاعه يصح ل المثلة هذه في الحکم ان تري فانک هکذاو ... خاصة

 .خاصة ول جنسا ول فصال ول نوعا ليس الفرد لن الموضوع أفراد

 ونيک بان أفراده بمالحظة الکليعلى  فيها الحکم يکون أن اامو ـ 2

 في الحکم
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 فيه يبين لم أنه إل لها مرآةو عنوانا جعل الکليو الفرادالى  راجعا الحقيقة

 بيان لهمال (مهملة) تسمي فالقضية بعضها ول جميعها ل الفراد کمية

 ليس. خادمهم القوم رئيس. خسر في النسان:  مثل الموضوع افراد کمية

 .. يکذب ل المؤمن. العذل سرعة العدل من

 تحت ما لجميع عام الحکم دنعلى  دللة المثلة هذه في ليس فانه

 .عام غير أو الموضوع

 کان نفا»:  المهملة بيان بعد الشارات في الرئيس الشيخ قال (تنبيه)

 صاصيتخ يوجب التنوين ادخالو شرکةو تعميما يوجب الالمو اللف ادخال

 لکذ في الحق أماو .أخري لغة في ذلک وليطلب العرب لغة في مهملة فال

 غةل في المهملة وجود الحقو .«... بغيرها نخالطها ول النحو فلصناعة

 وجودها حيث من الطبيعة نفسالى  بها فيشار للحقيقة الالم کانت اذا العرب

 انتک اذا عمن. البعض أو الجميع ارادةعلى  دللة دون من مصاديقها في

 يرجع أمر هذاو .الحوال قرائن من ذلک يفهمو .العموم تفيد فانها للجنس

 .البالغة علومو النحو کتبالى  فيه

 بقةکالسا أفراده حظة بمال الکليعلى  فيها الحکم يکون أن اماو ـ 3

 ميتس فالقضية بعضا أو جميعا اما القضية في مبينة أفراده کمية ولکن

رةم) تسميو (محصورة)  يال الفراد کمية بمالحظة تنقسم هيو .أيضا (سو 

: 

. عصومم امام کل:  مثل الفراد جميععلى  الحکم کان اذا:  (کلية)ـ  أ

 .اردي الدار مافي. بنافع الجهل من لشيء. محرم ربا کل. طاهر ماء کل

 اسالن بعض:  مثل الفراد بعضعلى  الحکم کان اذا:  (جزئية) و ـ ب

. بمؤمنين حرصت ولو الناس أکثر ماو .الشکور عبادي نم قليل. يکذبون

 .أکالت منعت أکلة رب. عالما انسان کل ليس

 بالمحصورات اال اعتبار ال

 راتالمحصو هي بها يعتدو المنطقي عنها يبحث التي المعتبرة القضايا

 : البيانالى  يحتاج ما هذاو .القسام باقي من غيرها دون
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 في لها شأن فال عامة قوانين المنطق مسائل فالن (الشخصية) أما

 .فيها عموم ل التي الشخصية القضايا

 ينتقن فيه ليس فيها الحکم لن الشخصية بحکم فهي (الطبيعية) أماو

 أن غير من هو بما المفهوم نفسعلى  قلنا کما الحکم انماو عامة قاعدة

 فيه مموع ل الشخصي کالمعني العتبار بهذا هوو .بأفراده مساس له يکون

 ليس دهأفرا من کال ألن. فيه عموم ل (نوع االنسان) مثال في النسان فان

 .بنوع

 نأ يجوز فيها الحکم لن ذلکو الجزئية قوة في فهي (المهملة) أماو

 اآلخر البعض دون بعضهاالى  يرجع أن ويجوز الفراد جميعالى  يرجع

 ميةک القضية هذه يف يبين لم اذا فانه (خادمهم القوم رئيس):  تقول کما

 بمارو .لقومه کخادم يکون أن يجب قوم رئيس کل ان تحتمل فانک الفراد

 فقد قوم رئيس عليه يصدق من لکل عام غير القائل من الحکم هذا کان

 الکعلى و .منهم مستمدة قوته تکون ل اذ قومه عن مستغنيا رئيس يکون

 يف کان اذا الحکم نل (لهم کخدم لقومهم الرؤساء بعض) يصدق التقديرين

 سکوتم فهو اآلخر البعض أما قطعا الحکم هذا له البعض فان للکل الواقع

 .البعضعلى  حکم فقد للبعض الواقع في کان اذاو .عنه

 ما ال بالجزئية نعني ول. قطعا التقديرين کالعلى  صادقة الجزئية اذن

 ول فيبن الباقي البعضالى  نظر دون من الفراد بعضعلى  فيها حکم

 نع سالکتة لنها صادقة فهي (حيوان االنسان بعض) قلت اذا فانک. اثبات

 نسانال بعض ان شک ول. يعمه ل الحکم أنعلى  تدليل فال اآلخر البعض

 نهع مسکوت ولکنه حيوانا أيضا الواقع في الباقي البعض کان انو حيوان

 .القضية في

 کلية کانت سواء اصةخ المحصورات هي المعتبرة القضايا کانت اذاو

الى  المعتبرة القضايا ارتقت کيفها القضية (کم) مع روعي فاذا جزئية أو

 السالبة. الجزئية الموجبة. الکلية السالبة. الکلية الموجبة:  أنواع أربعة

 الجزئية
__________________ 

ة التي تفهاميبتشديد الميم مأخوذة من كم الس (كم القضية)( كلية القضية وجزئيتها يسمى 1)

 بتشديد الميم. (كمية)يسأل بها عن المقدار. والمصدر 
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 الفاظهو السور

 سور) الموضوع أفراد کميةعلى  الدال اللفظ يسمي الفاظهو السور

 هذه سميت لذاو .يحصرهاو يحدها الذي البلد بسور له تشبيها (القضية

 خاص سور الربع المحصورات من ولکل (.مسورة)و (محصورة) القضايا

 : بها

. .. اقالستغر لم. کافة. عامة. جميع. کل:  (الکلية الموجبة سور)ـ  1

 أفراد لجميع المحمول ثبوتعلى  تدل التي اللفاظ من غيرهاالى 

 .الموضوع

. .. لنفيا سياق في النکرة .واحد ل .شيء ل:  (الکلية السالبة سور)ـ  2

 أفراد جميع عن لالمحمو سلبعلى  الدالة اللفاظ من غيرهاالى 

 .الموضوع

. .. اقلم. ربما. قليل. کثير. واحد. بعض:  (الجزئية الموجبة سور)ـ  3

 .الموضوع أفراد لبعض المحمول ثبوتعلى  يدل مما غيرهاالى 

 ما .کل ليس. ليس. .. بعض .بعض ليس:  (الجزئية السالبة سور)ـ  4

 .الموضوع رادأف بعض عن المحمول سلبعلى  يدل مما غيرها أو. .. کل

 : يلي کما خاص برمز قضية کل لسور نرمز لالختصار طلباو

 الکلية للموجبة:  (کل)

 الکلية للسالبة:  (ال)

 الجزئية للموجبة:  (ع)

 الجزئية للسالبة:  (س)

 فتکون (حـ) بحرف للمحمولو (ب) بحرف للموضوع دائما رمزنا اذو

 : يلي کما الربع المحصورات رموز

 الکلية الموجبة ............ حـ ب کل

 الکلية السالبة ............. حـ ب ل
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 الجزئية الموجبة ............ حـ ب ع

 الجزئية السالبة ............ حـ ب س

 الشرطيه تقسيم

 محصورهو مهملهو شخصيهالى 

 باعتبار السابقة الربعة القسامالى  تنقسم الحملية أن لحظنا

 ضوعالمو باعتبار ل ولکن التقسيم ذلک يشبه تقسيم للشرطيةو .موضوعها

 أو الزمالت فيها يقع التي الزمانو الحوال باعتبار بل لها موضوع ل اذ

 .العناد

 ملةمه شخصية:  فقط أقسام ثالثةالى  العتبار بهذا الشرطية فتنقسم

 وضوعالم باعتبار ال تکون ل التي الطبيعية اقسامها من ليسو .محصورة

 .الذهن في موجود هوممف هو بما

 في مانفيه او التنافي أو بالتصال فيها حکم ما هيو : (الشخصية)ـ  1

 .کذلک معين حال او شخصي معين زمن

 ءالسما مطرت اذا. عليه أسلم فال غاضباعلى  جاء ان المتصلة مثال

 شغولم فانه اآلن حاضرا المدرس کان اذا ليس. الدار من أخرج فال اليوم

 .بالدرس

 ان إماو .الثانية أو الواحدة اآلن الساعة تکون أن اما المنفصلة مثال

 هوو بالطال يکون أن اما ليس. مستيقظا او نائما البيت في هوو زيد يکون

 .الدرس في أو واقفا المدرسة في

 في مارفعه او التنافي أو بالتصال فيها حکم ما هيو : (المهملة)ـ  2

 أو الزمانو الحوال ومعمالى  نظر دون من ما زمان أو حال

 .خصوصهما

 کان اذا يسل .النجاسة بمالقاة ينفعل فال کرا الماء بلغ اذا المتصلة مثال

 .محمودا کان کاذبا النسان

 کيون أن اما ليس. سالبة أو موجبة تکون ان اما القضية المنفصلة مثال

 .ذهبا أو معدنا الشيء
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 أو کال اوقاتهو الحکم الأحو کمية فيها بين ما هيو : (المحصورة)ـ  3

 : کالحملية قسمينعلى  هيو بعضا

 يعجم يشمل فيها رفعه أو الحکم اثبات کان اذا هيو : (الکلية)ـ  أ

 .الوقات أو الحوال

 سالکة کانت الفضيلةعلى  حريصة المة کانت کلما المتصلة مثال

 الشدائد على صبورا النسان کان اذا البتة ليس او أبدا ليس. السعادة سبيل

 .أعماله في موفق غير کان

 يسل. فردا أو زوجا الصحيح العدد يکون أن اما دائما المنفصلة مثال

على  مةللقس قابال او زوجا الصحيح العدد يکون أن اما البته ليس او أبدا

 .اثنين

 ضبع في يختص فيها رفعه أو الحکم اثبات کان اذا:  (الجزئية)ـ  ب

 .قاتالوو الحوال من معين غير

 لماک ليسو .سعيدا کان عالما النسان کان اذا يکون قد المتصلة مثال

 .أعماله في ناجحا کان حازما النسان کان

 ذلکو) جالسا أو مستلقيا النسان يکون أن اما يکون قد المنفصلة مثال

 يکون نأ اما يکون ل قد (.الوقوف يمکنه ال اذ مثال السيارة في يکون عندما

 (.منتصبا الوقوف يمکنه عندما ذلکو) جالسا أو قيامستل النسان

 الشرطيه في السور

 الشرطية في أما. الموضوع أفراد کميةعلى  يدل الحملية في السور

 من ولکل. خصوصها أو الزمانو الحوال عمومعلى  فدللته

 : کالحملية بها يختص سور الربع المحصورات

 .ةالمتصل في نحوهاو .متي .مهما. کلما:  (الکلية الموجبة سور)ـ  1

 .المنفصلة في دائماو
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 المتصلة في. البتة ليس. أبدا ليس:  (الکلية السالبة سور)ـ  2

 .المنفصلةو

 .فيهما يکون قد:  (الجزئية الموجبة سور)ـ  3

 لمتصلةا في کلما ليسو .فيهما يکون ل قد:  (الجزئية السالبة سور)ـ  4

 .خاصة
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 الحملية تقسيمات

 : دتمهي

 ارباعتبو سالبةو موجبةالى  الکيف باعتبار تنقسم الحملية ان تقدم

 کليةالى  المحصورةو محصورةو مهملةو طبيعيةو شخصيةالى  الموضوع

 .تقدم کما الجملة في فيها الشرطية تشارکها تقسيمات هذهو .جزئيةو

:  هيو بالحملية الخاصة التقسيمات عن الفصل هذا في نبحث اآلنو

 (ياثان) تقسيمهاو .الموجبة في موضوعها وجود باعتبار (اوال) تقسيمها

 بارباعت (ثالثا) تقسيمهاو .عدولهماو المحمولو الموضوع تحصيل باعتبار

 : ثالثة تقسيمات فهذه. النسبة جهة

 الحقيقية .الخارجية .الذهنيةـ  1

 ثبوت أن شک ول لشيء شيء ثبوت أفادت ما هي الموجبة الحملية ان

 الموجبة الحملية في الموضوع ان أي له المثبت لثبوت فرع لشيء شيء

 يکون ان لول اذ له المحمول ثبوت فرض قبل موجودا يفرض أن يجب

 ثم العرش) المثل في يقولون کما شيء له يثبت أن أمکن لما موجودا

 معو موجود غير (قائم سعيد) مثل في سعيد يکون أن يمکن فال (.النقش

 .القيام له يثبت ذلک

 لن موضوعها وجود تستدعي ل فانها السالبة ذلک من العکسعلى و

 فاءبانت السالبة تصدق) قالوا لذاو .شيء کل عنه يسلب أن يقبل المعدوم

 ينم ولم يشرب ولم يأکل لم مريم بن عيسي اب» نحو فيصدق (.الموضوع

 الفيق طعاق الشياء هذه کل له تثبت فلم يوجد لم لنه «هکذاو ... يتکلم لمو

 (.الموضوع بانتفاء سالبة) السالبة هذه لمثل

 موضوعها وجود فرض من بد ل الموجبة ان البيان هذا من المقصودو

 صدقها في
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 .کاذبة کانت وال

 : موضوعها وجود ولکن

 اجتماع کل:  مثل (ذهنية) فتسمي فقط الذهن في يکون تارةـ  1

 مفهوم فان. الوجود کنمم ياقوت جبل کل. المثلين لجتماع مغاير النقيضين

 الحکم ولکن الخارج في موجودين غير الياقوت جبلو النقيضين اجتماع

 .الذهن في لهما ثابت

 في يالحظ وجهعلى  الخارج في موضوعها وجود يکون أخريو ـ 2

 نحو ثةالثال الزمنة أحد في منه المحققة الموجودة الفراد خصوص القضية

 المائلة الدور بعض. السالح حملعلى  مدرب المعکسر في جندي کل: 

 ذهه القضية تسميو .مجد المدرسة في طالب کل. هدمت البلد في لالنهدام
 (.خارجية)

لى ع الحکم ان بمعني الواقعو المر نفس في وجوده يکون ثالثةو ـ 3

 لم انو وجوده يفرض فکلما معا الوجود المقدرةو الوجود المحققة الفراد

 .الحکم ويشمله الموضوع في داخل فهو أصال يوجد

 قائم المثلث بعض. قائمتين يساوي زواياه مجموع مثلث کل:  نحو

 .طاهر ماء کل. العالي للتعليم قابل انسان کل. الزاوية

 أفراد من للموضوع يفرض ما کل ان المثلة هذه في تري فانک

 فيه تدخل (الوجود مقدرة ولکنها معدومة أو بالفعل موجودة کانت سواء)

 (.حقيقية) هذه القضية تسميو .وجودها عند حکمه لها نويکو

 المحصنةو المعدولةـ  2

 أي بالفتح (محصال) شيئا يکون قد محمولها او الحملية القضية موضوع

 : مثل وجودية صفة أو. اسد .محمد .انسان:  مثل موجود شيءعلى  يدل

 .يتعلم .کريم .عادل .عالم

 حرفعلى  داخال أي عدولم شيئا محمولها أو موضوعها يکون وقد

 على السلب
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 ل. عالم ل. انسان ل:  مثل المحمول أو الموضوع من جزأ يکون وجه

 .بصير غير. کريم

 تنقسم عدولهاو المحمولو الموضوع تحصيل باعتبار فالقضية عليهو

 .معدولةو محصلة:  قسمينالى 

 کانت سواء محصال محمولهاو موضوعها ماکان:  (المحصلة)ـ  1

 محصلة) أيضا تسميو .نقيا ليس الهواء. نقي الهواء:  مثل سالبة أو جبةمو

 (.الطرفين

 معدول کالهما أو محمولها أو موضوعها کان ما:  (المعدولة)ـ  2

 مولالمح معدولة أو الموضوع معدولة تسميو .سالبة أو موجبة کانت سواء

 يقالو .هماکلي أو طرفيها أحدعلى  العدول دخول حسب الطرفين معدولة أو

 .المحمول او الموضوع:  اآلخر الطرف محصلة:  الطرفين احد لمعدولة

 غير کل. الرأي صائب غير هو عالم ل کل:  الطرفين معدولة مثال

 .الحياة في مخفق بغير هو ليس مجد

. فاسد غير هو الهواء:  الموضوع محصلة أو المحمول معدولة مثال

 .فاسد غير هو ليس الهواء

 .مستهان العالم غير:  المحمول محصلة أو الموضوع لةمعدو مثال

 .بسعيد ليس العالم غير

 تنبيه

 : المحمول محصلة السالبة عن المحمول معدولة تمتاز

 حمولالم بمعدولةو الحمل سلب بالسالبة المقصود فان:  المعني فيـ  1

 فيحمل المحمول من جزءا   المعدولة في السلب يکون أي السلب حمل

 .الموضوععلى  مسلوب هو بما المسلوب

 حرف عدب فيها الرابطة تجعل الرابطة تجعل السالبة فان:  اللفظ فيـ  2

 على لتدل السلب



143 
 

 حملعلى  لتدل السلب حرف قبل فيها الرابطة تجعل المعدويهو الحمل سلب

 .السلب

 .المعدولة في (غير) أو (ال)و السالبة في (ليس) تستعمل غالباو

 الخالصة :
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 الموجهاتـ  3

 : القضية مادة

 فسنو الواقع في تخلو ل فيه فالنسبة موضوعالى  نسب اذا محمول کل

 : (العقلية بالقسمة) ثالث حالت احدي من المر

 الموضوع لذات المحمول ثبوت ضرورة:  معناهو (.الوجوب)ـ  1

 انف الربعةالى  بالنسبة کالزوج عنه سلبه يمتنع وجهعلى  لها لزومهو

 رجيخ (الموضوع لذات) قولناو .زوج بانها تتصف ان يجب لذاتها ةالربع

 رللقم الحرکة ثبوت مثل الموضوع ذات عن خارج ألمر لزومه کان ما به

 عالقتهو الفلک وضع لسبب بل لذاته ل لزومها ولکن له لزمة فانها

 .بالرض

 يجبف الموضوع لذات المحمول ثبوت استحالة:  معناهو (.االمتناع)ـ  2

 ان يجوزل لذاتهما النقيضين فان النقيضينالى  بالنسبة کالجتماع عنه سلبه

 .يجتمعا

 عن خارج لمر امتناعه کان ما به يخرج (الموضوع لذات):  قولناو

. نائمال عن يمتنع التفکير فان النائم عن التفکير سلب مثل الموضوع ذات

 .للوعي فاقد لنه بل لذاته ل ولکن

 ضرورة في يشترکان المتناعو الوجوب ان تقدم مما يفهم (تنبيه)

 ضرورة المتناعو اليجاب ضرورة الوجوب أن في يفترقانو الحکم

 .السلب

 عالموضو لذات المحمول ثبوت يجب ل أنه:  معناهو (.االمکان)ـ  3

 ضرورة الضرورتين ان أي معا السلبو اليجاب فيجوز يمتنع ول

 ابليق عدميا معني المکان فيکون معا مسلوبتان السلب ضرورةو اليجاب

 ضرورةال سلب هو) بقولهم عنه يعبر لذاو الملکةو العدم تقابل الضرورتين

 .للقضية السلب طرفو اليجاب طرف أي (معا الطرفين عن
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 االمکان) مقابل في (الحقيقي االمکان) أو (الخاص االمکان):  له يقالو

 .الخاص المکان من أعم هو الذي (العام

 : العام االمکان

 أو اليجاب ضرورة الضرورتين احدي يقابل ما:  منه المقصودو

 ل واحدة ضرورة سلب ولکن الضرورة سلب معناه أيضا فهو السلب

 السلب طرف ان فمعناه (االيجاب ضرورة) سلب کان فاذا معا الضرورتين

 .ممکن اليجاب طرف ان فمعناه (السلب ضرورة) سلب کان اذاو ممکن

 رورةض ان فقل أو يمتنع ل انه أي الوجود ممکن الشيء هذا:  قيل فلو

 ل انه أي العدم ممکن الشيء هذا:  قيل اذاو مسلوبة (االمتناع هيو) السلب

 .مسلوبة (الوجوب هيو) اليجاب ضرورة ان فقل أو يجب

 (ابلالمق الطرف عن الضرورة سلب هو):  بقولهم الفالسفة عنه عبر لذاو

 ل قدو الضرورة سلب يکون فقد الموافق الطرف عن السکوت مع أي

 في لالمتداوو الناس عامة عند استعماله الشايع هو المکان هذاو .يکون

 اناامک کان اذا لنه الخاص المکان من أعم قلنا کما هوو .تعبيراتهم

 فانه للسلب امکانا کان اذاو الخاص المکانو الوجوب يشمل فانه لاليجاب

 .الخاص المکانو عالمتنا يشمل

 ممکن االنسان)و (الوجود ممکن هللا) قولهم اليجاب امکان مثال

 لمقابلا الطرف ان أي يمتنع ل الوجود ان المثالين في معناه فان (الوجود

 ل ممتنعا الوجود لکان ضروريا العدم کان لوو ضروريا ليس عدمه هوو

 نا فيحتمل .معلوم فغير الوجود ثبوت هوو الموافق الطرف اماو .ممکنا

 مثالال في کما واجبا أليکون يحتملو الول المثال في کما واجبا يکون

 مل کما الوجود ضروري ليس انه أي أيضا العدم ممکن يکون بأن الثاني

 المکان هنا فشمل الخاص بالمکان ممکنا فيکون العدم ضروري يکن

 .الخاص المکانو الوجوب العام

 االنسان)و (العدم ممکن الباري شريک):  مقوله السلب امکان مثال

 الطرف ان أي يجب ل الوجود ان المثالين في معناه فان (العدم ممکن

 وجوده هوو المقابل
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 ل ممتنعا عدمه کانو واجبا لکان ضروريا الوجود کان لوو ضروريا ليس

 يکون ان فيحتمل معلوم فغير العدم هوو الموافق الطرف اماو .ممکنا

 کما کذلک يکون أل يحتملو (الممتنع هوو) الول المثال في اکم ضروريا

 (الخاص باالمکان) الممکن هوو أيضا الوجود ممکن يکون بأن:  الثاني في

 .الخاص المکانو المتناع العام المکان هنا فشمل

 حالت من کلعلى  لالنطباق يصلح معني العام فالمکان هذاعلى و

 في بل ايقابله معني هو فليس المکانو متناعالو الوجوب:  الثالث النسبة

 المتناععلى  السلب فيو الخاص المکانو الوجوبعلى  يصدق اليجاب

 داهااح من يخلو ل التي للنسبة الثالث الحالت هذهو .الخاص المکانو

 أصول) و (العقود عناصر) ىتسمو (القضايا مواد) تسمي القضية واقع

 ماعلى  الجهات من معدود هوو عنها خارج مالعا المکانو (.الکيفيات

 .سيأتي

 القضية جهة

 .ثالثال الحالت تلک احدي عن تخرج ل التي القضية مادة معني تقدم

 (القضية جهة) قولهم هوو بالبحث المقصود هوو هنا آخر اصطالح لهمو

 نسبةال کيفية من يتصورو يفهم ما:  بها المقصود فان المادة غير الجهةو

 .القضية من العبارة تعطيه ما بحسب

 تلک يه المادة ان:  النسبة في کيفية منهما کال ان مع بينهما الفرقو

 المکان وا المتناع او الوجوب اما هي التي المر نفس في الواقعية النسبة

 تبينو تفهم فقد القضيةالى  النظر توجه مقام في تتصورو تفهم أن يجب ول

 يفهم ما خصوص فهي الجهة اماو .تبين ول تفهم ل قدو العبارة في

 کيفية نم شيء يفهم لم فاذا فيها النظر عند القضية نسبة کيفية من يتصورو

 ل هةالج أي هيو حينئذ لها جهة ل القضية ان أي مفقودة فالجهة النسبة

 .تطابقها ل وقد تطابقها فقد الواقعية للمادة مطابقة تکون أن يجب

 هي الواقعية المادة فان (بالضرورة وانحي االنسان):  قلت فاذا

 الضرورة
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 بتعبيرو المادة الجهة المثال هذا في طابقت فقد الضرورة أيضا فيها الجهةو

 .القضية هذه في بنفسها بينتو فهمت قد الواقعية المادة إن آخر

 في لمادةا فان (حيوانا يکون ان يمکن االنسان):  المثال في قلت اذا اماو

 بيرالتع بتبدل يتبدل ل الواقع لن تتبدل ل الضرورة يه القضية هذه

 متصورالو المفهوم هو فانه العام المکان هي هنا الجهة ولکن. الدراکو

 وبالوج يتناول اليجاب طرف في لنه المادة يطابق ل هوو القضية من

 کما الضرورة هي واقعا المادة تکون ان فيجوز تقدم کما الخاص والمکان

 کذاه القضية کانت لو کما الخاص المکان هي تکون ان يجوزو ثالالم في
 (.کاتبا يکون ان يمکن االنسان)

 جهةالو الضرورة هي المادة فان (دائما حيوان االنسان) قلت لو هکذاو

 کانبالم الممکن لن الخاص المکانو الوجود مع يصدق الذي الدوام هي

 طابقت فلم العين کزرقةو مثال القمر کحرکة الثبوت دائم يکون قد الخاص

 .هنا المادة الجهة

هة) تسمي النسبة کيفية فيها بين التي القضية ان ثم  اسم بصيغة (موج 

 .(موجهة غير) أو (مطلقة) تسمي الکيفية بيان فيها أهمل ماو .المفعول

 فال ةالماد تطابق ان يجب ل الجهة ان قلنا اذ انا يعلم ان يجب مماو

على  هال مناقضة کانت فلو تناقضها أل يجب بل تناقضها ان يجوز انه نعني

 دوام لجهةا کانتو مثال المتناع هي المادة کانت لو کما معها تجتمع ل وجه

 .کاذبة تکون القضية فان امکانه أو الثبوت

 جهتها تکون أل الموجهة القضية صدق شروط من ان هذا من فيفهم

 .الواقعية لمادتها مناقضة

 جهاتالمو أنواع

 .مرکبةو بسيطة:  الي الموجهة تنقسم

 جبةمو احداهما بسيطتين موجهتين قضيتينالى  انحلت ما:  (المرکبة)و

 فهافخال البسيطة اما. بيانها سيأتيو مرکبة سميت لذاو .سالبة الخريو

 ل هيو
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 واحدة قضية من اکثرالى  تنحل

 : البسيطه اقسام

 : ذلک من اکثر تبلغ کانت وان ثمان البسائط واهم

 ثبوت ضرورةعلى  دلت ما بها يعنونو (.الذاتية الضرورية)ـ  1

 من موجودا الموضوع ذات دام ما عنه سلبه أو الموضوع لذات المحمول

 في اعالمتنو الموجبة في الوجوب وجهتها مادتها فتکون شرط ول قيد دون

 : نحو السالبة

 .ورةبالضر متنفسا ليس الشجر. بالضرورة حيوان النسان

 فيها حکم التي هيو (االزلية الضرورية) تسمي ضرورية عندهمو

 هيو الموضوع ذات دام ما قيد حتي فيها قيد بدون الصرفة بالضرورة

 کذاو (زليةاال بالضرورة موجود هللا):  مثل صفاتهو تعالي هللا وجود في تنعقد
 (.االزلية بالضرورة قادر عالم حي هللا)

 ضرورتها ولکن الضرورية قسم من هيو (العامة المشروطة)ـ  2

 متحرک الماشي:  نحو لذاته ثابتا الموضوع عنوان ببقاء مشروطة

 عنوان قيد بدون الموضوع ذات أما. الصفة هذهعلى  دام ما بالضرورة

 .التحرک له فاليجب الماشي

 لذات المحمول ثبوت دوامعلى  دلت ما هيو (المطلقة الدائمة)ـ  3

 ياضرور کان سواء موجودا بذاته الموضوع دام ما عنه سلبه او الموضوع

 أن متنعي ل فانه (أسود الحبشي زال ال. دائما متحرک فلک کل):  نحو ل أو له

 .يقع لم ولکنه الفلک حرکةو الحبشي سواد يزول

 وطمشر فيها الدوام ولکن الدائمة قسم من هيو (العامة العرفية)ـ  4

 احيةن من العامة المشروطة تشبه فهي لذاته ثابتا الموضوع عنوان ببقاء

 االصابع متحرک کاتب کل):  نحو الموضوع عنوان ببقاء جهتها اشتراط

 دام ما ائمد ولکنه الذات مادام دائما ليس الصابع فتحرک (کاتبا دام ما دائما

 .الکاتب لذات ثابتا الکاتب عنوان
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 واقعة لنسبةا انعلى  مادلت هيو الفعلية تسميو (العامة المطلقة)ـ  5

 کانت سواء تکن لم ان بعد وجدتو الفعلالى  القوة من خرجتو فعال

 الزمان في واقعة کانت سواءو ل او دائمة کانت سواءو اول ضرورية

 متحرک فلک کلو بالفعل ماش انسان کل):  نحو غيره في أو الحاضر

 (.بالفعل
 .السابقة القضايا جميع من اعم العامة فالمطلقة عليهو

 بةالنس فعليةعلى  فتدل المطلقة قسم من هيو (المطلقة الحينية) ـ 6

 لک):  نحو عنوانهو بوصفه الموضوع ذات اتصاف حين فعليتها لکن أيضا

 ةالعرفيو المشروطة تشبه فهي (طائر هو حين بالفعل الجناحين خافق طائر

 .عنوانهو الموضوع بوصف جهتها اشتراط ناحية من

 المقابل الطرف ضرورة سلبعلى  دلت ما يهو (العامة الممکنه)ـ  7

 سلبعلى  دلت موجبة القضية کانت فان القضية في المذکورة للنسبة

 .اليجاب ضرورة سلبعلى  دلت سالبة کانت انو السلب ضرورة

 نعةممت غير القضية في المذکورة النسبة انعلى  تدل انها ذلک معنيو

 أو ةدائم کانت سواءو ل أو واقعة کانت سواءو ل أو ضرورية کانت سواء

 لکل وتهاثب يمتنع ل الکتابة ان أي (العام باالمکان کاتب انسان کل) نحو ل

 .الشخاص لبعض تقع ل انها اتفق انو ضروريا ليس فعدمها انسان

 .السابقة القضايا جميع من أعم العامة فالممکنة عليهو

 بلحاظ انهاالمک ولکن الممکنة قسم من هيو (الممکنة الحينية)ـ  8

 مضطرب غير ماش کل):  نحو عنوانهو بوصفه الموضوع ذات ف اتصا

 (.ماش هو حين العام باالمکان اليدين
 تنعيم المحمول ان المتوهم يتوهم عندما بها يؤتي الممکنة الحينيةو

 .بوصفه اتصافه حين للموضوع ثبوته
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 المرکبة اقسام

 ةسالبو موجبة يتينقضالى  انحلت ما المرکبة ان:  تقدم فيما قلنا

 بارةبع مذکورة قضية من تتألف المرکبة ان:  فنقول توضيحا هنا نزيدهاو

 اهذ باعتبارو سالبة أو موجبة کانت سواء) منها الول الجزء هي صريحة

 تخالف أخري قضية منو (سالبة أو موجبة المرکبة تسمي الصريح الجزء

 يشار اانمو صريحة عبارةب مذکورة غير بالکم توافقهو بالکيف الول الجزء

 (.بالضرورة ال) و (دائما ال) کلمة بنحو اليها

 تحتمل عامة موجبة قضية تستعمل عندما الترکيبالى  يلتجأ انماو

 يستل أنها بيان فيراد الالدوامو الدوام أو الالضرورةو الضرورة وجهين

 وأ بالضرورة ل کلمة مثل القضيةالى  فيضاف بدائمة ليست او بضرورية

 .دائما ل

 أن فيحتمل (بالفعل الفحشاء يتجنب مصل   کل):  القائل قال اذا ما مثل

 دفع فالجل ضروريا يکون ال يحتملو عنه ينفک ل ضروريا ذلک يکون

 ال) بقولنا القضية تقيد بضروري ليس انهعلى  التنصيص ألجلو الحتمال
 (.بالضرورة
 مالالحت دفع ولجل يکون ال يحتملو دائما ذلک يکون أن يحتمل کما

 (.دائما ال) بقولنا القضية تقيد بدائم ليس انه بيانو

 يةکل موجبة قضية (بالفعل الفحشاء يتجنب مصل   کل) هوو الول فالجزء

 البةس قضيةالى  به يشار (بالضرورة ال) هوو الثاني الجزءو .عامة مطلقة

 ليس الفحشاء تجنب أن (بالضرورة ال) معني لن عامة ممکنة کلية

على  الفحشاء تجنب سلب يمکن أنه مؤداه فيکون مصل لکل بضروري

 بمتجنب المصلي من شيء ال):  بقولهم القضية هذه عن يعبرو المصلي

 (.العام باالمکان للفحشاء
 سالبة قضيةالى  به يشار فانه (دائما ال) هو الثاني الجزء لوکان کذاو

 لکل ثبتي ل الفحشاء تجنب ان (دائما ال) معني لن عامة مطلقة ولکنها کلية

 (.بالفعل للفحشاء بمتجنب المصلي من شيء ال) المؤدي فيکون دائما مصلِّ 

 : ست المتعارفة المرکبة القضايا أهمو
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 بالالدوام المقيدة العامة المشروطة هيو (الخاصة المشروطة)ـ  1

 المحمول ثبوت ضرورةعلى  الدالة هي العامة المشروطةو .الذاتي

 دائم المحمول يکون أن فيها فيحتمل له ثابتا الوصف دام ما للموضوع

 جل ول. يکون أل يحتملو الوصف عن تجرد انو الموضوع لذات الثبوت

 القضية تقيد الموضوع لذات الثبوت دائم غير أنه بيانو الحتمال دفع

 .عامة مطلقة قضيةالى  به فيشار الذاتي بالالدوام

 صريحة عامة مشروطة من هذاعلى  الخاصة المشروطة فتترکب

 ما ةبالضرور نام شجر کل) نحو (دائما ال) بکلمة اليها مشار عامة مطلقةو

 اصةخ سميت انماو .بالفعل بنام الشجر من شيء ل أي (دائما ال شجرا دام

 .العامة المشروطة من أخص لنها

 .ذاتيال بالالدوام المقيدة العامة العرفية هيو (الخاصة العرفية)ـ  2

 الذات مدا ما دائم غير هو اوصف دام ما دائما کان انو المحمول ان معناهو

 مطلقة قضيةالى  بالالدوام يشارو .الذات دام ما الدوام احتمال به فيرفع

 شيء ل أي (دائما ال شجرا دام ما دائما نام شجر کل):  نحو کالسابق عامة

 .بالفعل بنام الشجر من

 مشار عامة مطلقةو صريحة عامة يةعرف من الخاصة العرفية فتترکب

 اذ .لعامةا العرفية من أخص لنها خاصة سميت انماو (.دائما ال) بکلمة اليها

 مختصة ةالخاص العرفيةو عدمهو الذات دام ما الدوام تحتمل العامة العرفية

 .الذات دام ما الدوام بعدم

 وريةضربالال المقيدة العامة المطلقة هيو (الالضرورية الوجودية)ـ  3

 ذاتل ضروريا المحمول يکون أن فيها يحتمل العامة المطلقة لن الذاتية

 لذات ثبوته ضرورة بعدم التصريح ألجلو عدمه يحتملو الموضوع

 عامال المکان معناه الضرورة سلبو (بالضرورة ال) بکلمة تفيد الموضوع

 سلبت فاذا المقابل الطرف عن الضرورة سلب هو العام المکان لن

 المذکور الطرف عن الضرورة سلبت فاذا المقابل الطرف عن لضرورةا

 هوو المقابل الطرف ان فمعناه ايجابيا حکما لنفرضهو القضية في صريحا

 .العام بالمکان موجه السلب
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 کل):  قلت فاذا عامة ممکنةالى  (بالضرورة ال) بکلمة فيشار عليهو

 ل:  قولکالى  اشارة (لضرورةبا ال) فان (بالضرورة ال بالفعل متنفس انسان

 .العام بالمکان بمتنفس النسان من شيء

 عامة ممکنةو عامة مطلقة من الالضرورية الوجودية اذن فتترکب

 هوجودو الحکم تحققعلى  تدل العامة المطلقة لن وجودية سميت وانما

 .بالالضرورة لتقيدها ضرورية ل سميتو خارجا

 الذاتي مبالالدوا المقيدة العامة المطلقة وهي (الالدائمة الوجودية)ـ  4

 تلذا الثبوت دائم المحمول يکون أن فيها يحتمل العامة المطلقة لن

 مةبکل القضية تقيد الدوام بعدم التصريح ألجلو عدمه يحتملو الموضوع

 لالدائمةا الوجودية فتترکب تقدم کما عامة مطلقةالى  بها فيشار (دائما ال)

 .المتقدم للسبب وجودية سميتو عامتين مطلقتين من

 انسان کل ان أي (دائما ال بالفعل بمتنفس االنسان من شيء ال) نحو

 .بالفعل متنفس

 نأل الذاتي مبالالدوا المقيدة المطلقة الحينية هيو (الالدائمة الحينية)ـ  5

 افهاتص حين للموضوع الثبوت فعلي المحمول ان معناها المطلقة الحينية

 عدمب التصريح وألجل عدمهو الموضوع دام ما الدوام فيها فيحتمل بوصفه

 قدمت کما عامة مطلقةالى  به يشار الذي (الذاتي بالالدوام) تقيد الدوام

 ائرط کل) نحو. عامة مطلقةو مطلقة حينية من الالدائمة الحينية فتترکب

 خافقب الطائر من شيء ل أي (دائما ال طائر هو حين بالفعل الجناحين خافق

 .بالفعل لجناحينا

 لذاتيةا بالالضرورة المقيدة العامة الممکنة هيو (الخاصة الممکنة)ـ  6

 کان کما ضروريا ليس القضية في المذکور الموافق الطرف ان معناهاو

 فيرفع أيضا ضروريا ليس القضية في التصريح حسب المخالف الطرف

 متناعال حتمالاو موجبة القضية کانت اذا الوجوب احتمال الالضرورة بقيد

 مجموع مفادو .سالبة کانت اذا
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 سلب عن عبارة هو الذي الخاص المکان هو الترکيب بعد القضية

 .الطرفين عن الضرورة

 سنف الجهة فيها تکونو عامتين ممکنتين من الخاصة الممکنة فتترکب

 .صادقة کانت اذا الواقعية المادة

:  فنقول اختصارا خاصال بالمکان القضية تقييد ذلک فادة ل يکفيو

 مالعا بالمکان متحرک حيوان کل أي (الخاص باالمکان متحرک حيوان کل)

 .العام بالمکان بمتحرک الحيوان من شيء ول

 العامة الممکنة قيدت لو ما بمنزلة الخاص بالمکان التعبيرو

 ال امالع باالمکان متحرک حيوان کل):  المثال في قلت لو کما بالالضرورة

 (.رورةبالض

 الخالصة :
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 تمرينات

 لنسبا من المطلقة الدائمة بينو الذاتية الضرورية بين ماذا اذکرـ  1

 رفيةالعو العامة المشروطة بينو الذاتية الضرورية بين ما کذاو الربع

 .العامة

 مةالعا المطلقة من کل بينو المطلقة الدائمة بين النسبة اذکرـ  2

 !العامة العرفيةو

 بين کذاو العامة العرفيةو العامة المشروطة بين سبةالن ماـ  3

 .الخاصة المشروطةو الذاتية الضرورية

 يصح هل بالالضرورةالذاتية العامة المشروطة قيدنا انا لوـ  4

 الترکيب؟

 صح ذااو الذاتية؟ بالالضرورة المطلقة الحينية تقييد يصح تري هلـ  5

 المرکبة؟ القضية هذه نسمي أن ينبغي ماذا

 الذاتية؟ بالالضرورة المطلقة الدائمة تقييد يصح هلـ  6

 لهااجع ثم البسيطة الموجهات من لکل نفسک من واحدا مثال اذکرـ  7

 .لها الممکنة المذکورة الستة الترکيبات من بواحدة مرکبة
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 االخري الشرطية تقسيمات

 تبارباعو منفصلةو متصلةالى  نسبتها باعتبار تنقسم الشرطية ان تقدم

 هملةمو شخصيةالى  الزمانو الحوال باعتبارو سالبةو موجبةالى  الکيف

 ةالمتصل من کل تقسيم بقي قدو .جزئيةو کليةالى  المحصورةو محصورةو

 .أقسامهاالى  المنفصلةو

 االتفاقيةو اللزومية

 زوميةلالى  والتالي المقدم بين التصال طبيعة باعتبار المتصلة تنقسم

 : اتفاقيةو

 توجب لعالقة حقيقي اتصال طرفيها بين التي هيو (للزوميةا)ـ  1

. واحدة ةلعل معلولين او لآلخر علة احدهما يکون بأن لآلخر احدهما استلزام

 الماء ددتم اذا) نحوو .التالي علة المقدمو (يتمدد فانه الماء سخن اذا) نحو

 انهف الماء غال اذا) نحوو .الول بعکس للمقدم علة التاليو (ساخن فانه

 ولنمعل التمددو الغليان لن واحدة لعلة معلولن الطرفان فيهو (يتمدد

 .معينة درجةالى  للسخونة

 علقةال لعدم حقيقي اتصال طرفيها بين ليس التي وهي (االتفاقية)ـ  2

 لو کما المقدم حصول عند التالي حصول يتفق ولکنه المالزمة توجب التي

 ذهه فتؤلف المدرس شروع بعد ال لدرسا يحضر ل الطالب محمدا ان اتفق

 (.الدرس في شروعه سبق قد المدرس فان محمد جاء کلما) الشرطية القضية

 ذلک انماو الدرس شروع سبقو محمد مجيء بين عالقة اية هنا ليسو

 .المتکررة الصدفة بمحض

 في فيظن الغلط في يقع ما کثيرا المعرفةو العلم بنور يتنور لم منو

 .المصادفة تکرر لمجرد لزومية قضايا انها فاقياتالت من کثير
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 المنفصلة أقسام

 : تقسيمان للمنفصلة

 االتفاقيةو العناديةـ  أ

 : الي قسمفتن کالمتصلة الطرفين بين التنافي طبيعة باعتبار التقسيم وهذا

 ذات نتکو بأن حقيقي عنادو تناف طرفيها بين التي هيو (العنادية)ـ  1

 الصحيح دالعد) نحو اآلخر في النسبة ذات تعاندو تنافي امنهم کل في النسبة

 (.فردا آو زوجا يکون أن اما

 انماو اتياذ حقيقيا طرفيها بين التنافي يکون ل التي هيو (االتفاقية)ـ  2

 أن اام):  نحو ذاتهما عن خارج لمر اآلخر بدون احدهما يتحقق أن يتفق

 .يکن مل غيرهما ان علم ان اتفق ااذ (باقرا أو محمدا الدار في الجالس يکون

 مملوکا يکون أن اماو المنطق علم في يکون أن اما الکتاب هذا):  نحوو

 يکون أن احتملو المنطق علم في کتابا يملک ل خالدا ان اتفق اذا (لخالد

 .العلم هذا في المعين الکتاب هذا

 الخلو مانعةو الجمع مانعةو الحقيقيةـ  ب

 نامکا عدمو رفعهماو الطرفين اجتماع امکان باعتبار التقسيم وهذا

 : الي فتنقسم ذلک

 يجابال في کذباو صدقا طرفيها بتنافي فيها حکم ما وهي (حقيقية)ـ  1

 ول اجتماعهما يمکن ل انه بمعني السلب في کذلک تنافيهما عدمو

 .السلب في يرتفعانو يجتمعانو اليجاب في ارتفاعهما

 فالزوج فردا أو زوجا يکون أن اما حالصحي العدد اليجاب مثال

 .يرتفعان ول يجتمعان ل والفرد

 القاب يکون أن واما ناطقا يکون أن اما الحيوان ليسـ  السلب مثال

 .غيره يف يرتفعانو النسان في يجتمعان للتعليم القابلو فالناطق للتعليم
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 مالهااستعو .وغيرها الثنائية:  الحاصرة القسمة في الحقيقية تستعملو

 .يحصي ان من أکثر

 ماتنافيه عدم أو طرفيها بتنافي فيها حکم ما هيو (جمع مانعة)ـ  2

 يف معا يرتفعا أن يجوزو اجتماعهما يمکن ل انه بمعني کذبا ل صدقا

 .السلب في ارتفاعهما يمکن ول اجتماعهما يمکنو اليجاب

 ل دالسوو فالبيض. اسود أو أبيض الجسم يکون أن اما اليجاب مثال

 .مرالح الجسم في ارتفاعهما يمکن ولکنه واحد جسم في اجتماعهما يمکن

 يرغ فان اسود غير او أبيض غير الجسم يکون أن اما ليس السلب مثال

 احدالو الجسم في يرتفعان ول الحمر في يجتمعان السود غيرو البيض

 .المح هذاو .واسود أبيض يکون بل أسود غير ول أبيض يغر يکون ل بان

 ينشيئ بين الجتماع امکان يتوهم من جواب في الجمع مانعة تستعملو

 اما خصالش ان):  له فيقال هلل عاصيا يکون أن يجوز المام ان يتوهم کمن

 انو انيجتمع ل العصيانو المامة ان معناهو (ياهللا عا أو اماما يکون أن

 .صباعاو اماما ليس واحد شخص يکون بان يرتفعا أن جاز

 حالةاست يتوهم من جواب في فتستعمل السالبة في أماو الموجبة في هذا

 فيقال احدو بيت في والمامة النبوة اجتماع امتناع يتوهم کمن شيئين اجتماع

 بوةالن ان معناهو (امامة أو نبوة فيه الواحد البيت يکون أن اما ليس) له

 .واحد بيت في اجتماعهما من مانع ل المامةو

 کذبا ماتنافيه عدم أو طرفيها بتنافي فيها حکم ما هيو (خلو مانعة)ـ  3

 باليجا في اجتماعهما يمکنو ارتفاعهما يمکن ل أنه بمعني صدقا ل

 : السلب في اجتماعهما يمکن ول ارتفاعهما يمکنو

 ل انه اي أسود غير او أبيض غير يکون أن اما الجسم اليجاب مثال

 ال أو الماء في الجسم يکون أن اما) نحوو .معااجت انو احدهما من يخلو

 يمکن فانه (يغرق
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 احدهما من الواقع يخلو ل ولکن يغرق ول الماء في يکون بان اجتماعهما

 .يغرقو الماء في الجسم يکون ل أن لمتناع

 ناهمعو اسود يکون أن اماو أبيض الجسم يکون أن اما ليس السلب مثال

 .يجتمعان ل کانا انو همااحد من يخلو قد الواقع ان

 يخلو أن امکان يتوهم من جواب في الموجبة الخلو مانعة تستعملو

 علة يکون أن من الشيء يخلو ان يمکن أنه يتوهم کمن الطرفين من الواقع

 جاز انو (معلوال أو علة يکون أن اما يخلو ال شيء کل):  له فيقال معلولو

 .آخر لشيء معلولو لشيء لةع:  معا معلولو علة واحد شيء يکون ان

 من يخلو ل الواقع ان يتوهم من جواب في فتستعمل السالبة أماو

 عقل ل ديِّنو له دين ل عاقل في الناس أقسام انحصار يتوهم کما الطرفين

 بل (له عقل ال دي نا أو له دين ال عاقال يکون أن اما االنسان ليس):  له فيقال له

 .معا ديناو العاق واحد شخص يکون أن يجوز

 تنبيه

 من هابقسم الحالقها عليه يسهل فال القضايا بعض عن المبتديء يغفل قد

 لم لتيا المؤلفين ألسنة في الدارجة التعبيرات في سيما ل القضايا أنواع

 دق الغفلة هذهو .المنطق قواعد تقتضيها کما مضبوطة فنية بصورة توضع

 کالم في الستدلل وجهالى  دييهت ل أو الستدلل عند الغلط في توقعه

 .الشرطيات في الغفلة هذه تکثرو .غيره

 بها يستعين ان نرجو الباب هذا في تنفع أمورعلى  التنبيه وجب فلذلک

 .المبتديء

 الشرطيات تاليفـ  1

 المنفصلةو بالصل قضيتان هما طرفين من تتألف الشرطية ان

 تيال الطراف أو فانفالطر. فأکثر أطراف ثالثة من تتألف قد بالخصوص

 من أو المتصالت من أو الحمليات من تکون قد بالصل القضايا هي

 تتألف بأن المختلفات من أو المنفصالت
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 وجوهالى  الشرطيات تأليف أقسام ترتقيو .متصلةو حملية مثال المتصلة

 يغفل ول بنفسه ذلک يالحظ أن الطالبعلى و .احصائها في فائدة ل کثيرة

 من أکثر انها فيظن منفصلةو متصلة من مؤلفة شرطية عليه ردت فقد عنه

 : أمثلتهاو الوجوه بعض ندکر للتوضيحو .قضية

 بباس العلم کان ان):  نحو متصلةو حملية من المتصلة قدتتألف فمثال

 حملية ةالقضي هذه في المقدم فان (سعيدا کان عالما االنسان کان فان للسعادة

 .سعيدا کان عالما النسان کان ان هوو متصلة التاليو

 فإما دامفر اللفظ کان اذا):  نحو منفصلةو حملية من المتصلة تتألف وقد

 الثةث ذات منفصلة التاليو حملية فالمقدم (حرفا او فعال او اسما يکون ان

 .أطراف

 لةحيلو تکون ال أن اما) نحو متصلةو حملية من المنفصلة تتألف قدو

 کان الشمسو القمر بين االرض حالت اذا وا القمر لخسوف مسببا االرض

 (.منخسفا القمر
 وا منفصلتين او متصلتين من المنفصلة أو المتصلة تتألف قد هکذاو

 .امثلتها ذکر يطولو منفصلةو متصلة

 من يکون تأليفها أيضا شرطية في طرفا تکون التي الشرطية ان ثم

 .لذلک فتنبه هکذاو المختلفات او الشرطيات او الحمليات

 المنحرفاتـ  2

 الطبيعي استعمالها عن القضية انحراف القضايا في الموهمات منو

 تسمي هذه مثلو نوع أي من بأنها حالها فيشتبه المنطقي وضعهاو
 (.منحرفة)

 لبالمحمو سورها اقترن لو کما الحملية في يکون قد النحراف هذاو

 بعض نسانال:  کقولهم بالموضوع يقرن أن الطبيعي الستعمال أن مع

:  ليقا أن فيهما الستعمال حقو .الحيوان کل ليس النسان أو الحيوان

 .انسانا حيوان کل ليسو .انسان الحيوان بعض

 التصال ادوات عن خلت لو کما الشرطية في النحراف يکون وقد

 ، العنادو
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 أو طالعة الشمس التکون) نحو الشرطية قوة في هيو حملية بصورة فتکون

 کانت کلما:  قولنا هيو المتصلة فوة في اما فهي (موجودا هارالن يکون

 ان اما:  قولنا هيو المنفصلة قوة في اماو موجودا النهار کان طالعة الشمس

 .موجودا النهار يکون أن اماو طالعة الشمس تکون ل

 في أيضا هيو (طالعة الشمسو اال موجودا النهار يکون ليس) نحوو

 أو شح نم اال المال يجتمع ال) نحوو .المتقدمتين ةالمنفصل او المتصلة قوة

 او حش من المال يجتمع ان إما:  قولنا هيو المنفصلة قوة في فانها (حرام

 من اما فاجتماعه المال اجتمع إن:  قولنا هيو المتصلة قوة في أو حرام من

 .بالصل منفصلة تاليهاو حملية مقدمها متصلة هذهو .حرام من أو شرح

 افانه العلوم في المستعملة القضايا يدققو يالحظ أن البالطعلى و

 في فطنته وليستعمل. عنها فيغفل أصلها عن منحرفة تکون ما کثيرا

 .أصلهاالى  ارجاعها

 تطبيقات

 (؟سعي ما اال لالنسان ليس) أصلهاالى  القضية هذه ترد کيفـ  1

 موجبة حمليتينالى  تنحل فهي حصر فيها قضية هذه ان:  الجواب

 ليسو .سعيه نتيجة له انسان کل:  هما الحمليتانو .منحرفة فهي سالبةو

 .اليه يسع لم ما لالنسان

 (؟الطمع استشعر من بنفسه ازري):  قوله القضايا أي منـ  2

 کلما:  قولنا قوة في هيو متصلة عن منحرفة قضية انها:  الجواب

 .بنفسه ازري الطمع المرء استشعر

 (.بک تمسک من خاب ما):  أصلهاالى  القضية هذه ترد کيفـ  3

 تمسک من کل:  هيو کلية موجبة حملية عن منحرفة انها:  الجواب

 .يخيب ل بک
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 تمرينات

 قال أو (الظلف مشقوق کان مجترا الحيوان کان کلما):  القائل قال لوـ  1

 من القضيتين هاتين نعد فماذا (ذکيا کان قصيرا االنسان کان کلما): 

 التفاقيات؟ من وأ اللزوميات

 .أصلهاالى  المنحرفة وارجع القضايا هذه نوع بينـ  2

 .الصواب خفي الجواب ازدحم اذاـ  أ

 .الشهوة قلت المقدرة کثرت اذاـ  ب

 .استطال نال منـ  ج

 .ضره عن کشف من بالذل رضيـ  د

 .العلماء عباده من هللا يخشي انماـ  هـ

 .القضايا أنواع أي من (يکعل يومو لک يوم يومان الدهر) قولهمـ  3

 .نوعها بينو أصلهاالى  فارجعها منحرفة کانت اذاو

 هلل مقائ من االرض تخلو ال) السالم عليهعلى  قول القضايا أي منـ  4

الى  فأرجعها منحرفة کانت اذاو (.مغمورا خائفا أو مشهورا ظاهرا اما بحجة

 .نوعها بينو أصلها

 الخالصة :
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لُ   الثاني الفَص 

 بينها النسب أو القضايا أحکام في

 : تمهيد

 اشرةمب مطلوبهعلى  البرهان في مشقة الباحث فيلتجيء يعاني ما کثيرا

 لها أخري قضيةعلى  البرهانالى  فيلتجيء احيانا ذلک عليه يمتنع قد بل

 صدقب العلم من له يحصل فقد:  بها ليقارنها المطلوبة القضية مع نسبة

 اذا لکذو .بالعکس أو المطلوبة القضية بکذب علمال عليها المبرهن القضية

 من له يحصل قدو .الخري کذبو احداهما صدق بين تالزم هناک کان

 من أو المطلوبة القضية بصدق العلم عليها المبرهن القضية بصدق العلم

 يستلزم الولي صدق کان اذا ذلکو .الثانية بکذب العلم الولي بکذب العلم

 .کذبها يستلزم کذبها کان أو الثانية صدق

 جملةب لمامه إ بعدو الستدلل مباحث في الشروع قبل للمنطقي بد فال

 مطلوبهعلى  يبرهن ان يستطيع حتي بينها النسب يعرف أن القضايا من

 طلوبةالم القضية مع نسبتها لها أخري قضيةعلى  البرهنة طريق من أحيانا

 ذبک أو صدقالى  کذبها او صدقهاعلى  المبرهن القضية من ذهنه فينتقل

 .بها العلم تحصيل يحاول التي القضية

 التناقض مباحث هي القضايا بين النسب بها تعريف التي المباحثو

 (.القضايا احکام) تسميو .ملحقاتهاو النقيض عکسو المستوي العکسو

 .متقدمال الترتيب هذاعلى  المباحث هذه في تعالي هللا شاء ان نشرع نحنو



164 
 

 التناقض

 به التعريفو البحث هذاالى  حاجةال

 ضيةقعلى  الستدللالى  الحاجة تمس ما کثيرا ان:  التمهيد في قلنا

 دقبص العلم يلزمه بکذبها العلم ولکن. المطلوبة القضية نفس هي ليست

 کذب يلزم احداهما صدق يکون عندما بالعکس او المطلوبة القضية

 .الخري

 أردت ذافا المتناقضتان القضيتان هما الصفة هذه لهما اللتان القضيتانو

 ل انک فرض مع (موجودة الروح) القضية صدقعلى  تبرهن أن مثال

 الروح) هوو نقيضها کذبعلى  تبرهن ان فيکفي مباشرة ذلکعلى  تتمکن

 لن الولي صدق تعلم أن بد ل النقيض هذا کذب علمت فاذا (موجودة ليست

 لمتع أن بد ل النقيض صدقعلى  تبرهن اذاو .معا يکذبان ل النقيضين

 دب ل النقيض صدقعلى  برهنت اذاو .معا يکذبان ل النقيضين لن صدق

 .معا يصدقان ل النقيضين لن الولي کذب تعلم ان

 نقائض کمعرفة ظاهر أمر القضية نقيض معرفة أن يظن ربماو

 .السلبو باليجاب الختالف فيها يکفي التي الالنسانو کالنسان المفردات

 السالبةو الموجبة تکون أن يجوز اذ السهولة بهذه ليس المر لکنو

 .بانسان ليس الحيوان بعضو انسان الحيوان بعض:  مثل معا صادقتين

 حيوانال من شيء ول انسان حيوان کل:  مثل معا کاذبتين تکونا أن يجوزو

 .بانسان

 في ذکورةالم التناقض قواعدالى  الرجوع عن للباحث ىغن ل عليهو

 قضية کل نقيض لتشخيص المنطق علم

 التناقض تعريف

 بلالتقا أقسام أحد هو الذي التناقض من المقصود سبق فيما عرفت قد

 ضاياالق تناقض) فنقول القضايا خصوص في فنية جامعة بعبارة هنا لنضعهو

: 
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 (.کاذبة االخريو صادقة احداهما تکون أن لذاته يقتضي القضيتين في اختالف
 ضيتينالق اختالف يقتضي ربما لنه التعريف في (لذاته) قيد من بد لو

:  لمث آخر لمر بل الختالف لذات ل لکنو الکذبو الصدق في تخالفهما

 عالموضو کان لما فانه بحيوان النسان من شيسء ول حويان انسان کل

 کان لو أما. الخري کذبتو الکليتين احدي صدقت المحمول من أخص

 نم شيء لو انسان حيوان کل نحو معا لکذبا المحمول من أعم عالموضو

 .تقدم کما بانسان الحيوان

 الختالف هو الصدق في تخالفهما يقتضي الذي بالختالف نعنيو

 نبي النسبة کانت مهماو القضيتان کانت مادة أية في ذلک يقتضي الذي

 .ةالجزئي السالبةو الکلية الموجبة بين کالختالف المحمولو الموضوع

 التناقض شروط

 ةثماني أمور في هما اتحاد من القضيتين بين التناقض لتحقق بد ل

 : ثالثة أمور في اختالفهماو

 : الثمان الوحدات

 داتالوح) فيها المتناقضتين القضيتين اتحاد يجب التي المور تسمي

 : يأتي ما هيو (الثمان

 ليس جهلال نافع العلم:  مثل يتناقضا لم فيه اختلفا فلو (الموضوع)ـ  1

 .بنافع

 ليس علمال نافع العلم:  مثل يتناقضا لم فيه اختلفا فلو (المحمول)ـ  2

 .بضار

 بينو النهار في أي «مشرقة الشمس» بين تناقض فال (الزمان)ـ  3

 .الليل في أي «بمشرقة ليست الشمس»

 بينو الريف في أي «مخصبة الرض» بين تناقض فال (المکان)ـ  4

 .البادية في أي «بمخصبة ليست رضال»
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 فال الفعلو القوة في القضيتين اتحاد من بد ل أي (الفعلو القوة)ـ  5

 .بالفعل أي «بميت ليس محمد» بينو بالقوة أي «ميت محمد» بين تناقض

 بينو بعضه أي «مخصب العراق» بين تناقض فال (الجزءو الکل)ـ  6

 .کله أي «بمخصب ليس العراق»

 هداجت ان أي «السنة آخر ناجح الطالب» بين تناقض فال (رطالش)ـ  7

 .يجتهد لم اذا أي «ناجح غير الطالب» بينو

الى  بالضافة أي «نصف الربعة» بين تناقض فال (االضافة)ـ  8

 .العشرةالى  بالضافة أي «بنصف ليست الربعة» بينو الثمانية

 تنبيه

 يهاال يضيف بعضهمو .طقةالمنا بين المشهورة هي الثمان الوحدات هذه

 لزم طالشر هذاو .شايعا حمال أو أوليا حمال کونه ناحية من (الحمل وحدة)

 ماإحداه في الحمل کان فلو الحمل في يتحدا أن القضيتين لتناقض فيجب

 ئيالجز) قولهم مثل معا يصدقا أن يجوز فانه شايعا الخري فيو أوليا

 لن الشايع بالحمل أي (جزئيب ليس الجزئي) الولي بالحمل أي (جزئي

 .کثيرينعلى  يصدق فانه الکلي مفهوم مصاديق من الجزئي مفهوم

 االختالف

 هيو .ثالثة أمور في المتناقضتين القضيتين اختالف من بد ل:  قلنا
 (.الجهةو الکيفو الکم)

 : الکيفو بالکم االختالف

 انتک وجبةم کانت اذا احداهما ان فمعناه الکيفو بالکم الختالف أما

 .عليهو .جزئية الثانية کانت کلية کانت اذاو سالبة الخري

 الجزئية السالبة .... نقيض ... الکلية الموجبة

 الکلية السالبة .... نقيض ... الجزئية الموجبة
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 لوو .معا يکذبا أو يصدقا أن لجاز سالبتين أو موجبتين کانتا لو لنهما

 مثلنا ماعلى  أعم الموضع کان لو کما معا يکذبا ان لجاز کليتين کانت

 أيضا الموضوع کان لو کما معا يصدقا أن لجاز جزئيتين کانتا لوو .سابقا

 .بحديد ليس المعدن بعضو .حديد المعدن بعض:  نحو. أعم

 بالجهة االختالف

 جاببالي کالختالف التناقض طبع يقتضيه فأمر بالجهة الختالف أما

 السلبو بالسلب اليجاب يرفع فکما رفعه شيء کل نقيض ألن السلبو

 .تناقضها بجهة الجهة رفع من بد فال باليجاب

 ةالمعرف الجهات احدي من تکون قد أخري جهة ترفع التي الجهة لکنو

 بالعکسو بالضرورية العامة الممکنة رفع مثل صريح نقيض لها فيکون

 .الضرورة سلب هو المکان لن

 بد فال معروف اسم عندنا لها التي المعروفة الجهات من تکون ل وقد

 فال اسمها عليها فنطلق تالزمها المعروفة الجهات من جهة لها نلتمس أن

 .النقيض لزم بل صريحا نقيضا يکون

 بل ريحالص بالتناقض ل لکنو (العامة المطلقة) تناقضها (الدائمة) مثال

 «دائما متحرکة الرض»:  قلت فاذا الخري لنقيض لزمة احداهما

 وفةالمعر الجهات من ليس الدوام سلب ولکن الدوام سلب الصريح فنقيضها

 عن التحرک سلب أن الدوام عدم لزم:  فنقول لزمة جهة له فنلتمس

 متحرکة ليست الرض ان» أي الزمنة من زمن في حاصل الرض

 .الدائمة لنقيض لزمة تکون عامة مطلقة هذهو .«بالفعل

 لم النسان ان السريع فنقيضها «بالفعل تبکا انسان کل»:  قلت اذاو

 عضب ان» أي السلب دوام ذلک لزمو .بالفعل أي کذلک لکتابة له تثبت

 .لعامةا المطلقة لنقيض لزمة هيو دائمة هذهو «دائما بکاتب ليس النسان
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 ان المطولت من فلتطلب الموجهات نقائض تفصيل ذکرالى  حاجة ول

 بتحصيلها نفسه يتعب أل ننصحهو عنها غني يف انهعلى  الطالب ارادها

 .الجدوي قليلة فانها

 : التناقض ملحقات من

 التضاد تحت الدخولو التضادو التداخل

 الکلية الموجبه بين يقع الربع المحصورات في التناقض ان تقدم

 لمختلفتينا بين أي الکلية السالبةو الجزئية الموجبة بينو الجزئية السالبةو

 تلفتينالمخ بين أي البواقي بين النسبة تالحظ أن يبقيو .الکيفو الکم في

على  لالستدل في أيضا تنفع النسب هذه معرفةو فقط بالکيف أو فقط بالکم

 .سيأتي کما معها تسيبة لها أخري قضية لمعرفة قضية

 وقد انالمتناقضت فهما کيفاو کما اختلفتا ان المحصورتان:  نقول عليهو

 .أقسام ثالثة فعلي فقط احدهما في اختلفتا انو .التناقض تقدم

 أعني الکيف دون الکم في المختلفتان هماو (المتداخلتان)ـ  1

 ألن خريال في احداهما لدخول متداخلتين سميتاو .السالبتين أو الموجبتين

 .الکلية في داخلة الجزئية

 في معها المتحدة الجزئية صدقت صدقت اذا الکلية ان:  ذلک معنيو

 .عکس لو کيفال

 لکيفا في معها المتحدة الکلية کذبت کذبت اذا الجزئية ان ذلک ولزم

 .عکس لو

 بالذه بعض) معها تصدق أن ولبد صادقة فانها (معدن ذهب کل) مثال

 .قطعا (معدن

 هبذ کل) معها تکذب أن بد ول کاذبة فانها (اسود الذهب بعض) مثلو

 (.اسود
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 .کليتين کانتاو الکم دون الکيف في لفتانالمخت هماو (المتضادتان)ـ  2

 .معا يکذبا أن يجوزو معا صدقهما يمتنع کالضدين لنهما متضادتين سميتاو

 عکس لو الخري تکذب أن بد ل احداهما صدقت اذا أنه ذلک معنيو

 .الخري تصدق أن يجب ل احداهما کذبت لو أي

 الذهب من شيء ال) يکذب أن يجب (معدن ذهب کل) صدق اذا فمثال

 (.بمعدن
 المعدن من شيء ال) يصدق أن يجب ل (ذهب معدن کل) کذب اذا ولکن

 .المثال في کاذبة هذه بل (بذهب

 الکم دون الکيف في المختلفتان هماو (التضاد تحت الداخلتان)ـ  3

 تحت نداخلتا نهما ل التضاد تحت داخلتين سميتا انماو .جزئيتين کانتاو

 همان ول جهة من الکيف في معها المتفقة الکلية منهماتحت کل الکليتين

على  اجتماعهما يمتنع انهما أي الکذبو الصدق في الضدين عکسعلى 

 .معا يصدقا أن يجوزو الکذب

 سعک ول الخري تصدق أن لبد احداهما کذبت اذا انه:  ذلک ىمعنو

 .الخري تکذب أن يجب ل احداهما صدقت لو انه أي

 الذهب بعض) يصدق أن يجب فانه (اسود الذهب ضبع) کذب اذا فمثال

 (.بأسود ليس
 المعدن بعض) يکذب أن يجب ل (ذهب المعدن بعض) صدق اذا لکنو

 .المثال في صادقة هذه بل (بذهب ليس

 المحصورات لتناسب يضعوا أن القديم من المنطقيين عادة جرت وقد

 : اآلتي النحوعلى  لوحا توضيحها ألجل جميعا
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 العکوس

على  لالستدلل يحتاج قد الباحث ان:  قلنا ان الفصل هذا أول في سبق

 نم يستنبط مطلوبه مع عالقة لها اخري قضيةعلى  يبرهن أنالى  مطلوبه

 زمةالمال هذهو .الصدق في بينهما للمالزمة المطلوبة القضية صدق صدقها

 (.نقيضها عکس) بينو بينهاو (المستوي عکسها)و قضية کل بين واقعة

 : القسمين عن نبحث اآلن فنحن

 المستوي العکس

 الکيف بقاء مع القضية طرفي تبديل»:  فهو المستوي العکس أما

 يالول تتبع قضيةالى  تحول بصدقها المحکوم القضية ان أي .«الصدقو

 موضوع يجعل بأن الولي طرفي بتبديل السلبو اليجاب فيو الصدق في

 .مقدما اليالتو تاليا المقدم أو موضوعا لالمحموو الثانية في محمول الولي

 (العکس) فکلمة (.المستوي العکس) الثانيةو (االصل) الولي تسميو

 تيال القضية في اصطالحو التبديل نفس في اصطالح:  اصطالحان لها هنا

 .التبديل فيها وقع

 صادقا کان اذا الصل أن:  الصدق في لالصل تابع العکس ان ىمعنو

 الصل يکذب فقد الکذب في يتبعه أن يجب ل لکنو .العکس صدق وجب

 ولکن الصدق في عکسه يتبع ل الصل ان ذلک لزمو .صادق العکسو

 ميلز الصل صدق لو لنه الصل کذب العکس کذب فاذا الکذب في يتبعه

 .کذبه المفروضو العکس صدق منه
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 : الستدلل في تنفعان قاعدتان فهنا
 .عکسه صدق االصل صدق اذاـ  1

 .اصله کذب العکس کذب اذاـ  2
 .علمت کما. الوليعلى  متفرعة الثانية القاعدة هذهو

 العکس شروط

 بقاءو الطرفين تبديل:  ثالثة بشروط يحصل انما العکس ان علمنا

 الصدق بقاء الواجب انماو بقاؤه يشترط فال الکم أما. الصدق بقاءو الکيف

 البعض في عدمه يقتضي قدو اياالقض بعض في الکم بقاء يقتضي قد هوو

 .اآلخر

 اعکسه في الصدق بقاء يقتضي التي القضية معرفة يأتي فيما المهمو

 .بقائه عدم أو الکم بقاء

 مييس فال الصدق يبق لم ولکن. باقيا الکيف کانو الطرفان تبدل لوو

 (.انقالبا) يسمي بل. عکسا ذلک

 : جزئية موجبة تنعکسان الموجبتان

 الجزئية الموجبةو .جزئية موجبة تنعکس الکلية الموجبة ان أي

 : قلت فاذا .کنفسها تنعکس

 حـ ب ع فعکسها ب حـ کل

 حـ ب ع فعکسها حـ ب وع

 حـ ب کل الى ينعکسان ول

 : البرهان

 وأ الموضوع من أعم يکون ان اما فيها المحمول أن:  الکلية في (1)

 في الموضوع نل قطعا الجزئية تصدق التقديرين وعلي .مساوياله

 : قلت فاذا المحمول افراد بعضعلى  يصدق التقديرين
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 ماء السائل بعض يصدق مسائل ماء کل

 انسان الناطق بعض يصدق ناطق انسان وکل

 ولال التقدير في الموضوع لن تقدير کلعلى  الکلية تصدق ل ولکن

 : تقل فاذا المحمول من أخص لنه المحمول أفراد جميععلى  يصدق ل

 .المطلوب هوو کاذبة فالقضية (ماء سائل کل)

 وأ الموضوع من مطلقا أعم المحمول يکون أن اما:  الجزئية فيو (2)

 هوو التقادير هذه بعضعلى و .مساويا او وجه من اعم او مطلقا اخص

 لمحمولا کان اذا لنه کلية موجبة العکس يصدق ل الثالثو الول التقدير

 لالمحمو أفراد جميععلى  يصدق ل الموضوع فان وجه من أو مطلقا أعم

 انهف الجزئية الموجبةالى  عکسه أما. مساويا او اخص کان لو يصدق انما

 : قلت فاذا تقدير کلعلى  يصدق

 سائل الماء بعض يصدق ماء السائل بعض

 ماء السائل بعض يصدق سائل الماء وبعض

 طير البيض بعض يصدق أبيض الطير وبعض

 انسان الناطق بعض يصدق ناطق نسانال وبعض

 کلية سالبة تنعکس الکلية السالبة

 : قولنا صدق فاذا معا الکيفو الکم فيبقي

 بشجر الحيوان من شيء ل 

 بحيوان الشجر من شيء ل صدق

 موضوعال تباين مع الِّ  تصدق ل الکلية السالبة لن:  واضح البرهانو

 عن منهما کل سلب فيصح أبدا يجتمعان ل المتباينانو .کليا تباينا المحمولو

 .موضوعا ذاک أو موضوعا هذا جعلت سواء اآلخر أفراد جميع

 هانالبر نقيم العکسو النقيض طريق من البراهين اقامةعلى  للتدريبو

 : اآلتية بالصورة المر هذاعلى 
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 صادقة قضية حـ ب ل المفروض

 أيضا صادقة ب حـ ل المدعي

 : البرهان

  ب حـ ل تصدق لم لو

  ب حـ ع نقيضها لصدق

 المستوي العکس) حـ ب ع ولصدق

 (للنقيض
 ب ال) األصلالى  نسبناهو (حـ ب ع) المستوي العکس هذا حظنا ل اذاو

 (حـ ب ال) يکون أن وجب صادقا (حـ ب ع) کان فلو نقيضاله وجدناه (حـ

 .صدقه المفروض ان مع کاذبا

 المطلوب هوو صادقة ب حـ ل تکون ان فوجب

 تعقيب

 عند المستوي العکسو النقيض في الفائدة تعرف البرهان بهذا

 : فنقول الوراءالى  البرهان هذا في نرجع أن بد ل ألنا. الستدلل

 صادقة حـ ب ل ان المفروض

 نقيضها حـ ب ع فتکذب

 أيضا فيکذب ب حـ ع النقيض عکس وهذا

 کذب العکس کذب اذا نه ل

 الصل

 (الثانية دةالقاع) 

  ب حـ ع اعني الصل هذا کذب واذا

 المطلوب هوو ب حـ ل نقيضه صدق

 کذب من (أخري)و نقيضه کذب الصل صدق من (تارة) فاستفدت

 .نقيضه صدق الصل کذب من (ثالثة)و أصله کذب العکس

 .باتقانه عليکو جيدا فيه فدقق کثيرا الصتدلل هذا عليک سيمرو
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 لها عکس ال الجزئية السالبة

 نيکو أن يجوز ألنه جزئيةالى  ول کليةالى  ل أبدا تنعکس ل أي

 ل الخصو (.بانسان ليس الحيوان بعض) مثل محمولها من اعم موضوعها

 صدق اکلم ألنه جزئيا لو کليا ل الحوال من بحال عنه العم سلب يجوز

 ال) ناقول يصدق فال عنه األعم سلب يصح فکيف معه العم صدق الخص

 (.بحيوان ليس اإلنسان بعض) قولنا ول (بحيوان االنسان من شيء

 : لها عکس ال المنفصلة

 ةالشرطيو الحملية يعم المستوي العکس انالى  البحث صدر في أشرنا

 تدل ام أقصي لنها لعکسها ثمرة ل المنفصلة أن نجد التأمل عند ولکن: 

 فانت مابينه طبيعي ترتيب ول .التاليو المقدم بين التنافيعلى  تدل عليه

 البين يف فرق يحصل أن دون من تاليا الثانيو مقدما ايهما جعل في بالخيار

 فان زوج أو فرد اما العدد:  قلت أو فرد أو زوج اما العدد:  قلت ان فسواء

 .واحد مؤداهما

 .فيه ثمرة ل أي. لها عکس ل المنفصلة:  قالوا فلذا

 في قلت لو کما تشملها الحملية احکام فان حمليةالى  حولتها لو نعم

 ينقسم ما : قولناالى  تنعکس فانها فردو زوجالى  ينقسم العدد:  مثال المثال

 .عدد فرودو زوجالى 
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 النقيض عکس

 لهو .صدقهعلى  بصدقها يستدل الذي للقضية الثاني العکس هوو

 .طريقتان

 أصله مع فقهلتوا (الموافق النقيض عکس) يسميو القدماء طريقةـ  1

 محمول نقيض موضوعها أخريالى  القضية تحويل» هوو الکيف في

 .«الکيفو الصدق بقاء مع الصل موضوع نقيض محمولهاو الصل

 .«الکيفو الصدق بقاء مع الطرفين نقيضي تبديل»:  هو بالختصارو

 : الي الموافق النقيض بعکس تحول انسان کاتب کل:  فالقضية

 (کاتب ال) هو (انسان ال) کل

 مع لتخالفه (المخالف النقيض عکس) يسميو المتأخرين طريقةـ  2

 في أصله

 االصل محمول نقيض موضوعها أخريالى  القضية تحويل» هوو الکيف

 .«الکيف دون الصدق بقاء مع االصل موضوع عين محمولهاو

 : الي المخالف النقيض بعکس تحول انسان کاتب کل:  فالقضية

 بکاتب (نالالنسا) من شيء ل
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 النقيض عکس قاعدة

 الکم جهة من

 حکمو المستوي العکس في الموجبات حکم هنا السوالب حکم

 : ان أي هناک السوالب حکم الموجبات

 في موجبةو الموافق في سالبة:  جزئية تنعکس الکلية السالبةـ  1

 .المخالف

 يف بةموج الموافق في سالبة:  أيضا جزئية تنعکس الجزئية السالبةـ  2

 .المخالف

 في سالبة الموافق في موجبة:  کلية تنعکس الکلية الموجبةـ  3

 .المخالف

 .النقيض بعکس اصال تنعکس ل الجزئية الموجبةـ  4

 البرهان

 فيو السابقة الحکام تلک من واحد کلعلى  البرهان اقامة من بد ول

 في العکسو النقيض من الستفادةعلى  للطالب تدريب البراهين هذه

. البرهان مةإلقا النظرية الهندسة في المتبع السلوب استعملنا قدو الستدلل

 في منه مثال تقدم قدو .ذلک عليه يسهل الهندسية الکتب اسلوب ألف فمن

 .(1) موضحا المستوي بالعکس الکلية السالبة عکسعلى  البرهان

 لالختصار فتحة عليه بحرف للنقيض نرمز انا يعلم أن يجبو

 : النحو هذاعلى  سيأتي ما کل في. للتوضيحو

 الموضوع نقيض ..................... ب  

 المحمول نقيض .................... حـ  
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 الکلية السالبة عکس برهان

 رهاناب:  برهانين نقيم النقيض بعکس الکلية السالبة عکس اثبات فالجل

 : فنقول بالمخالف عکسهاعلى  برهانو بالموافق عکسهاعلى 

 ول الموافق النقيض بعکس جزئية سالبة تنعکس انها المدعي (الأو)

 .صدقت اذا انه أي مطلوبان فهنا کلية سالبة تنعکس

 حـ ب ل

 (االول المطلوب) ب   حـ   س صدقت

 (الثاني المطلوب) ب   حـ   ل تصدق ول

 : البرهان

 : المعلوم من ان

 .ليک تباين يهاطرف بين کان اذا ال تصدق ال الکلية السالبة انـ  1

 .بديهي هذاو

 دمتق قدو الجزئي التباين هي المتباينين نقيضي بين النسبة انـ  2

 .الول الجزء في النسب بحث في ذلکعلى  البرهان

 مرجع ان کما جزئيتين سالبتينالى  الجزئي التباين مرجع انـ  3

 .أيضا بديهي هذاو .کليتين سالبتينالى  الکلي التباين

 : أنه الثالث المقدمات هذه من ينتجو

 تباين الطرفين بين يکون أي) حـ ب ل صدق اذا

 (کلي
ـ ب   س صدقت  بين الجزئية السالبة ح 

 النقيضين

ـ س وصدقت أيضا  بين الجزئية السالبة ب   ح 

 النقيضين

 (االول المطلوب) هوو

 نقيضي ينب دائما يتحقق ل الکلي التباين ان الثانية المقدمة من يفهم ثم
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 .وجه من الخصوصو العموم بينهما يکون ربما اذ المتباينين

 . دائما تصدق ل المتباينين نقيضي بين الکلية السالبة ان أي

ـ ل تصدق دائما ل فقل أو  (الثاني المطلوب) ب   ح 

 قيضالن بعکس جزئية موجبة تنعکس الکلية السالبة ان المدعي (ثانيا)

 : صدقت اذا انه أي مطلوبان افهن کلية موجبة تنعکس ول المخالف

 حـ ب ل

ـ ع صدقت  (االول المطلوب) ب ح 

ـ کل تصدق ول  (الثاني المطلوب) ب ح 

 : البرهان

 من يصدق احدهما أن فمعناه تقدم کما کلي تباين حـ،  ب بين کان لما

 .اآلخر نقيض

ـ مع يصدق ب ان أي  ح 

ـو ب تصادق اذاو  ح 

 ب حـ ع القلعلى  صدق
 (الولا المطلوب)

 العموم نسبة بينهما تکون قد المتباينين نقيضي ان تقدم انه ثم

 : التقدير هذاعلى  فيصدق وجه من الخصوصو

ـ  ب مع ح 

ـ حينئذ يصدق ول  ب ، ب   النقيضان لجتمع وال ب مع ح 

ـ کل يصدق فال  (الثاني المطلوب) ب ح 

 الجزئية السالبة عکس برهان

 ينبرهان نقيم أيضا النقيض بعکس ئيةالجز السالبة عکس اثبات وألجل

 : فنقول المخالفو للموافق
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 النقيض بعکس جزئية سالبة تنعکس الجزئية السالبة ان المدعي (اوال)

 : صدقت اذا انه أي مطلوبان فهنا کلية تنعکس ول الموافق

 حـ ب س

ـ س صدقت  (االول المطلوب) ب   ح 

ـ ل تصدق ول  (الثاني المطلوب) ب   ح 

 : هانالبر

 : فروض ثالثة في تصدق الجزئية السالبة ان المعلوم من

 انقيضيهم بين يکون حينئذو .وجه من عموم طرفيها بين يکون انـ  1

 .النسب بحث في تقدم کما جزئي تباين

 ماک جزئي تباين أيضا نقيضيهما بينو کلي تباين بينهما يکون انـ  2

 .تقدم

 نقيض فيکون محمولال من مطلقا أعم الموضوع يکون انـ  3

 .الموضوع نقيض من مطلقا أعم المحمول

 : الجزئية السالبة تصدق الثالثة التقادير هذه جميععلى و

 (االول المطلوب) ب   ح   س 

 .ب نقيض من مطلقا أعم حـ نقيض لن أو بينهما الجزئي للتباين اما

 خصوصو عموم الطرفين نقيضي بين يکون التقادير بعضعلى  ثم

 : الکلية السالبة تصدق فال مطلقا وأ وجه من

ـ ل   (الثاني المطلوب) ب   ح 

 بعکس جزئية موجبة تنعکس الجزئية السالبة ان المدعي (ثانيا)

 : صدقت اذا أي مطلوبان فهنا کلية تنعکس ول المخالف النقيض

 حـ ب س

ـ ع صدقت  (االول المطلوب) ب ح 
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ـ کل تصدق ول  (الثاني المطلوب) ب ح 

 : رهانالب

 بةالسال في والمحمول للموضوع الممکنة التقادير جميععلى  ان تقدم

 أعم لالمحمو نقيض ان أو جزئي تباين نقيضيهما بين يکون أن اما الجزئية

 :  يصدق أن القديرينعلى  فيلزم مطلقا

ـ بعض    ب   بدون ح 

ـ بعض فيصدق   ب مع ح 

 ل( ب،  بَ  هماو) النقيضين ل 

 يرتفعان

 

ـ ع صدقي أي  (االول المطلوب) ب ح 

 .وجه من عموم بينهما يکون قد المحمولو الموضوع نقيضي ان ثم

ـ ع تصدق وقد   ب   ح 

ـ س الى تحويلها ويمکن  صادقة ب ح 

 محصلة سالبة جعلها فيمکن المحمول معدولة موجبة الولي لن

 محمولال المعدولة الموجبة من أعم المحمول المحصلة السالبة اذ المحمول

 :  کانت فاذا قطعا األعم صدق الخص صدق اذاو الکم في اتفقا اذا

ـ س   صادقة ب ح 

ـ کل نقيضها کذب  (الثاني المطلوب) ب ح 

 الکلية الموجبة عکس برهان

 أيضا نقيم النقيض بعکس الکلية الموجبة عکس اثبات ججل ول

 : فنقول المخالفو للموافق برهانين

 نها أي الموافق النقيض بعکس کلية موجبة کستنع انها المدعي (اوال)

 : صدقت اذا

 (المفروض) حـ ب کل 

ـ کل صدقت  (المطلوب) ب   ح 
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 : البرهان

ـ کل تصدق لم لو   ب   ح 

ـ س لصدقت  نقيضها ب   ح 

 الموافق نقيضها عکس حـ ب س فتصدق

 المذکور العکس نقيض حـ ب کل فتکذب

 هو (المذکور العکس قيضن) هذا لن الفرض خلف أي. خلف هذاو

 .صدقه المفروض الصل نفس

ـ کل تصدق ان فوجب  (المطلوب هوو) ب   ح 

 يضالنق بعکس کلية سالبة تنعکس الکلية الموجبة ان المدعي (ثانيا)

 : صدقت اذا انه أي المخالف

 (المفروض) حـ ب کل 

ـ ل صدقت  (المطلوب) ب ح 

 : البرهان

ـ ل تصدق لولم   ب ح 

ـ ع لصدقت  نقيضها ب ح 

 المستوي عکسها حـ   ب ع فتصدق

 محصلة جزئية سالبةالى  فتحول المحمول معدولة جزئية موجبة هذهو

 : أن فيحدث تقدم قدو المحمول

  حـ ب س 

ـ ب   کل فتکذب  نقيضها ح 

  صدقه المفروض الصل لنه خلف وهذا

ـ ل تصدق ان فوجب  (المطلوب هوو) ب ح 

 نعکست ال الجزئية الموجبة

 النقيض بعکس الجزئية الموجبة انعکاس عدمعلى  للبرهنة يکفينا

 الموافق
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 أولي بطريقو .الجزئيةالى  انعکاسها عدمعلى  نبرهن أن مطلقا المخالفو

 فاذا الکلية في داخلة الجزئية ان تقدم ألنه الکليةالى  انعکاسها عدم يعلم

 : فنقول عليهو .الکلية کذبت الجزئية کذبت

 عکسب جزئية موجبةالى  تنعکس ل الجزئية الموجبة ان المدعي (اوال)

 .الموافق النقيض

 حـ ب ع صدقت فاذا

ـ ع تصدق ان يلزم ل  ب   ح 

 : البرهان

 وجه من عموم طرفيها بين يکون أن الجزئية الموجبة صدق موارد من

 لتباينا من أعم هو الذي الجزئي التباين نسبة نقيضيهما بين حينئذ فيکون

 :  الکلي التباين تقديمعلى  فيصدق وجه من العمومو کليال

ـ ل    ب   ح 

ـ ع نقيضها فيکذب  (المطلوب هوو) ب   ح 

 ئيةالجز السالبةالى  تنعکس ل الجزئية الموجبة ان المدعي (ثانيا)

 .المخالف النقيض بعکس

 حـ ب ع صدقت فاذا

ـ س تصدق ان يلزم ل  ب ح 

 : البرهان

 ةالموجب في الطرفين نقيضي بين الکلي التباين تقديمعلى  تقدم قد

 : الکلية السالبةو الجزئية

ـ ل    ب ح 

ـ کل فتصدق  ايجاب السلب سلب لن ب ح 

ـ س نقيضها فيکذب  (المطلوب وهو) ب ح 

 النقيض بعکس الجزئية الموجبة انعکاس عدم لک يتضح أن ألجلو

 هذا تدبر
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 بعکس تنعکس ل القضية هذه فان (حيوان الالنسان بعض) هوو المثال

 (انسان حيوان ال کل) الى ول (انسان الالحيوان بعض) الى الموافق النقيض

 .بانسان الالحيوان من شيء ل ألنه کاذبتان نهما ل

 ال) الى ول (انسان ال حيوان ال کل ليس) الى بالمخالف تنعکس ول

 ل هو نحيوا ل کل نأل أيضا کاذبتان النهما (انسان بال الالحيوان من شيء

 .انسان
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 تمرينات

 حکم نفبي. صادقة (النعمة تبطره ال عاقل کل) القضية هذه کانت اذاـ  1

 : السبب بيان مع. کذبها أو صدقها في اآلتية القضايا

 .النعمة تبطره ل العقالء بعضـ  أ

 .النعمة تبطره ل العقالء بعض ليسـ  ب

 .عقالء النعمة تبطرهم ل من جيمعـ  ج

 .النعمة تبطره ل العقالء من شخص لـ  د

 .عاقل غير النعمة تبطره من کلـ  هـ

 .بعاقل النعمة تبطره ممن شخص ل و ـ

 .عاقل النعمة تبطره ل من بعضـ  ز

 کاذبة (بالحرارة يذوب ليس المعادن بعض) القضية هذه کانت اذاـ  2

 .القضية ذهه کذب من تلزم التي الکاذبةو الصادقة القضايا فاستخرج

 يتنجس الماء أنعلى  (االيضاح) شرحه في المحققين فخر استدلـ  3

 التغيير دعن بالنجاسة مقهور الماء ان»:  فقال بالنجاسة التقديري بالتغيير

 .المخالفة رتقديعلى  بها يتغير لم مقهورا الماء يصير لم کلما لنه التقديري

 النجاسةب المخالفة تقديرعلى  الماء تغير کلما:  قولناالى  النقيض ينعکسو

 .«مقهورا کان

 القضية ان حظ ول. استخراجه کيفو .هذا نقيض عکس أي فبين

 .متصلة شرطية هنا المستعملة
__________________ 

 شئت. ( نقل هذا الستدلل صاحب المدارك في مبحث الماء. ثم اورد عليه فراجع اذا1)
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 العکوس ملحقات من

 النقض

 القضية صدق استنباط في العکوس عن شأنا تقل ل لتيا المباحث من

 لها الحاقا لها بالتعرض بأس فال (النقض) مباحث أصلها صدق من

 : فنقول بالعکوس

 بقاء مع الصدق في لها لزمة أخريالى  القضية تحويل هو:  النقض

 : أنواع ثالثةعلى  هوو .موضعهماعلى  القضية طرفي

 محمولها نفسو للثانية موضوعا ليالو موضوع نقيض يجعل أنـ  1

 منقوضة) المحولة القضيةو (الموضوع نقض) التحويل هذا يسميو محمول

 (.الموضوع

 محمولها نقيضو للثانية موضوعا الولي موضوع نفس يجعل أنـ  2

 منقوضة) المحولة القضيةو (المحمول نقيض) التحويل يسميو محمول

 (.المحمول

 .محمول المحمول نقيضو موضوعا الموضوع نقيض يجعل أنـ  3

 (.الطرفين منقوضة) المحولة القضيةو (.التام النقض) التحويل يسميو

 نقض بقاعدة لنبدأو .النواع هذه من واحد کل قاعدة عن لنبحثو

 : ذلک في السر ستعرف کما للباقي الباب ألنه المحمول

 المحمول نقض قاعدة

 ان أصلها صدق تقديرلى ع صادقة المحمول منقوضة لستخراج علينا

 الهحعلى  الموضوع بقاء مع. بنقيضه محمولها نستبدلو القضية کيف نغير

 من واحدة کل محمول منقوضةعلى  البرهان اقامة من بد ول. الکم بقاءو

 : فنقول المحصورات

 انسان کل نحو کلية سالبة محمولها منقوضة (الکلية الموجبة)ـ  1

 فتحول حيوان
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 «.حيوان بال النسان من شيء ل»:  الي محمولها بنقض

 : نقول ذلکعلى  للبرهانو

 (المفروض) حـ ب کل صدقت اذا

ـ ب ل صدقت  (المطلوب) ح 

 : البرهان

  حـ ب کل صدقت اذا

ـ ل صدقت  المخالف نقيضها عکس ب ح 

 بالعکس وينعکس

 الى المستوي

ـ ب ل  المطلوب هوو ح 

 بعض نحو جزئية سالبة مولهامح منقوضة (الجزئية الموجبة)ـ  2

 أي نانسا ل حيوان کل ليس»:  الي محمولها بنقض فتتحول انسان الحيوان

 : صدقت إذا أنه

 (المفروض) حـ ب ع 

ـ ب س صدقت  (المطلوب) ح 

  : البرهان

ـ ب س تصدق لولم   ح 

ـ ب کل نقيضها لصدق   ح 

 (المحمول نقض) حـ ب ل فتصدق

  حـ ب ع نقيضها فيکذب

 .الفرض خالف فهو الصل عن لکنهو

ـ ب س يصدق ان فيجب  (المطلوب هوو) ح 

 من شيء ل نحو کلية موجبة محمولها منقوضة (الکلية السالبة)ـ  3

 .«جامد غير ماء کل»:  الي محمولها بنقض فتتحول بجامد الماء

 : ـ صدقت اذا انه أي

 (المفروض) حـ ب ل 

ـ ب کل صدقت  (المطلوب) ح 
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 :  انالبره

ـ ب کل تصدق لم لو   ح 

ـ ب س نقيضها لصدق   ح 

 ايجاب السلب سلب ألن حـ ب ع فتصدق

  حـ ب ل نقيضها فيکذب

 .الفرض خالف فهو الصل عين لکنهو

ـ ب کل يصدق ان فيجب  (المطلوب هوو) ح 

 کل ليس نحو جزئية موجبة محمولها منقوضة (الجزئية السالبة)ـ  4

 معدن

 انه أي «.ذهب غير المعدن بعض»:  الي محمولها ضبنق فتتحول ذهبا

 :  صدقت اذا

 (المفروض) حـ ب س 

ـ ب ع صدقت  (المطلوب) ح 

 :  البرهان

 (االصل) حـ ب س صدقت اذا

ـ ع صدقت  النقيض عکس) ب ح 

 (المخالف
 بالعکس وينعکس

 الى المستوي

ـ ب ع  المطلوب هوو ح 

 تنبيهان

 االصل تحويل طريقة

 حمولم منقوضةعلى  البرهان في اتبعناها التي الطريق (ولاال التنبيه)

 نسميها نأ ينبغي البرهان في جديدة طريق الجزئية السالبةو الکلية الموجبة

 هأقسام أحد في فتدخل القياس بحث مجيء قبل (االصل تحويل طريقة) اآلن

 (.النقيض کذبعلى  البرهان طريقة):  سميناها التي السابقة کالطريق

 ويالتالتح أجرينا (االصل تحويل طريقة) الطريقة هذه في أننا أيتر وقد

 التي
__________________ 

ه ( وهو قياس المساواة لن منقوضة المحمول لزمة لعكس نقيض الصل لنها عكس1)

 المستوي وعكس النقيض لزم لالصل ولزم الالزم لزم.
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 حتي تباعا صلال من المحولعلى  ثم الصلعلى  لها معرفتنا سبقت

الى  الصل حولنا أنا الکلية الموجبة في رأيت فقد:  المطلوبالى  انتهينا

 هذا حولنا ثم أصله صدق تقديرعلى  فيصدق المخالف النقيض عکس

 منقوضة) اعني المطلوب نفس لنا فخرج المستوي العکسالى  العکس

 الصل نقيض عکس صدق تقديرعلى  الثاني التحويل فيصدق (المحمول

 الثاني التحويل فيصدق الصل صدق تقديرعلى  الصادق (االول تحويل)

 المطلوبالى  فتوصلنا اثباته المقصود هو هذاو الصل صدق تقديرعلى 

 .طريق بأخصر

 مالتا النقضو الموضوع لنقض يأتي فيما السهلة الطريق هذه سنتبعو

 قوضةمن باستخدام النقيض عکوسعلى  البرهان في أيضا اجراؤها يمکنو

 التالتحوي أي أنهالى  ينتبهو الحذق يستعمل أن الطالبعلى و .المحمول

 .مطلوبهالى  يتوصل حتي استخدامه ينبغي

 المحمول معدولة تحويل

 المحمول ونقض النقيض عکس في استعملنا وقد (الثاني التنبيه)

 ابب من هما الحقيقة فيو الصدق في لالصل المالزم التحويل من طريقتين

لى ع البرهان يأتي ان قبل بهما استدللنا لبداهتهما لکنو محمولال نقض

 : وهما المحمول بنقض نسمها لم لذاو المحمول منقوضة

 في اله موافقة المحمول محصلة سالبةالى  المعدولة الموجبة تحويل)ـ  أ

 الحملو الموجبة في محمول السلب ان الفرق انماو واحد مؤداهما ألن (الکم

 .بةالسال في مسلوب

 المحمول محصلة موجبةالى  المحمول المعدولة السالبة تحويلـ  ب

 .واضح بديهي هذاو .ايجاب السلب سلب لن الکم في لها موافقة
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 تمرينات

على  البرهان بطريق الکلية الموجبة محمول نقضعلى  برهنـ  1

 .النقيض کذب

على  البرهان بطريق الجزئية السالبة محمول نقضعلى  برهنـ  2

 .النقيض بکذ

 الصل تحويل بطريقة الجزئية السالبة محمول نقضعلى  برهنـ  3

 منقوضة تستخرج أنالى  استمر ثم اول الموافق النقيض عکس بأخذ

 .المحمول

 الجزئية الموجبة محمول نقضعلى  البرهان يمکن هل جربـ  4

 .الصل تحويل بطريقة

. الصل حويلت بطريقة الکلية السالبة محمول نقضعلى  برهنـ  5

 .تجده ما بينو النتيجة ستکون ماذا وانظر

 من لکل الموافقو المخالف النقيض عکسعلى  برهنـ  6

 الهذ استخدمو الصل تحويل بطريقة الجزئية الموجبة عدا. المحصورات

 .فقط المستوي العکسو المحمول نقض قاعدتي الغرض

 للموجبة الموافقو المخالف النقيض عکسعلى  تبرهن أن جربـ  7

 تيجةالنالى  الوصول تستطيع فال ستقف انک وانظر الطريقة بهذه الجزئية

 .الوقوف أسباب فبين
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 الموضوع نقضو التام النقض قاعدة

 بموضوع نستبدل أن علينا صادقة (الطرفين منقوضة) لستخراج

 ولمحم فنجعله نقيضه بمحمولهاو موضوعا فنجعله نقيضه الصلية القضية

 .الکيف دون کمال تغيير مع

 بموضوع نستبدل أن علينا صادقة (الموضوع منقوضة) ولستخراج

 مع حالهعلى  المحمول نبقيو موضوعا فنجعله نقيضه الصلية القضية

 .معا الکيفو الکم تغيير

 نم لکل البرهان من بد ول. الکليتان ال النقضين بهذين ينقض ول

 : المحصورات

 موضوعها نقضو جزئية موجبة لتاما نقضها (الکلية الموجبة)ـ  1

 ال هو الالفضة بعض):  التام فنقضها معدن فضة کل نحو جزئية سالبة

 (.معدنا هو ليس الالفضة بعض):  موضوعها نقضو (معدن

 : نقول ذلکعلى  للبرهانو

  حـ ب کل صدق المفروض

ـ ب   ع صدق والمدعي  (االول المطلوب) ح 

 (الثاني المطلوب) حـ ب   س وصدق

 : البرهان

  حـ ب کل صدق اذا

ـ کل صدق  الموافق النقيض عکس ب   ح 

 عکسه فيصدق

 المستوي

ـ ب   ع  (االول المطلوب هوو) ح 
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 (الثاني المطلوب هوو) حـ ب   س فيحدث الخير هذا محمول تنقضو

 جبةمو موضوعها نقضو جزئية سالبة التام نقضها (الکلية السالبة)ـ  2

 ليس دالالحدي بعض):  التام فنقضها بذهب الحديد من شيء ل:  نحو جزئية

 (.ذهب الالحديد بعض):  موضوعها نقضو (ذهب بال

 : نقول ذلکعلى  للبرهانو

  حـ ب ل صدق المفروض

ـ ب   س صدق والمدعي  (االول المطلوب) ح 

ـ ب   ع وصدق  (الثاني المطلوب) ح 

 : البرهان

  حـ ب ل صدق اذا

 تويالمس العکس ب حـ ل صدق

 نقيضه عکس فيصدق

 الموافق

ـ ب   س  (االول المطلوب هوو) ح 

 (الثاني المطلوب هوو) حـ ب   ع فيحدث األخير هذا محمول ننقضو

 للبرهنةو .موضوع نقض ول تام نقض لهما ليس (الجزئيتان)ـ  4و 3

 وليا بطريق فيعلم الجزئيةالى  نقضهما عدمعلى  البرهان يکفي ذلک لعي

 نقضهما عدم

 قيضالن بعکس الجزئية الموجبة انعکاس عدم في قدمنا کما الکلية الي

 : فنقول

 : (الجزئية الموجبة في)

  حـ ب ع صدق المفروض

ـ ب   ع دائما تصدق ال المدعي  (االول المطلوب) ح 

ـ ب   س دائما تصدق ول  (الثاني المطلوب) ح 

 : البرهان

 تقاديرها عضب في ان الجزئية الموجبة في النقيض عکس في تقدم

 الکلية ةالسالب حينئذ فتصدق الکلي التباين طرفيها نقيضي بين النسبة تکون

: 
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  ح   ب   ل 

ـ ب   ع نقيضها فيکذب  (االول المطلوب هوو) ح 

 الکلية السالبة هذه محمول منقوضة أيضا تصدقو

  حـ ب   کل 

ـ ب   س نقيضها فيکذب  (الثاني المطلوب هوو) ح 

 : (زئيةالج السالبة فيو)

  حـ ب س صدق المفروض

 تصدق ل والمدعي

 دائما

ـ ب   س  (االول المطلوب) ح 

 (الثاني المطلوب) حـ ب   ع دائما تصدق ول

 : البرهان

 نحو مطلقا المحمول من أعم الموضوع يکون قد الجزئية السالبة في

 : کان لماو بانسان ليس الحيوان بعض

 اذن فتصدق. مطلقا صالخ نقيض من اخص العم نقيض (اوال)

 : الکلية الموجبة

ـ ب   کل    ح 

ـ ب   س نقيضها فيکذب  (االول المطلوب هوو) ح 

 لسالبةا اذن فتصدق کليا تباينا الخص عين يباين العم نقيض (ثانيا)و

 : الکلية

  حـ ب   ل 

 (الثاني المطلوب هوو) حـ ب   ع نقيضها فيکذب
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 المحصورات نسب لوح

 الصل

 النقيض

 المستوي لعکسا

النقيض  عکس

 الموافق

 النقيض عکس

 المخالف

 المحمول نقض

 الطرفين نقض

 الموضوع نقض

 حـ ب کل

 حـ ب س

 ب حـ ع

ـ کل  ب   ح 

ـ ل  ب ح 

 حـ ب ل

 حـ ب   ع

 حـ ب   س

 حـ ب ع

 حـ لب

 ب حـ ع

ـ ب س  ح 

 حـ ب ل

 حـ ب ع

 ب حـ ل

ـ س  ب   ح 

ـ ع  ب ح 

ـ ب کل  ح 

ـ ب   س  ح 

 حـ ب   ع

 حـ ب س

 حـ ب کل

ـ س  ب   ح 

ـ ع  ب ح 

ـ ب ع  ح 
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 المنطقية البديهة

 أو

 البديهي المباشر االستدالل

 من هي (النقضو العکوسو النقيض) القضايا احکام من تقدم ما جميع

 لنقيضا أي الصل عن المحولة القضيةالى  بالنسبة المباشر الستدلل نوع

على  لقضيتينا احدي صدق من النقض في يستدل ألنه النقضو العکسو

 ما صدقعلى  الصل صدق من الباقي في يستدلو بالعکسو الخري کذب

 .الصل کذبعلى  النقضو العکس کذب من أو نقضا أو عکسا اليه حول

 وأ القضية کذب أعني المطلوبالى  اذهن انتقال ألن مباشرا سميناهو

 .أخري قضية توسط بال فقط معلومة واحدة قضية من يحصل انما صدقها

 نوع يبقو .المباشر الستدلل أنواع من نوع کلعلى  البرهان تقدم قدو

 (لمنطقيةا البديهية) يسمي قدو .بيانه من أکثرالى  يحتاج ل بديهي منه آخر

 : فنقول

 من کلى ال واحدا   شيئا أضفت اذا انه الرياضية العلوم في البديهيات من

 : کان لوف تتغير ل التساوي نسبة فان المتساويين الشيئين

 حـ=  ب

 : لکان (4) عدد مثل معينا عددا منهما کلالى  أضفتو

 4+  حـ=  4+  ب
 أو فيه ضربتهما أو معينا عددا منهما کل من طرحت اذا کذلکو

 : فيکون تتغير ل التساوي نسبة فان 4 کعدد عليه قسمتهما

 4ـ  حـ=  4ـ  ب
 4 * حـ=  4 * بو
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 حـ=  ب و

 کوني فانه منه أصغر أو حـ من أکبر ب انک لو النسبة تتغير ل کذاو

 منه اصغر او 4+  حـ من اکبر 4+  ب

 هکذاو منه اصغر أو 4 ـ حـ من اکبر 4 ـ ب و

 موضوععلى  کلمة تزيد أن صح لو فانه القضية في نقول ذلک نظيرو

 بقاء بمعني تتغير ل القضية نسبة فان محمولهاعلى  الکلمة نفسو القضية

 (رأس) کلمة اضفتو حيوان انسان کل:  صدق فاذا. الصدقو الکيفو الکم

 طرفيهاالى 

 .حيوان (رأس) انسان (رأس) کل:  صدق

 مثال (يجب) کلمة اضفت أو

 حيوانا (يحب) انسانا (يجب من) کل:  صدق

 بحجر الحيوان من شيء ل:  صدق اذاو

 (مستلقيا) بحجر (مستلقيا) الحيوان من شيء ل:  صدق

 بذهب ليس المعدن بعض:  صدق اذاو

 ذهب (بقطعة) ليس المعدن (قطعة) بعض:  صدق

 صادقة أخري قضيةالى  صادقة قضية کل تحول أن لک يمکن هکذاو

 کم يف تغيير بغير معا المحمولو الموضوععلى  زيادتها تصح کلمة بزيادة

 اي وا فعال أو وصفا أو حال أو مضافة الکلمة کانت سواء کيفهاو القضية

 .قبيلال هذا من آخر شيء
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 الخاِمس البابُ 

ة  تأِليفها َوَهيئة الُحج 

 أو

تِداللِ  َمباحثُ   االس 
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 تصدير

 مباحث أي (الحجة مباحث) له مقصد أقصيو للمنطقي هدف اسمي ان

 أما. يالتصديق المجهول معرفةالى  للتوصل يستحدم الذي التصديقي المعلوم

 احثمب حتي صدالمق لهذا مقدمات الحقيقة في فکلها البواب من تقدم ما

 ضيةالق مفردات فهمعلى  به ليستعان عنه يبحث انما المعرف لن المعرف

 .المحمولو الموضوع من

 مطلوبالى  بها يتجه قضايا من يتألف عما عبارة عندهم (الحجة)و

 لثبات الخصمعلى  بها يحتج لنه (حجة) سميت انماو بها يستحصل

 جلل تأليفهاو تهيئتهاو طلوبالمعلى  تدل لنها (دليال) تسميو المطلوب

 (.استدالال) يسمي الدللة

 أن يجب کلها ليست القضايا ان:  شيء کل قبل عليه التنبيه يجب مماو

الى  لنتهاءا من بد ل بل أبدا بقضية العلمالى  انتهينا لما الو بحجة تطلب

 مطالبلل المباديء هي انماو مطلوبة تکون ان شأنها من ليس بديهية قضايا

 .العلمي للمتجر المال رأس هيو

 الحجة اقسام او االستدالل طريق

 لذيا ذا منو الدخان رؤية عند النار بوجود العلم له يحصل لم منا من

 ل الذي ذا منو الحساب؟ في البرق مشاهدة عند الرعد صوت يتوقع ل

 لسکينةا انو الماء في بوضعه يبتل الحجر أنو القوي يجم النوم أن يستنبط

 في يشبه لنه کريم بأنه شخصعلى  نحکم قدو الطرية؟ الجسام عتقط

 قلما يشبه ألنه حسن بأنه قلمعلى  نحکم أو نعرفه کريما صفاته بعض

 .يوم لک علينا تمر الستنتاجات هذه أمثال من آلفالى  هکذاو ... جربناه
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 شعور ذو منها يخلو ل التي الواضحة الستنتاجات هذه ان الحقيقة فيو

على  ولکن بيانها بصدد نحن التي المعروفة الحجة أنواعالى  کلها رجعت

 علماء من کان انو النواع تلک أحد سلک انه المستنبط يشعر ل الکثر

 هم الناس من المائة في تسعينو تسعة أن لک قيل لو تعجب قدو .المنطق

 .يعلمون ل حيث من بالفطرة منطقيون

 او أحکامه في الخطأ من کثير يف يقع ذلک من النسان کان لماو

 يرللتفک العلمية الطرق دراسة عن يستغن لم مطلوبه تحصيل عليه يتعذر

 .المنتج الستدللو الصحيح

 دمتق الذي المباشر الستدلل طريق عدا لالستدلل العلمية الطرقو

 : رئيسة أنواع ثالثة هي عنه البحث

 في هابصحت المسلم لعامةا القواعد الذهن يستخدم أن وهو (القياس)ـ  1

 .الطرق في العمدة هوو .مطلوبهالى  النتقال

على  کمالحالى  الشيئين أحد حکم من الذهن ينتقل أن هوو (التمثيل)ـ  2

 .بينهما مشترکة لجهة اآلخر

 کماح منها قيستنبط جزئيات عدة الذهن يدرس ان هوو (االستقراء)ـ  3

 .عاما
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 القياسـ  1

 تعريفه

 اتهلذ عنه لزم سلِّمت متي قضايا من مؤلف قول»:  بأنه سالقيا عرفوا

 .«آخر قول

 : ـ الشرح

 لواحدةا القضية فيعم الخبري التام المرکب معناهو .جنس:  (القول)ـ  1

 .والکثر

 يأ منطقي جمع القضاياو .فصل:  (آخره. الى .. قضايا من مؤلف)ـ  2

 سبق کما لنه مباشرال الستدلل القضايا بقيد يخرجو الثنين يشمل ما

 .أخري قضية تستلزم بها التسليم تقديرعلى  واحدة قضية

 فيه شترطي ل القياس أنالى  اشارة فيهو .التسليم من:  (سل مت ىمت)ـ  3

 قديرتعلى  منه يلزم أن قياسا کونه شرط بل فعال مسلمة قضاياه تکون أن

 نقضها وأ عکسها نبيو القضية بين المالزمة کشأن آخر قول بقشاياه التسليم

 في مالملزو يتبع الالزمو .ونقوضها عکوسها تصدق صدقها تقديرعلى  فانه

 لزما کون لجواز المستوي العکس في تقدم کما الکذب دون فقط الصدق

 الالزم القول کذب منه يلزم ل المؤلفة القضايا کذب أن:  يعرف منهو .أعم

 .کذبها يستلزم کذبه نعم لها

 من تألفا انو لنهما والتمثيل الستقراء به يخرج : (عنه لزم)ـ  4

 لنهما عنهما تخلفه لجواز اللزوم نحوعلى  اآلخر القول يتبعهما ل قضايا

 .سيأتي. الستقراء بعض الِّ  الظن يفيدان ما أکثر

 ياسق فان محله في سيأتي کما. المساواة قياس به يخرج:  (لذاته)ـ  5

 المساواة
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 : مثل. لذاته ل عنه خارجة لمقدمة اآلخر لالقو منه يلزم انما

 د يساوي ب ينتج .. د يساوي حـو .حـ يساويـ  ب

 المساوي مساوي:  وهي الخارجية المقدمة لصدق بل لذاته ل ولکن

 نصف لن د نصف جـو .جـ نصف ب:  قولنا مثل ينتج ل لذاو .مساو

 .ربعا بل نصفا ليس النصف

 القياس في العامة االصطالحات

 بکل الخاصة المصطلحات عدا العامة المصطلحات بيان من اول بدل

 : ـ هيو .مناسباتها في ذکرها سيرد التي نوع

 .االقضاي بين الواقع التأليف هيئة بها يقصدو (.القياس صورة)ـ  1

 تالمقدماو .القياس صورة منها تتألف قضية کل هيو (.المقدمة)ـ  2

 (.القياس مواد) أيضا تسمي

 عند (مطلوبا) يسميو .القياس من الالزم القول:  هوو (.مطلوبال)ـ  3

 .المقدمات تأليف في الذهن أخذ

 من تحصيله بعد بها يسمي ولکن عينه المطلوب هيو (.النتيجة)ـ  4

 .القياس

 الذاتية بالجزاء نعنيو .للمقدمة الذاتية الجزاء:  هيو (.الحدود)ـ  5

الى  ثالم الحملية حللناو فککنا فاذا القضية تحليل بعد تبقي التي الجزاء

 انما بةالنس لن النسبة دون المحمولو الموضوع ال منها يبقي ل أجزائها

 ذهاب فمعناه اآلخر عن منهما کل أفرد فاذا بينهما للربط بالطرفين تقوم

 بعد لهما بقاء فال النسبة شؤون من فهما الجهةو السور وأما. بينهما النسبة

 لمقدما ال منها يبقي ل اجزائهاالى  الشرطية حللنا اذا کذلکو .ذهابها

 .التاليو

 .دماتللمق الذاتية الجزاء هي التاليو المقدم أو المحمولو فالموضوع

 .فيها (الحدود) هيو
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 : فنقول بالمثال المصطلحات هذه لنوضحو

 .فاسق:  الخمر شارب (1)

 .شهادته ترد:  فاسق وکل (2)

 .شهادته ترد:  الخمر شارب .. (3)

 (.1) رقم القضية في الخمر شاربالى  (فاسق) کلمة نسبة فبواسطة

 بين سبةالن استنبطنا (2) رقم القضية في (فاسق کل) الى الشهادة ردِّ  نسبةو

 (.3) رقم القضية في الشاربو الشهادة ردِّ 

 مقدمة:  (2) ( و1) القضيتين من واحدة فکل

 دحدو:  شهادته تردو فاسقو الخمر وشارب

 نتيجةو مطلوب:  (3) رقم والقضية

 القياس صورة المقدمتين بين والتأليف

 قبل وضعناهاو الثالث النقط. .. العالمة هذه استعملنا انا يخفي ول

 طلوبالمالى  النتقالعلى  للدللة تستعمل هندسية عالمة هيو .النتيجة

 ختصارلال يأتي فيما الحروف استعمال عند سنستعملهاو (.اذن) تقرأو

 .للتوضيحو
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 القياس أقسام

 هيئتهو مادته بحسب

 تسمي بينها التأليف هيئةو (القياس مواد) تسمي المقدمات ان قلنا

 : نحوين من القياس عن فالبحث (القياس صورة)

 بأن الصورة عن النظر قطع مع اختالفها بسبب (مادته) جهة من (1)

 أو المشهورات أو المسلمات من او ظنية أو يقينية المقدمات تکون

 يهاف البحث يسميو .بابه في سيأتي مما غيرها أو المخيالت او الوهميات

 لقياسا ينقس فانه اآلتي السادس الباب ألجله عقدنا الذي (الخمس الصناعات)

 .المغالطةو الشعرو الخطابةو الجدلو البرهان:  الي ذلکالى  بالنظر

 .المادة شأن عن لنظرا قطع مع اختالفها بسبب (صورته) جهة من (2)

الى  هةالج هذه من ينقسم وهو. الجهة هذه من عنه للبحث معقود الباب هذاو

 مقدماته يف بنقيضها أو بالنتيجة التصريح باعتبار استثنائيو اقتراني قسمين

 .عدمهو

 يسمي بنقيضها أو بالنتيجة مقدماته في المصرح هوو (فاالول)

 : نحو تثناءالس کلمةعلى  لشتماله (استثنائيا)

 .احترامه فواجب عالما محمد کان ان (1)

 .عالم لکنه (2)

 .احترامه واجب فمحمد .. (3)

 (.1) رقم المقدمة في بعينها مذکورة (3) رقم فالنتيجة

 .هللا يعصي ل فهو عادل فالن کان لو (1)

 .هللا عصي قد ولکنه (2)
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 .عادل فالن کان ما. .. (3)

 (.2) رقم المقدمة في نقيضهاب مصرح (3) رقم فالنتيجة

 مييس بنقيضها ول بالنتيجة مقدماته في المصرح غير هوو (الثانيو)

 لخمرا شارب» هيو النتيجة فان البحث أول في المتقدم کالمثال (اقترانيا)

 ذکورم نقيضها ول المقدمتين في صريحا بهيئتها مذکورة غير «شهادته ترد

 أعني تينالمقدم في الذاتية اجزائها جودو باعتبار بالقوة مذکورة هي انماو

 في مذکور منهما واحد کل فان (شهادته تردو الخمر شارب) هماو الحدين

 .مستقلة مقدمة

* * * 

 من فيتأل قدو (.حمليا) فيسمي فقط حمليات من يتألف قد القتراني ثم

 .مثاله (شرطيا) فيسمي وحملية شرطية أو فقط شرطيات

 .معتصما کان ياجار الماء کان کلما (1)

 .النجاسة بمالقاة ينجس ل کان معتصما کان کلماو (2)

 .النجاسة بمالقاة ينجس ل کان جاريا الماء کان کلما .. (3)

 .متصلتان شرطيتان فمقدمتاه

 .کلمة السم (1) : ثان مثال

 .معربة أو مبنية اما الکلمةو (2)

 .معرف أو مبني اما السم. .. (3)

 .منفصلة شرطية (2) رقم والمقدمة حملية (1) رقم فالمقدمة

 .ثنائيالست ثم الشرطية ثم الحملية القترانيات عن اول نبحث نحنو ـ
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 : التقسيم خالصه
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 الحملي االقتراني

 حدوده

 يجبو .المطلوب لينتجا مقدمتينعلى  القتراني القياس يشتمل ان يجب

 ابينهم مشترک متکرر حد:  ثالثة حدودعلى  المقدمتان تشتمل أن أيضا

 ربطي الذي هو المشترک المتکرر والحد. بالثانية وحد بالولي يختص وحد

 اذ الحدين هذين من تتألف التي النتيجة في يحذفو اآلخرين الحدين بين

 نفسها تفني کالشمعة فهو محمول اآلخرو لها موضوعا احدهما يکون

 .لغيرها لتضيء

 ليهع الحدود لتطبيق العامة المصطلحات في المتقدم المثالالى  لنعدو

 : فنقول

 : بين الرابط أعطي الذي المشترک المتکرر هو:  (فاسق)ـ  أ

 : بينو الولي بالمقدمة المختص الحد هوو (الخمر شارب)ـ  ب

 .الثانية بالمقدمة المختص الحد هوو (شهادته ترد)ـ  ج

 قدو المشترک الحد بحذف (شهادته ترد الخمر شارب):  المقدمتان تنتج

 .خاص باسم الثالثة الحدود من واحد کل سموا

 قيهرفي بين لتوسطه المشترک الحد هوو (الوسط) أو (االوسط الحد)ـ  أ

 لنسبةاعلى  به يحتج ألنه (الحجة) أيضا يسميو .اآلخرالى  احدهما نسبة في

 اتاثب في يتوسط به ألن (االثبات في الواسطة) أيضا يسميو .الحدين بين

 (.م) بحرف له نرمزو .حدينال بين الحکم

 يتسمو .النتيجة في موضوعا يکون الذي الحد هوو (االصغر الحد)ـ  ب
__________________ 

لعامة اعد ا( هذه المصطلحات اآلتية تشمل القتراني بقسميه الحملي والشرطي. وكذا القو1)

 اآلتية.
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 .ولمحم أم فيها موضوعا هو کان سواء (صغري) عليه المشتملة لمقدمة

 (.ب) بحرف له نرمزو

 قدمةالم تسميو .النتيجة في محمول يکون الذي هوو (االکبر الحد)ـ  ج

 هل ونرمز. موضوعا أو فيها محمول هو کان سواء (کبري) عليه المشتملة

 (.طرفين) يسميان معا الحدانو (.حـ) بحرف

 : قلنا فاذا

 م ب کل

 حـ م کل هنا: و

 (م) المتکرر بحذف حـ ب کل ... ينتج

 لالقتراني العامة القواعد

 جبي اساسية عامة قواعد شرطيا أو حمليا کان سواء القتراني للقياس

 : فيهو منتجا ليکون فيه توفرها

 .الوسط الحد تکررـ  1

 غير من الکبريو الصغري في بنفسه مذکورا يکون أن يجب أي

 .رفينالط بين الرتباط وجد لماو متکررا اوسط حدا کان لما وال اختالف

 .بديهي هذاو

 (.اذنان لها فارة کلو .فارة فيه الحائط):  قيل اذا مثال

 (.اذنان له الحائط) .ينتج ل فانه

 في المحمول فان يتکرر لم هنا أوسط حد انه يتخيل الذي الحد ألن

 يکون أن ألجلو .فقط (فارة) الکبري في الموضوعو (فارة فيه) الصغري

 .اذبةک ولکنها (اذنان له فارة فيه ما کلو) کبريال في نقول أن فإما منتجا

 ما فيه ائطالح) هکذا النتيجة فتکون فقط (فارة) کلمة المتکرر نعتبر ان أماو

 .صادقة وهي (اذنان له

 (.تدمع عين کلو .عين الذهب):  قيل اذا ثان مثال

 (.يدمع الذهب):  ينتج ل فانه
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 المراد غير لصغريا في منه المرادو لفظي مشترک (عين) لفظ لن

 .فقط اللفظ ال يتکرر ولم الوسط الحد يتکرر فلم الکبري في منه

 : المقدمتين احدي ايجابـ  2

 يجاداعلى  يساعدنا ل السالبتين في الوسط لن سالبتين من انتاج فال

 کوني قد الواحد الشيء أنالى  نظرا األکبرو الصغر بين الربطو الصلة

 قدو ناطقالو لالنسان المباين کالفرس بينهما تباين ل هماو ألمرين مباينا

 نسانلال المباين کالفرس أنفسهما في متباينان هما ألمرين مباينا يکون

 .متباينان أيضا الطائرو والنسان الطائرو

 قيانمتال انهما للمتکرر مباينتها لمجرد الحدين حال نعرف فال عليهو

 : قلنا فاذا. السلب ول اباليج ينتج فال متباينان أم الوسط خارج

 بناطق الفرس من شيء ل. بفرس النسان من شيء ل

 الطرفين ألن (بناطق االنسان من شيء ال):  السلب ينتج ل فانه

 .متالقيان

 : قولنا الثانية بالمقدمة أبدلنا لوو

 بطائر الفرس من شيء ل

 يجريو .انمتباين الطرفين ألن (طائر انسان کل):  اليجاب ينتج ل فانه

 .سالبتين کل في الکالم هذا

 : المقدمتين احدي کليةـ  3

على  اأيض يساعدنا ل فيهما الوسط لن جزئيتين مقدمتين من انتاج فال

 تالقي من أکثرعلى  تدل ل الجزئية ألن الکبرو الصغر بين الصلة إيجاد

 يتالقي الذي الوسط من البعض ان الجزئيتين في يعلم فال الجملة في طرفيها

 .غيره أم الکبر مع به يتالقي الذي البعض نفس هو الصغر مع به

 روالکب الصغر الطرفين حال نعرف ل انا ذلک معنيو .جائز کالهماو

 : مثال نقول کما السلب ول اليجاب ينتج فال متباينان أم أمتالقيان
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 .فرس الحيوان بعضو .حيوان اإلنسان بعضـ  أول

 الثانية مةبالمقد أبدلنا اذاو (.فرس االنسان بعض):  يجاباإل ينتج ل فانه

 .ناطق الحيوان بعض:  قولنا

 (.بناطق ليس االنسان بعض):  السلب ينتج ل فانه

 .بناطق ليس الحيوان بعضو حيوان النسان بعضـ  ثانيا

 لمقدمةبا أبدلنا اذاو (.بناطق ليس االنسان بعض):  السلب ينتج ل فانه

 بفرس ليس الحيوان بعض:  ناقول الثانية

 المالک هذا يجري هکذاو (.فرس االنسان بعض):  اإليجاب ينتج ل فانه

 أو موضوعا المقدمتين في الوسط موضع کان مهما جزئيتين کل في

 .مختلفا أو محمول

 : المقدمتين أخس تتبع النتيجةـ  4

 لسلبا لن سالبة النتيجة کانت سالبة المقدمتين احدي کانت اذا يعني

 .کليةال من أخس الجزئية لن جزئية النتيجة کانت اذاو .اإليجاب من أخس

 نأ يمکن فال معا المقدمتين عن متفرعة النتيجة ألن واضح الشرط هذاو

 .منهما أقوي فتکون عليهما تزيد

 : کبري جزئيةو صغري سالبة من انتاج لـ  5

 نأ ولبد. لثالثا الشرط لختل وال کلية الصغري تفرض أن بد ول

 .الثاني الشرط لختل وال موجبة الکبري تفرض

 ل فانه کبري موجبة جزئيةو صغري کلية سالبة من القياس تألف فاذا

 سالبةال ألن الوسط خارج متباينان أو متالقيان الکبرو الصغر ان يعلم

 الجزئيةو .هنا الوسط مع الصغر أي طرفيها تباينعلى  تدل الکلية

 يجوزف هنا والکبر الوسط أي الجملة في طرفيها تالقيعلى  دلت الموجبة

 له امباين الوسط کان کما لالصغر مباينا األوسط خارج الکبر يکون ان

 : قلنا اذا فمثال له مالقيا يکون أن يجوزو

 اسود النسان بعضو بانسان الغراب من شيء ل
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 بالمقدمة ابدلنا لوو (بأسود ليس الغراب بعض):  السلب ينتج ل فانه

 : قولنا الثانية

 ابيض النسان بعض

 (.أبيض الغراب بعض):  اإليجاب ينتج ل فانه

 نالمقدمتي في موضوعا الوسط وضع في بالخيار المثال في هنا وانت

 .لجميعا في هو کما تجده العقمو يختلف ل المر فان مختلفا أو محمول أو
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 االربعة االشکال

 صغراو اوسط:  حدود ثالثة من له بد ل لقترانيا القياس ان:  قلنا

 : فنقول هنا عليه نضيفو .أکبرو

 نيکو قد الحملي ففي يختلف المقدمتين في طرفيه مع الوسط وضع ان

 في ومحمول الصغري في موضوعا او فيهما محمول او فيهما موضوعا

 تسمي الصور هذه من واحدة کلو .صور اربع فهذه. بالعکس أو الکبري

 .مقدماو تاليا يکون الشرطي في وکذا (.شکال)

 ةکيفي باعتبار االقتراني القياس» هو هذاعلى  اصطالحهم في فالشکل

 يف الربعة الشکال من واحد کل عن ولنتکلم .«الطرفين من االوسط وضع

 .الشرطي بالقتراني نتبعه ثم الحملي

 االول الشکل

. الکبري في موضوعا الصغري في محمول فيه الوسط کان ما وهو

 مع احدهما وضع بين الوسط مع المقدمتين في الحدين وضع يکون أي

 يکون النتيجة في موضوعا الصغر يکون فکما:  النتيجة في اآلخر

 يکون النتيجة في محمول الکبر يکون کماو الصغري في موضوعا

 .الکبري في محمول

 رالصغ ان ألجل هفان. اليها نتوصل أن نريد فائدة التفسير لهذاو

 النتيجة في وضعه األکبر انو الصغري في وضعه عين النتيجة في وضعه

 النتاج بينو الطبع مقتضيعلى  الشکل هذا کان الکبري في وضعه عين

. کالالش أول جعدوه لذاو البواقي بخالف حجةو دليلالى  ليجتاج بنفسه

 .باقيهاعلى  يستدل وبه
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 : شروطه

 : شرطان الشکل لهذا

على  عالواق الحکم ان يعلم فال سالبة کانت لو اذا (الصغري ايجاب)ـ  1

 مراناأل فيحتمل ل أم الوسط خارج في الصغر يالقي الکبري في الوسط

 : مثال نقول کما السلب ول اليجاب ينتتج فال

 نام نبات کلو بنبات الحجر من شيء ل

 ال) ناقول بالصغري لناابد ولو (.نام حجر کل):  اإليجاب ينتج ل فانه
 (.بنبات االنسان من شيء

 لصغريا کانت اذا أما (.بنام االنسان من شيء ال):  السلب ينتج ل فانه

 عليه يقع ماعلى  يقع ان بد ل الکبري في األوسطعلى  يقع ما فان موجبة

 .الصغري في الوسط

 من البعض يکون أن لجاز جزئية کانت لو ألنه (الکبري کلية)ـ  2

 ييتعد فال األصغرعلى  به حکم ما غير بالکبر عليه المحکوم الوسط

 لشرطا هذا إن الحقيقة فيو .األوسط بتوسط األصغرالى  األکبر من الحکم

 رغي الفرض هذاعلى  الواقع في الوسط ألن (االولي القاعدة) الى راجع

 : مثال نقول کما متکرر

 بالنار يلتهب السائل بعضو سائل ماء کل

 حکم ذيال بالسائل المقصود ألن (بالنار يلتهب الماء بعض) ينتج ل هفان

 الحصة غير هيو الماء مع تلتقي التي منه الحصة خصوص الماءعلى  به

 المعني يف الوسط يتکرر فلم. مثال النفط هوو بالنار يلتهب الذي السائل من

 .لفظا تکرر انو

 نها قيل فقد الجهة ناحية من أما الکيفو الکم ناحية من شروطه هذه

 هاتالموج عن نبحث أل أنفسناعلى  أخذنا ولکنا (.الصغري فعلية) يشترط

 کبير يهاف ليسو .نعلمه أن يجب مما کثيرا علينا تضيع المطولة ابحاثها ألن

 .لنا فائدة
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 : ضروبه

 من واحدة تکون أن يجوز نفسها حد في القياس من مقدمة کل

 الربع مع الصغري في الربع الصور اقترنت فاذا الربع المحصورات

 ضرب من تحدث لالقتران صورة عشرة ست عندنا خرجت. الکبري في

 .الربعة الشکال جميع في ذلکو .أربعة في اربعة

 (اناقتر)و (ضرب):  اسماء بثالثة تسمي المقدمتين تأليف من الصورةو

 (.قرينة)و
 (.اقياس) يسميف منتج بعضها عشر الستة الضروب أو القترانات هذهو

 الکيفو الکم في الشرطين بحسبو (.عقيما) فيسمي منتج غير بعضهاو

 کلهاف البواقي أما. فقط أربعة المنتجة الضروب تکون الول الشکل لهذا

 ضرب حاصل هيو ضروب ثمانية به تسقط الول الشرط ألن عقيمة

 به تسقط الثاني الشرطو الکبري من الربع في الصغري من السالبتين

 الصغري من الموجبتين في الکبري من الجزئيتين ضرب حاصل اربعة

 .فقط اربعة فالباقي

 من واحدة منها واحد کل ينتج النتاج بينة الربعة هذه کلو

 .الشکل هذا أضرب من تستخرج کلها فالمحصورات الربع المحصورات

 ترتب حسبعلى  ضروبه رتبوا قدو (.فاضال)و (کامال) سمي لذاو

 السالبة جينت ما ثم الکلية الموجبة ينتج ما فالول:  نتائجه في اتالمحصور

 .الجزئية السالبة ينتج ما ثم الجزئية الموجبة ينتج ما ثم الکلية

 .کلية موجبة ينتج کليتين موجبتين من (االول)

 مسکر خمر کل  م ب کل

 حرام مسکر کلو مثاله حـ م وکل

 حرام خمر کل. ..  حـ ب کل. ..
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 .کلية سالبة ينتج کلية سالبةو کلية موجبة من (انيالث)

 مسکر خمر کل  م ب کل

 المسکر من شيء لو مثاله حـ م ول

 بنافع

 الخمر من شيء ل. ..  حـ ب ل. ..

 بنافع

 .جزئية موجبة ينتج کلية موجبةو جزئية موجبة من (الثالث)

 فقراء السائلين بعض  م ب ع

 الصدقة تحقيس فقير کلو مثاله حـ م وکل

 يستحق السائلين بعض. ..  حـ ب ع. ..

 الصدقة

 .جزئية سالبة ينتج کلية سالبةو جزئية موجبة من (الرابع)

 اغنياء السائلين بعض م ب ع

 الصدقة يستحق غني ول مثاله حـ م لو

 الصدقة ليستحق السائلين بعض. .. حـ ب س. ..

 الثاني الشکل

 يهف الصغر فيکون معا المقدمتين يف محمول فيه الوسط کان ما هوو

 موضوع فانه وضعه يختلف الکبر ولکن النتيجةو الصغري في موضوعا

 تضيمق عن بعيدا الشکل هذا کان هنا منو .النتيجة في محمول الکبري في

 الصغر أن وألجل. قياسيتهعلى  الدليلالى  يحتاج النتاج بيِّن غير الطبع

 انک الول کالشکل فيهما موضوعا صغريالو النتيجة في الوضع متحد فيه

 أقرب الموضوع ألن الخري الشکال باقي من الطبع مقتضيالى  أقرب

 .الذهنالى 

 : شروطه

 کليةو الکيف في المقدمتين اختالف:  أيضا شرطان الثاني للشکل

 .الکبري
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 الخري کانت موجبة احداهما کانت فاذا الکيف في الختالف (االول)

 الصغر الطرفين ألن الکيف في التفاق مع ينتج ل الشکل اهذ ألن سالبة

 شيء عليهما يحمل أن في يشترکان ذلک معو متباينين يکونان قد الکبرو

 متالقيين يکونان قد ثم آخر شيء عنهما يسلب ان في يشترکان أو واحد

 ينتج فال واحد شيء عنهما يسلب أو عليهما يحمل أن في ايضا يشترکانو

 .السلب لو اليجاب

 : ذلک مثال

 سلبو عليهما الحيوان حمل في يشترکانو متباينان الفرسو النسان

 :  فنقول عنهما الحجر

 حيوان فرس کلو .حيوان انسان کلـ  أ

 بحجر الفرس من شيء لو بحجر النسان من شيء لـ  ب

 في انيشترک أيضا الناطقو النسان ثم. السلب فيهما النتيجة في الحقو

 لناطقا بالفرس المثالين في فتبدل عنهما الحجر سلبو عليهما الحيوان حمل

 .اليجاب فيهما النتيجة في الحق فيکون

 يصح ل وجهعلى  الکبريو الصغري في الحکمان اختلف اذا أما

 غير احداهما في عليه المحکوم يکون أن وجب واحد شيء على جمعهما

 لنسبةا تکونو الکبرو الصغر الطرفان فيتباين .الخري في عليه المحکوم

 تتبع مادائ سالبة الثاني الشکل في النتيجة تکون فلذا السلب نسبة بينهما

 .المقدمتين أخس

 في الختالف مع جزئية کانت لو ألنه الکبري کلية (الثاني الشرط)

 بريالک ألن متنافيان أم متالقيان الکبرو الصغر حال يعلم لم الکيف

 المنافاةى عل إل تدلن ل الکيف في اختلفتا اذا الکلية الصغري مع الجزئية

 فاةالمناعلى  تدلن لو .الکبري في المذکور الکبر بعضو الصغر بين

لى ع تدلن ل کما يذکر لم الذي الکبر من اآلخر البعضو الصغر بين

 .الختالف فيحصل المالقاة

 : ذلک مثال

 لفظ بذي ليس الحيوان بعضو ظلف ذو مجتر کل
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 بالکبر أبدلنا لوو (.حيوان ليس المجتر بعض):  السلب ينتج ل فانه

 (.طائر المجتر بعض):  اليجاب ينتج ل فانه طائر کلمة

 : ضروبه

 المنتجة الضروب تکون الشکل هذا في المذکورين الشرطين بحسب

 ينالسالبت ضرب حاصل ثمانية به تسقط الول الشرط ألن فقط أربعة منه

 ضرب حاصلو أربعة فهذه الکبري من السالبتين في ريالصغ من

 أربعة به تسقط الثاني الشرطو .اخري اربعة فهذه الموجبتين في الموجبتين

 انالموجبتو الکبري في الجزئية الموجبة مع الصغري في السالبتان هيو

 .الکبري في الجزئية السالبة مع الصغري في

 الول الشکل بتوسط ليهاع يبرهن کلها منتجة ضروب أربعة فالباقي

 : ستري کما

 : لهمثا کلية سالبة ينتج کلية سالبةو کلية موجبة من (االول الضرب)

 ظلف ذو مجتر کل

 ظلف بذي الطائر من شيء لو

 بطائر المجتر من شيء ل. ..

الى  العکس ضم ثم المستوي بالعکس الکبري بعکس عليه يبرهنو

 نفس ينتجو الول الشکل نم الثاني الضرب من فيتألف الصغري نفس

 : الرموز باستعما فيقال المطلوبة النتيجة

 م حـ لو م ب کل المفروض

  حـ ب ل...  ينتج انه المدعي

 نضمهاو (حـ م ال) الى المستوي بالعکس الکبري نعکس : (البرهان)

 : فيحدث الصغريالى 

 (االول الشکل من الثاني الضرب) حـ م ل. وم ب کل

 (المطلوب هوو) حـ ب ل. .. ينتج
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 : مثاله کلية سالبة ينتج کلية موجبةو کلية سالبة من (الثاني)

 بدائم الممکنات من شيء ل

 دائم حق کلو

 بحق الممکنات من شيء ل. ..

 صغري األصل کبريو کبري يجعلها ثم الصغري بعکس عليه يبرهن

 : فيقال النتيجة بعکس ثم لها

 م ح کل م ب ل المفروض

  حـ ب ل. .. دعيالم

 : البرهان

  م ب ل صدقت اذا

 (المستوي العکس) ب م ل صدقت

 : فيکون لها کبري بجعله الصل کبريالى  العکس هذا فنضم

 من الثاني الضرب) ب م لو م حـ کل

 (االول
   ب حـ ل. ..

 (المطلوب هوو) حـ ب ل الى وتنعکس

 .جزئية سالبة تجين کلية سالبةو جزئية موجبة من (الثالث)

 : مثاله

 ذهب المعدن بعض

 بذهب الفضة من شيء لو

 بفضة ليس المعدن بعض. ..

 : فيقال الول الضربعلى  به برهن بما عليه يبرهنو

 م حـ لو م ب ع المفروض

  حـ ب س. .. المدعي

 (الکبري) م حـ ل صدقت اذا:  البرهان
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 (المستوي العکس) حـ م ل صدقت

 : يحدث الصغريلى ا بعضمهو 

 من الرابع الضرب) حـ م لو م ب ع

 (االول
  (المطلوب هوو) حـ ب س. .. 

 .جزئية سالبة ينتج کلية موجبةو جزئية سالبة من (الرابع)

 : مثاله

 بمعدن ليس الجسم بعض

 معدن ذهب کلو

 بذهب ليس الجسم بعض. ..

 الثالثة الضروب في ذکرناها التي (العکس بطريقة) عليه يبرهن لو

 نهام يلتئم ل جزئية الکبري عکسو .تنعکس ل جزئية سالبة الصغري لن

 ليهع للبرهان حينئذ فنفزع. جزئيتين من قياس ل لنه قياس الصغري منو

 :  فيقال (الخلف طريفة) تسمي أخري طريقةالى 

 م حـ کلو .م ب س المفروض

  م ب س. ..  المدعي

 : البرهان

 (النتيجة) حـ ب س تصدق لم لو

  حـ ب کل نقيضها لصدق

 الضرب من قياس فيتألف الصل لکبري صغري النقيض هذا فنجعل 

 الول

 : الول الشکل من

 م حـ کلو .حـ ب کل

 م ب کل. ..

 م ب س النتيجة هذه نقيض فيکذب
__________________ 

يرد  العكسنه بل (طريقة الرد)( سيأتي في تنبيهات الشكل الثالث ان هذه الطريقة تسمى 1)

 القياس الى الشكل الول البديهي لينتج المطلوب.
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 صدقها المفروض الصغري عين هوو

 الفرض خالف هذاو

 (المطلوب هوو) حـ ب س صدق فوجب

 تمرين 

 التي الخلف بطريقة الولي الثالثة الضروب من واحد کلعلى  برهن

 .الرابع الضربعلى  برهنابها

 الثالث الشکل

 الکبر فيکون معا المقدمتين في موضوعا فيه الوسط کان ما هوو

 فانه وضعه يختلف الصغر ولکن معا النتيجةو الکبري في محمول

 بعيدا الشکل هذا کان هنا منو .النتيجة في موضوع الصغري في محمول

 وعموض في کان الختالف ألن. الثاني الشکل من أبعدو الطبع مقتضي عن

 .مولهامح في الثاني في الختالف کانو .الذهن الى أقرب هو الذي النتيجة

 کان لالو کالشکل النتيجةو الکبري في الوضع متحد فيه الکبر ان ألجلو

 .الرابع من أقرب

 : شروطه

 .المقدمتين احدي کليةو الصغري ايجاب:  أيضا شرطان الشکل لهذا

 موللمحا الکبر حال نعلم فال سالبة الصغري کان لو فالنه (االول) أما

 وأ الوسط عن الخارج الصغر أيالقي اليجاب أو بالسلب الوسطعلى 

 .يفارقه

 يالقيو الصغر يباين الوسط فان موجبة الکبري کانت لو ألنه

 اينينمتب شيئين أو متالقيين شيئين يباينو يالقي قد واحد شيءو .الکبر

 انلحيوا يالقيو متالقيان هماو الفرس يباينو الحيوان يالقي کالناطق

 .متباينان هماو الشجر يباينو الحيوان

 .عام الکبرو الصغر يباين الوسط فان أيضا سالبة الکبري کانت لوو

 کالذهب نمتبايني شيئين يباين قدو متالقيين شيئين يباين قد الواحد الشيءو

 المباين
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 فاذا. متباينان هماو الحيوانو الشجر يباينو متالقيان وهما الحيوانو للفرس

 قيل

 حيوان ناطق کلو بفرس الناطق من شيء لـ  أ

 ينتج ل فانه (شجر) فرس مکان وضعنا لوو .السلب ينتج ل فانه

  .اإليجاب

 ل شيء من الذهب بحيوان. ب ـ ل شيء من الذهب بفرس

 الثالثة اعدةالق في تقدم قد فالنه المقدمتين احدي کلية هوو (الثاني) أماو 

 قتضيي ما هنا ليسو .جزئيتين من ينتج ل انه لقياسل العامة القواعد من

 .المقدمتين احدي خصوص کلية اعتبار

 : ضروبه

 الشکل هذا من المنتجة الضروب تکون المذکورين الشرطين بحسب

 .األول کالشکل ضروب ثمانية به تسقط األول الشرط ألن. فقط ستة

 الثاني الشرطو

 زئيةالج مع الموجبة لجزئيةاو الموجبتان الجزئيتان:  ضربان به يسقط

 .زئيةج جميعا نتائجهاو .برهانالى  منها کل يحتاج ستة فالباقي السالبة

 .جزئية موجبة ينتج کليتين موجبتين من (األول الضرب)

 : مثاله

 معدن ذهب کل

 الثمن غالي ذهب کلو

 الثمن غالي المعدن بعض

 من فيکون األصل کبريالى  ضمها ثم الصغري بعکس عليه يبرهنو

 . المطلوب لينتج الول الشکل ثالث

 حـ م کلو ب م کل المفروض

  حـ ب ع المدعي
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 : البرهان

  ب م کل صدقت اذا

 (المستوي العکس) م ب ع صدقت

 ليکون األصل کبريالى  العکس فنضم

 (األول ثالث) حـ م کلو م ب ع

 (المطلوب) حـ ب ع 

 .کالمثال وجه من لوو حـ من أعم ب يکون أن لجواز کلية ينتج لو

 .جزئية سالبة ينتج سالبة الکبريو کليتين من (الثاني)

 : مثاله

 معدن ذهب کل

 بفضه الذهب من شيء ول

 بفضة ليس المعدن بعض. ..

 : فنقول کالول الصغري بعکس عليه يبرهنو

 حـ م لو ب م کل المفروض

  حـ ب س. ..  المدعي

 الکبريالى  فنضمها (م ب ع) فتکون الصغري نعکس:  البرهان

 : فيحدث

 (االول رابع) حـ م لو م ب ع

 (المطلوب) حـ ب س . .. 

 .جزئية موجبة ينتج جزئية الصغريو موجبتين من (الثالث) 
 : مثاله

 أبيض الطائر بعض

 حيوان طائر کلو

 حيوان االبيض بعض. ..

 : فنقول کاالول الصغري بعکس:  البرهان

 حـ م کلو ب م ع المفروض
 حـ ب ع ...  لمدعيا
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 : فيحدث الکبريالى  نضمهاو (م ب ع) الى الصغري نعکس:  البرهان

 (االول ثالث) حـ م کلو م ب ع

 (المطلوب) حـ ب ع 

 جزئية موجبة ينتج جزئية الکبريو موجبتين من (الرابع) 

 : مثاله

 حيوان طائر کل

 أبيض الطائر بعض

 أبيض الحيوان بعض

 الصل صغريو صغري جعلها ثم بريالک بعکس عليه يبرهنو

 : فنقول النتيجة بعکس ثم لها کبري

 حـ م عو ب م کل المفروض

 حـ ب ع. .. المدعي

 : البرهان

 الصل لصغري صغري نجعلهاو (م حـ ع) الى الکبري نعکس: 

 فيحدث

 (االول ثالث) ب م کل م حـ ع

 ب حـ ع

 (المطلوب) حـ ب عالى  المستوي بالعکس ينعکسو

 جزئية سالبة ينتج جزئية سالبةو کلية موجبة من (الخامس)

 : مثاله

 حساس حيوان کل

 بانسان ليس الحيوان بعضو

 بانسان ليس الحساس بعض. ..

 لتنعکس الجزئية السالبة لن العکس بطريق عليه يبرهن ول

 برهني فلذلک. جزئيتين بين قياس ول جزئيةالى  تنعکس الکلية الموجبةو

 : فنقول بالخلف عليه
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 حـ م سو ب م کل المفروض

 حـ ب س  المدعي

 حـ ب س  تصدق لم لو : البرهان

 حـ ب کل  نقيضها لصدق

 : فيحدث الصل لصغري کبري نجعله

 (األول من األول) حـ ب کلو ب م کل

  حـ م کل ... 

 الکبري عين هوو حـ م س

 الصادقة

 

 نقيضها فيکذب

 (طلوبالم) حـ ب س يصدق ان فيجب (خلف هذا)

 جزئية سالبة ينتج کلية سالبةو جزئية موجبة من (السادس)

 : مثاله

 معدن الذهب بعض

 بحديد الذهب من شيء ول

 بحديد ليس المعدن بعض. ..

 من ليکون الصل کبريالى  صمه ثم الصغري بعکس عليه يبرهنو

 .المطلوب لينتج الول الشکل رابع

 حـ م لو ب م ع المفروض

 حـ ب س ...  المدعي

 : ليحدث الکبريالى  فنضمه (م ب ع) الى الصغري نعکس:  البرهان

 (االول رابع) حـ م لو م ب ع

 (المطلوب) حـ ب س ... 
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 تنبيهات

 : الخلف طريقة

 عليه البرهان اقامة يمکن الثالث الشکل ضروب من کال انـ  1

 .الثاني کضروب. الخلف بطريقة

 .المطلوب نقيض کذبعلى  به هنيبر مباشر غير استدلل:  (الخلف)و

 نقيض يؤخذ خاصة الشکال في هوو .المطلوب صدقعلى  به ليستدل

 ضفر اذو .نقيضها لصدق تصدق لم لو فيقال. اثباتها المطلوب النتيجة

 من ليتألف. صدقها المفروض المقدمتين احديالى  يضم النقيض صدق

 يناقض ما جفينت .الول الشکل ضروب من ضرب المقدمة هذهو النقيض

 .نتيجةال هذه تکذب أن بد فال. خلف هذا. بالفرض الصادقة الخري المقدمة

 قدو .المطلوب صدق فيثبت .المطلوب نقيض کذب من ينشأ أن بد ل کذبهاو

 .امثلته تقدمت

. لذهنه شحذا الضروب جميع في استعماله يجري أن الطالب وعلي

 من ليلتئم. المفروض القياس من يختارها أن يجب مقدمة أية وليالحظ

 .المنتج الضرب المقدمة منو النقيض

 : االفتراض دليل

 الذي الضروب بعض انتاجعلى  (االفتراض) بدليل يستدل وقدـ  2

 رحهبش بأس لو .الثاني من أو الشکل هذا من جزئية مقدمتيه احدي تکون

 لهو .الخلفو العکس دليل عنه غني في کانوا انو .الطالب لفکار تنويرا

 : ثالث مراحل

 مورد هو الذي للبعض خاصا اسما نفرض أن هوو (الفرض)ـ  الولي

 في الحکم

 بعض):  مثال قولنا في لن (.د) حرف فنفرضه الجزئية القضية

 سلب يصح معين شيء البعض في يقصد أن لبد (بانسان ليس الحيوان

 الشيء هذاعلى  فنصطلح. نحوهاو طائرو قردو فرس مثل. عنه النسان

 يأخر عبارة (د) يکون (ب م بعض):  القضية مثل ففي (د) نسميهو المعين

 (.م بعض) قولنا عن
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 فانه (الفرض بعد فانه (الفرض بعد صادقتين قضيتين استخراج) الثانية

 : قطعا صادقتين قضيتينعلى  نحصل أن نستطيع المذکور الفرض بعد

 حمولهامو (د) المفروض السم موضوعها کلية موجبة قضيةـ  1

 (د) نل صادقة (م د کل) تکون المتقدم المثال ففي الجزئية القضية موضوع

 .قطعا الخص أفراد جميععلى  يحمل العمو الفرض حسب م بعض

 سمال موضوعها الجزئية لکيف تبعا سالبة أو موجبة:  کلية قضيةـ  2

 (ب د کل) تکون المثال ففي الجزئية محمول محمولهاو (د) المفروض

 مثل ةسالب الجزئية کانت اذاو (.ب) کله هو الذي البعض هو (د) لن قةصاد

 (.ب) عنه المسلوب البعض هو (د) لن صادقة (ب د ال) تکون (ب م س)

 تزيد تينالقضي تلک استخراج بعد لنا (للمطلوب المنتجة االقترانات) الثالثة

 لمقدمتينا منو منهما نافعة اقترانات تألبيف في فنستعملها معلوماتنا ثروة

 .صدقها اثبات المطلوب النتيجة لستختراج صدقهما المفروض للقياس

 الضربعلى  الستدلل في مراحله فهمنا أن بعد الدليل هذا لنجربو

 : فنقول الثالث الشکل من الخامس

 (الثالث من الخامس) حـ م سو ب م کل المفروض

 حـ ب س. .. المدعي

 : البرهان

 بالفتراض

 (د) انه حـ ليس هو الذي (حـ م س الجزئية السالبة في) م بعض نفرض

 : الصادقتين القضيتين فنستخرج

 م د کل (1)

 حـ د ل (2)

 : فيحدث الصل لصغري صغري نجعلهاو (.1) رقم القضية نأخذ ثم

 (االول الشکل اول) ب م کلو م د کل

 ب د کل. ..



227 
 

 : فيحدث (2) رقم للقضية صغري نجعلها النتيجة هذه ثم

 (الثالث الشکل ثاني) حـ د لو ب د کل

 (المطلوب هوو) حـ ب س. ..

 الثاني الشکل من الرابع الضربعلى  الستدلل في ثانيا لنجربهو

 : ـ فنقول

 م حـ کلو م ب س المفروض

 حـ ب س. .. المدعي

 : البرهان

 .بالفتراض

 الجزئية السالبة في ذلکو (د) انه م ليس هو الذي (ب بعض) نفرض

 : الصادقيتن القضيتين فنستخرج (م ب س)

 ب د کل (1)

 م د ل (2)

 : فيحدث الصل لکبري صغري نجعلهاو (2) رقم القضية نأخذ ثم

 (الثاني الشکل ثاني) م حـ کلو م د ل

 حـ د ل. ..

 د ب ع:  الي (1) رقم القضية نعکس ثم

 : فيحدث صغري نجعلهو الخيرة النتيجةالى  العکس هذا نضمو

 (االول الشکل رابع) حـ د لو د ب ع

 (المطلوب هوو) حـ ب س ....

 لنه (1) رقم للقضية المستوي العکس الثناء في استعملنا انا فرأيت

 عن تأخرم هو الذي الثالث الشکل من إل قياسا نؤلف أن تستطعنا لما لوله

 الثالث الضربعلى  الفتراض دليل في العکس هذا نستعمل کذلکو .الثاني

 من اذکرن ما غير في الفتراض دليل يستعمل أن الطالبعلى و .ثانيال من

 .التمرين لزيادة جزئية مقدماتها احدي تکون التي الضروب
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 : الرد

 هوو (الرد) الول عدا الثالثة الشکال انتاجعلى  البراهين منو ـ 3

 لرابعا الشکل في المقدمتين بتبديل اما:  الول الشکلالى  الشکل تحويل

 الثاني الشکل ففي المستوي عکسهاالى  المقدمتين احدي بتحويل اامو

 تعکس الثالث فيو للعکس القابلة ضروبه بعض في الکبري تعکس

 ضروبها بعض فيو .. سبق کما للعکس القابلة ضروبه بعض في الصغري

 نم نتمکن لم اذا النقيض عکس أو المحمول نقض استعمالالى  نحتاج قد

 النتيجة نفس المنتج الول الشکلالى  توصلن حتي المستوي العکس

 .المطلوبة

 لغرض الشکلين ضروب جميععلى  بدقة ذلک يطبق أن الطالبعلى و

 .التمرين

 الرابع الشکل

 الکبري في محمول الصغري في موضوعا فيه الوسط کان ما هوو

 في وضعهما يخالف النتيجة في الکبرو الصغر وضع فيکون الول عکس

 امضغ الطبع مقتضي عن الجميع أبعد الشکل هذا کان هنا منو .المقدمتين

 .الذهن عن النتاج

 ةبالثالث واکتفوا مؤلفاتهم في المنطق علماء من جماعة ترکه لذاو

 .الولي

 : شروطه

 تيال شکل کل في العامة الثالثة الشروط الشکل هذا انتاج في يشترط

 .العامة القواعد في ذکرها تقدم

 صغري سالبة من ول جزئيتين من ول سالبتين من فيتأل أل:  هيو

 : به خاصان شرطان فيه أيضا يشترطو .کبري جزئيةو

 .جزئية سالبة مقدماته احدي تکون ألـ  1

 نتکا الصغري أن فلو موجبتين المقدمتان کانت اذا الصغري کليةـ  2

 سالبة تکون أن يجب بل موجبة الکبري تکون أن جاز لما جزئية موجبة

 .ليةک
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 : ضروبه

 لنه:  فقط خمسة منه المنتجة الضروب تکون الخمسة الشروط بحسب

 ثانيبالو .السالبتين في السالبتين ضرب حاصل اربعة تسقط الول بالشرط

 .السلبو بباليجا مختلفتين او موجبتين کانتا سواء الجزئيتان:  ثالثة تسقط

:  ضربان عبالرابو .لجزئيةا الموجبة مع الکلية السالبة واحد يسقط بالثالثو

 ضرب بالخامسو .الکلية الموجبة مع کبري أو صغري الجزئية السالبة

 .الکبري الکلية الموجبة مع الصغري الجزئية الموجبة:  واحد

 : البرهان عليها نقيم ضروب خمسة فالباقي

 جزئية موجبة ينتج کليتين موجبتين من (االول الضرب)

 : مثاله

 حيوان انسان کل

 انسان ناطق کلو

 ناطق الحيوان بعض. ..

 يرتدف الخري مکان في احداهما المقدمتين بتبديل بالرد عليه يبرهنو

 .فيقال المطلوب ليحصل النتيجة نعکس ثم الول الشکلالى 

 و كل حـ م كل م ب المفروض

 ع ب حـ  …

 البرهان : بالرد بتبديل المقدمتين فيحدث :

 (ولاال من االول) ب م کل المفروض

  ب حـ کل ... 

 (المطلوب هوو) حـ ب ع الى وينعکس

 من أعم الصغر يکون أن لجواز کلية الضرب هذا ينتج ل انماو

 .کالمثال الکبر

 جزئية موجبة ينتج جزئية موجبةو کلية موجبة من (الثاني)
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 : مثاله

 حيوان انسان کل

 انسان الولود بعضو

 ولود الحيوان بعض. ..

 کليا ينتج ول النتيجة بعکس ثم المقدمتين بتبديل لردبا عليه يبرهنو

 .الصغر عموم لجواز

 کلية سالبة ينتج کلية موجبة کلية سالبة من (الثالث)

 : مثاله

 بدائم الممکن من شيء ل

 ممکن للحوادث محل کلو

 للحوادث بمحل الدائم من شيء ل. ..

 .نتيجةال بعکس ثم المقدمتين بتبديل بالرد أيضا عليه يبرهنو

 جزئية سالبة ينتج. کلية سالبةو کلية موجبة من (الرابع)

 : مثاله

 يتبخر سائل کل

 بسائل الحديد من شيء ول

 بحديد ليس يتبخر ما بعض. ..

 ل لالو الشکل ألن المقدمتين بتبديل بالرد عليه البرهان يمکن ول

 کللشا قياس تأليفو المقدمتين بعکس يبرهن ولکن. سالبة صغري من ينتج

 : فيقال المطلوب لينتج .العکسين من الول

 م حـ لو ب م کل المفروض

 حـ ب س ...  المدعي
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 : البرهان

 : الي المقدمتين نعکس

 (االول رابع) حـ م ل م ب ع

 (المطلوب هوو) حـ ب س ... 

 جزئية سالبة ينتج .کلية سالبةو جزئية موجبة من الخامس

 : مثاله

 يتبخر السائل بعض

 بسائل الحديد من شيء ل

 بحديد ليس يتبخر ما بعض. ..

 أن يمکنو السبب لعين المقدمتين تبديل عليه يبرهن ل أيضا هذاو

 .فرق بال کالسابق المقدمتين بعکس عليه يبرهن
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 تمرينات

 بدليل الرابع الشکل من الخامس ثم الثاني الضربعلى  برهنـ  1

 .الفتراض

 بدليل الرابع الشکل من الرابع ثم الثالث الضربعلى  برهنـ  2

 .الخلف

 نولک (الرد) بطريقة الثاني الشکل من الرابع الضربعلى  برهنـ  3

 ةلمنقوض المستوي العکس أخذ ثم المقدمتين من کل محمول منقوضة بأخذ

 .المطلوب لينتج الکبري

 (.الرد) بطريقة الثالث الشکل من الخامس الضربعلى  برهنـ  4

 المستوي العکس أخذ ثم المقدمتين من کل محمول منقوضة بأخذ ولکن

 قياسال هذا نتيجة عکس ثم الول الشکل من قياس لتأليف الکبري لمنقوضة

 .المطلوب ليحصل الموافق النقيض لعکس

 بطريقة الثاني الشکل من الثاني ثم الول الضربعلى  برهنـ  5

 من الباقي عليکو .المقدمتين من کل محمول منقوضة بأخذ ولکن (الرد)

 نالضربي من کل في المستوي العکس استخدامالى  ستحتاج فانک البرهان

 موقع في ومهارتک التفاتک حسن ذلک يتبعو المطلوبالى  لتصل

 .استعماله

 بطريقة الثاني الشکل من الثالث الضربعلى  تبرهن أن جربـ  6

 لوصولا من تتمکن لم واذا. المقدمتين من لکل المحمول منقوضة بأخذ الرد

 .ذلک في السر فبين النتيجةالى 

 منها اخترو الخلف بطريقة الثالث ضروب من ضربينعلى  برهنـ  7

 برهني التي للضروب واقعية امثلة يديه بين يضع أن بالطالب يحسن) .شئت ما

 (أکثر بالمثال االمر له ليتضح التمرينات هذه جميع في عليها
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 الشرطي االقتراني

 : وحدوده تعريفه

 قترانيال عنه يختلف ول. حدودهو الحملي القتراني القياس معني دمتع

 أو يهمقدمت بکال أما:  الشرطية القضيةعلى  اشتماله جهة من إل الشرطي

لى ع اشتماله جهة من الحملي حدود نفس حدوده تکون فلذلک واحدة مقدمة

 من تاليال أو المقدم يکون قد الحد المران غابة الکبرو والصغر الوسط

 التالي أو المقدم من جزءا   خاصة الوسط يکون قد انه کما الشرطية

 .سيجيءو

 لهاأوک مقدماته بعض کان الذي االقتراني):  بأنه نعرفه أن يصح فاذن

 (.الشرطية القضايا من

 أقسامه

 تقسيمان الشرطي لالقتراني

 نيمنفصلت أو متصلتين من يتألف فقد:  (مقدماته جهة من تقسيمه)ـ  1

 حملية من أو متصلةو حملية من أو النفصالو بالتصال مختلفتين أو

 .خمسة أقسام فهذه .منفصلةو

 کانت مال فانه:  (تام غير أو تاما جزءا   االوسط الحد باعتبار تقسيمه)ـ  2

 يأ تام جزء في تارة قضيتين بين فالشتراک. طرفين من مؤلفة الشرطية

 يف أي تام غير جزء في أخريو منهما کل في التالي او المقدم جميع في

 جزءو مقدمة من تام جزء في ثالثةو .منهما کل في التالي او المقدم بعض

 : أقسام ثالثة فهذه أخري من تام غير
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 کان کلما:  نحو منهما تام جزء في المقدمتان فيه اشترکت ما (األول)

 .يکفيه بما قنع عاقال النسان

 .استغني يکفيه بما قنع کلماو

 .استغني عاقال النسان کان کلما

 : نحو منهما تام غير جزء في المقدمتان في اشترکت ما (الثاني)

 .خالد فالقرآن معجزة القرآن کان اذا

 .يتبدل ل فالخالد البقاء معناه الخلود کان اذاو

 .يتبدل ل آنفالقر البقاء معناه الخلود کان فاذا معجزة القرآن کان اذا. ..

 بريالک من التاليو (خالد فالقرآن) الصغري من التالي نأ بدقة فالحظ

 ينتج الول الشکل من حملي اقتراني قياس منهما يتألف (يتبدل ال فالخالد)

 ثم لکبريا مقدم مقدمها لشرطية تاليا النتيجة هذه فنجعل (.يتبدل ال القرآن)

 هذه تکونو .الصغري مقدم مقدمها لشرطية تاليا الشرطية هذه نجعل

 من جةالنتي أخذ طريقة هي هذهو .المطلوبة (النتيجة) هي الخيرة رطيةالش

 هذا نبيا من المقدار بهذا نکتفي نحنو .متصلتين من تألف اذا القسم هذا

 لطبعل لمخالفتهو عليها الکالم لطول شروطه ول اقسامه نذکر ول. القسم

 غيرتام داهمااح من تام جزء في المقدمتان فيه اشترکت ما (الثالث) .الجاري

 ةالشرطيو الحملية من المؤلف في القسم هذا نتصور انماو .الخري من

 أن بد فال المحضة الشرطيات في أما. شروطه وشرح شرحه سيأتيو

 احدي نفرض

 ليکون بالصل شرطيةو حملية من مرکبة الخريو بسيطة الشرطيتين

 : نحو الثانية من تام غيرو الولي من تاما جزءا   المشترک الحد

 .يسد أمته يترک فال نبيا محمد کان فاذا هللا من النبوة کانت اذا

 .هاديا ينصب أن وجب سدي أمته يترک اذاو

 .هاديا ينصب أن وجب نبيا محمدا کان فاذا هللا من النبوة کانت اذا. ..
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 من شرطي قياس منهما يتألف الکبري مع الصغري تالي ان:  فالحظ

 الشکل نحوعلى  فينتج تام بجزء المقدمتان فيه تاشترک ما وهو الول القسم

 تاليا النتيجة هذه نجعل ثم (هاديا ينصب أن وجب نبيا محمد کان اذا):  الول

 النتيجة هي الجديدة الشرطية هذه فتکون الصغري مقدم مقدمها لشرطية

 من تألف اذا الثالث القسم هذا من النتيجة أخذ طريقة هي هذهو .المطولبة

 للسبب المحضة الشرطيات في القسم هذا عن البيان بهذا نکتفيو .متصلتين

 .الثاني القسم في المتقدم

 تام بجزء المقدمتان فيه اشترکت ما وهو الول القسم عن الکالم يبقي

 ذهه کانت لماو .شرطيةو حملية من المؤلف في الثالث القسم عنو منهما

 فنقول ام حدالى  عنها حثالب في نتوسع فنحن الجاري للطبع موافقة القسام

 کون جهة من أقسام خمسةالى  الشرطي القتراني تقدم کما ينقسم: 

 البحث فنجعل المختلفات أو المنفصالت او المتصالت من المقدمتين

 : القسام هذه حسب متسلسال

 المتصالت من المؤلفـ  1

 مليالح بالقتراني يلحق منهما تام بجزء مقدمتاه اشترکت اذا النوع هذا

 في هاشروط جهة منو الربعة لالشکال تأليفه جهة من:  بالقذة القذة حذو

 الف. الفتراضو الخلفو بالعکس بيانهاو النتائج جهة منو الکيفو الکم

 الشرطيةب الحملية يغير أن الطالبعلى  انماو .التکرارو التفصيلالى  حاجة

 قساما لجميع عام شرط هذاو .الزوميتين من يتألف أن يشترط نعم. المتصلة

 نظرا اجاإلنت في لها حکم ل التفاقيات لن المتصلة الشرطية القترانات

 غير اسقي صورة منها يتألف انماو ذاتية ليست حدودها بين العالقة أنالى 

 .حقيقي
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 المنفصالت من المؤلفـ  2

 : تمهيد

 افاذ الکذبو الصدق في طرفيها بين العنادعلى  تدل انما المنفصلة

 ظهري ل فقد تام غير أو تام جزء في معها تشترک أخري بمنفصلة ترنتاق

 نل ثابتة نتيجةعلى  نحصل أن نستطيع وجهعلى  الطرفين بين الرتباط

 وهذا. دمهع يستلزم ول النفسهما بينهما العناد يستلزم ل ألمرين شيء عناد

 أن من مةلعاا القواعد من الثانية القاعدة في السالبتين في قلناه ما نظير

 ينب انتاج ل فاذن عدمه ول تباينهما يستلزم ل ألمرين شيء مباينة

 اذا ما حدالى  صحيح وهذا. المنفصالت من مؤلف قياس فال منفصلتين

 تصلةم تستلزم المنفصلة ولکن حالهماعلى  المنفصلتينعلى  نجمد أن أردنا

 المنفصلتين حولنا فاذا اليها تحويلها فيمکن

ى عل نصر أن أردنا اذاو .متصلة ينتج متصلتين من لقياسا تألف معا

 زمةل منفصلةالى  تحويلها يمکن أيضا المتصلة فان منفصلة النتيجة جعل

 عرفةم من اول لنا بد ل عليهو .نريد کما منفصلة نتيجةعلى  فنحصل لها

 لنوعا هذا عن البحث قبل بالعکسو لها لزمة متصلةالى  المنفصلة تحويل

 : فنقول ياسالق من

 : متصلةالى  الموجبة المنفصلة تحويل

 : ثالثة المنفصلة أقسام ان محله في بينا قد

 لکيفاو الکم في لها موافقة متصالت اربع تستلزم هيو (الحقيقية)ـ  1

 عين مامنه واحدة کل مقدم متصلتان فمنها واحدمنها کلالى  تحويلها فيجوز

 الةاستحعلى  دلت لما الحقيقية ألن. اآلخر نقيض التاليو الطرفين أحد

 منهاو .اآلخر انتقاء يستلزم فانه احدهما تحقق فاذا طرفيها بين الجمع

 لن راآلخ عين التاليو الطرفين أحد نقيض منهما واحدة کل مقدم متصلتان

 فهو مااحده ارتفع فاذا طرفيها من الخلو استحالةعلى  تدل أيضا الحقيقية

 : قولنا قصد فاذا اآلخر تحقق يستلزم
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 (حقيقة قضية) فرد أو زوج اما العدد

 : األربع المتصالت صدقت

 بفرد ليس فهو زوجا العدد کان اذا (1)

 بزوج ليس فهو فردا العدد کان اذا (2)

 فرد فهو زوجا العدد يکن لم اذا (3)

 زوج فهو فردا العدد يکن لم اذا (4)

 کل ممقد اللتين ينالوليت المتصلتين تستلزم وهي (الجمع مانعة)ـ  2

 في ةکالحقيقي ألنها الخر نقيض التاليو الطرفين أحد عين منهما واحدة

 : صدق فاذا الخلو استحالةعلى  تدل ول الجمع استحالةعلى  دللتها

 (جمع مانعة) حجر أو شجر اما الشيء

 : المتصلتان صدقت

 بحجر ليس فهو شجرا الشيء کان اذا (1)

 بشجر ليس فهو حجرا الشيء کان اذا (2)

 : المتصلتان تصدق ول

 حجر فهو شجرا الشيء يکن لم اذا (3)

 شجر فهو حجرا الشيء يکن لم اذا (4)

 قدمم اللتين فقط الخيرتين المتصلتين تستلزم هيو (الخلو مانعة)ـ  3

 في يقيةکالحق لنها اآلخر عين التاليو الطرفين أحد نقيض منهما واحدة کل

 : صدق فاذا الجمع استحالةعلى  تدل ول الخلو استحالةعلى  دللتها

 (خلو مانعة) يغرق ل أو الماء في اما زيد

 : المتصلتان صدقت
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 يغرق ل فهو الماء في زيد يکن لم اذا (3)

 الماء في فهو زيد غرق اذا (4)

 : الوليان المتصلتان تصدق ول

 يغرق فهو الماء في زيد کان اذا (1)

 الماء في ليس فهو زيد غرق اذا (2)

 متصلةالى  السالبة المنفصلة تحويل

 بهسال متصلةالى  تحول فانها جزئية أو کلية السالبة المنفصلة أما

 الخلوو الجمع مانعتي من کلو الموجبة نحوعلى  أربعالى  الحقيقية:  جزئية

 : الحقيقية نحوعلى  قلنا فاذا أيضا الموجبة نحوعلى  اثنتينالى 

 مرفوعا أو معربا السم کوني أن اما البتة ليس

 : اآلتية الربع المتصالت تصدق فانه

 بمرفوع ليس فهو معربا السم کان اذا يکون ل قد (1)

 بمعرب ليس فهو مرفوعا السم کان اذا يکون ل قد (2)

 مرفوع فهو معربا السم يکن لم اذا يکون ل قد (3)

 معرب فهو مرفوعا السم يکن لم اذا يکون ل قد (4)

 صلةالمت جعلنا فلو المثال هذا في کليا المتصالت هذه بعض تصدق ول

 : هکذا کلية مثال (1) رقم

 بمرفوع ليس فهو معربا السم کان اذا البتة ليس

 : هوو نقيضها لصدق کاذبة فانها

 بمرفوع ليس فهر معربا السم کان اذا يکون قد

 يضع ان البالطعلى و .السالبتان الخلوو الجمع مانعة تحول هکذاو

 .لهما امثلة
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 منفصلةالى  المتصلة تحويل

 لمتفقتينا الخلو مانعةو الجمع مانعة تستلزم الموجبة اللزومية المتصلةو

 .اليهما تحويلها فيجوز الکيفو الکم في معها

 لمقدما ألن التالي نقيضو المقدم عين من تتألف (الجمع مانعة) الولي

 لنقيضانا لجتمع وال قطعا نقيضه مع معيجت ل فهو التالي يستلزم کان لما

 ئمادا صدقت الماء في فهو زيد غرق کلما:  صدق فاذا نقيضهو التالي أي

 تتألف (والخل مانعة) الثانية (جمع مانعة) الماء في ليس أو غرق قد زيد اما

 جتمعي ل کان لما المقدم ألن الولي بعکس التالي عينو المقدم نقيض من

 خال لو وال التالي عينو المقدم نقيض من المر يخلو فال التالي نقيض مع

 (بنقيضه يالتال وارتفاع بالمقدم المقدم نقيض وارتفاع) معا يرتفعا بان منهما

 المتقدم الالمث ففي. خلف هذاو .التالي نقيضو المقدم اجتماع جاز أنه فمعناه

 السالبةو (خلو مانعة) الماء في أو يغرق لم زيد اما دائما:  تصدق أن بد ل

 فقتينالمت الخلو مانعةو الجمع مانعةالى  تحويلها في الموجبةعلى  تحمل

 .الکيفو الکم في معها

 شروطهو المنفصالت من التأليف

 کان لما:  فنقول البحث موضوع في نشرع المتقدم التمهيد هذا بعد

 بين يکون ل فکذلک بينهما امتياز ل المنفصلة في التاليو المقدم

 فال لک صح الصغري جعلتها فايهما بالطبع امتياز المؤلفتين فصلتينالمن

 .األربعة الشکال النوع هذا من تتألف

 يتراع أن فينبغي. متصلتينالى  يحولن المنفصلتان کانت لما ولکن

 من بد ول الصورة تکون شکل أيعلى و المتصلتين بين التأليف صورة

 شروط مراعاة
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 بالخصوص المقدمتين احدي جعلالى  يضطر دق لذاو الحادث الشکل ذلک

 .الشروط فيه متوفرة شکل ليأتلف صغري

 ان هرالظاو .کثير اختالفو کالم فيها فللمنطقيين النوع هذا شروط أما

 متصلةالى  المنفصلة تحويل وجوب مراعاة عدم من ناشيء الختالف

 نم نا اکثرهم أو بعضهم فذکر رأسا المفصلتين من النتيجة أخذ فيالحظ

 .قيتينحقي ول جمع مانعتي يکونا وال معا المقدمتين ايجاب الشروط جملة

 انتک ولو ينتجان نجدهما فانا متصلتينالى  المنفصلتين حولنا لو ولکن

 تؤلف نأ يجب انه غير. حقيقيتين او جمع مانعتي کالهما أو سالبة احداهما

 شروطعلى  ياحاو الربعة الشکال أحد من قياس صورةعلى  المتصلتان

 وجب جمع مانعتي المقدمتان کانت لو فمثال قدمنا کما القياس ذلک

 أما. ثالهم سيأتي کما. الثالث الشکل من قياسا يؤلفان متصلتينالى  تحويلهما

 کذل شروط توفر لعدم ينتجان ل فانهما الشکل هذا غيرعلى  تألفا لو

 .الشکل

 يصح أن هوو عام دواح شرط النوع لهذا:  نقول أن فنستطيع وعليه

 بعةاألر الشکال أحد من قياسا يؤلفان متصلتينالى  المنفصلتين تحويل

 لستخراج جهدة يبذل أن الطالب وعلي. الشکل ذلک شروطعلى  حاويا

 على ليحصل ببعض بعضها يقارن ثم للمقدمتين الالزمة المتصالت جميع

 .لمطلوبه المنتج القياس صورة

 : النتيجة أخذ طريقة

 في ةالنتيج لستخراج اتباعها يلزم التي الطريقة نعرف کله تقدم مما

 منه الول القسم خصوص عن نبحث انما الفرض حسب نحنو .النوع هذا

 : يأتي ما نتبع أن فعلينا. منهما تام بجزء المقدمتان فيه اشترکت ما هوو

 أن يمکن التي المتصالت جميعالى  المنفصلتين من کال نحولـ  1

 مانعتي من کالو متصالت أربعالى  تحول الحقيقية أن تقدم قدو .االيه تحول

 .اثنتينالى  الخلوو الجمع

 بينو المقدمتين احدي من المحولة المتصالت بين نقارنـ  2

 وسطأ حد فيها يتکرر التي الصورة فنختار الخري من المحولة المتصالت

 فيه تتوفر شکلعلى  تکونو
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 أن يکفيناو .واحدة من أکثر المنتجة رةالصو تکون الکثرعلى و .شروط

 .المطلوب تنتج منها واحدة نختار

 اما اله لزمة منفصلةالى  شئنا اذا نحولهاو متصلة النتيجة نأخذـ  3

 .خلو مانعة او جمع مانعة

 أربعالى  الولي نحول حقيقيتين من مؤلنا القياس کان لو فمثال

 تس بالربع الربع قارنةم من فيحدث أيضا أربعالى  والثانية متصالت

 فال اوسط حد فيها يتکرر ل منها ثماني نجد فحصها عندو .صورة عشرة

 الطرفين يعين بين المالزمة بعضها ينتج الباقية الثمانيو .قياس منها يتألف

 بمختلف ذلکو نقيضيهما بين المالزمة اآلخر بعضهاو الحقيقيتين في

 .بمطلوبه أمس هو ما منها الطالب يختار أن ينبغيو .الشکال

 : األمثلة بعض نختبر التمرين ألجلو

 ادعي حمراء بقعة ثوبهعلى و قتل في بمتهم له جيء حاکما أن لو

 عويد ابطالالى  التوصل ألجل الحاکم يصنعه شيء فأول حبر انها المتهم

 : يقول أن تأييده أو المتهم

 (جمع مانعة) حبر أو دم اما البقعة هذه

 (خلو مانعة) بالغسل تزول ل أو دم اما وهي

 : المتصلتينالى  الجمع مانعة فتحول

 .بحبر ليست فهي دما البقعة کانت کلما (1)

 بدم ليست فيهي حبرا کانت کلما (2)

 : المتصلتينالى  الخلو مانعة تحولو

 .بالغسل تزول فال دما البقعة تکن لم کلما (3)

 .دم فهي بالغسل البقعة زالت کلما (4)

 أربع تحدث 4،  3 رقم بالمتصلتين 2،  1 رقم لمتصلتينا بمقارنةو

 1،  3 مرق من المؤلفتان هماو اوسط حد فيهما يتکرر ل منها اثنتان:  صور
 .2،  4 رقم منو
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 4 رقم جعلنا اذا الول الشکل من فهي 1،  4 رقم من المؤلفة أما
 : يأتي ما فينتج صغري

 .بحبر فليست بالغسل تزول البقعة کانت کلما

 : المنفصلتينالى  (المتصلة) النتيجة هذه تحويل يمکنو

 (جمع مانعة) حبرا تکون ان اماو بالغسل البقعة تزول ان اما

 (خلو مانعة) بحبر ليست أو بالغسل تزول أل واما

 : ليي ما ينتج أيضا الول الشکل من فهي 2،  3 رقم من المؤلفة أماو

 لبالغس تزول فال حبرا البقعة کانت کلما

 : المنفصلتينالى  النتيجة هذه تحويل يمکنو

 (جمع مانعة) بالغسل تزول أن اماو حبرا البقعة تکون أن اما

 (خلو مانعة) بالغسل تزول ل او حبرا تکون أل واما

 يسول. الولي للنتيجة المنفصلتين عين المنفصلتين هاتين ان ولحظ

 في رقالف يوجب ما هذا سليو .المقدمو التالي الطرفين بتبديل ال الفرق

 .مرارا   تقدم کما جزءيها بين طبعي تقدم ل اذ المنفصلة

 المنفصلةو المتصلة من المؤلفـ  3

 : أصنافه

 ماان الفرض حسب نحنو الثالثة القسامالى  ينقسم ايضا النوع هذاو

 .المقدمتين من تام جزء في المشترک وهو منه األول القسم عن نبحث

على و کبري أو صغري اما المتصلة لن أربعة القسم هذا أصنافو

 أما .ةأربع فهذه تاليها أو مقدمها المشترک الحد يکون ان اما التقديرين

 ل اذ هاتالي أو مقدمها المشترک الحد يکون ان بين فيها فرق فال المنفصلة

 .جزءيها بين بالطبع امتياز
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 : النتيجة أخذ طريقةو شروط

. تصلةمالى  المنفصلة برد ال المنفصلةو صلةالمت من اإلنتاج يلتئم ل

 من ؤلفالم هوو الول النوعالى  فيرجع. متصلتين من حينئذ القياس فيتألف

 المتصلةالى  المنفصلة بارجاع أمکن فان انتاجهو شروط في متصلتين

 الو فذاک الشروطعلى  حاويا الربعة الشکال أحد من منتج قياس تأليف

 .عقيما کان

ى ال صحيح الشرط وهذا سالبة المنفصلة تکون أل فيه شترطا بعضهمو

 لسالبةاو جزئية سالبة متصلةالى  تحول انما السالبة المنفصلة ألن ما حد

 الضرب في ال الشکال جميع في النتاج في موقع لها ليس الجزئية

 رفالضو جزئية سالبةو کلية موجبة من المؤلف الثالث الشکل من الخامس

 انهذو .کلية موجبةو جزئية سالبة من المؤلف الثاني الشکل من الرابع

 .نادران الضربان

 أن زئيةج سالبة متصلةالى  بتحويلها أمکن اذا السالبة فالمنفصلة عليهو

 فان المذکورين الضربين أحد األصل في المذکورة المتصلة مع تؤلف

 : لناق اذا مثال. اطالقهعلى  صحيحا الشرط هذا فليس منتجا يکون القياس

 (خلو مانعة) فرسا أو انسانا هذا يکون ان اما البتة ليس

 حيوانا کان انسانا هذا کان کلماو

 عم تؤلف ل متصلةالى  المنفصلة حولنا اذا ألنه ينتجان ل فانهما

الى  ولتح الخلو مانعة المنفصلة هذه أن اذ منتجا شکال المفروضة المتصلة

 : المتصلتين

 .فرس فهو انسانا هذا يکن لم اذا يکون ل قد (1)

 .انسان فهو فرسا هذا يکن لم اذا يکون ل قد (2)

 أوسط حد فيهما يتکرر ل الصلية بالمتصلة (1) رقم المتصلة قرنا فلو

 تنتج ول الرابع أو الول الشکل من کان بالصلية (2) المتصلة قرنا لوو

 .فيهما الجزئية السالبة

 : قولنا الصلية ةالمتصل من تبدل أن أردنا ولو

 .انسانا کان ناطقا هذا کان کلما
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 الثاني الشکل من الرابع الضرب (2) رقم المتصلة مع تؤلف فانها

 : فينتج

 .ناطق فهو فرسا هذا يکن لم اذا يکون ل قد

 المتصلةو الحملية من المؤلفـ  4

 اصنافه

 من تام جزء في الشتراک يکون أن النوع أن النوع هذا في يجب

 لن دواح قسم فله اليه الشارة تقدمت کما المتصلة من تام غير مليةالح

 أن فرض يصح فال بالصل قضية الشرطية جزءو مفرد الحملية جزء

 .واضح هذاو .فيهما تام غير ول فيهما تاما المشترک الجزء يکون

على و کبري أو صغري اما المتصلة ألن أصناف أربعة النوع ولهذا

 القريبو .أربعة فهذه تاليها في او المتصلة مقدم في اما فالشرکة التقديرين

 سواء لةالمتص تالي في فيهما الشرکة کانت ما هماو .صنفان الطبعالى  منها

 .کبري أو صغري کانت

 : النتيجة أخذ طريقة

 : يلي ما نتبع األربعة األصناف هذه جميع في النتيجة وألخذ

 الشرکة فيه وقعت تيال المتصلة طرف مع الحملية نقارن أنـ  1

 شروطعلى  حاويا الربعة الشکال أحد من حمليا قياسا منهما فنؤلف

 (.حملية قضية) لينتج الشکل

 طرف عم فنجعلها الناتجة الحملية وهي السابق التأليف نتيجة نأخذـ  2

 دأح متصلة النتيجة منهما لنؤلف الشتراک من الخالي اآلخر المتصلة

 اليات أو مقدما کان سواء الشتراک من الخالي ةالمتصل طرف نفس طرفيها

 فيجعل

 .السابق فالتألي من الناتجة الحملية الثاني الطرفو تاليا أو مقدما أيضا

 : مثاله

 .نادرا کان ذهبا المعدن کان کلما

 .ثمين نادر کل
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 .ثمينا کان ذهبا المعدن کان کلما

 لشکلا من أنتج ةالحملي نفسو المتصلة تالي من حمليا قياسا ألفنا فقد

 مقدمها متصلةال للنتيجة تاليا النتيجة هذه جعلنا ثم (.ثمينا المعدن کان) الول

 .الشرکة فيه تقع لم الذي طرفها هوو الولي المتصلة مقدم

 : ثان مثال

 .بذليل الحرار من أحد ل

 .ذليل البلد في موجود فکل ظالمة الحکومة کانت کلماو

 .بلدال في بموجود الحرار من أحد فال لمةظا الحکومة کانت کلما. ..

 الثاني لالشک من أنتج المتصلة تاليو الحملية من حمليا قياسا ألفنا فقد

 مقدمها لةلمتص تاليا النتيجة هذه جعلنا (البلد في بموجود االحرار من أحد ال)

 .الشرکة فيه تقع لم الذي طرفها هوو الصل في المتصلة مقدم

 : الشروط

 شروط ال منها نذکر فال الربعة الصناف هذه انتاج شروط أما

 تالي في فيهما الشرکة تقع اللذان الصنفان هماو منها الطبعالى  القريب

 : شرطهماو .لهما مثلنا کما کبري أو صغري کانت سواء المتصلة

 شروطهعلى  يشتمل شکل المتصلة تاليو الحملية من يتألف أن أول

 .يالحمل القياس في المذکورة

 الى تحول أن فيجب سالبة کانت فلو موجبة المتصلة تکون أن ثانيا

 ئذحينو .المحمول منقوضةالى  تحول أي محمولها بنقض لها لزمة موجبة

 تمالمش المتصلة تالي نقيضو األصل في الحملية من الحملي القياس يتألف

 .منه يکون الذي الشکل شروطعلى 

 : مثاله

 .أحرار الناس فبعض جائرة الدولة کانت اذا البتة ليس
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 .حر سعيد کلو

 يةکل موجبة محمولها منقوضةالى  تحول الکلية السالبة المتصلة فان

 : هکذا

 .بأحرار الناس من شيء فال جائرة الدولة کانت کلما

 خذأ في تقدم ما نحوعلى  الثاني الشکل من ينتج الحمليةالى  بضمهاو

 : هکذا النتيجة

 .بسعداء الناس من شيء فال جائرة الدولة کانت کلما

 في رةکبي أهمية المتصلةو الحملية من المؤلف هوو النوع لهذا (تنبيه)

 وليکن .المطبوعين صنفيه أحدالى  ينحل الخلف قياس أن سيما ل الستدلل

 .اليه الخلف قياس ينحل کيف سيأتي فانه بالکعلى  هذا

 المنفصلهو الحمليه من المؤلفـ  5

 من تام جزء في فيه الشتراک يکون أن يجب قهکساب النوع وهذا

 .وجهة تقدم قدو .المنفصلة من تام غير الحملية

 وهو المنفصلة اجزاء جميع مع تکون قد للحملية فيه الشرکة أن غير

 اما الحملية تقع التقديرينعلى و بعضها مع تکون وقد الطبعالى  القريب

 .أصناف أربعة فهذه کبري أو صغري

 : مثاله

 .عدد الثالثةـ  1

 .فرد أو زوج اما العددـ  2

 .فرد او زوج أما الثالثة .. ـ 3

 کون مع صغري حملية من المؤلف الول الصنف من المثال هذاو

 اما دائما) بتقدير المثال في المنفصلة ألن المنفصلة أجزاء جميع مع الشرکة

 (.فرد العدد اماو زوج العدد



247 
 

 المنفصلة جزئي في موجودة متينالمقد بين المشترکة (العدد) فکلمة

 .معا

 هوو المشترک الحد اسقطنا انا رأيت فقد المثال في النتيجة أخذ أما

 نفصلةم هي التي النتيجة في مکانه الباقي الحملية جزء أخذناو (عدد) کلمة

 .الحملي في الول الشکل منهاجعلى  هوو .أيضا

 لبيانا من المقدار بهذا نکتفيو .النوع هذا نتائج أخذ في نصنع هکذاو

 .النوع هذا عن

 خاتمه

 کتب في المعهوم خالفعلى  الشرطية القترانات بحث في أطلنا قد

 اکثر نفا اليها الحاجةو فائدتها کثرةالى  نظرا تدريسها المعتاد المنطق

 من ثيراک ترکنا کنا وان. الشرطية القتراناتعلى  تبتني العلمية البراهين

 هي تيال القسام أهمعلى  اقتصرناو المختصر هذا يسعها ل التي البحاث

 .بالطبع علوقا اشد
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 االستثنائي القياس

 : تأليفهو تعريفه

 ل يالت أي الکاملة القيسة من وهو ؛ تعريفهو القياس هذا ذکر تقدم

 سيأتي ماعلى  ونحوه المساواة کقياس أخري مقدمةعلى  فيها النتاج يتوقف

 .التوابع في

 قيضهان أو النتيجة عين اما بالفعل فيه يذکر الستثنائي أن تقدم لماو

 أنهالى ع بنقيضها أو بعينها مذکورة النتيجة تکون أن يستحيل:  نقول فهنا

على  مصادرة النتاج يکون حينئذ ألنه بصدقها مسلم مستقلة مقدمة

 نهاأعلى  مذکورة انها بنقيضها أو بعينها مذکورة أنها فمعني. المطلوب

 .مقدمة من جزء

 أن بد فال قضية جزء تکون ذلک معو قضية بنفسها هي کانت لماو

 نقضيتي من تتألف ألنها شرطية قضية فيها المذکورة المقدمة أن يفرض

 اأم. شرطية القياس هذا مقدمتي احدي هذاعلى  تکون أن فيجب. بالصل

 من التي الستثناء أداةعلى  المشتملة أي الستثنائية فهي الخري المقدمة

 الشرطية طرفي أحد فيها يستثني والستثنائية. استثنائيا القياس سمي اجلها

 .تفصيله سيأتي ماعلى  نقيضه أو اآلخر الطرف لينتج نقيضه أو

 : تقسيمه

 اهذ ينقسم بحسبهاو منفصلة تکون قدو متصلة تکون قد الشرطية هذهو

 .النفصاليو التصاليالى  القياس

 : شروطه

 : أمور ثالثة لقياسا هذا في يشترطو
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 .جزئيتين من ينتج فال المقدمتين احدي کليةـ  1

 .اتفاقية الشرطية تکون ألـ  2

 بةالسال أن خاصة المتصلة في الشرط هذا معنيو .الشرطية ايجابـ  3

 .مکانها فتوضع لها لزمة موجبةالى  تحول

 يلصبالتف نذکرهما نحنو النتاج في حکم المتقدمين القسمين من ولکل

: 

 االتصالي حکم

 .طريقتان التصالي الستثنائي من النتيجة ألخذ

 تحقق ومالملز تحقق اذا ألنه التالي عين لينتج المقدم عين استثناءـ  1

 التالي نعي استثني لو ولکن. مساويا ام أعم الالزم أکان سواء قطعا الالزم

 العم تثبوو .أعم الالزم يکون أن لجواز المقدم عين ينتج أن يجب ل فانه

 .الخص ثبوت منه يلزم

 : مثاله

 .جار الماء هذا لکن. معتصما کان جاريا الماء کان کلما

 .معتصم فهو. ..

 يکون أن لجواز (جار فهو) ينتج ل فانه (معتصم لکنه):  قلنا فلو

 .کثير راکد هوو معتصما

 انتفي لالزما انتفي اذا ألنه. المقدم نقيض لينتج التالي نقيض استثناءـ  2

 ل فانه المقدم نقيض استثني لو ولکن أعم الالزم کان لو حتي قطعا الملزوم

 زميستل ال األخص سلبو .أعم الالزم يکون أن لجواز التالي نقيض ينتج

 .العم نقيض من أعم األخص نقيض ألن العم سلب

 : مثاله

 .بمعتصم ليس الماء هذا لکن .معتصما کان جاريا الماء کان کلما
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 .بجار ليس فهو ...

 يکون ال   لجواز (بمعتصم ليس) يتج ل فانه (بجار ليس لکنه):  قلنا فلو

 کثير ألنه معتصم هوو جاريا

 االنفصالي حکم

 : طرق ثالث النفصالي الستثنائي من النتيجة ألخذ

 نتجي الطرفين أحد عين استثناء فان (حقيقية) الشرطية کانت اذاـ  1

 : قلت فاذا الخر عين ينتج أحدهما يضنق استثناءو اآلخر نقيض

 .فرد أو زوج اما العدد

 : هکذا صور أربععلى  يقع الستثناء فان

 بفرد ليس فهو ينتج زوج العدد هذا لکنـ  أ

 بزوج ليس فهو ينتج فرد العدد هذا لکنـ  ب

 فرد فهو ينتج بزوج ليس العدد هذا لکنـ  جـ

 زوج فهو ينتج بفرد ليس العدد هذا لکنـ  د

 قدو .جزءين ذات المنفصلة کانت اذا هذا. فيه عسر ل واضح هوو

 اذاف (حرف او فعل أو اسم اما الکلمة) مثل فأکثر أجزاء ثالثة ذات تکون

 لجزاءا بعدد حمليات ينتج فانه (اسم لکنها) مثال فقلت أحدها عين استثنيت

 (.حرفا ليستو فعال ليست فهي):  فتقول الباقية

 نتجي فانه (اسما ليست لکنها):  مثال فقلت أحدهما ضنقي استثنيت اذاو

 (.حرف وأ فعل اما الکلمة فهذه):  فتقول الباقية الجزاء أعيان من منفصلة

 فتستثني رآخ استثنائي لقياس مقدمة النتيجة هذه تعتبر ان هذا بعد يجوز وقد

 .معين جزء في لينحصر نقيضه او اجزائها أحد عين

 رأکث المنفصلة اجزاء کانت لو الطريقة هذه تستعمل أن يمکن هکذاو

 قدو .رالم فيه ينحصر واحد قسم يبقي حتي الستثناءات فتستوفي ثالثة من

 هذه تسمي
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 برهان أو التقسيمو السبر برهان أو الترديدو الدوران طريقة الطريقة

 النسب بحث في النقيضين بين النسبة لبيان به برهنا أن سبق کما الستقصاء

 .الجدلو المناظرة في کثيرا نافعة الطريقة هذهو .الول جزءال في

 ينالطرف أحد نقيض استثناء فان (خلو مانعة) الشرطية کانت اذاـ  2

 مفروضال ألن اآلخر نقيض أحدهما عين استثناء ينتج لو .اآلخر عين ينتج

 .آلخرا کذب أحدهما صدق من يلزم فال العينين بين الجمع من مانع ل أنه

 ينتج نالطرفي أحد عين استثناء فان (جمع مانعة) الشرطية کانت اذاـ  3

 أنه ضالمفرو ألن اآلخر عين أحدهما نقيض استثناء ينتج ول. اآلخر نقيض

 هذاو .اآلخر صدق أحدهما کذب من يلزم فال منهما الواقع يخلو أن يجوز

 .واضح قبله ماو
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 القياس لواحق في خاتمة

 : الضمير أو المضمر القياس

 ولکن. بها نشعر ل وقد القيسة نستعمل کتاباتناو کالمنا أکثر في انا

 لمقدماتا احدي نحذف فقد:  للقياس المنطقية بالصورة نلتزم ل الغالبعلى 

 قد هان کما لغفلة أو المخاطب ذکاء أو وضوحهاعلى  اعتمادا النتيجة أو

 لذاو .ماتللمقد عيالطبي الترتيب نخالف او المقدمات قبل اول النتيجة نذکر

 .کاملة قياس صورةالى  کالمنا نرد أن أحيانا علينا يصعب

 سالقيا) يسمي المقدمات احدي أو النتيجة منه تحذف الذي القياسو

 النه انسان هذا) قلت اذا کما (ضميرا) يسمي فقط کبراه حذفت ماو (المضمر

 . هو أصلهو (.ناطق

 (ىصغر) ناطق هذا

 (ىکبر) انسان ناطق وکل

 (نتيجة) انسان فهذا. .. 

 .النتيجة قدمتو الکبري منه فحذفت

 تقديم مع الصغري فتحذف (انسان ناطق کل ألن انسان هذا) تقول قدو

 .النتيجة

 کرذ عن بالمقدمتين فتکتفي (انسان ناطق کل ألن ناطق هذا) تقول قدو

 .عليک يمر ما ذلکعلى  قسو .معلومة ألنها النتيجة

 ليلبالتح المقدمات كسب

 ةخمس عليه تمر العقل ان ذکرنا الکتاب أول في انا تتذکرون أظنکم

 ألجل أدوار
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 (الفکر) هي منها الخيرة الثالثة الدوار ان قلناو .المجهولالى  يتوصل ان

 حل اآلنو .الول الجزء آخر في التعريف کسبعلى  الدوار هذه طبقنا وقد

 تقدم بعدما التصديقي لمعلوما کسبعلى  الدوار هذه فيه نطبق الذي الوقت

 .لنوضحها الخمسة الدوار تلک فلنذکر. القياس أنواع درس من

 لکسب يفکر لمن لزم الدور هذا ان شک ول (المشکل مواجهة)ـ  1

 دق مشکل مجهول أمر عنده يکن لم لو ألنه مجهول أمر لتحصيل المقدمات

لى ا الطريق يف فکر لما به الجهل من حيرة في فوق واجههو اليه التفت

 .نفسه الفکر من ل الفکر مقدمات من الدور هذا يکون لذاو .حله

 من يعرف أن نوعه معرفة من الغرضو (.المشکل نوع معرفة)ـ  2

 البةس أو موجبة منفصلة أو متصلة شرطية أو حملية قضية انه الهيئة جهة

 دةاالم جهة من يعرفه ثم. هکذاو موجهة غير او موجهة محصلة أو معدولة

 نا شک ول. النظرياتو القواعد اي او المعارفو العلوم أي يناسب أنه

 في وقفل الو للقدمات تحصيلو بالتفکير الشتغال قبل لزمة المعرفة هذه

 لو ذهنه فيتلبد الجهال تزيده ل المعلومات من ببحر وارتطم مکانه

 فلذا. للمشکا بها يحلو ينظمها أن عن فضال معلوماتهالى  النتقال يستطيع

 .نفسه منه ل مقدماته من هوو للتفکير منه لبد الدور هذا کان

 رالفک ادوار أول هذاو (.المعلوماتالى  المشکل من العقل حرکة)ـ  3

 فرعي نوعه معرفةو المشکل مواجهة من يفرغ عندما النسان فان حرکاتهو

 عنها يفتشل عنده اختزنها التي المعلوماتالى  فيرجع حله طريقالى  فکره

 هو ماتالمعلوالى  الرجوعو الفزع فهذا. الحلعلى  يساعده ما منها ليقتنص

 کان ذافل التفکير مبدأ هوو المعلومالى  المجهول من انتقالو للعقل حرکة

 .الفکر أدوار أول

 أهم هوو للفکر الثاني الدور هو هذاو (.المعلومات بين العقل حرکة)ـ  4

 يتورطو القدام تزل عندهو المفکرون يمتاز هبو أشقهاو الحرکاتو الدوار

الى  يرجعو المعلومات عن الفحص يحسن ان استطاع فمن المغرور

 وتيأ الذي فهذا المشکل حلالى  حقا توصله التي ضالته فيجد البديهيات

 هناک ليسو .العلم من عظيما حظا
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الى  الموصلة المقدمات تحصيلو المعلومات لفحص مضبوطة قواعد

 .المجهول کشفو المشکل حل من بالمطلو

 نسميها المقدمات لکسب اليها الرکون يمکن عامة طريقة لنا لکنو

 : فنقول الفصل هذا عقدنا ألجلهاو (التحليل)

 أردنا ذافا حملية ولتکن القضايا من قضية أنه بد فال المشکل واجهنا اذا

 : يلي ما نتبع الحملي القتراني طريق من حله

 ول محمولو موضوعالى  بالفرض حملية هوو طلوبالم نحللـ  أول

 فيه الکبر الحد المحمولو القياس في الصغر الحد يکون الموضوع أن بد

 .حدةعلى  منهما کال الکبرو الصغر فنضع

 مکني ما کلو الکبرو الصغرعلى  حمله يمکن ما کل نطلب ثمـ  ثانيا

 أو خاصة أو فصال أو نوعا أو جنسا کان سواء عليه والکبر الصغر حمل

 ام کلو منهما واحد کل عن سلبه يمکن ما کل ايضا نطلبو .عاما   عرضا  

 يةايجاب حملية قضايا عدة عندنا فتحصل. عنه منهما واحد کل سلب يمکن

 .سلبيةو

 التي قضاياال بين فنالئم .المعلومات من عليه حصلنا فيما ننظر ثمـ  ثالثا

 تيال القضايا بينو جهة من محمول وأ موضوعا يکون الصغر الحد فيها

 نااستطع فاذا أخري جهة من محمول أو موضوعا يکون الکبر الحد فيها

 شکالال من شکل منهما يتألف وجهعلى  الطرفين من قضيتين بين نالئم أن

 وال المطلوبالى  نتوصل أن واستطعنا نجحنا فقد الشروط فيه متوفرة

 .آخر طريقا نلتمس أن فعلينا

 فنؤلف شرطية قضية المطلوب کان اذا تتبع عينا الطريقة ذهوه

 زمهل حمليةالى  الشرطية ارجاع نختر لم اذا شرطية قضايا من معلوماتنا

 .لها

 : مايلي نتبع الستثنائي القياس طريق من المطلوب حل أردنا اذاو

 کل عن ثم لوازمه کل عنو المطلوب ملزومات کل عن نفحص أول

 .لوازمه کل عنو نقيضه ملزومات
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 أو فقط صدقا أو کذباو صدقا نقيضه يعاند ما کل عن نفحص ثم ـ ثانيا

 .فقط کذبا

 فهايؤل ما وجدنا اذا متصلة قضايا الول الفحص من نؤلف ثم ـ ثالثا

 يصح مافايه المؤلفة القضايا من کل من التالي نقيضو المقدم عين نستثنيو

 .المطلوبالى  منه ننتقل اتصالي استثنائي قياس به يتألف

 ااذ أختيها من أو حقيقية منفصلة قضايا الثاني الفحص من نؤلف أو

 وأ للمطلوب المعاند اآلخر الجزء عين نستثنيو يؤلفها ما أيضا وجدنا

 صحي فأيها المؤلفة القضايا جميع في اآلخر الجزء نقيض نستثنيو نقيضه

 وبالمطلالى  منه ننقل انفصالي استثنائي قياس به يتألف

 لةمرح آخر الحرکة هذهو (المجهولالى  المعلومات من العقل حرکة)ـ  5

 النتيجةالى  منه ينتقل أن بد ل فانه منتج قياس تأليف لم يتم عندما الفکر من

 .المشکل حل هيو المطلوب هي تکون التي



256 
 

 المرکبة القياسات

 تعريفو تمهيد

 ماتمقدالى  ليلالتح في النتهاء من الميطلوبعلى  لالستدلل بد ل

 غيرى ال التحليل لتسلسل وال نظرو کسبالى  بها العلم يحتاج ل بديهية

:  ويننحعلى  البديهياتالى  النتهاءو .المطلوب تحصيل فيستحيل النهاية

 فيقف بديهيتين مقدمتين کسبالى  المر أول من التحليل ينتهي تارة

 هلن (البسيط القياسب) يسمي قياس منهما فيتألف منهما المطلوب نحصلو

 نع تکلمنا التي القيسة جميع مفروض هذاو .وحده به المطلوب حصل قد

 .اقسامهاو أنواعها

 أو کسبية احداهمنا مقدمتينالى  المر أول من التحليل ينتهي أخريو

 سبيةالک المقدمة تکون بل حينئذ عندهما الکسب يقف فال کسبيتان کالهما

 تأليف الى فنلتجيء لتحصيله ثانيا المقدمات کسب من لنا بد آخرل مطلوبا

 تکون الثاني القياس هذا نتيجة ان أي الکسبية نفس نتيجة تکون آخر قياس

 من ئذحين بد فال کسبيتين معا المقدمتان کانت ولو. الول للقياس مقدمة

 .المقدمتين لتحصيل قياسين تأليف

 وأ الول ياسالق مقدمة لتحصيل ثانيا المؤلفة المقدمات هذه ان ثم

 کلها أو بعضها کانت انو الکسب عليها وقف بديهية کلها کانت ان مقدمتيه

 نامطاف في نقف حتي هکذاو ... بعددها اقيسة تأليفالى  احتاجت کسبية

 لمترتبةا التأليفات هذه مثلو .نظرو کسبالى  تحتاج ل بديهية مقدماتعلى 

 هو دواح مطلوبالى  بها لينتهي اآلخر في مقدمة احدها نتيجة تکون التي

 .ثرأک أو قياسين من يترکب ألنه (المرکب القياس) تسمي األصلي المطلوب

 بمطلو لتحصيل فأکثر قياسين من تألف ما»:  هو اذن المرکب فالقياس

 .«واحد
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 في نجد قد فلذلک المرکبة القياسات نستعمل األحوال من کثير فيو

 من فيظنها واحد لمطلوب مسوفة اثنتين فوق کثيرة مقدمات البراهين بعض

 متعددة قياساتالى  ترد الحقيقة في هيو واحد قياس انها له خبرة ل

 بعض أو المتوسطة النتائج منه حذفت وانما قدمناه الذي النحوعلى  متناسقة

الى  وارجاعها. شرحه تقدم الذي (المضمر القياس) طريقةعلى  المقدمات

 .ودربة فطنةالى  يحتاج قد أصلها

 المركب القياس قساما

 : مفصولو موصولالى  المرکب القياس ينقسم تقدم ماعلى و

 ةنتيج مرة تذکر بل النتائج فيه تطوي ل الذي هوو (الموصول)ـ  1

 : کقولک آخر لقياس مقدمة مرةو لقياس

 حساس شاعر کلـ  أ

 يتألم حساس کلو ـ ب

 .يتألم شاعر کل. ..

 ألصليا المطلوب لينتج آخر لقياس مقدمة فتجعلها النتيجة هذه تأخذ ثم

 : رأس من فنقول المتقدم القياس ألجله سقت الذي

 يتألم شاعر کلـ  أ

 العاطفة قوي يتألم من کلو ـ ب

 .العاطفة قوي شاعر کل. ..

 کما تذکر فلم طويتو النتائج عنه فصلت الذي هوو (المفصول)ـ  2

 : المتقدم المثال في تقول

 .حساس شاعر کلـ  أ

 .يتألم حساس لکو ـ ب

 .العاطفة قوي يتألم من کلو ـ ج

 .العاطفة قوي شاعر کل. ..

 في استعمال أکثر المفصولو .الموصول في السابقة النتيجة عين هذهو

 .فيحذفونها المتوسطة النتائج وضوحعلى  عتمادا العلوم
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 فيها لخصوصية خاصة بأسماء بعضها يسمي قد المرکبة القياساتو

 : منها. لالذهان تنويرا بعضها عن بالبحث بأس ول

 الخلف قياس

 الشکل تنبيهات أول في مرة:  مرتين الخلف لقياس ذکر منا سبق قد

 کنا قدو .الشرح بعض هناک شرحناهو (الخلف طريقة) سميناهو الثالث

 مرةو .الثالثو الثاني الشکلين ضروب بعضعلى  للبرهان استخدمناه

 لمؤلفا هوو الشرطي القتراني من ابعالر القسم آخر في عليه نبهنا أخري

 ذاه من شرطي قياسالى  ينحل الخلف قياس إن قلنا اذ حمليةو متصلة من

 في خولالد قبل البحثين هذينالى  يرجع أن اآلن للطالب الخير منو .القسم

 .اآلتية التفصيالت

 بهمطلوعلى  الستدلل عن يعجز قد الباحث أن يعلم أن ينبغي الذيو

على  الدليل فيلتمس مباشرة غير طريقة اتخاذالى  فيحتال اشرةمب بطريقة

. معا يکذبان ل النقيضين ألن مطلوبه صدق ليثبت مطلوبه نقيض بطالن

 اأشرن لذاو (الخلف بقياس) المسمي هو المطلوب لثبات النقيض وابطال

 نوع من الخلف طريقة أنالى  الثالث الشکل تنبيهات في سبق فيما

 : بانه الخلف قياس تعريف لنا يحصل هنا منو .المباشر غير الستدلل
 «.نقيضه بابطال المطلوب يثبت مرکب قياس»

 مؤلف شرطي اقتراني:  قياسين من يتألف فألنه مرکب قياس انه أما

 .استثنائيو حمليةو متصلة من
 : کيفيته

 التي قةالطري نستعمل أن فعلينا نقيضه بابطال المطلوب اثبات أردنا اذا

 لخلفا قياس لها استعملنا التي المواردالى  شيء کل قبل لنرجعو رحهاسنش

 : لفنقو (الثاني الشکل من الرابع الضرب) للمثال منها لنخترو سبق فيما

 م حـ کلـ  2 و ـ م ب سـ  1 ـ صدق المفروض
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 س ب ح : النتيجة صدق المدعي

 لصدق المطلوب يصدق لم لو:  نقول أن بالخلف (البرهان خالصة)و

 يکون ان فيجب الخلف يستلزم صدقه ألن بصادق ليس نقيضه ولکن نقيضه

 مبلزو کبراه عي يستدل استثنائي قياس تري کما هذاو .صادقا المطلوب

 اقتراني بقياس يستدل النقيض صدق عند الخلف لزوم لبيانو .الخلف

 المطلوب نقيض تاليهاو منفيا المطلوب مقدمها متصلة من مؤلف شرطي

 .الصدق مفروضة مليةح منو

 المثالب التمثيل مع المراحل من يأتي ما نتبع بالخلف (البرهان تفصيل)و

 .اخترناه الذي

 مفروضة مقدمةالى  نضمهو (حـ ب کل) المطلوب نقيض نأخذـ  1

 الشکل من قياس منهما فيتألف (م حـ کل) هيو الکبري ولتکن الصدق

 .الول

 م حـ کل ، حـ ب کل

 م ب کل ينتج

 المفروضة الخري المقدمةالى  الحاصلة النتيجة هذه نقيس ثمـ  2

 (م ب س) تکذب ان فأما:  نقيضان انهما فنجد (م ب س) هيو الصدق

 أن اماو صدقها من فرض ما خالف أي خلف هذا صدقها المفروضو

 .المتعين هو هذاو (.م ب کل) هيو الحاصلة النتيجة هذه تکذب

 من اشئان المتقدمة النتيجة هذه کذب کوني أن بد ل:  حينئذ نقول ثمـ  3

 ول الفرض حسب فيه خلل ل القياس تأليف ألن المقدمتين احدي کذب

 لثانيةا المقدمة کذب يتعين ان بد فال الصدق المفروضة المقدمة کذب يجوز

 (.حـ ب س) المطلوب فيثبت حـ ب کل (المطلوب نقيض) هي التي

 : هکذا الستدلل يوضع بالخيرو ـ 4

 .شرطي اقتراني قياس منـ  أ

 (حـ ب فکل حـ ب س يصدق لم لو) قولنا هي التي الصغري (1)
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 (م حـ کل) قولنا هو صدقها المفروض الکبري( 2)

 : الشرطي من الرابع النوع نتيجة أخذ في ذکرناه حسبما فينتج
 .. (م ب فکل حـ ب س يصدق لم لو)

 .استثنائي قياس من ب

 : هيو السابق رطيالش نتيجة الصغري (1)

 .م ب فکل حـ ب س يصدق لم لو

 (کاذبة م ب کل لکن)و : قولنا الکبري (2)

 الفرض حسب صادق (م ب س) هوو نقيضها لنه

 المطلوب هوو «صادقا( حـ ب س) يکون أن يجب»:  فينتج

 المساواة قياس

 ياسق) المرکب القياسالى  ارجاعها يمکن التي المشکلة القياسات من

 أ) المعروف المثال فيه األصل ألن المساواة قياس سمي انماو (المساواة

 ةالمماثلعلى  يشتمل قد فهو وال (لج مساو أ ينتج لج مساو وب لب مساو

 العناصر من النطفةو نطفة من النسان:  کقولهم نحوهماو المشابهةو

 زءج والحيوان الحيوان من جزء الجسم:  کقولهمو العناصر من فالنسان

 .النسان من جزء فالجسم نسانال من

 هيو محذوفة خارجية مقدمة صدقعلى  يتوقف المساواة قياس صدقو

 ... مماثل للمماثل المماثلو جزء الجزء وجزء مساو المساوي مساوي نحو

 االربعة صفن االثنان):  نحو الخارجية المقدمة کذبت لو ينتج ل ولذا. هکذاو

 صفن ألن الثمانية نصف الثنان:  جينت ل فانه (الثمانية نصف واالربعة

 .نصفا ليس النصف

 القياس هذا تحليل

 لاذ المنتج المألوف للقياس مخالفة هيئةعلى  کماتري القياس هذاو

 فيه شرکة
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 محمول من جزء (ب) هوو الثانية المقدمة موضوع ألن الوسط تمام في

 يضم تظممن قياسالى  وارجاعه تحليله من بد فال (لب مساو) هوو األولي

 .القياس هيئةعلى  ليصير مقدمتيهالى  بالمحذوفة الخارجية المقدمة تلک

 يظهر فال الخارجية المقدمة ضم بمجرد المشکل ينحل ل النظر باديء فيو

 انواع أي من انهو الوسط تمام في المقدمات فيه تشترک قياس يتألف کيف

 لهذه المنتج لقياسا في المترتبة الحدودالى  النحالل عسر عد لذاو اقياس

 .المرکبة من عده بعضهمو المفردة القياسات من بعضهم وعده النتيجة

 .قياسين من مرکب انه فنقول المرکبات من نعده أن واألصح

 (لب مساو أ) األولي المقدمة صغراهـ :  (األول القياس)

 (ج لمساوي مساو لب مساو) کبراهو

 اةالمساو قياس من انيةالث المقدمة من مأخوذة صادقة الکبري هذهو»

 فلو (ب) عن ثانية عبارة (ج مايساوي) يکون بحسبها ألنه (لج مساو ب) أي

 أن يصحو بديهية صادقة قضية تکون ب يساوي ب يساوي ما کل:  قلت

 مساو لب مساو) مکانها فنقول (ب) بحرف (ج يساوي ما) عبارة تبدل

 الحملي األول الشکل من األول القياس هذا يکون عليهو (.ج لمساوي

  .«لب مساو:  فيه األوسطو

 لمساوي مساو أ) فينتج

 (ج

 مساويل مساو أ) األول من السابقة النتيجة صغراهـ :  (الثاني القياس)

 (.ج
 مساو ج لمساوي المساوي) هيو المذکورة الخارجية المقدمة کبراهو

 مساو) فيه األوسطو أيضا الحملي األول الشکل من قياسا فينتظم (لج

 (.ج مساويل

 (المطلوب هوو) لج مساو أ فينتج
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 االسقراءـ  2

 : تعريفه

 جزئيات عدة الذهن يدرس أن» هو بأنه سبق فيما الستقراء عرفنا

 کل دنافوج الحيوان من أنواع عدة درسنا لو کما «عاما حکما منها فيستنبط

:  يهو عامة قاعدة منها فنستنبط المضغ عند األسفل فکه يحرک منها نوع

 .المضغ عند األسفل فکه يحرک حيوان کل ان

 نأل العامة قواعدناو الکلية أحکامنا لجميع األساس هو والستقراء

 تالجزئيا فحص بعد ال يکون ل الکلي الحکمو العامة القاعدة تحصيل

 لحکما أو القاعدة منها نلخص الحکم في متحدة وجدناها فاذا واستقرائها

 لقياسا عکسهو العامعلى  بالخاص الستدلل هو الستقراء فحقيقة. الکلي

 قدمةمعلى  يشتمل أن بد ل القياس ألن الخاص لعي بالعام الستدلل وهو

 .النتيجة موضوععلى  العام حکمها تطبيق منها الغرض کلية

 : أقسامه

 حال فيها يتصفح ان اما ألنه ناقضو تام قسمينعلى  الستقراءو

 .بعضها أو بأساها الجزئيات

 لمقسما القياسالى  يرجع بأنه قيلو .اليقين يفيد هوو (التام) ألولاو

 کلو مضلع اماو کروي اما شکل کل:  کقولنا البراهين في المستعمل

 (.متناه شکل کل) فينتج متناه مضلع کلو متناه کروي
__________________ 

 جزاءات بعدد ( القياس المقسم من نوع المؤلف من المنفصلة والحملية ولكن له حمليا1)

لى عدة انحل يالمنفصلة ، ول تحول فيه المنفصلة الى متصلة بل تبقي على حالها ، ويشبه ان 

 قياسات حملية بعدد اجزاء المنفصلة.
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 کمثال الجزئيات بعض ال المستقري يفحص ال هوو (الناقص) والثاني

 ألکثر الستقراء بحکم المضغ عند السفل فکه يحرک انه من الحيوان

 هذا له ليس جزئياته أحد يکون أن لجواز الظن ال يفيد ل انه قالواو .أنواعه

 .المضغ عند األعلي فکه يحرک التمساح ان قيل کما الحکم

 مستعصية شبهة

 المفيد هوو الفلسفية المطالبعلى  األدلة في العمدة هو الذي القياس ان

 ل فيه الساس فان حال کلعلى  کلية مقدمةعلى  يعتمد کان لما لليقين

 بطريق ال لنا تحصل ل کلية قاعدة کل أن قدمنا لما الستقراء هو محالة

 .جزئياتها فحص

 يمکن فال الفراد متناهية غير العامة القواعد أکثر ان شک ول

 .فيها التام الستقراء تحصيل

 لتحصيل عليها نعتمد التي قواعدنا أکثر تکون أن ذلکعلى  فيلزم

 في رهانيةب غير ألتنا أکثرو ظنية اقيستنا اکثر تکون أن فيلزم ظنبة القيسة

 .أحد يتوهمه ل ما هذاو .الفهونو العلوم جميع

 الففنخ اليقيني العلم يفيد الناقص الستقراء ان ندعي أن يمکن فهل

 تجد اذ لالقبوالى  قريبة الدعوي هذه تکون ربما. القدمين المنطقيين جميع

 قطعا کحکمنا أفرادها جميع استقراء لنا يحصل ولم عامة بأمور نتيقن انا

 وه ماو کل هو ما جميع استقراء استحالة مع الجزء من أعظم الکل بأن

 يناثن کل استقراء استحالة مع الربعة نصف الثنين بأن کحکمناو جزء

 لةاستحا مع يموت انسان کل وان محرقة نار کل بأن وکحکمنا أربعة کلو

 واعدالق من يحصي ل ما هکذاو ... النسانو النار أفراد جميع استقراء

 .النظرية عن فضال البديهية

 الشبهة حل

 : أنحاءعلى  الستقراء ان الشبهة حل في فنقول

 أو الجزئيات بعض شاهد فاذا فقط المشاهدة صرفعلى  يبني أنـ  1

 اکثرها
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 ثالکم الجزئيات لجميع يثبت الوصف هذا ان الستنبط واحدا صفاو لها أن

 هذا ولکن. المضغ عند السفل فکها تحرک انها الحيوانات بعض استقراء

 اقتصر النحو هذاعلى و قطعيا فيه الحکم يکون فال للنقض قابل الستنباط

 .بحثهم في القدماء المنطقيين نظر

 لبعض المشاهد يبحث بأن. أيضا التعليلعلى  ذلک يبني أنـ  2

 لتلک ثبت انما الوصف ان يعرفف الوصف ثبوت في العلة عن الجزئيات

 لعقلا عند شبهة ول نوعها في موجودة خاصية أو لعلة المشاهدة الجزئيات

 جزما ينئذح المستقري المشاهد فيجزم. أبدا معلولها عنها يتخلف ل العلة ان

 ذاا کما. يشاهدها لم انو النوع ذلک جزئيات لجميع الوصف بثبوت قاطعا

 ثيرالتأ هذا علة عن فبحث السهال يؤثر يرالعقاق بعض أن الباحث شاهد

 في السهال الجسم في تأثيرها فعرف عناصره الى الشيء ذلک حللو

 .دائما ثرال هذا يحدث الشيء هذا أن بالقطع يحکم فانه العتيادية الحوال

 التي األمورعلى  أحکامنا من کثيرو العلمية الکتشافات جميعو

 تکون فلذلک للنقض قابلة الحکام ذهه ليستو النوع هذا من نشاهدها

 لم انا عم فيه نشک ل فانا العالي منالمکان ينحدر الماء بأن کحکمنا قطعية

 هذا يف السر عرفنا ألنا ال ذلک ماو القليل أقل ال جزئياته من نشاهد

 لةع للوصف وان علة انه حسبه ما خطأ للباحث انکشف اذا نعم. النحدار

 .علمهو حکمه يتغير أن بد فال أخري علة للوصف انو

 انف الجزء من أعظم الکل بأن کحکمنا العقل بديهةعلى  يبني أنـ  3

 .الحکم لهذا کاف هو أعظم معني تصورو الجزء تصورو الکل تصور

 ورتص فان المشاهدةعلى  يتوقف ل ألنه استقراء الحقيقة في هذا ليسو

 .منها واحدا جزئيا تشاهد لم انو للحکم کاف المحمولو الموضوع

 بعض نااختبر اذا کما الجزئيات بين الکاملة المماثلةعلى  يبني أنـ  4

 قطعيا احکم نحکم فانا مثال الطعم لذيذ بأنه فعلمنا الثمر من نوع جزئيات

 أن على مثال برهنا اذا کماو الوصف هذا لها النوع هذا جزئيات کل بأن

 زواياه تساوي معينا مثلثا
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 جزئي فحص فيه فيکفي هکذا مثلث کل بأن قاطعا جزما نجزم فانا قائمتين

 فوصف التکوين في متشابهة متماثلة الجزئيات ألن ال ذلک ماو واحد

 .فرق بغير للجميع وصفا يکون منها واحد

 ناقص استقراء کل ليس ان يتضح الربعة القسام لهذه البيان هذا بعدو

 الثاني لقسما يسميو المجردة ةالمشاهدعلى  مبنيا کان اذا ال اليقين يفيد ل

 (تنباطاالس بطريق) الحديث المنطق في التعليلعلى  المبني الستقراء هوو

 .الکتاب هذا يسعها ل أبحاث لهو العلمي البحث طريق أو
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 التمثيلـ  3

 : تعريفه

 لوالتمثي (.الخامس الباب) مباحث تنتهي بهو الحجة انواع ثالث هذا

 لحکماالى  الشيئين أحد حکم من الذهن ينتقل أن» هو سابقا عرفناه ماعلى 

 يف الحکم اثبات»:  هو أخري بعبارةو .«بينهما مشترکة لجهة اآلخرعلى 

 «.له مشابه آخر جزئي في لثبوته جزئي

 أهل يجعله الذي (بالقياس) الفقهاء عرف في المسمي هو (التمثيل)و

 العمل يعتبرونو تهحجي ينفون اإلماميةو .الشرعية الحکام أدلة من السنة

 .للشريعة تضييعاو محقاللدين به

على  السکر تأثير في الخمر يشابه النبيذ ان عندنا ثبت الذا:  مثاله

 لنبيذا ان نستنبط أن فلنا الحرمة هو الخمر حکم أن عندنا ثبت قدو شاربه

 جهة في بينهما لالشتراک الحرمة محتمل القلعلى  او حرام أيضا

 .السکار

 : ارکانه

 : أرکان أربعة للتمثيلو

 يف کالخمر له الحکم ثبوت المعلوم األول الجزئي وهو (األصل)ـ  1

 .المثال

 في ذکالنبي له الحکم اثبات المطلوب الثاني الجزئي وهو (الفرع)ـ  2

 .المثال

 .مثالال في کالسکار. الفرعو األصل بين الشبه جهة وهو (الجامع)ـ  3

 في حرمةکال للفرع اثباته والمراد األصل في ثبوته المعلوم (الحکم)ـ  4

 .المثال

 ممعلو غير األصل کان فلو التمثيل انعقد الرکان هذه توفرت فاذا

 أو الحکم
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 .واضح هذاو .التمثيل يحصل ل المشترک للجامع فاقدا

 : العلمية قيمته

 ل نهأل. الحتمال ال تفيد ال التي الدلة من بساطتهعلى  التمثيل ان

 لوجوها جميع من يتشابها ان أمور عدة في بل أمر في شيئين تشابه من يلزم

 في أو مالمحه في او طوله في آخر لشخص مشابها شخصا رأيت فاذا

 خراآلعلى  تحکم ان لک ليس فانه قطعا مجرما أحدهما کانو عاداته بعض

 .الفعال أو الصفات بعض في بينهما المشابهة لمجرد أيضا مجرم بأنه

 عندک يقوي کثرتو الفرعو األصل بين الشبه وجوه قويت اذا نعم

 قد اناف الباب هذا من القيافةو .ظنا يکونو اليقين من يقرب حتي الحتمال

 ألنا نراه أن بمجرد شرير أو فاضلة أخالق صاحب انه شخصعلى  نحکم

 خلق اذ کانو عاداته أو مالمحه في کثيرا يشبهه قبله شخصا عرفنا قد کنا

 .شيئا الحق عن يغني ل ذلک کل ولکن .. ريراش أو فاضل

 ثبوتل تامة علة المشابهة جهة أي (الجامع) ان نعلم أن يمکن انه غير

 لفرعا في ثابت الحکم ان اليقين نحوعلى  نستنبط حينئذو األصل في الحکم

 ولکن. التامة علته عن المعلول تخلف يستحيل ألنه فيه التامة علته لوجود

الى  اجيحت ألنه. للحکم تامة علة الجامع ان اثبات في هو انما کله الشأن

 .الطبيعية األمور في حتي عليه الحصول السهل من ليس فحصو بحث

 لذيا التعليلعلى  المبني الستقراء بقسم يلحق الجهة هذه من التمثيلو

 .نفسه هو بل سابقا اليه أشرنا

 لشرعيةا المسائل في الحکم لثبوت التامة العلة هو الجامع ان اثبات اما

 ةالعل کانت لو لذاو نفسه الشارع ناحية من ال اليه طريق لنا فليس

 تدللالس في جميعا الفقهاء بين خالف ال فانه الشارع من عليها منصوصا

 ل سعوا البئر ماء» .السالم لعيه کقوله الفرع في الحکم ثبوتعلى  بذلک

 ماءک مادة له ماء کل ان منه يستنبط فانه «مادة له ألن. .. شيء يفسده

 .شيء يفسده ل واسع فهو السالة حنفية ماءو الحمام
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 باب من يکون تامة علة الجامع ان فيه المعلوم التمثيل ان الحقيقة فيو

 حدا الفرعو أوسط حدا الجامع فيه يکون اذا لليقين المفيد البرهاني القياس

 : الماء مثال في فنقول أکبر حدا الحکمو أصغر

 .مادة له الحمام ماء ـ 1

 في التعليل بمقتضي) شيء يفسده ل واسع مادة له ماء کلو ـ 2

 (.الحديث
 .شيء يفسده ل واسع الحمام ماء ينتج

 انک الذي الفقهاء باصطالح القياس واسم التمثيل اسم عن يخرج بهذاو

 .عندهم الخالف محل
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 تمرينات

 االقيسهعلى 

 الماهيات لوکانت بأنه لذهنيا الوجود نفيعلى  بعضهم استدلـ  1

 البرودةو الحرارة بتصور باردا حارا الذهن لکان الذهن في موجودة

 تنظم نأ والمطلوب. مثله فالملزوم باطل الالزمو هکذاو مستديراو مستقيماو

 .نوعه بيان مع منطقيا قياسا الکالم هذا

 هطييع ل الشيء فاقد بأن عالم تعالي اللع أنعلى  بعضهم استدلـ  2

 .نظمهو الستدلل هذا نوع فبين عالم فهو العلم فينا خلق قد سبحانه هوو

 المال ممنه يرثوا لم لما ولکنهم النبياء ورثة العلماء ان المرويـ  3

 .وعهن وبين منطقي؟ استدلل هذا فهل الخالقو العلم ورثوا فقد العقارو

 أنا في شک ل»:  فقال الذهني الوجود ثبوتعلى  بعضهم استدلـ  4

 اجتماع بأن کحکمنا المستحيلة الشياء بعضعلى  ايجابيا حکما نحکم

 مالو موضوعها وجود تستدعي الموجبةو .الضدين اجتماع يغاير النقيضين

على  لالدلي هذا تنظم فکيف «الذهن في فهو الخارج في الوجود هذا يکن لم

:  ولهق ان لمالع مع. مرکب او بسيط انهو نوعه بيان مع المنطقية القواعد

 .استثنائي قياس عن عبارة «الخ .. الوجود هذا يکن لم ولما»

 ثبوت بأن الموجبة القضية موضوع وجود لزومعلى  استدلواو ـ 5

 .قيامنط قياسا الکالم هذا تنظم فکيف له المثبت ثبوت يستدعي لشيء شيء

 شکلهو نوعه بيان مع قياس صورة في اآلتية القضايا ضعـ  6

 صاحب کل»و «حقعلى  کان» ألنه «يغلب ل البرهانية ةالحج صاحب»

 اذا»:  الصورة هذه لعي شرطية الولي القضية کانت اذاو «.يغلب ل حق

 ل فصاحبها برهانية الحجة کانت
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 نوع أي منو لها نتيجة الشرطية هذه لتجعل المقدمات تؤلف فکيف «يغلب

 .حينئذ القياس يکون

 ييحش انما»:  نوعه بيان مع قياس ةصور في اآلتية القضايا ضعـ  7

 من يسل فهو سبحانه هللا خالد يخش لم لما» ولکن «العلماء عباده من هللا

 «.العلماء

 .الربع المحصورات جميع ينتج الذي الشکل ماـ  8

 .يةجزئ ال ينتج ل يجعله الذي الثالث الشکل في السر عن افحصـ  9

 .منتجا يکونو جزئية هکبرا تکون أن فيه يجوز شکل أي فيـ  10

 أن يجب ذا فلما جزئية القياس في المقدمتين احدي کانت اذاـ  11

 .کلية األخري المقدمة تکون

 يالکبر تکون أن يجوز فهل سالبة القياس في الصغري کانت اذاـ  12

 لماذا؟و جزئية

 أو معال اما النسان»:  المنفصلتين هذين من النتيجه نحصل کيفـ  13

 .خلو مانعة «سعيد أو جاهل اما النسان»و .يةحقيق «جاهل

 ان اما»:  منتجا قياسا اآلتيتين المنفصلتين من نؤلف أن يمکن هلـ  14

 يسعي أن اما الطالب»و .خلو مانعة «المتحان في ينجح اول الطالب يسعي

 .جمع مانعة «يتهاون أو

 من المسؤول فاستنتج کثيرا بالطلب والخ شخصالى  سائل جاءـ  15

 ففکي الستثناء قياس بطريق الستنتاج هذاو بمستحق ليس انه إلحاحه

 تستخرجه؟

 (190الى  186 صفحة من) المحمول نقض قاعدة في البراهينـ  16

 البسيط القياس في القواعد من عرفته لما طبقا منطقية قياساتالى 

 .المرکبو

 قواعدعلى  النقيض عکس في البراهين أيضا تطبق أن حاولـ  17

 .القياس

 يمکن (186 صفحة) الکلية الموجبة محمول نقضعلى  البرهانـ  18

 ذلک؟ فکيف متصلتين من شرطي قياسالى و المساواة قياسالى  إرجاعه

 نظائره کذلکو
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 انتهى الجزء الثاني
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 المنطق

 بقلم

 المغفور له المجتهد المجدد

درضا المظفر  الشيخ محم 

 الجزء الثالث

 الخمس الصناعات
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 ب السادسالبا

 الصناعات الخمس
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 تمهيد

 ماو .الجهتين کلتا من يقع عنه البحثو .صورةو مادة للقياس أن تقدم

على  هتأليف هيئة أي صورته جهة من عنه بحثا کان (الخامس الباب) في تقدم

 (وادهم أي) مقدماته کانتو للهيئة التي الشروط بحسب القياس تألف لو وجه

 لصدق تبعا صادقة نتيجته کانت أي محالة ل منتجا کان صادقة مسلمة

 لو اتهمقدم فان الهيئة بشروط احتفظ اذا القياس أن ذلک معنيو .مقدماتها

 .النتيجة صدق يستلزم صدقها فان صدقها فرض

 انما لب ل ام أنفسها في صادقة المقدمات کانت اذا عما هناک يبحث ول

 النتيجة صدق اتالمقدم صدق يستلزم بموجبها التي الشروط عن يبحث

 .المقدمات صدق فرض تقيرعلى 

 جهة من القياس عن البحث من به وعدناک بما الوفاء اآلن حل قدو

 حةص عن النظر قطع مع انفسها في مقدماته المادة من المقصودو .مادته

 التسليمو بها العتقاد جهة من تختلف هيو .بعض مع بعضها تأليفها

 تکون فقد:  تختلف ل واحدة لقياسا صورة کانت انو عدمهماو بصدقها

 تکون قد بها المصدِّقو .تکون ل وقد بها مصدِّقا مقدمة تقع التي القضية

 .سيأتي الذي التفصيلعلى  يقينية غير تکون وقد يقينية

 بحسبو نتائج من اليه تؤدي ما بحسبو المقدمات اختالف وبحسب

 الشعرو طابةالخو الجدلو البرهانالى  القياس ينقسم تأليفها اغراض

 اعاتالصن) هي استعمالها أو الخمسة القسام هذه عن البحثو .المغالطةو

 فيقال (الخمس
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 .هکذاو ... الجدل صناعةو البرهان صناعة:  مثال

 انواع المقدمه باب من تذکر واحدة واحدة بحثها في الدخول قبلو

 لميعال الصطالح حسب فقل او. أقسامهاو القياس في المستعملة القضايا

 : فصول خمسة في الصناعات ذلک بعد نذکر ثم (.االقيسة مباديء)
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 المقدمه

 االقيسه مبادئ في

 نأ قضية کل في يجب ل أنه:  الخامس الباب تصدير في قلنا أن سبق

 عن يةمستغن قضاياالى  الطلب في النتهاء من بد ل بل حجةو بدليل تطلب

 .الحجة القامةو البيان

 أن إما يقينية غير او يقينية کانت سواء القيسة وادم ان ذلک في السرو

 نم ليس انه بمعني الحجة واقامة البيان عن مسغنية نفسها حد في تکون

 ذهه ثم. البيانالى  محتاجة تکون ان إماو بحجة مطلوبة تکون ان شانها

 عن سهابنفس مستغنية مقدماتالى  طلبها ينتهي أن بد ل المحتاجة الخيرة

 من يلزم نها:  نقول أو. النهاية غيرالى  الطلب في التسلسل لزم لِّ او البيان

 .اداآلب آخرالى  جهل في يبقيو أبدا علمالى  النسان ينتهي الِّ  ذلک

 .ذلک فسادعلى  يشهد الوجدانو

و أ (مباديء المطالب)وهاتيك المقدمات المستغنية عن البيان تسمى 

قينيات ، ومظنونات ، . وهي ثمانية اصناف : ي(مباديء االقيسة)

 ومشهورات ، ووهميات ، ومسلمات ، ومقبولت ، ومشبهات ، ومخيالت.

 ونذكرها اآلن بالتفصيل :
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 يقينياتـ  1

م وهو لعاتقدم في أول الجزء الول ان لليقين معنيين : اليقين بالمعنى 

ق مطابمطلق العتقاد الجازم ، واليقين بالمعنى الخص وهو العتقاد ال

هذا  ا هوقع الذي ل يحتمل النقيض ل عن تقليد. والمقصود باليقين هنللوا

ان ان كالمعنى الخير ، فال يشمل الجهل المركب ول الظن ول التقليد و

 معه جزم.

 (االول)توضيح ذلك ان اليقين بالمعنى الخص يتقوم من عنصرين : 

لقوة با فعل اوأن ينضم الى العتقاد بمضمون القضية اعتقاد ثان ـ اما بال

لثاني اقاد وهذا العتالقريبة من الفعل ـ أن ذلك المعتقد به ل يمكن نقضه. 

أن  (ثانيال)هو المقوم لكون العتقاد جازما  أي اليقين بالمعنى العم. و 

ن سببا عان م. وانما يكون كذلك اذا كيكون هذا العتقاد الثاني ليمكن زواله

قليد الت مكن انفكاكه عنها. وبهذا يفترق عنعلته الخاصة الموجبة له فال ي

ن علة يس علألنه ان كان معه اعتقاد ثان فان هذا العتقاد يمكن زواله ألنه 

مكن وله فيبق ايمانا  و توجبه بنفسه ، بل انما هو من جهة التبعية للغير ثقة به

 لمر.فس افرض زواله ، فال تكون مقارنة العتقاد الثاني لالول واجبة في ن

ا  ولجل اختالف سبب العتقاد من كونه حاضرا  لدى العقل او غائب

بية ة كس. تنقسم القضية اليقينية الى بديهية ، ونظري.. يحتاج الى الكسب

 ات ،قينياصول اليتنتهي ل محالة الى البديهيات ، فالبديهيات ـ اذن ـ هي 

 اتتجربيو مشاهداتو اوليات:  على ستة انواع بحكم الستقراء هيو

 .فطرياتو حدسياتو متواتراتو

 االولياتـ  1

 أنب ذاتها عن خارج سبب بدون أي لذاتها العقل بها يصدِّق قضايا هيو
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 الحکم في کافيا بينهما النسبةالى  النفس توجه مع الطرفين تصور يکون

 الطرفين القضية حدود يتصور أن للعقل وقع فکلما القضية بصدق الجزمو

 مثل هذاو .لها متوجها يکون عندما فورا بها لتصديقا له وقع حقيقتهاعلى 

 «.يجتمعان ل النقيضان»و «الجزء من أعظم الکل» قولنا

 ودالحد تصور يکون اذ الجميع عند جلي هو ما منها (االوليات) هذهو

 وقوعل بعض عند خفي هو ما منهاو المتقدمين کالمثالين جميعا لهم حاصال

ر في اللتباس  لعتقاداالى  العقل بادر اللتباس زال ما متيو الحدود تصوِّ

 .الجازم

 لذکيا الطالب بنباهة مستعينين ذلکعلى  دقيقا مثال هنا ذاکرون نحنو

 ليهع اشتبه الباحثين بعض فان «موجود الوجود» قولهم هوو .ايضاحهعلى 

 يصح ل:  فقال (الوجود له شيء انه) معناه أن يتصور اذ موجود معني

 خراآل وهذا آخر وجود للوجود لکان وال موجود بأنه ودالوجعلى  الحکم

 يرغالى  فيتسلسل هکذاو ... ثالث وجود له يکون ان فيلزم موجود أيضا

 لماهيةا الصالةالى  ذهبو الوجود اصالة القائل هذا أنکر ألجله .النهاية

 نهفا (موجود) معني عن الغفلة عن ناشيء الزعم هذا ان:  نقول ولکن

 المشترک المعني هوو .األول من اوسع آخر معني موجود ظللف يتضح قد

 کونه لب عليه زائدا الوجود يکون مال هوو ثانيا معني يشملو يشمله الذي

 نيمع يکون بان ذلکو آخر وجود له أن ل وجودا کونه بعينه هو موجودا

 .عليه زائد آخر وجود باضافة ل الوجود ذات صميم من منتزعا موجود

لى ا الوجود باضافة ولکن صحيح هوو موجود النسانـ :  ثالم يقال فانه

 ل بنفسه ولکن أيضا صحيح هوو .موجود الوجود:  أيضا يقالو النسان

 جسمال:  يقال کما. عليه الموجود بصدق أحق هوو اليه ثان وجود باضافة

 بياضب ل بنفسه ولکنه أبيض البياض:  يقالو .اليه البياض باضافة أبيض

 صار الذي الجسمعلى  صدقه من أولي عليه البيض صدقو آخر
__________________ 

ه ى التوجمعن ـ تقدم في الجزء الول بيان معنى توجه النفس والحاجة اليه. وهذا البحث عن 1

هذا وأسبابه وضرورته من مختصات هذا الكتاب التي لم يسبق اليها سابق فيما نعلم ب

 التفصيل.
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 .اليه اضالبي اضافة بتوسط أبيض

 من بدل المتصلة الذات نفس من منتزعا المشتق يکون هذا وعلي

 موجود کلمة وکذلک) ابيض کلمة فتکون. اليها عنها خارج شيء اضافة

 عنها جالخار بالمبدأ الذات اتصاف من منتزعا کان مما اعم معناها (نحوهاو

 .المبدأ نفس هي التي الذات نفس من منتزعا کان مماو

 في يتردد ل (موجود) کلمة معني للعقل واتضح لتباسال زال فاذا

 غيره من عليه الموجود صدق في اولي يراه بل الوجودعلى  حملها صحة

 هذه مثل تحتاج ول. البياضعلى  البيض حمل صحة في يتردد لم کما

 تبد انو الوليات من هي بل البرهانالى  (موجود الوجود) هيو القضية

 المباحث أدق من صارتو موجود معني تصور قبل للعقل واضحة غير

 .الدقيقة الفلسفة علم مسائل من کثير عليها يبنيو الفلسفيه

 المشاهداتـ  2

 العقل بها يحکم التي القضايا هيو (المحسوسات) أيضا تسميو

ر فيها يکفي ول الحسِّ  بواسطة  فقد من : قيل لذاو النسبة مع الطرفين تصوِّ

 .علما فقد فقد حسِّا  

 قالذوو السمعو البصر أنواع خمسة هوو (ظاهر):  قسمينعلى  الحسِّ و

 نبأ کالحکم (حسيات) تسمي بواسطته المتيقنة القضاياو .واللمس الشمو

 طيبة الوردة هذهو حلوة الثمرة هذهو حارة النار هذهو مضيئة الشمس

 تسمي بواسطته المتيقنة القضاياو (باطن) حسِّ و .هکذاو ... الرائحة

 نحوو ... عطشاو وجوعا لذةو ألماو خوفاو فکرة لنا بأن العلمک (وجدانيات)

 .ذلک

 المجربات او التجربياتـ  3

 تکرر بواسطة العقل بها يحکم التي القضايا هيو المجربات أو

 يف يرسخ أن مايوجب المشاهدة بتکرر فيحصل احساسنا في منا المشاهدة

 يتمدد جسمال انو حارة نار کل بأن کالحکم فيه شک ل حکم النفس

 عندما األخير المثال ففي. بالحرارة
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ب ات غيرهاو حجرو نحاسو حديد من المختلفة الجسم أنواع نجرِّ  مرِّ

 درجة ارتفاع بان باتِّا   جزما نجزم فانا بالحرارة تتمدد ونجدها متعددة

 يؤثر هبوطها ان کما حجمه في التمدد تؤثر أن شأنها من الجسم حرارة

 نوع من الطبو الکيمياءو الطبيعية العلوم لمسائ اکثرو .فيه التقلص

 .المجربات

لى ع المبني الناقص الستقراء نوع من التجربيات في الستنتاج هذاو

 الحقيقة فيو .بالحکم القطع يفيد انه الثاني الجزء في عنه قلنا الذي التعليل

 ياقترانو استثنائي:  خفيين قياسينعلى  يعتمد القطعي الحکم هذا أن

 .غالبا التفات غير من تفکيرهو نفسه دخيلة في النسان همايستعمل

 : هکذا الستثنائي القياسو

 .دائما حصل لما توجبه لعلة ل اتفاقيا الثر هذا حصول کان لو

 بل يااتفاق ليس الثر هذا حصول. .. (بالمشاهدة) دائما حصل قد ولکنه

 .توجبه لعلة

 : هکذا القتراني القياسو

 لعلة معلول الثر هذا حصول (السابق القياس يجةنت نفس) الصغري

 ... عنها تخلفة يمتنع لعلة معلول کل (أولية بديهية) الکبري

 علته عن تخلفه يمتنع الثر هذا (االول الشکل من ينتج)

 جعفر القتراني کبري کذاو بديهيتان لالستثنائي المقدمتان هاتانو

 .لنهايةا في المشاهداتو وليةال القضاياالى  المجربات القضايا في الحکم

 ماحک تستلزم تجربة کل ان الکالم هذا من نعني ل انا يختفي ل ثم

 تجاربهمى عل المبنية الناس سواد احکام من کثيرا فان للواقع مطابقا يقينيا

 علة ةناقص علة کان ما او علة بعلة ليس ما يحسبون اذ فيها خطأهم ينکشف

 .بالذات ما انمک بالعرض ما يأخذون او تامة

على  دقيقة تکون ل تجاربهم في لالشياء مالحظتهم ان خطأهم سرو

 تکفي وجه



284 
 

 الثر حصول يکون قد ألنه المتقدم الستثنائي للقياس الثانية المقدمة لصدق

 حسبها اتفاقاتعلى  اعتمادا   دائمي أنه المجرب فظن دائميا ليس الواقع في

 جملة فأهل الحکم في تسرع او ادراک لقصور أو غفلة او لجهل اما دائمية

 للحوادث مالحظته تکون قدو .الثر تخلف فيها يالحظ لمو الحوادث من

 فيو علة فرضه ما مع الثر حصول وجد قليلة حوادث يالحظ بأن قاصرة

 يتخلف لم فلذا الحوادث تلک في حصوله اتفق آخر شيء العلة ان الحقيقة

 اعتقده ما غير لوجد يجربه فيما غيرِّ و التجربة في استمر لوو .فيها الثر

 .أول

 حوادث عدة في الماءعلى  يطفؤ الخشب النسان يجرب قد مثال

 خشب کل ان خطأ فيحکم الماءو الخشب في خاصية ذلک فيعتقدان متکررة

ب لو لکنهو الماءعلى  يطفو  انه دلوج الوزن الثقيل الخشب أنواع بعض جرِّ

 ل انهف الماء وسطالى  او القعرالى  سبقدير بل العذب الماء في يطفو ل

 يرغ اجسام عدة في التجربة غيِّر لوو .الول اعتقاده بزول حينئذ شکل

 وزن قاسو بدقة الوسائلو الجسام ووزن مالحظته في ودقق الخشب

 نأ الماءعلى  الخشب طفو في العلة بأن آخر حکم له لحصل ببعض بعضها

 مدالجا الجسم أن هي عامة قاعدة له تحصلو .الماء من وزنا اخف الخشب

 ثقلأ کان اذا القعرالى  ويرسب منه وزنا أخف کان اذا السائلعلى  يطفو

 يطفوو الماء في يرسب مثال فالحديد الوزن في ساواه اذا وسطهالى و وزنا

 .منه وزنا أخف ألنه الزئبق في

 المتواتراتـ  4

 يحصلو الشک معه يزول سکونا النفس اليها تسکن قضايا وهي

 الکذبعلى  تواطؤهم يمتنع جماعة اخبار بواسطة ذلکو .القاطع الجزم

 لم التي ةالنائي البلدان بوجود کعلمنا الحادثة فهم في خطأهم اتفاق يمتنعو

 القرآن بنزولو نشاهدها
__________________ 

زم رى ـ لأيما فـ هذا القيد الخير لم يذكره المؤلفون من المنطقيين والصوليين. وذكره ـ  1

حينما  ، نظرا الى أن الناس المجتمعين كثيرا ما يخطئون في فهم الحادثة على وجهها ،

 ه الدقةى فيتقتضي الحادثة دقة المالحظة. وقوانين علم الجتماع تقضي بأن الجمهور لتتأت

هم بعض في المالحظة اذ سرعان ما تسري فيه العدوى والمحاكاة بعضهم لبعض ، فاذا تأثر

لى حادث المشاهد قد يقلده غيره من الحاضرين بالتأثر من حيث ل يشعر فيسري ابال

 الخرين. وعليه ل يحصل
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 او السالفة األمم بعض بوجودو آلهو عليه هللا صلي محمد النبيعلى  الکريم

 .الشخاص

 هوو .معين عدد في التواتر لحصول المخبرين عدد حصر بعضو

 ناعامت يعلم عندما الشهادات من ليقينا حصول هو انما المدار فان خطأ

 بعدد اليقين يرتبط ول. الجميع خطأ امتناعو الکذبعلى  التواطؤ

 .النقصانو الزيادة فيه تؤثر المخبرين من مخصوص

 الحدسياتـ  5

 الشک معه يزول جدا قوي النفس من حدس بها الحکم مبدأ قضايا وهي

 سائرو عطاردو زهرةو القمر بأن حکمنا مثل بمضمونها الذهن يذعنو

 هانور شعاع انعکاس انو الشمس نور من نورها مستفاد السيارة الکواکب

 .لهاتقاب التي الجسامالى  المراة من األشعة انعکاس يضاهي الرضالى 

 من نسبتها اختالف عند تشکلها اختالف الحدس او الحکم هذا منشأو

 دةلمشاه ذلکو رةالک هيئةعلى  الرض بأن کحکمناو .بعداو قربا الشمس

 قربت لماک بالتدريج تظهر ثم أعاليها يبدومنها ما اول البحر في مثال السفن

 سالشم حول السيارات بدوران حديثا الهيئة علماء کحکمو .الشاطيء من

لى ا بالنسبة السيارات هذه اوضاع اختالف لمشاهدة لها الشمس جاذبيةو

 .بذلک الحدس يثير وجهعلى  والينا الشمس

 اعني المذکورين المرين في المجربات مجري جارية دسياتالحو

 هذا : مثال القياس في يقال فانه الخفي القياس مقارنةو المشاهدة تکرر

 سوي خارج بأمر او بالتفاق کان لو القمر نور في الختالف من المشاهد

 هذهعلى  کان ولما. الزمن طولعلى  واحد نمطعلى  استمر لما الشمس

 فيحدس لختالفا من الصورة

__________________ 
 .اليقين من اخبار جماعة خطأهم في المالحظة وان حصل اليقين بعدم تعمدهم للكذب

م للنهم  رجونل ترى ان المشعوذين يأتون باعمال يبدو أنها خارقة للعادة فينخدع بها المتف

 لبما المشعوذ لريرزقوا ساعة الجتماع دقة المالحظة. ولو انفرد الشخص وحدة بمشاهد 

بل قد  ،يشاهده بطحن الزجاج بأسنانه ويخرجه أبرا أو يطعن نفسه بمدية ول يخرج الدم 

 تنكشف له الحبلة بسهولة.
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 .عليه الشمس اشعة انعکاس سببه ان الذهن

 ماهياتها في العلل باختالف يختلف للحدس المقارن القياس هذاو

 ألن لفيخت ل واحدا قياسا لها فان المجربات کذلک ليسو الموارد باختالف

 ل لجهةا هذهو .فقط سببا کونه جهة من ال الماهية معلوم غير فيها السبب

 .الموارد باختالف تختلف

 يحکم انما المجربات أن الحدسياتو المجربات بين الفرق ألن ذلکو

 ذهه له تتفق الذي الشيء في موجود السبب هذا أنو ما سبب بوجود فيها

 افانه الحدسيات في اما. السبب لماهية تعيين غير من ئمادا الظاهرة

 فيو هو شيء أي انه السبب ماهية بتعيين فيها يحکم ذلکالى  بالضافة

 بماهية الحدس هي الضافةو اضافة مع مجربات الحدسيات ان الحقيقة

 صيرن خواجا العظيم الشيخ قال .بالمجربات الحدسيات ألحقوا لذاو السبب

 معلوم المجربات في السبب ان»:  الشارات شرح في الطوسي الدين

 .«بالوجهين معلوم الحدسيات فيو الماهية معلوم غير السببية

 قضايا الحدس طريقعلى  الجنس هذا من له يحصل العلوم مارس منو

 يسعه ل اکم. فيها الشک يمکنه ول عليها البرهان اقامة يمکنه ل قد کثيرة

 التي طريقالالى  الطالب يرشد أن ال التلقينو يمبالتعل فيها غيره يشرک أن

 اذا قادالعتالى  يفضيه قد الطريق سلوک بنفسه الطالب استطاع فان. سلکها

 فان جاحد القضايا هذه مثل جحد لو فلذلک. نفس صفاءو ذهنية قوة ذا کان

 صليح لم ما التلقينو المذاکرة سبيلعلى  له اثباتها عن يعجز الحادس

 .الحدسالى  الطريق نفس للجاحد

 ما ينالتلقو بالمذاکرة اثباتها يمکن ل المتواتراتو المجربات کذلکو

 من بالخبر للمتيقنو التجربة من للمجرب حصل ما للطالب يحصل لم

 انو المتواتراتو المجرباتو الحدسيات في الناس يختلف لهذاو .التواتر

 اليقين في الناس فان الوليات کذلک ليسو .البديهيات أقسام من کلها کانت

 .الحواس صحيحي کانوا من عند المحسوسات کذلکو سواء شرع بها

 .ذکرها اآلتي الفطريات مثلهاو

 الفطرياتـ  6

 دبمجر بها يصدق ل العقل ان أي معها قياساتها التي القضايا هيو

 تصور
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 يذهب مما ليس الوسط هذا ان ال وسط من لها بد ل بل کالوليات طرفيها

 الذهن في المطلوب أحضر فکلما فکرو طلبالى  يحتاج حتي الذهن عن

 .معه الوسط لحضور به التصديق حضر

 علومم انه ال بديهي حکم هذا فان العشرة خمس الثنين بأن حکمنا مثل

 کل خريأ اقسام اربعةالى و اليه العشرة انقسمت قد عدد الثنين ألن بوسط

 هامن کل أخري اقسام اربعةالى و اليه عدد ينقسم ما کلو يساويه منها

 القياس هذا مثلو .العشرة خمس فالثنان العدد ذلک خمس فهو يساويه

 في يجري القياس هذا مثلو .نظرو کسبالى  يحتاج ل الذهن في حاضر

 في بعض عن بعضها يختلف النسب هذه ان غير آخرالى  عدد نسبة کل

 أو ازيادتهو العداد ةقل بسبب عدمهاو المطلوبالى  الذهن مبادرة سرعة

 في اضحاو الفرق تري فانک. عدمهو فيها التفکرعلى  النسان عادة بسبب

 لنسبةا ان مع 26الى  13 نسبة بينو 4الى  2 نسبة بين الذهن انتقال سرعة

 نا مع 68الى  17 نسبة بينو 12الى  3 نسبة بين أو. النصف وهي واحدة
 .هکذاو ... الربع هي واحدة النسبة
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 يناتتمر

 اسالن جميع معرفتها في يشترک الست البديهيات من قسم أي بيِّنـ  1

 .الناس معرفتها في يختلف ان يجوز منها قسم أيو

 عراج) لماذا؟و الناس؟ بعض يجهلة ان الشيء بداهة في يضر هلـ  2

 (االول الجزء في البديهي بحث

 ةعرفلم التوجه أسباب من الول الجزء في ذکرناه ماالى  ارجعـ  3

 عض. منها سبب أيالى  الست البديهيات من قسم کل حاجة بينو .البديهي

 .جدول في ذلک

 : هيو الستة القسام أي من انه اآلتية المثلة من مثال کل عينـ  4

 .علة معلول لکل انـ  أ

 .العلة عن المعلول يتخلف لـ  ب

 .العلةعلى  المعلول تقدم يستحيلـ  ج

 .نفسهعلى  الشيء تقدم يستحيلـ  د

 .يجتمعان ل الضدانـ  هـ

 .المظروف من اوسع الظرف و ـ

 .السالم في واجبة الصالةـ  ز

 .تحتنا الرضو فوقنا السماءـ  ح

 .الملزوم انتفي الالزم انتفي اذاـ  ط

 .بمتساويين تنقسم ل الثالثةـ  ي

 .ماع کونه لجواز الالزم انتفاء منه يلزم ل الملزوم انتفاءـ  يا

 .متساويان المتساويين نقيضاـ  يب

 ياتالبديه أي فمن بديهي الول الشکل انتاج ان المنطقيون يقولـ  5

 هو؟
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 يدرکها بسيطة مباديءعلى  براهينهم جميع الرياضيات علماء بنيـ  6

 اقسام أي من انها فبين بعضها نذکر البديهيات يسمونها هلةو ألول العقل

 : ـ هيو الست البديهيات

 النتائج کانت متساوية اخريالى  متساوية اشياء أضفنا اذاـ  أـ 

 .متساوية

 البواقي کانت متساوية أخري من متساوية اشياء طرحنا اذاـ  بـ 

 .متساوية

 کان فان متساوية تکون المتساوية لالشياء الواحدة المضاعفاتـ  جــ 

 .خراآل امثال لثالثة مساويا احدهما امثال ثالثة کان متساويين شيئان

 اءاجز من واحد عددالى  المتساوية الشياء من کل انقسم اذاـ  دـ 

 .متساوية الجميع في الجزاء هذه کانت متساوية

 تاما انطباقا اآلخرعلى  منها کل ينطبق ان يمکن التي الشياءـ  هــ 

 .متساوية فهي

 تجد (2 الجزء في) الرابع الباب آخر المنطقية البديهة بحث راجع

 .الرياضية البديهيات ذهه بعض توضيح
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 المظنوناتـ  2

 اهن المنطقيين اصطالح من اعم اللغة في الظنو (.الظن) من مأخوذة

 ائبغ في العتقاد هو الستعماله موارد تتبع حسب لغة منه المفهوم فان

 اعتقادا کان سواء برهان او دليل او مشاهدة دون من تخمين او بحدس

 او لغيرل تقليدا کالعتقاد علتهالى  ستندم غير ولکن للواقع مطابقا جازما

 تقادااع کان أو المرکب الجهل هوو للواقع مطابق غير جازما اعتقادا کان

 عم الثبات او النفي القضية طرفي أحد فيه يرجح ما بمعني جازم غير

 باصطالح الخص بالمعني الظن يساوق هوو .اآلخر الطرف تجويز

 .العم عنيبالم الليقين المقابل المنطقيين

 هوو فقط األخير المعني هو المناطقة باصطالح به المقصود الظنو

 هوو .اآلخر الطرف تجويز مع الثبات او النفي القضية طرفي أحد ترجيح

 .الخص بالمعني الظن

 مع الظن لغالب اتباعا بها يصدق قضايا هي هذاعلى  مظنوناتلفا

 ل فالن أوعلى  يتکلم فهو يعدوِّ  يسارِّ  فالن:  مثال يقال کما نقيضه تجويز

 مرکب ففيه جوارحه أحد في الخلقة ناقص فالن او. سافل فهم له عمل

 .النقص
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 المشهوراتـ  3

 .أيضا (الذايعات) تسميو

 أو العقالء جميع بهاعند التصديق ذاعو الناس بين اشتهرت قضايا وهي

 : معنيينعلى  هيو .خاصة طائفة او أکثرهم

 ابه العتقادعلى  تطابقت التي هيو األعم بالمعني المشهوراتـ  1

 ليةاو کونها بها العتقادالى  يدعو الذي کان انو کافة العقالء آراء

 فتشمل. عليها اآلراء تطابق وراء واقع لهاو نفسها حد في ضرورية

 لتيا الفطرياتو الوليات مثل تشملو اآلتية األخص بالمعني المشهورات

 .يةالبديه اليقينيات قسم من هي

 (جزءال من اعظم الکل) قولهم مثل الواحدة القضية تدخل فقد هذاعلى و

 .أخري جهة من المشهورات فيو جهة من اليقينيات في

 احق هيو الصرفة المشهورات او الخص بالمعني المشهوراتـ  2

 ال يقالتصد في لها عمدة ل التي القضايا ألنها عليها الشهرة صفو بصدق

 نع الذب کوجوبو الظلم قبحو العدل کحسن بها ترافالع عمومو الشهرة

 .لغرض ل الحيوان ايذاء استهجانو الحرم

 فلو ذلک واقعها بل عليها اآلراء تطابق وراء القضايا لهذه واقع فال

 الشهرة اسباب له تحصل لمو وهمهو حسِّهو المجرد عقلهو النسان خلي

 وهمه وا حسه او عقله ضييق ول القضايا بهذه حکم له يحصل ل فانه اآلتية

 هذا کنول الظالم يذمو العادل يمدح بنفسه أنه ذلک ينافي ول. بشيء فيها

 ظمأع الکل بأن حکمه حال کذلک ليسو .عليها اآلراء بتطابق الحکم غير

 کان نفسهو خلي لو فانه تقدم کما الجزء من
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 ان مع اليقينياتو المشهورات بين الفرق فيکون هذاعلى و .الحکم هذا له

 عليه لما مطابقة کونها اليقينيات في المعتبر أن جازما تصديقا تفيد منها کال

 المشهورات في المعتبرو اليقينو بالحق عنه المعبر المر نفسو الواقع

 هذا يزيد ما سيأتيو .ذلک غير لها واقع اذل عليها الراء لتوافق مطابقتها

 .توضيحا المعني

 وهو الشنيع يقابله الذي بل الکاذب وه للمشهور المقابل ليس لذلک

 .الصادق هو الکاذب مقابلو .الکثر او الکافة ينکره الذي

 : المشهورات اقسام

 قدو الجميع عند المشهورة هيو مطلقة تکون قد المشهورات ان اعلم

 التسلسل امتناع کشهرة قوم دون قوم عند المشهورة هيو محدودة تکون

 اسباب اختالف بحسب أقسام جملةالى  أيضا تنقسمو .المتکلمين عند

 : يلي کما اکثرها عد يمکن الستقراء حسب هيو .الشهرة

 القبول الواجباتـ  1

 لکذ أجل من فينطابق جليا   حقا   کونها شهرتها في السبب کان ما هيو

 يهو .نحوهماو الفطرياتو کالوليات العقالء جميع بها العترافعلى 

 عموم جهة من تقدم کما األعم المعني بحسب بالمشهورات تسمي التي

 .بها العتراف

 الصالحيه التأديباتـ  2

 من اآلراء عليها تطابق ما هيو .المحمودة اآلراءو المحمودات تسميو

 بقاءو النظام حفظ بها أن باعتبار بها للحکم العامة المصلحة قضاء أجل

 دوحمم لهفاع أن العدل حسن معنيو .الظلم قبحو العدل حسن کقضية النوع

لى ا يحتاج هذاو .لديهم مذموم فاعله أن الظلم قبح معنيو العقالء لدي

 : فنقول البيانو التوضيح

 يثير فانه الشخصية مصلحته يالئم بفعل أحد اليه أحسن اذا النسان إن

 في
__________________ 

المبحث )دل لجـ وتنقسم أيضا  الى حقيقية وشبيهة بالمشهورات. وسيأتي بيانها في صناعة ا 1

 كما سياتي هنا زيادة توضيح عن المشهورات. (السابع من الباب الول
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 اذا. فعلهعلى  المدح مراتبه واقل جزائهالى  ذلک فيدعوه عنه الرضا نفسه

 السخط نفسه في يثير فانه الشخصية مصلحته يالئم ل بفعل أحد اليه أساء

ه مراتبه لواق النتقامو منه التشفيالى  ذلک فيدعوه عليه  .فعلهعلى  ذمِّ

 نم العامة المصلحة يالئم بفعل أحد أحسن اذا يصنع النسان کذلکو

 زائهجالى  ذلک يدعوه فانه النساني النوع بقاءو الجتماعي النظام حفظ

 شخصل بالنفع يعود الفعل ذلک يکن لم انو عليه يثنيو يمدحه القلعلى و

 الهتن التي العامة المصلحة تلک حصول لغاية الجزاء ذلک انماو المادح

 بقاءو بالنظام يخلو العامة المصلحة يالئم ل بفعل احد أساء اذاو .بوجه

 لکذ يعود يکن لم انو األقلعلى  بذمه جزائهالى  يدعو ذلک فان النوع

 العامة المفسدة دفع لغرض ذلک انماو الذام شخصعلى  بالضرر الفعل

 .بوجه ضررها يناله التي

 تلک تحصيل لغرض الذمو للمدح الداعي هذا له يحصل عاقل کلو

 مالذو المدح من العقالء آراء عليها تطابقت التي القضايا هذهو .العامة الغاية

 التاديباتو (المحمودة اآلراء) تسمي العامة المصلحة تحصيل ألجل

 آرائهم تطابق سببو .العقالء آراء تطابق وراء لها واقع ل هيو .الصالحية

 .عامة مصلحة من ذلک في بما اجميع شعورهم

 في الخالف وقع اللذين العقليين التقبيحو التحسين معني هو هذاو

 فاذ. ةالثاني ااثبتتهمو الولي الفرقة فنفتهما العدليةو الشاعرة بين اثباتهما

 اآلراء من القبحو الحسن أن يريدون العقليين القبحو بالحسن العدلية يقول

 نم فيها لما اآلراء عليها تطابقت التي ورةالمشه القضاياو المحمودة

 .اآلراء تطابق وراء واقع لها وليس الصالحية التأديبات

 هو حهقب او الشيء بحسن يحکم العقل إن يقولون اذ (العقل) من المرادو

 تفاوتب هو إنما بينهما التفاوتو (.النظري العقل) يقابلهو (العملي العقل)

 المدرکات
__________________ 

ة لعقليللمولف في مبحث المالزمات ا (اصول الفقه)ـ راجع عن توضيح هذا البحث كتاب  1

 ، ففيه غنى للطالب ان شاء هللا تعالى.
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 الذي (الجزء من أعظم الکل) قولهم مثل يعلم أن ينبغي مما المدرک کان فان

 ينبغي مما المدرک کان انو (نظريا   عقال  ) ادراکه يسمي بالعمل له عالقة ل

 ادراکه يسمي الظلم قبحو العدل حسن مثل يفعل اول به يؤتيو يفعل أن
 (.عمليا عقال)

 حالقبو الحسن نفي منعلى  المر اشتبه کيف يظهر التقرير هذا منو

 عوق لما عقليين القبحو الحسن کان لو بأنه ذلکعلى  لهم استدلل في

 لعلوما لن زءالج من اعظم الکل بأن العقل حکمو الحکم هذا بين التفاوت

 عند الحکمين بين التفاوت بوقوع شک ل ولکن. تتفاوت ل الضرورية

 .العقل

 ضيةق مثلعلى  القبحو الحسن قضية قاسوا اذ استدللهم في غفلوا وقد

 من فهو العقل به حکم ما کل أن ظنوا کأنهمو .الجزء من اعظم الکل

 الخص معنيبال المشهورات من والقبح الحسن قضية ان مع الضروريات

 لالک قضيةو .العملي العقل هو بها الحاکمو خاصة المحمودات قسم منو

 .يالنظر العقل هو بها الحاکمو الولية الضروريات من الجزء من اعظم

. ورياتالضرو المشهورات بين الفرق تقدم کما العقلين بين الفرق تقدم قدو

 ول الةمح ل ينهماب واقع التفاوتو العظيم الفارق مع قياسا قياسهم فکان

 لالعق معني عليهم اختلط فانه عقليين القبحو الحسن کون في هذا يضر

 لمشهوراتا بين يفرقوا لم کما واحدا شيئا فظنوه القضايا هذه مثل في الحاکم

 .متقابالن قسمان انهما مع واحدا شيئا فحسبوهما اليقينياتو

 الخلقياتـ  3

 تطابق ما المنطقيين تعريف حسب هيو أيضا المحمودة اآلراء تسميو

 ببوجو کالحکم بذلک النسان الخلق قضاء أجل من العقالء آراء عليها

 الجبن قبحو والکرم الشجاعة بحسن کالحکمو الوطن او محافظةالحرم

 .والبخل

 المرء من الصادرة الفعال تکرر من تحصل النفس في ملکة الخلقو

 لقاخ يکون ل فانه الکرمک بسهولة الفعل منه يحصل درجة يبلغ وجهعلى 

 الفعل منه يحصل حتي بدل بغير العطاء فعل منه يتکرر أن بعد ال لالنسان

 .تکلف غير من بسهولة

 حصول في السبب فجعلوا. الخلقو الخلقيات عرفوا هکذا:  (أقول)

 الشهرة
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 هذا أن ادراکالى  العملي للعقل داعيا باعتباره المعني بهذا الخلق هو فيها

 الفاضلة الخالق أن نجد قفناو اذا ولکنا. ترکه ينبغي مما او فعله غيينب مما

 أن ينکر ل انه مع بها يتحلي من منهم القليل بل الجمهور عند عامة غير

 الجبان فان الفاضل الخلق يرزق لم من حتي بها يحکم مشهورة الخلقيات

 هنفسالى  رجع اذا لنفسه يتمناهاو صاحبها ويمدح الشجاعة حسن يري

 البخيل وکذلک الشجاعةالى  الحاجة موضع في يجبن ولکنه اليها أصغيو

 فيها للحکم السبب هو المعني بذلک الخلق کان لوو .الکاذبو المتکبرو

 حسنو الکرم بقبح البخيلو الشجاعة قبحو الجبن بحسن الجبان لحکم

 .هکذاو ... الکذب حسنو الصدق بقبح الکذابو المساک

 نسانال قلب في خلق تعالي هللا إن:  يقال أن ابالب هذا في الصحيحو

 هو الحسِّ  ذلکو مقابحهاو الفعال محاسن به يدرک عليه حجة جعلهو حسِّا  

 عمليال العقل او بالقلب يسمي قدو الحديث الخالق علم بمصطلح (الضمير)

 کتب يهال تشيرو .الخالق قدماء عند السليم الحسِّ  او المستقيم العقل او

 .ندهمع الخالق

ي هللا صوت هو الضمير او القلب في الحسِّ  فهذا  دخيلة في المدوِّ

 ذيلةالر مرتکب يؤنب کيف نجده نحنو .عليه ويحاسبها به يخاطبها نفوسنا

 ئرالضما جميعو انسان کل قلب في موجود هوو .الفضيلة فاعل عين يقرِّ و

 في جميعا تشترک فهي الفعال عن الستجوابها عند الجواب في تتحد

 کسائر عفهوض التمييز هذا قوة في اختلفت انو الرذيلةو الفضيلة بين لتمييرا

 .وضعفا قوة الفراد في تتفاوت اذ النفس قوي

 الخالق کانت انو المشهورات من (الخلقيات) کانت هذا وألجل

 .الخاصة خاصة من هي بل البشر بين عامة ليست الفاضلة

 کلعلى  يسهل ل له الخضوعو الضمير صوتالى  الضغاء نعم

 أن کما .اهوائهو شهواته عن التحولو نفسه دخيلةالى  بالنقطاع ال انسان

 العمل بتکرر ال الصغاء ذلک له کان وان له يحصل ل عامة الخلق

ن حتي عادة اتخاذهو  .الفعل معها يسهل التي الخلق ملکة عنده تتکوِّ

 التي افعاله فان الفاضل الخلق بالخصو
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 الشهوات مع حرب في دائما لنها رياضةو جهادو مشقةالى  تحتاج تحققه

 .الحرب بعد ال الظفر ليسو .الرغباتو

 االنفعالياتـ  4

 مةالرحو کالرقة عام نفساني انفعال بسبب الجمهور يقبلها التي هيو

 ل التي تالنفعال من ذلک نحوو الغيرةو الحميةو النفةو الحياةو الشفقةو

 .لباغا انسان منها يخلو

 باعا  ات ذلکو لفائدة ل الحيوان تعذيب بقبح مثال يحکم الجمهور فتري

 تعذيب بقبح يحکم بغريزيه الجمهور بل. الرحمةو الرقة من الغريزة في لما

 .داتالعاو الشرايع عنه تصرف أن ل لو لفائدة کان انو مطلقا الروح ذي

 ليتاما برعاية يعنيو المرضيو الضعفاء يعين من يمدح الجمهورو

 نهل العورة کشف بقبح يحکم کما الشفقةو الرحمة مقتضي لنه المجانينو

 نهأل األمةو الوطن او العشيرةو الهل عن المدافع يمدحو الحياء مقتضي

 .ناسال عند العامة الحکام من ذلک غير. الى .. الغيرةو الحمية مقتضي

 العادياتـ  5

 حتراما کاعتيادهم عندهم ادةالع جريان بسبب الجمهور يقبلها التي هيو

 دهي بتقبيل الملک او الديني الرجلو بالضيافة الضيفو بالقيام القادم

 يستحقها لمن الشياء هذه بوجوب ذلک لجل فيحکمون

 أو أمة او قطر أو فقط بلد ألهل عادة تکون قدو .کثيرة العامة العاداتو

 ونفتک العادة حسب بها يحکم التي القضايا ألجلها فتختلف الناس جميع

 يکون بل غيرهم عند مشهورة غير أمة او قطر او بلد أهل عند مشهورة

 .ضدها المشهور

 .هاب المستهين المخالف يذمونو العاداتعلى  المحافظ يمدحون الناسو

 کانوااذا لحيته يرسل من يذمون فنراهم حسنة او سيئة العادات کانت سواء

ونو حلقها عتادوا  من ونيذم نراهمو .ارسالها تادوااع لنهم الحليق يذمِّ

 .لبسه يعتادوا لم انهم لمجرد المألوف غير يلبس
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م الشارع نري ذلک أجل منو  سر ان الظاهرو (الشهرة لباس) حرِّ

 .له ذمهمو الالبس من الجمهور اشمئزازالى  يدعو الشهرة لباس ان التحريم

 وورد .تهمکلم اجتماعو تقاربهمو الناس بين اللفة الشارع أغراض واهم

 (.نفسه عن الغيبة جب   امرءا   هللا رحم) عنه

ة منافيات ان المطهرة السالمية الشريعة في ورد کما  في ةمضر المروِّ

 في الجلوسو السوق او العام الطريق في المشي حال کالکل العدالة

 تمنافيا ماو .ذلک صنفه عادة من ليس لشخص کالمقاهي العامة الماکن

ة  .المألوفة العادة ياتمناف ال المروِّ

 االستقرائياتـ  6

 همکحکم الناقص او التام استقرائهم بسبب الجمهور يقبلها التي هيو

الى  ماظال يکون أن بد ل الفقير الملک انو ممل الواحد الفعل تکرار بان

 نحوو الخالقيةو الخالقيةو الجتماعية القضايا من ذلک امثال من کثير

 راکث أو واحد مثال بوجود جمهورهمو الناس عوام يکتفي ما کثيرا  و

 وربيينال کتشاؤم لها ظاهر نقضعلى  يقفوا لم عندما بينهم فتشتهر للقضية

 هذا هل کان عندما نکب ان له اتفق أکثر او منهم واحدا   لن (13) رقم من

 اهذ مثلو .کذلک البومة صيحةو الغراب نعاب من العرب کتشاؤمو الرقم

 .الناس عند کثير



298 
 

 الوهمياتـ  4

 أن ال کاذبة قضايا هيو .الصرفة الوهمية القضايا بها المقصودو

 قيام عم حتي يقابلها ماو ضدها يقبل فال القوة شديد قضاء بها يقضي الوهم

 ول عاندي الوهم لکنو البرهان بنتيجة يؤمن العقل فان. خالفهاعلى  البرهان

 .الفهخ قبول من ممتنعا فهأل کما خالفهعلى  البرهان قام ما يتمثل يزال

 : المعتقدات من الوهميات تعدِّ  لذاو

 لالعق ان مع منه يخافو الظالم من يستوحش الکثر همو أن تري أل

 المکان وه المکان فان منيرا أو مظلما يکون ان بين المکان في فرقا يجد ل

 يضاأ يخافو .الهالک أو الضرر يوجب فيه تأثير للظلمة ليسو الحالين في

 ياةالح اليه عادت ولو ينفع ول يضر ول يتحرک ل جماد هوو الميت من

 .اليه الناس أحب من يکون وقد حيا کان کما مثله انسان فهو فرضا

 يستوليف يعاندو الوهم ينکرها العقلية البديهة هذهالى  النفس توجه معو

 قويأ الوهمية البديهة لن الميت منو الظلمة من تضطرب فقد النفسعلى 

 .البرهان من النفسعلى  تأثيرا

 کيف:  اصدقاءک اسألو نفسک جرب المر هذا لک يتضح ان ولجل

 فان. لک أقول ان أريد ما تأمل السنة؟ شهور دورة همهو في لحدکم يتمثل

 شکلب ايامها أو السنة شهور دورة يتوهم أن بد ل الکثرعلى  النسان

 منتوه ان بد ل انه (جيدا کنفس في تأمل) الهندسية الشکال من محسوس

 بعدد مضرسا او منتظمة غير او منتظمة دائرة شکلعلى  الدورة هذه

 اضالع في منتظم غير أو الضالع متساوي مضلعا شکال أو الشهور

 ايامها دورةو السنة ان مع. اقل او اکثر او اربعة
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 ان غير للعقل واضح هذاو .المحسوسة غير المجردة المعاني من شهورهاو

 ايام في يخترعه هميو هندسي شکل في تمثلها السنة له خطرت اذا الوهم

 التمثل هذاعلى  مصرا معاندا همهو يبقيو يشعر ل حيث من طفولته

 لغيره ذکره من يخجل قد سخافتهو الوهم هذا بکذب النسان لعلمو .الکاذب

ه في عنه ينفک ل ولکنه  في خطر ل يسير لن المثال هذا أذکر انماو .سرِّ

 .ذکره من الغرض يؤدي هوو ذکره

 الحسِّ  يقبله ل فما به مکبلو للحس منقاد تابع الوهم ان ذلک في السرو

 ادراک قابلية له کانت انو المحسوس ثوب لبسا ال الوهم يقبله ل

 .المحسوسات لدراک کقابليته الحس عن المجردات

 هيصدق عقلال فان المحسوسات نفس في جارية الوهم احکام کانت فاذا

 الوهم کمح اذا ما مثلو الهندسية الحکام في کما الحکم في فيتطابقان فيها

 ضاأي العقل فان واحد بوقت واحد مکان في يحالن ل الجسمين هذين بأن

 .فيتطابقان کذلک مطلقا جسمين کل بأن لحکمه فيه يساعده

 بالقضايا نسميها التي هيو المحسوسات غير في احکامه کانت اذاو

على  تمثيلهاعلى  الوهم صرار ل کاذبة تکون أن بد فال الصرفة لوهميةا

 في سبق کما منها ليست العقل ضرورة بحسب هيو .المحسوسات نهج

 فاهأض الذي الحس ثوب عنها ينزع الذي هو العقل فان المتقدمة المثلة

 .الوهم عليها

 ليها مشارا   يکون ان بد ل موجود کل بأن الوهم حکم ذلک امثلة منو

 تعالي هللا يتمثل انه حتي کذلک ال يتملثه ان يمکنه ول. وحيز وضع لهو

 عن أيضا يعجزو .مثال انسان هيئة له کانت ربماو علينا مرتفع مکان في

 ليتمث فال الالنهائية تمثيل عن يعجزو الزمانية غير البعديةو القبلية تمثيل

 ولا ل سرمدي أنهو انالزم حتي شيء معه ليسو کان تعالي انه کيف عنده

 نا يستطيع البرهان اليه بسوق حسبما العقل کان انو .آخر ول لوجوده

 طرةالسي له الوهم ألن النفس في يتمثل ل تصديقا به يصدقو بذلک يؤمن

 .الجهة هذه من عليها والستيالء

 مجال لها يدع ل وجهعلى  النفسعلى  مسيطرا الوهم کان فان

 بوجود للتصديق
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 تمثيلهو تجسيمه من يمنعها عندما العقل فان المکانو الزمان عن مجرد

 وجوده تنکر أنالى  تلتجيءو العقل حکم من النفس تهرب کالمحسوس

 .الملحدين شأن رأسا

 .ملحدو مجسم بين نفوسهمعلى  الوهم لغلبة الناس کان هذا أجل منو

الى  بها فيسمو اوهامها غلبة عن نفسه يجردو العقل بنور يتنور من قلِّ و

 الناس اکثر امو):  المجيد کتابه في تعالي قال لذاو .الوهم يناله ل ما ادراک

 المؤمنون هؤلء ثم. الناس أکثر عن اليمان فنفي (بمؤمنين حرصت لوو

 في انهم يعني (مشترکون وهم اال باهلل أکثرهم يؤمن ماو):  عنهم قال القليلون

 دونيعب انما الوهم لغلبة نهمل ال ذلک ماو .مشرکون هم ايمانهم حين

 آن يف الشرکو اليمان يجتمع کيف وال بأوهامهم ينحتونها التي الصنام

 املالصن العبادة هوو المعروف معناه اآلية من بالشرک اريد اذا واحد

 .الظاهرية

 هي (الوهميات) نسميها التي الصرفة الوهمية القضايا ان الخالصةو

 اذبةک قضايا هيو .الحسِّ  عن المجردة لمعانيا في الوهم احکام عن عبارة

 تخدمهايس لذلکو .سواها تقبل ل الوهم بديهة ولکن الحقيقة من لها ظل ل

 من لسليما العقل ان ال (.المغالطة صناعة) في سيأتي کما اقيسته في المغالط

 .للنفس احکامه کذب فيکشف لحکمه يخضع ول عند يتجرد الوهم تأثير
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 المسلماتـ  5

 ةصادق بأنها التسليمعلى  غيرک بينو بينک التسالم حصل قضايا وهي

 .مشکوکة او کذلک کاذبة أو المر نفس في صادقة کانت سواء

 معه القياس في المسلمات استعمال فان خصما کان ان اآلخر الطرفو

 له لليحص اقناعهو ارشاده به يراد فإنه شدا مستر انو .افحامه به يراد

 .فهمهو البرهان لتلقي مستعدا ليکون عندما طريق بأقرب بالحق العتقاد

 ندماع الجمهور من بها التسليم کان سواء (عامة) إما المسلمات ان ثم

 وملِّةأ دين کأهل خاصة طائفة من بها التسليم کان او المشهورات من تکون

 االصول) تسمي خاص علم في المسلمات هذه خصوصو .خاص علم او

 سبيلعلى  مسامحة عن بها التسليم يکون عندما لمالع لذلک (الموضوعة

 ذلک مباديء هي الموضوعة الصول هذهو .بالمعلِّم المتعلِّم من الظن حسن

 اماو خرآ علم في عليها يبرهن قد کان انو براهينه عليها تبتني التي العلم

 التشکيکو الستنکار مع المجاراة باب من المتعلم من بها التسليم کان اذا

 (.المصادرات) بـ حينئذ فتسمي المجادلت في ذلک يقع اکم بها

 اآلخر طرفک هوو معين شخص من بها التسليم کان اذا (خاصة) إماو

 بتنيلي الخصم اعترافات من تؤخذ التي کالقضية الخاصمةو الجدل مقام في

 .دفعه او مذهبه ابطال في الستدلل عليها
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 المقبوالتـ  6

. سماوي األمر اما تقليدا بصدقه يوثق ممن مأخوذة قضايا هيو

 امامو مالسال عليهم المعصوم المامو النبي عن المأخوذة السننو کالشرايع

 العلماءو السلف وافاضل الحکماء من کالمأخوذات خبرتهو عقله لمزيد

 تورد اتکأبيو نحوها او الخالق او الجتماع أو الطب في آراء من الفنيين

 انو سالنا عند مقبولة تکون التي السائرة الکالمثو معروف لشاعر شواهد

 .تهدالمج عن تقليدا المأخوذة الفقهية کالقضاياو معين شخص من تؤخذ لم

 قد ابه العتقادو .المعتقدات أقسام من هي أمثالهاو القضايا هذه ان

 قادالعت منشأ حال کلعلى  لکنو الغالب الظن او القطع سبيلعلى  يکون

 اليقينيات عن تفترق بهذاو .قددمنا کما بقوله الموثوق رللغي التقليد هو بها

 .المضنوناتو

 آخر شخص عند مقبولةو شخص عند يقينية واحدة قضية تکون قدو

 رابع أو ثالث باعتبار المسلمات او المشبهات من تکون قد کما باعتبارين

 .هکذاو ...
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 المشبهاتـ  7

 في المشهورات او اتاليقيني تشبه ألنها بها يعتقد کاذبة قضايا هيو

 هو وه ما بين الغير ذلک تمييز لقصور غيره المستدل فيها فيغالط الظاهر

 .ذلک لغير او المستدل نفس لقصور او غيره هو ما بينو

 جازام أو مشترکا اللفظ کان لو ما مثل لفظية ناحية من اما هةبالمشاو

 علة لةبع ليس ما وضع لو ما مثل معنوية ناحية من اماو فيه الحال فاشتبه

 دةما ألن (المغالطة صناعة) في يأتي الشتباه اسباب تفصيلو .ذلک نحوو

 .المشبهات أهمهاو .الوهمياتو المشبهات هي المغالطة
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 المخيالتـ  8

 سالنف في توقع انها ال تصديقا توجب ان شأنها من ليس قضايا هيو

 منو انقباض او النفس في انبساط من نفسية انفعالتالى  تؤدي تخييالت

 سرور منو اليسير للشيء تعظيم او تهويل او الخطير بالمر استهانة

 .احجامو جبن او اقدامو شجاعة منو تألمو حزن او انشراحو

 نفسال في (سيأتي کما الشعر صناعة مواد هي التي) القضايا هذه تأثيرو

 اقعو ل کان انو خالبا   خياليا تصويرا بالتعبير المعني تصوير من ناشيء

 .له

 في البديع أنواعو الستعاراتو التشبيهاتو المجازات استعملت کلماو

لى ع تضفي المزايا هذه ألن نفس في تأثيرا أکثر کانت القضايا هذه مثل

 اليها ضمان اذاو .التخيالت يثيرو المشاعر يستهوي جمال المعانيو اللفاظ

 اذا ثرال يتضاعف مث. تأثيرها زاد الزدواجو التسجيع أو القافيةو الوزن

 وزنلل مناسبة موسيقية نغمةعلى  مشتمالو رقيقا لها المؤدي الصوت کان

 .التخييل ونوع

 کونها ألجل النفس في تأثيرها ليس المخيالت» دعلى  يدل ذلک کل

 التأثير ذلک لها فان کذبها علم لو حتي بل بها يصدق حقيقة تتضمن

 من ليها ينضم ما مع للمعني فيها التصوير ألن ال ذلک ماو .منها المنتظر

 في ذلک تفصيل سيأتيو .فيها يؤثرو النفس يستهوي الذي هو مساعدات

 .الشعر صناعة

 .قدمةالم هذه في القيسة موادعلى  الکالم من أردناه ما ينتهي بهذاو

 بيانو فيها الحصر بيان من الخمس الصناعات في الدخول قبل بد ول

 : فنقول الجمالعلى  فائدتها
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 الماده بحسب االقيسه اقسام

 نم المقدمات اختالف بحسب القياس أن الباب لهذا التمهيد في تقدم

 قسمين تأليفها اغراض بحسبو نتائج من اليه تؤدي ما بحسبو المادة حيث

 .المغالطةو الشعرو الخطابةو الجدلو البرهانالى 

 يةبقين کونها جهة من المقدمات اختالف بحسب القياس إن:  ذلک بيان

 التخيل من قالتصدي غير آخر تأثيرا   اماو تصديقا   يفيد ان اما يقينية غير أو

 .نحوهماو التعجبو

 تصديقا وا الخالف احتمال يقبل ل جازما تصديها يفيد ان إما (االول) ثم

 أن اام جازما تصديقا يفيد ما ثم (.ظنيا) أي الخالف فيه يجوز جازم غير

 انتاج يهف يعتبر ما ثم. ل أم حقا ينتج ان لغرض هتأليف يکون ان فيه يعتبر

 .ل اما واقعا حقا النتيجة تکون ان إما الحق

 : أنواع خمسة فهذه

 (انالبره) هوو واقعا حقا المطلوب کانو جازما تصديقا يفيد ماـ  1

 .واقعا   حق هو ما جهة من الحق معرفة منه الغرضو

 لکنهو حقا المطلوب يکون ان فيه اعتبر قدو جازما تصديقا يفيد ماـ  2

 (.المغالطة) هوو .واقعا بحث ليس

 قاح المطلوب يکون أن فيه يعتبر لم لکنو جازما تصديقا يفيد ماـ  3

 همن الغرضو (.الجدل) هوو التسليم او العتراف عموم فيه المعتبر بل

 .الزامهو الخصم افحام

 اقناع نهم الغرضو (الخطابة) هوو .جازم غير تصديقا يفيد ماـ  4

 .الجمهور
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 (الشعر) هوو نحوهماو التعجبو التخيل من التصديق غير يفيد ماـ  5

 .النفسية النفعالت حصول منه الغرضو

على  القدرة او الخمس الصناعات هذه من واحد کل عن البحث ان ثم

 صناعةو البرهان صناعة:  فيقال (صناعة) يسمي الحاجة عند استعمالها

 .الخ. .. المغالطة

على  بها يقتدر مکتسبة قدرةو نفسانية ملکة اصطالحا الصناعةو

 بصيرة عن الستعمال ذلک صادرا الغراض من لغرض أمور استعمال

 في يغلط من لذاو .مثال والحياکة التجارةو الطب کصناعة المکان بحسب

 لمغالطةا صناعة عنده ان يقال ل الغلط بموقع معرفةو بصيرة عن ل اقيسته

 ياسالق بين يميزو المغالطات أنواع يعرف الذي هو الصناعة عنده من بل

 .بصيرةو عمد عن اقيسته في يغالطو غيره من الصحيح

 من الخمس ت الصناعا هذهو علميةو علمية قسمينعلى  الصناعةو

 فائدتها بيان اآلتي البحث في وسيأتي النافعة العلمية الصناعات
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 الاالجمعلى  الخمس الصناعات فائده

 انالبره صناعتي فان اليها الحاجةو الخمس الصناعات هذه منافع اما

 معرفةو النظرية العلوم يتعاطي بمن الکثرعلى  فائدتهما تختص المغالطةو

 غذيةاأل کمعرفة فبالذات له البرهان صناعة منفعة لکنو الکونية الحقائق

 معرفةک فبالعرض له المغالطة صناعة منفعةو النسان لصحة نفعها في

 .عنها لالحتراز نفعها في السموم

 مصالحال اکثر في تدخلو للبشر عامة فائدتها فان الباقية الثالث اماو

 ديانال ألهل الجدل صناعة فائدة تظهر ما اکثرو .الجتماعيةو المدنية

 .اشالنقو المناظرةالى  لحاجتهم السياسية المذاهب أهلو الفقة علماءو

 قوادو للسياسيين الشعرو الخطابة تيصناع فائدة ماتظهر اکثرو

 بعثو ورضاهم الجمهور اقناعالى  لحاجتهم الصالح ودعاة الحروب

 رئيس کل بل. التضحيةو القدامعلى  التباعو الجنود تحريضو فيهم الهمم

 الصناعات هذه استعمال عن يستغني ل باطلة او حقة دعوة صاحبو

 .أنصاره ثيرولتک مريديهو أتباعهعلى  للتأثير الثالث

 الصناعات هذه بحث المنطق في المؤلفين اکثر اهمال العجب منو

 فان سفةللفل مقدمة المنطق ألفوا الذين اولئک ال مقبول وجه بغير تفريطا

 صاحب صنع کما المغالطةو البرهان مباحثعلى  يقتصروا ان حقهم من

 اقيب يف لهم حاجة ل اذ منظومته في السبزواري هادي الحاجو الشارات

 .الصناعات

 ورد قدو .الخطابةو والجدل البرهان:  ثالث منها اليه يحتاج ما أهمو

 اللهية ةالدعو في الثالثة الساليب استعمال في الترغيب الکريم القرآن في

 الحسنة الموعظةو بالحکمة ربک سبيلالى  وادع»:  تعالي قوله ذلکو

 نم الحسنة الموعظةو نالبرها هي الحکمة فان «أحسن هي بالتي جادلهمو

 .احسن هي بالتي يکون ان الجدل آداب ومن الخطابة صناعة

 هذه بحث في الشروع آن قدو .المقدمة في ذکره أردنا ما کل هذا

 .التکالن هللاعلى و .فصول خمسة في الصناعات
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لُ  لُ  الفَص   األو 

 البرهان صناعة
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 ـ 1ـ 

 البرهان حقيقه

 ال لها سبيل ل الصراح الحق ال بها ادير ل التي الحقيقية العلوم ان

 قالح يصيب الخمسة القياس أنواع بين من وحده هو لنه البرهان سبيل

 حق هو ما جهة من الحق معرفة منه الغرضو .بالواقع اليقين يستلزمو

 المعرفةب عقله وليعمر به ليناجيها نفسه لجل للحق النسان سعي کان سواء

 .الحقالى  هوارشاد لتعليمه لغيره أو

 ولق استلزم انو البرهان ال يتبع أل الحقيقة طالبعلى  يجب لذلکو

 .قبله أحد به يقل لم

 بالذات يقينا ينتج يقينيات من مؤلف قياس»:  بأنه عرفوه قدو

 .مختصر واضح سهل التعريف نعم هوو «اضطرارا

 دق المقدمتانو مقدمتين من تتألف ان بد ل حجة کل أن الواضح منو

 ل وقد ذکرها مرِّ  التي اليقينيات هيو القبول الواجبة القضايا من کونانت

 لخريا القضايا انواع من کلتاهما أو منهما واحدة تکون بل منها تکونان

 .الباب هذا مقدمة في شرحها تقدم التي السبع

 ديهياتالب احدي من بديهية نفسها في تکون أن إما اليقينية المقدمة ثم

 .البديهياتالى  تنتهي نظرية تکون ان إماو المتقدمة الست

 ينتجا أن بدِّ  ول (.برهانا) سميت يقينيتين مقدمتين من الحجة تألفت فاذا

 تأليف يکون عندما اضطرارا منهما المؤلف القياس لذات يقينية قضية

 لفتخ حينئذ فيستحيل مادته في کان کما أيضا يقينيا صورته في القياس

 لستحالة النتيجة
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 من لهما بما المقدمتين لذات اضطرارا بها فيعلم علته عن المعلول لفتخ

 .صحيح قياس صورةعلى  التأليف هيئة

 معني هنا بالضرورة ويعنون .ضرورية البرهان نتيجة أن معني وهذا

 .سيأتي ماعلى  الموجهات في (الضرورة) معني غير آخر

 ان غايتهو صورةو مادة القبول واجب يقيني البرهان ان الخالصةو

 الخص بالمعني اليقين أي القبول الواجب اليقين ينتج

 ـ 2ـ 

 قياس البرهان

 ول الستقراء يسمي فال عليهو (قياس) بانه البرهان تعريف في ذکرنا

 اليقين انيفيد ل التمثيلو الستقراء بأن ذلک بعضهم عللو .برهانا التمثيل

 .اليقين يفيد أن البرهان في يجبو

 في تقدم ماعلى  التمثيل کذلکو اليقين يفيد قد ستقراءال ان والحق

 هو القيسة کبريات اکثر أساس ان تقدم بل الثاني الجزء في بابهما

 السرو .برهانا التمثيل ول الستقراء يسمي ل ذلک معو المعلل الستقراء

 يعتمد حيث يناليق يفيد انما التمثيل کذاو لليقين المفيد الستقراء ان ذلک في

 أنى ال الثاني الجزء في اشرناو .التجربيات في شرحناه کما القياسعلى 

 لناقصا الستقراء اما. فراجع المقسم القياسالى  يرجع التام الستقراء

 لقياساالى  يرجع ل ألنه اليقين يفيد ل فانه فقط المشاهدةعلى  المبني

 .فقط سالقيا هو لليقين المفيد ان بالخير فاتضح. عليه وليعتمد

 قليلالت او التمثيلو الستقراء عن تستغني العلوم ان ذلک معني ليسو

 کلها وهنحو الطب علمو بأنواعها الطبيعية العلوم بل العلوم في شأنهما من

 ولکن التمثيلو الستقراء بدون للعقل تحصل ل التي المجرباتعلى  تبتني

 .ياسالقالى  کله المر فرجع. القياسعلى  تعتمد حيث اليقين تفيد انما
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 ـ 3ـ 

 انيو لمي البرهان

 يؤلف الذي هو ألنه فيه الوسط الحد هو قياس کل في العمدة ان

 لبرهانا فيو (.المطلوب) النتيجةالى  فيوصلنا والصغر الکبر بين العالقة

 نسبةب لليقين اي بالنتيجة ليقين علة الوسط الحد يفرض أن بد ل خاصة

 يسمي الذو .غيره من اولي به الستدلل کان لما وال الصغرالى  الکبر

 (.االثبات في واسطة) األوسط الحد

 طةواس الثبات في واسطة کونه مع يکون ان اما الوسط فالحد عليهو

 نيکو ل ان اماو لالصغر الکبر لثبوت علة يکون أي أيضا الثبوت في

 .الثبوت في واسطة

 انالبره فان (معا والثبوت باتاالث في واسطة انه أي) الول کان فان

 الوجود في (1) اللمية يعطي لنه (اللمي البرهان) او (لم برهان) يسمي حينئذ

 ةالحديد هذه»:  کقولهم به فسمي مطلقا للمية معط فهو معا التصديقو

 هذه فينتج متمددة فهي حرارتها ارتفعت حديدة وکل حرارتها ارتفعت

 بالعلة استدلل التمددعلى  الحرارة فاعبارت فالستدلل «متمددة الحديدة

 حديدةلل الذهن في التمدد بوجود الحکم الحرارة اعطت فکما. المعلولعلى 

 .لها التمدد وجود الخارجو المر نفس في معطية هي کذلک

 في واسطة يکن لمو فقط االثبات في واسطة انه أي) الثاني کان انو

 النيةو .(2) النية يعطي لنه (إلن يا البرهان) أو (إن برهان) فيسمي (الثبوت

 .الوجود مطلق
__________________ 

 110 راجع ص (لم  )ـ اللمية بتشديد الميم : هي العلية مصدر صناعي مأخوذ من كلمة  1

 الجزء الول.

ي فعل التبال المشبهة (إنِّ )صناعي كاللمية مأخوذة من كلمة  ـ النية بتشديد النون : مصدر 2

 !ثبوت والوجودتدل على ال
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 ـ 4ـ 

 االني البرهان اقسام

 : قسمينعلى  اإلنِّي البرهانو

 علة ل الصغر في وجوده في لالکبر معلول   األوسط يکون أنـ  1

 کلو ددةمتم الحديدة هذه»:  المتقدم المثال في قيل لو کما (لم برهان) عکس

 فاعارت على بالتمدد فالستدلل .«حرارتها درجة مرتفعة متمددة حديدة

 شفيستک انه:  فيه فيقال. العلةعلى  بالمعلول استدلل الحرارة درجة

 بوجود العلم فيکون العلة وجودعلى  المعلول وجود من اإلن بطريق

 لولالمع يکون فلذلک. العلة بوجود للعلم سببا المعلول بوجود المعلول

 .خارجال في لها معلول کان انو بالعلة للعلم علة أي الثبات في واسطة

 (.الدليل) اإلنِّي البرهان من القسم هذا يسميو

 نم فيستکشف واحدة لعلة معلولين معا   الکبرو األوسط يکون أنـ  2

 علة هب العلم يکون به العلم سبق اذا منهما فکل اآلخر وجود احدهما وجود

 في زمينمتال لکونهما بل لآلخر علة احدهما ان ألجل ل ولکن باآلخر للعلم

 علم ذافا معا يوجدا أن بد ل وجدت اذا واحدة علة في لشتراکهما دالوجو

 اذاو علة بال المعلول وجود لستحالة علته وجود منه يعلم احدهما بوجود

 علولالم تخلف لستحالة اآلخر المعلول وجود منها علم العلة بوجود علم

 آلخراب للعلم مستلزما المعلولين بأحد هذاعلى  العلم فيکون. العلة عن

 .بواسطة

 نيِّ اإل البرهان يسميه ل بعضهمو .خاص اسم الثاني القسم لهذا ليسو

 هذا ليجعو بالدليل المسمي الول بالقسم مختصا اإلنيِّ  البرهان يجعل بل

 إنيِّ و لميِّ :  ثالثة البرهان اقسام فتکون. اللمي بينو بينه واسطة القسم

 .بينهما واسطةو

 استدلل:  استدللنو استکشافان فيه القسم هذا ان الحقيقة فيو

 معلولالعلى  المشترکة بالعلة استدلل ثم المشترکة العلةعلى  بالمعلول

 اصةخو الول الستدلل في اإلنيِّ  البرهان خاصة ففيه تقدم کما اآلخر

ي البرهان  الستدلل في اللمِّ
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 هجعل والحسن. الطريقتين بين لجمعه بينهما واسطة جعلوه فلذا. الثاني

. فيه الول لالستدلل رعاية المنطقيين من کثير صنع کما لإلنيِّ  ثانيا قسما

 سهل والمر

 ـ 5ـ 

 البرهان لتحصيل الفكري االساسي الطريق

 لعقلا مريض أو مکابر الِّ  فيهما يشک ل أوليتان قضيتان العقالء عند

 انهمبدو برهان ول استنباط ول اختراع يتم لمو تفکير کل اساس لنهما

 هماو .عليهما مرتکز صفاتهو الکائنات خالق بوجود العتقاد حتي

 هةالبدي هذه عن يعبرو (.وجوده في علة من له بد ال ممکن کل ان)ـ  1

 (.علة بال الممکن وجود استحالة):  بقولهم أيضا

:  مبقوله ايضا عنها يعبرو (.علته وجود عند وجوده يجب معلول کل)ـ  2

 (.العلة عن المعلول تخلف استحالة)
 موجبة علة من له بد فال الممکنة الحوادث من بالقضية اليقين کان لماو

 تکون قدو الداخل من تکون قد العلة وهذه. الولي البديهةعلى  بناء لوجوده

 .الخارج من

 اجزاء تصور نفس ان ذلک معنيو .الداخل من تکون ان (االول)

 من عظما الکل»:  کقولنا سبةبالن العلمو للحکم علة (النسبة طرفي) القضية

 في کرهماذ مرِّ  اللتان البديهتانو «.يجتمعان ل النقيضان»:  قولناو «الجزء

 کاف العلةو الممکن تصور نفس فان الباب هذا من أيضا البحث صدر

 فکا العلةو الممکن تصور نفسو علة بال الممکن وجود باستحالة للحکم

 افک والمعلول العلة تصور نفسو علة بال الممکن وجود باستحالة للحکم

الى  ضاياالق هذه مثل في اليقين يحتاج فال. علته عن تخلفه باستحالة للحکم

ر نفس وراء آخر شيء  بـ القضايا هذه تسمي لذاو .القضية طرفي تصوِّ

 هذا لجلو. العقل لدي قضية کل من اسبق لنها بابها في تقدم کما (االولية)

 .البرهان مباديء في العمدة هي الوليات القضايا ان قالوا

 : ويننحعلى  الخارجة العلة هذهو .الخارج من العلة تکون ان (الثاني)

 تالمشاهدا في ذلکو الباطنة او الظاهرة الحواس احدي تکون أنـ  1
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 فان الجزئيات من قضاياهاو .الست البديهيات من هما اللتين المتواتراتو

 لهذه ادراکه ولکن موجودة مکة أو ارةح النار هذه ان يدرک الذي هو العقل

ر بمجرد ابتداء ليس الشياء  انماو .عقلية مقدمات بتوسط ول الطرفين تصوِّ

 المشاهدات ادراک في بها يستعين التي جنوده هيو الحواس احدي بتوسط

 ... بالسمع والصوت بالبصر اللونو بالذوق الطعم يدرک فانه نحوهاو

 الطعم هذا له مثال الصفر اللون هذا ماله بأن أخري بقوة يدرک ثم هکذاو

 .الحامض

 کيدر ل انه غرضهم فان الجزئيات يدرک ل العقل ان الحکماء قولو

 ياتللکل المدرک فليس وال ادراکية آلة استعمال بدون بنفسه الجزئيات

 حوهمانو البصرو للسمع يکون ان يمکن ول. العاقلة القوة ال الجزئياتو

 العاقلة القوة ادراک ان غير عنها النظر قطع مع وادراک وجود

 لکذ في المختصة الدراک آلة استعمال من أکثرالى  ليحتاج للمحسوسات

 .المحسوس

 لن الجزئيات خصوص في اآللة بتوسط العاقلة القوة ادراک ويختص

 فقط سالحسا بزمان مخصوص حکمه ألن کليا رأيا   يفيد ل بانفراده الحسِّ 

 بمقدمات نيستعي أن بد فال الکلية المورالى  الدراک يتجاوز ان أراد إذاو

 لککذو فالمشاهدات. الکلي الرأي منها ليستفيد منطقية قياساتو عقلية

 الکلية التصورات منها يقتنص مباديء تکون ن ل تصلح المتواترات

 من کثيرعلى  نحصل لم المشاهدات تتبع ل لو بل العامة التصديقاتو

 تفصيلو (.علما فقد حسا فقد من) قيل لذاو .العلمية اآلراءو ليةالک المفاهيم

 الکتاب هذا عليه يساعد ل القول من سعةالى  يحتاج البحاث هذه

ى عل القياس هذاو .المنطقي القياس هي الخارجة العلة تکون انـ  2

 : قسمين

 فال رفک إعمالالى  يحتاج ل العقل لدي حاضرا يکون ان (االول القسم)

 .تالثبو ضروري أيضا حاضرا   بالنتيجة اليقين هوو معلوله يکون أن بد

 ياتالبديه أقسام من هي التي الفطرياتو الحدسياتو المجربات شأن هذاو

 ديل حاضر خفي قياسعلى  تعتمد الحدسياتو المجربات ان سابقا قلنا اذ

 الذهن
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 اليقين لضرورة (ضرورية) سميت انماو .معها قياساتها قضايا الفطرياتو

 .کسب بال العقل لدي علتها حضور بسبب بما

 هي التي) الست البديهيات جميع استقصاءالى  القول بنا انتهي هناالى و

 يوال (العلوم لتاجر العلمي المال رأسو تفکير کل ورکيزة البراهين أساس

 شاهداتالمو الداخل من يقينها علة فالوليات. بها اليقين أسباب استقصاء

 من لتهاع الباقية الثالثو الحاسة اآللة هيو الخارج من علتها اتالمتواترو

 .الحاضر القياس ال هي ليستو أيضا الخارج

 صولللح بد فال العقل لدي حاضرا   القياس يکون ل ان (الثاني القسم)

 وعبالرج ذلکو العلمي الکسبو بالفکر لستحضاره السعي من اليقينعلى 

 ياسالق هذا حضر فاذا (البرهانالى  الحاجة موضع هو هذاو) البديهياتالى 

 يرغ اليقين علة فاستحضار. اإلن او اللم طريقعلى  إما البرهان انتظم

 هذا الى يدعو الذيو .الفکرو النظرالى  المحتاج هوو الکسب هو الحاضرة

 ودوج استحالة هيو البحث صدر في المذکورة الولي البديهة الستحضار

 اليقين يحصل أي قلنا کما البرهان انتظم العلة حضرت اذاو علة بال الممکن

 عن ولالمعل تخلف استحالة هيو الثانية البديهةعلى  بناء ذلکو بالنتيجة

 .العلة

 هالي الحاجة سرو البرهانالى  نحتاج کيف ذکرنا ما جميع من فاتضح

 الفکري الساس الطريق هما اللتين البديهتين هاتينعلى  اساسه يرتکز أنهو

 .برهان کل صيللتح

 ـ 6ـ 

 مطلق غيرو مطلق اللمي البرهان

 الکبر لثبوت علة فيه الوسط کان ما اللمي البرهان ان قدعرفت

 : نحوينعلى  هذاو .للنتيجة علة انه ذلک معنيو لالصغر

 هذا ولجل الطالقعلى  نفسه في الکبر لوجود علة يکون انـ  1

 علة يکون
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 ال جودهو ليس هنا الکبر هو الذي حمولالم ان باعتبار لالصغر لثبوته

 وجود عن مستقل وجود له وليس الصغر هوو لموضوعه وجوده

 .الحديدة لتمدد الحرارة ارتفاع علية مثال هوو المتقدم کالمثال موضوعه

 (.المطلق اللمي البرهان) النحو هذا يسميو

 علة يکون انماو الطالقعلى  الکبر لوجود علة يکون ل انـ  2

 انماو (.المطلق غير اللمي البرهان) النحو هذا يسميو .الصغر في لوجوده

 الکبر لنفس علة ليسو الصغر في الکبر لوجود علة يکون ان صح

 ونفتک آخر شيء الکبر ذاتو شيء الصغر في الکبر وجود أن فباعتبار

 لکون المقتضيو .الکبر نفس علة غير الصغر في األکبر وجود علة

 کان ءسوا الصغر في الکبر لوجود األوسط علية ال ليس لميِّا   انالبره

 للميا البرهان أي الول النحو في کما نفسه في الکبر لوجود أيضا علة

 ليس او لالصغر معلول   کان او نفسه في لالکبر معلول   کان او المطلق

 .منهما لکل معلول  

 تحرکت الخشبة هذه»:  اقولن لالکبر معلول   کان ما هوو ـ الول مثال

 النار دفوجو «النار فيها توجد النار اليها تتحرک خشبة کلو .النار اليها

 هاولکنِّ  الخشبة في النار لوجود علة الحرکةو أوسط النار حرکةو أکبر

 ولةمعل النار حرکة فان بالعکس`المر بل مطلقا النار لوجود علة ليست

 .النار لطبيعة

 ياهزوا المثلث»:  قولنا لالصغر معلول کان ما هوو ـ الثاني مثالو

 فالوسط «المربع زوايا نصف قائمتين يساوي ما کلو .قائمتين تساوي

 تالوق في هوو : (المثلث زوايا) هوو لالصغر معلول (القائمتين مساواة)

 (.المثلث زوايا) لالصغر (المربع زوايا نصف) الکبر لثبوت علة نفسه

:  حون الکبرو الصغر من لکل معلول يکن مل ما هوو ـ الثالث مثالو

 معلول ليس األوسط هوو فالغراب «أسود غرب کلو .غراب الحيوان هذا»

 .الحيوان لهذا السواد صفو لثبوت علة انه مع لالکبر ول لالصغر
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 ـ 7ـ 

 اللمي البرهان في العله ىمعن

 الصغرل رالکب لثبوت علة الوسط فيه کان ما اللمي البرهان ان:  قلنا

 ةالفاعلي العلة خصوص العلة من المراد أنالى  الطالب ذهن يسبق قدو

 قعي اللمي البرهانو أنواع اربعةعلى  تقال العلة ان الواقع في ولکن

 : هيو بجميعها

 .فعبر ئتش ما. الحرکة مبدأ او السبب او الفاعل أو (الفاعلية العلة)ـ  1

 او جودللو المفيدو المفيض يقصدونو (الوجود منه ما) بقولها عنها يعبر قدو

 .لکذ نحوو للولد األبو للسرير النجارو للدار کالباني للوجود المسبب

:  يقالف الماء؟على  يطفو الخشب صار لم»:  البرهان في الفاعل أخذ مثالو

 تقدم ام أيضا مثالهو «.النوعي الماء ثقل من أخف النوعي ثقله الخشب ألن

 .لحرارةبا الحديد تمدد مثال في

ن الشيء اليها يحتاج التي المادة أو (المادية العلة)ـ  2  يتحققو ليتکوِّ

 بالفعل

 شبکالخ (الوجود فيه ما) بقولهم عنها يعبر قدو .للصورة قبوله بسبب

 .لودللمو النطفةو للدار نحوهاو الخشبو اآلجرو الجصو للسرير المسمارو

 مرکب ألنه : فيقال الحيوان؟ يفسد لم»:  قولهم البرهان في المادة أخذ مثالو

 «.الضداد من

 هب ما):  بقولهم عنها يعبر قدو .الصورة أو (الصورية العلة)ـ  3

 المادةب الصورة تقترن لم ما فانه بالفعل الشيء به يحصل الذي اي (الوجود

ن لم  بها تيال الجنين صورةو الدارو السرير کهيئة يتحقق لمو الشيء يتکوِّ

 الزاوية هذه کانت لم»:  قولهم البرهان في الصورة أخذ لمثاو .انسانا يکون

 .«متعامدان ضلعيها ألن:  فيجاب قائمة؟

 أي (الوجود هل ما):  بقولهم عنها يعبر قدو .الغاية أو (الغائية العلة)ـ  4

 التي
__________________ 

ق خصوص المفيض للوجود أي الخال (ما منه الوجود)ـ قد يقصد بعضهم من تعبير  1

لذي اجود المصور. والفاعل بهذا المعنى هو خصوص الباري تعالى. وأما الفاعل المسبب للو

سباب ن الليس منه فيض الوجود الذي ليس منه فيض الوجود وخلقه وهو ما عدا هللا تعالى م

 .(ما به الوجود)، فيعبر عنه 
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نو الشيء وجد جلها ل  خذأ مثالو .للبيت السکنيو للکرسي کالجلوس تکوِّ

 لم»و «اسکنه لکي:  فيجيب البيت؟ أنشأت لم»:  قولهم البرهان في الغاية

 .هکذاو «.يصح لکي:  فيجاب فالن؟ يرتاض

 ـ 8ـ 

 وسطي حدودا العمل اخذ في توضيحو تعقيب

 بوجود اذهن يعلم ان يجب وجهعلى  البرهان يحصل انما شک ل

 أن بد ل حصلت اذا هوجعلى  العلة کانت اذا العلة بوجود العلم عند المعلول

 مةتا کاملة تکون أن بد ل العلة ان ذلک معنيو .عندها المعلول يحصل

 من زميل ل المعلول عندها يحصل ول العلة حصول فرض اذا والِّ  السببية

 .به العلم بها العلم

 لةالع ان:  فيقول السابق کالمناعلى  يعقب ان للمتأمل يمکن عليهو

 في الربع العلل من الملتئمة هي المعلول هاعن يتخلف ل التي التامة

 فرضوات ان صح فکيف تامة بعلة فليست منا واحدة کل أما المادية الکائنات

 منها؟ واحدة کل في اللمي البرهان وقوع

 اللمي البرهان وقوع فرض صح انما ولکن نفسه في صحيح کالم هذاو

 الوقوع روضةمف الباقية العلل تکون موضوع ففي الربع من واحدة في

 التي العلة تلک وجود فرض من حينئذ فيلزم بها يصرح لم انو متحققة

 نهأل ل. العلل باقي حصول لفرض بالفعل المعلول وجود أوسط حدا أخذت

 هي امنه الواحدة ألن ول التعليل في مجردة الربع العلل باحدي يکتفي

 جميعها دوجو عن وجودها ينفک ل الفرض حسب لنها بل العلل مجموع

 کل عن لمولنتک. مقامها قائمةو بالقوة البواقيعلى  مشتملة واحدة کل فتکون

 : فنقول للبواقي فرضا وجودها فرض يکون کيف العلل من واحدة

 وجود فرض فقد الصورة وجود فرض اذا فانه الصورية العلة أما

 دوجو فرض مع بد فال لذيها فعلية الصورة فعلية ألن بالفعل المعلول

 .فعليا صارو وجد لما والِّ  حاصلة کلها العلل تکون ان معلولال
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 ذي وجود فرض بعد الغاية وجود يفرض فانما (الغائية العلة) کذاو

 وجود عن متأخرة الخارجي وجودها في الغاية لن المعلول وهو الغاية

 .العلمي الذهني بوجودها الغاية هي له العلة وانما له معلولة هي بل المعلول

 حصول دعن يلزم الطبيعية المور من کثير في فانه (المادية العلة) اأمو

 بذرةال وضعت لو کما بالفعل الصورة حصول الصورة لقبول المادة استعداد

 صليح أن بد فال الماء سقيت قدو المناسب الوقت في طيبة أرض في مثال

 أن لا يمکن فال المادة جوهر في طبيعية قوة الفاعل ان باعتبار النبات

 عند ةالماد طلبت اذا ألنه التام. الستعداد حصول عند فعلها عنها يصدر

 ل تعالي فانه الوجود عليها الکائنات باريء يفيض أن حالها بلسان اتعدادها

 توجد اذاو .بها الالئق وجودها عليها يفيض أن بد فال ساحته في يخل

 سبق ماک الصورة حصول معني ألن المعلول وجود فرض فهو الصورة

 .بالفعل المعلول حصول

 حصول المادة استعداد حصول من يلزم ل الطبيعية المور بعض نعم

على  متوقفة الصورة تلک حدوث يکون عندما ذلکو .بالفعل الصورة

 بالفعل اثمرته تتم فانما للثمر النخلة کاستعداد خارجة محرکة علة من حرکة

 ذاه منو .الملقح هوو ارجخ محرک فاعل من حرکة التلقيحو التلقيح بعد

 ل کرسيا يصير لن الخشب الستعداد مجرد فان الصناعية المور الباب

 هالوجعلى  ترکيبهو نشره في الصانع يعمل لم ما بالفعل کرسيا يصيره

 مادة کل قعت فال المواد هذه امثال في اللمي البرهان يقع ل عليهو .المناسب

 .شبخ ألنه:  بقولنا کرسيا الشيء کون يعلل أن يصح ل فلذا اوسط حدا  

 ياءالش من کثير في الفاعل فرض من يجب فليس (الفاعلية العلة) أماو

 انه يبمعن تاما فاعال کان اذا ال اوسط حدا   يؤخذ ل بل المعلول وجود

 جميع دوجوو المادة استعدادعلى  دل اذا کما تأثيره جهات تمامعلى  مشتمل

 کفرض ذلکو .المادية الطبيعية المور من لولالمع کان اذا فيما الشرائط

 فاعلفال التمدد وجود بالضرورة منه يلزم الذي الحديد في الحرارة وجود

 الفاعل نبدو القابل يکون ل کما تاما فاعال يکون ل القابل الموضوع بدون

 .بالفعل قابال
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 الحقيقة في الواحد المطلوبعلى  ليس أنه يتضحو يعلم الکالم هذا منو

ي برهان ال  تعددت انو بالقوة أو بالفعل العلل جميععلى  مشتمل واحد لمِّ

 يطلب انما بلم فالسؤال اختالفها حسب العلل بتعدد الظاهر بحسب البراهين

 .بلم السؤال ينقطع ل فانه الناقصة بالعلة أجيب فاذا التامة العلة معرفة به

 بجميع يجاب حتي باق لفالسؤا يذکر لم العلة من جزء او شرط هنا دام ماو

 .ينقطعو بلم السؤال يسقط حينئذو .التامة العلة منها تتألف التي العلل

 ـ 9ـ 

 البرهان مقدمات وطرش

 سبعةالى  عبارتهم أکثر في ارتقت شروطا البرهان لمقدمات ذکروا

 : هيو

 کونل المقوم هو ذلک ان سبق قدو) يقينية کلها المقدمات تکون أنـ  1

 غير مقدمتيه احدي کانت فلو (.هنا اليقين معني أيضا تقدمو برهانا القياس

على  الطيامغ أو شعريا أو خطابيا أو جدليا إما وکان برهانا يکون لم يقينية

 .مقدماته أخس تسميته في القياس يتبع دائماو .المقدمة تلک حسب

 أن دب ل لنها النتائج من بالطبع واسبق اقدم المقدمات تکون أنـ  2

 (.لم) ببرهان مختص الشرط هذاو .الخارج بحسب لها علال تکون

 يصح حتي النتائج من الزمان بحسب العقل عند أقدم تکون أنـ  3

 شيء لطبعبا القدم هوو المر نفس في القدم فان. النتائجالى  بها التوصل

 القدم هو ما يکون قد فانه آخر شيء عقولنا بحسبو الينا بالنسبة والقدم

 المعلولب العلم يکون بأن عقولناالى  بالنسبة أقدم ليس کالعلة بعالط بحسب

 ان بعالط بحسب اقدم هو ما کل في يجب ل فانه بها العلم من اقدمو أسبق

 .المعرفة في العقل عند أقدم يکون

ف من اعرف تکون أنـ  4  اکثر تکون ان اعرف انها معنيو .المعرِّ

 يجب اليقينو الوضوح ان بداهة النتائج لوضوح سببا لتکون يقيناو وضوحا

 .للنتائج بالعرضو ثانياو للمقدمات بالذاتو اول يکون ان
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 ذاتية محمولتها تکون ان مناسبتها معنيو للنتائج مناسبة تکون انـ  5

ليو الذاتي معني من سيأتي ماعلى  لموضوعاتها أولية  الغريب لن هنا الوِّ

 کما أخري بعبارةو .بينهما الطبيعية لةالع لعدم يناسبه ل بما اليقين يفيد ل

 ل الغريبة فان»ـ  72 الشفاص من البرهان کتاب في الرئيس الشيخ قال

 تکن لم غريبة تکون ان يجوز البرهانية المحمولت کانت لوو علال تکون

 .«للنتيجة علال البرهان مباديء تکون فال علال البرهان مباديء

 بحسب او الذاتية رورةالض بحسب اما ضرورية تکون أنـ  6

 اسالقي في منه المقصود المعني هنا (الضروري) من المراد ليسو .الوصف

 انهب يوصف ما کل أن به يعنون (بالضرورة ب حـ کل):  هناک قيل اذا فانه

 يکن لم وان بالضرورة (ب) بانه موصوف فهو به وصفه اتفق کيفما (حـ)

 ان يأ العامة المشروطة به ونفيعن هنا أماو .بالضرورة (حـ) بأنه موصوفا

 (.ب) بانه موصوف فانه بالضرورة (حـ) بانه يوصف ما کل

 لمرادا المعني (الکلية) من المراد ليس أيضا هناو .کلية تکون أنـ  7

 اشخاص جميععلى  مقول محمولها يکون أن المراد بل. القياس في

 مهمال أو زئياج الموضوع کان انو أوليِّا   قول الزمنة جميع في الموضوع

 يف الکلية معني من المقصودو .الشخصية تقابلها ان يصح هنا فالکلية

 .نزما کل في يکن لم انو واحد کلعلى  مقول المحمول يکون ان القياس

 .ةالمهملو الجزئية القضية هناک الکلية فتقابل أوليا الحمل يکن لمو

 فلو ليةالک الضرورية بالنتائج يختصان الخيران الشرطان هذانو

 يف بأس کان فما کلية غيرو ضرورية غير البرهان نتيجة تکون ان جوزنا

 نهل الکلية من المعني بذلک کلية اوغير ممکنة المقدمات احدي تکون ان

 ادير أن ال کلية او ضرورية تکون ان العلوم مطالب جميع في يجب ليس

 ضيةالق جهة کانت انو الثاني العتقاد هوو الحکم ضرورية الضرورية من

 يمکن ل هفي الثاني العتقاد يکون ان يجب تقدم کما اليقين فان المکان هي

 .ولال الشرط هوو المقدمات يقينية اشتراط عين الشرط هذا ولکن. زواله
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 ـ 10ـ 

 البرهان كتاب في الذاتي معني

 ذاتية المحمولت تکون ان البرهان مقدمات في يشترط انه تقدم

 في الذاتي احدهما معاني عدة المنطقيين عرف في تيللذاو للموضوعات

 : فنقول هنا المقصود ليتضح جميعا ببيانها بأس ول. البرهان کتاب

 زءالج في تقدم قدو (.العرضي) يقابلهو الکليات باب في الذاتيـ  1

 .الول

:  يقولون اذا (الغريب) يقابلهو العروضو الحمل باب في الذاتيـ  2

 درجات هولهو «.الذاتية عوارضه عن فيه يبحث ما علم کل موضوع ان»

 حد في کالنف حده في مأخوذا موضوعه کان ما الولي الدرجة فيو

 اذا ألنه لموضوعه ذاتي المحمول فهذا (افطس االنف) يقال حينما الفطوسة

 موضوع يکون قد ثم. تعريفه في النف أخذ الفطس تعريف أريد

 ل الفاعل فان الفاعلعلى  المرفوع کحمل حده في مأخوذا له المعروض

 يف تؤخذ للفاعل معروضة هي التي الکلمة ولکن المرفوع تعريف في يؤخذ

 امأخوذ له المعروض جنس يکون قدو .الفاعل تعريف ف تؤخذ کما تعريفه

 في يؤخذ ل الفعل فان مثال الماضي الفعلعلى  المبني کحمل حده في

 ضمعرو بل حده في تؤخذ التي هي الکلمة هوو جنسه ولکن المبني تعريف

 اتيةالذ المحمولت هذه جمع يمکنو .حده في تؤخذ الکلمة هوو المفعولية

 حدا أو موضوعه کان ما للموضوع الذاتي المحمول):  فيقال واحدة بعبارة

 ألنه معروضه وکذا له مقوم الموضوع جنس ألن (حده في واقعا مقوماته

 .ککذل جنسه معروض کذاو حده في يدخل

 حد في الموضوع نفس کان ما هوو أيضا الحمل باب في (الذاتي)ـ  3

 يقال الدي هوو اليه شيء ضمالى  حاجة بدون المحمول لنتزاع کافيا ذاته

 عن المنتزع):  له
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على  الموجود حمل مثل بالضميمة المحمول يسمي ما يقابلهو (الذات مقام

 اماهيةعلى  موجودال حمل مثل ل البياضعلى  البيض حملو الوجود

 الماهية فان بالضميمة المحمول هو هذا فان الجسمعلى  البيض حملو

 ل ولکن أبيض الجسمو عليها الوجود لعروض بل بذاتها ل ولکن موجودة

على  الموجود حمل بخالف عليه عروضهو اليه البياض لضم بل بذاته

 حمل کذاو موجود بنفسه بل له آخر وجود ضم بدون له ذاتي فانه الوجود

 ذاتي فهو اليه آخر بياض ضم بدون بذاته ابيض فانه البياضعلى  البيض

 .له

 لنفس وصف القسم هذا في ولکنه أيضا الحمل باب في (الذاتي)ـ  4

 يالذات الحمل فيقال الخيرين الصطالحين في کما للمحمول ل الحمل

لي له يقالو  في لکذ تقدم قدو الصناعي الشايع الحمل يقابلهو أيضا الوِّ

 .الول الجزء

 شتعلتا:  يقال ان مثل (االتفاقي) يقابلهو العلل باب في (الذاتي)ـ  5

 ذلک يکن لم فانه الرعد فقصف السماء ابرقتو الحطب فاحترق النار

 الرعد عهيتب البرقو مسها اذا الحطب احراق يتبعه النار اشتعال بل اتفاقيا

 فاحترق فالن لي نظر او السماء برقتفا الباب فتح:  يقال ما مثل ل لذاته

 أمورا   تسمي أمثالهاو هذه فان مرض فأصابني فالن حسدني او حطبي

 في تيالذا من مقصودهم ان فاعلم للذاتي المعاني هذه عرفت اذا. اتفاقية

:  يقال نا البيان في يجمعهماو الثانيو الول المعني يعم ما البرهان کتاب

 احد أو الموضوع أو الموضوع حد في ؤخذي الذي المحمول هو الذاتي»

 .«حده في يؤخذ مقوماته

 ـ 11ـ 

 االولي معني

لى ا ليحتاج أي غيره بتوسط ل المحمول هو هنا األوليِّ  من المرادو

 ابيض حسم:  نقول کما موضوعهعلى  حمله في العروض في واسطة

 الجسمعلى  حمله اما أولي حمل السطحعلى  ابيض حمل فان ابيض سطحو

 السطحعلى  البيض حمل لن العروض في واسطة فکان السطح فبتوسط

 بالعرضو ثانيا   الجسم لعيو بالذاتو أول  
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 .المختصر هذا يسعه ل آخر موضع له الوليو الذاتي معني في التدقيقو

 وقع المتأخرة الفقة أصول کتب بعض ان هنا يعلم ان يجب مما ولکن

 بمعني بالغري له المقابل العلم موضوع ببا في هو الذي الذاتي تفسير فيها

لي  نستطيع کثيرة اشتباهات ذلک أجل من فوقعت. هنا المذکور األوِّ

 خربال احدهما نخلط ول الوليو الذاتي بين فرقنا اذا منها التخلص
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 أو آداب المناظرة الجدل صناعة

 في الول:  مباحث ثالثة في نصعهاو الُمناظرة آداب أو الجدل صناعة

 .الوصايا في الثالث المواضع في الثاني والصول لقواعدا

 االصولو القواعد:  االول المبحث

 ـ 1ـ 

 الصناعه هذه مصطلحات

 بعضها نذکر واآلن بها خاصة مصطلحات صناعة ککل الصناعة لهذه

 .مواضعهالى  الباقي نرجيءو فعال للحاجة المقدمة في

 الکالمب الخصومة في للجاجاو اللدد هو لغة الجدل إن (الجدل) کلمةـ  1

 لذاو .صافالنو العدل عن أحيانا   الخارجة الحيلة لستعمال غالبا   مقارنا  

 .والعتکاف الحج في سيما ل المجادلة عن السالمية الشريعة نهت

 حنن التي الصناعة في استعملوهاو الکلمة هذه العرب مناطقة نقل وقد

 (.طوبيقا) باليونانية تسمي التيو بصددها

على  الصناعة هذه معنيالى  العربية اللفاظ أنسب (الجدل) لفظة وهذه

 المحاورةو المناظرة لفظ مثل من حتي بها المقصود توضيح سيأتي ما

 ماک الجملة في الصناعة هذه تناسب منها واحدة کل کانت وان المباحثةو

 (ةالمناظر آداب) فقيل أيضا الصناعة هذه في (المناظرة) کلمة استعملت

 .السم بهذا المتون بعض ألفتو

 قوهأطل کما الصناعة استعمال نفسعلى  أيضا (الجدل) لفظ يطلقون قدو

 أو المشهورات من المؤلف القول حينئذ به فيريدون استعمالها ملکةعلى 

 الملزم المسلمات
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 أو الجدلي القياس:  أيضا له يقال قدو .الصناعة قواعدعلى  الجاريو للغير

 (مجادل):  له فيقال الصناعة مستعمل أما. الجدلي القول أو يةالجدل الحجة

 (.جدلي)و

 (به الملتزم أو به المعتقد الرأي) هنا بها ويراد. (الوضع)كلمة ـ  2

 يةالعلمو والجتماعية السياسية اآلراءو الديانو النحلو المللو کالمذاهب

 يعتنقه دق عقيدته لنه عنه يدافعو الرأي يعتنق کما النسانو .ذلکالى  ماو

 ينقسمعلى  فالرأي له عقيدة يکن لم انو يلتزمهو له فيتعصب آخر لغرض

 ثباتهل الجدلي غرض به يتعلق منهما وکل به ملتزم ورأي به معتقد رأي: 

 ةواحد بکلمة القسمين عن يعبروا ان الصناعة هذه اهل فأراد نقضه أو

 ملتزمال الرأي مطلق به يريدونو اختصارا   (الوضع) کلمة فاستعملوا جامعة

 .ل أم به معتقدا أکان سواء

 يتسم التي هيو (وضعا) الجدل في القياس نتيجة أيضا يسمون قد کما

 معني من قريبا الوضع معني يکون هذاعلى و (.مطلوبا) البرهان في

 .ابطالها أو اثباتها يراد التي الدعوي

 ـ 2ـ 

 الجدلالى  الحاجة وجه

 أبناء من غيره بينو بينه منازعاتو خالف عن ينفک ل النسان ان

 لففتتأ نحوهاو واجتماعية وسياسية دينية من آرائهو عقائده في جلدته

 ريدت أخريو عليه تحافظو تناصره طائفة:  طائفتان وضع کلالى  بالقياس

 ريقف کل فيلتمس الکالم ي والجدل المناظرةالى  ذلک ينجرِّ و هدمهو نقضه

 .الجمهور أمام خصمه افحامو نظره جهةو لتأييد والحجة الدليل

 من هناک ولکن المطلوب لتحصيل مضمون قويم سبيل البرهانو

 سبيللى ا اللجوءو المواقع من جملة في به الخذ عدمالى  يدعو ما السباب

 فانه لالجدالى  الحاجة تنبثق هناو .بصدده نحن الذي الجدل سبيل هوو آخر

 بالبرهان ذالخ عدمالى  الداعية السباب اام. البرهان بعد المفيدة الطريقة

 .أمور فهي
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 من کل يستعمله ان ليمکن مسألة کل في واحد البرهان إنـ  1

 أحد مع الحق کان فاذا حال کلعلى  واحد الحق لن المتنازعين الفريقين

 .مطلوبه لتأييد الجدل سبيلالى  يلتجيء اآلخر الفريق فان الفريقين

 لم اذا البرهانية المقدمات ادراک عن يکون ما أبعد الجمهور إنـ  2

 افحام الکثرعلى  المجادل غرضو بينهم الذايعات المشهورات من تکن

 المشهنورة المقدمات استعمالالى  هنا فيلتجيء الجمهور أمام خصمه

 .البرهان استعمال ويمکنه جانبه في الحق کان انو الجدلية بالطريقة

 فيلتجيء ادراکه أو البرهان اقامةى عل يقوي أحد کل ليس إنهـ  3

 .ادراکه عن خصمه لعجز أو البرهان عن لعجزه الجدلالى  المنازع

 يهاف يتمکن التي الدرجةالى  الوصول قبل العلوم في المبتديء إنـ  4

ن ماالى  يحتاج العلمية المطالبعلى  البرهان اقامة من  قوتهو ذهنه يمرِّ

الى  حتاجي قد کما البرهان غير بطريقة بالمطالعلى  الستدللعلى  العقلية

 هانالبر من يتمکن أن قبل المطالب تلکالى  والطمئنان القناعة تحصيل

 .الجدل سبيل ال ذلکالى  سبيل له ليسو .عليها

 نأ نستطيعو الجدلالى  الحاجة قوة لنا تظهر السباب هذه بمعرفةو

 عقائدالعلى  يحافظ أن يريد من کلو المعرفة تهمه من لکن يجب بأنه نحکم

 .أصولهاو قوانينهاو الجدل صناعة عن يبحث أن کانت أية اآلراءو

 نييناليونا من الفالسفة متقدموا به عني الذي الفن هذا بذلک المتکفلو

 من قليلة عدافئة له مبرر ل اهمال السالمية الدورة في المتأخرون أهملهو

 مإما الطوسي الدين صيرن والخواجة سينا ابن کالرئيس العلماء أعاظم

 .المحققين

 ـ 3ـ 

 البرهانو الجدل بين المقارنه

 بعد نيةالثا بالمرتبة يأتي هوو الستدلل من آخر أسلوب الجدل ان قلنا

 : قولفن فيه يفترقان ما بيانو بينهما المقارنة بحث من بد فال البرهان
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 ما جهة من حق هي التي المقدماتعلى  ال يعتمد ل البرهان إنـ  1

 جهة من المسلمة المقدماتعلى  يعتمد فانما (الجدل) أما الحق لتنتج حق هو

 ل اذ واقعا   حقا   کانت انو حقا   تکون أن فيها يشترط ول مسلمة هي ما

 الخصم افحام يطلب انما بل قلنا کما حق هو بما الحق المجادل يطلب

 هيو هورالجم عند مسلمة أکانت سواء المسلمة بالمقدمات إلزامهو

 بها يعترف خاصة طائفة عند مسلمة أم الذائعاتو العامة المشهورات

 .خاصة الخصم شخص عند مسلمة أم الخصم

 اميق فقد البرهان اما متخاصمين بشخصين ال يقوم ل الجدل إنـ  2

 قدو کالجدل شخصين بين فيقوم الحقائقالى  إيصالهو الغير تعليم لغرض

 الحقالى  لتصل يعلمهاو نفسه به ليناجي الشخص يقيمه

 يمکن ل مسألة کل في واحد البرهان ان السابق البحث في تقدم إنهـ  3

 تعملهيس أن يمکن فانه الجدل اما. المتنازعين الفريقين من کل يقيمه أن

 حق هو ابم الحق ل وافحامه الخصم إلزام منه الغرض دام ما معا   الفريقان

 يف بعضها يکون قد التي المسلماتو المشهورات عي يعتمد انه دام ماو

 يمکن بل. النفي جانب في الوقت عين في اآلخر بعضهاو الثبات جانب

 رأيلى ع للحصر موجب بال الجدلية الدلة من کثيرا يقيم أن الفريقين ألحد

 انو واحدةال المسألة في يتعدد ل واحدا ال ليکون البرهان ان بينما واحد

 .البرهان بحث في تقدم ماعلى  الربع العلل بتعدد ظاهرا تعدد

 ثبح في تقدم ماعلى  القياس من ال تکون ل البرهان صورة إنـ  4

 الحجج من غيرهو القياس يستعمل أن فيمکن المجادل اما البرهان

 أکثر نا غير الصورة جهة من البرهان من أعم فالجدل التمثيلو کالستقراء

 .اءوالستقر القياسعلى  الجدل يعتمد ما

 ـ 4ـ 

 الجدل تعريف

 : يلي بما الجدل فن تعريف صحة تقدم ما جميع من بوضوح يظهرو



331 
 

 من الحجة اقامةعلى  االمکان حسب معها يقتدر علمية صناعة انه)

على  يتفق وضع أي محافظةعلى و يراد مطلوب أيعلى  المسلمة المقدمات

 (.مناقضة عليه تتوجه ال وجه
 عجز أنعلى  التنبيه فالجل (االمکان سبح) بعبارة التعريف قيد إنماو

 صناعة صاحب کونه في يقدح ل المطالب بعض تحصيل عن المجادل

 .اطبيب کونه ينفي ل فانه المراض بعض مداواة عن مثال الطبيب کعجز

 : يلي کما أخري بعبارة الجدل تعريف عن التعبير يمکنو
 وأ المسلمات من المؤلفة الحجج اقامة من االنسان تمکن صناعة الجدل)

على  المحافظة في المناقضة لزوم عن االحتراز منو االرادة ردهاحسب من

 .(الوضع

 ـ 5ـ 

 الجدل فوائد

 منفعتهاو الجدل صناعة من الصلية الفائدة لنا تظهر تقدم مما

 تأييدهاو النافعة اآلراء تقوية من المجادل يتمکن أن وهي بالذات المقصودة

 وجهلى ع الفاسدة اآلراء ذويو المشعوذينعلى  لغلبةوا المبطلين إلزام منو

 کرنذ بالعرض منها تقصد أخر فوائد الصناعة لهذهو .ذلک الجمهور يدرک

 : بعضها

 تمکني اذ واکتسابها المقدمات تحصيل في تقويتهاو الذهان رياضةـ  1

 قامةا منو باب کل في المفيدةو الکثيرة المقدمات ايراد من الصناعة ذو

 .وغيرها العلمية المطالبعلى  الحجة

 هفان النسانعلى  تعرض التي المسألة في اليقينو الحق تحصيلـ  2

 تأليف من يتمکن الصناعة هذه بسبب له تحصل التي الجدلية بالقوة

 فحصال بعد حينئذو .المسألة في السلبو اليجاب طرفي من لکل المقدمات

 طرف أي في أنه فيميز له الحق يلوح قد فيهما التأملو منهما کل حال عن

 .الباطل اآلخر الطرف يزيفو منهما

 العلم في المصادرات لمعرفة المبتديء المتعلمعلى  التسهيلـ  3

 له الطالب
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 لم لنه منها يستوحشو ينکرها قد بدء باديء انه اذ الجدلية المقدمات بسبب

 التصديق هتفيد الجدلية المقدماتو .عليها البرهانالى  الوصولعلى  بعد يقو

 معرفةو العلم في الدخول قبل اليها فيطمئن بها العتقاد عليه تسهلو بها

 .براهينها

ى عل يقوي اذ خصومهعلى  الغلبة طالب أيضا الصناعة هذه وتنفعـ  4

 خصمه جانب في الحق کان انو والمراوغة المخاصمةو المحاورة

 مجادلته عن الضعيف خصمهعلى  فيستظهر خصمةعلى  فيستظهر

 اءاآلر في المنازعات فيه کثرت الذي العصر هذا في سيما ل مجاراتهو

 .والجتماعية السياسية

 .تالمبتدعا عن اتباعه عقائدعلى  للمحافظة الرئيس أيضا تنفعو ـ 5

 خذواات الذين المحامين العصر هذا في يسمونهم الذين أيضا وتنفعـ  6

الى  تهمحاج تکون ما أشد مفانه لهم مهنة الناس حقوق عن الدفاعو المحاماة

 .الحقيقة في مهنتهم من جزء انها بل الصناعة هذه معرفة

 ـ 6ـ 

 الجوابو السؤال

 : شخصان فالجدلي متنازعين طرفين بين ال يتم ل الجدل إن تقدم

 ول الغير يلزمه أل سعيه غايةو له ملتزمو وضععلى  محافظ (احدهما)

 .يفحمهو المحافظ يلزم ان هسعي غايةو له ناقض (ثانيهما)و يفحمه

 ضعهو تقرير في المشهوراتعلى  اعتمادهو (.المجيب) يسمي (االول)و

 (لثانيا)و .معينة طائفة تسليم بحسب المحدودة أو المطلقة المشهورات اما

 المجيب يسلمه ماعلى  المجيب وضع نقض في واعتماده (السائل) يسمي

 .مشهورة تکن لم انو المقدمات من

 يتم انما الجدل ان:  نقول والمجيب بالسائل التسمية رس لتوضيحو

 الجدل صناعة من الصلي المقصود ألن ذلکو جوابو سؤال بأمرين

 : الربع المراحل بهذه تتم أن عندهم
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على  المحافظ خصمهالى  أسئلة   ما وضع نقض يريد من يوجه انـ  1

 کان اذا أليس) أو (ذاک؟ هذا هل):  يقول بان الستفهام بطريق الوضع ذلک

 حسبما منه القريبالى  المقصود عن البعيد من بالسئلة يتدرجو (فکذا؟ کذا

 بأنه يشعره أن دون من الخصم تسليم من مقصودهالى  به يتوصل أن يريد

 ناحية أية من يشعره ل ولکن بذلک يشعره أو وضعه نقضو مهاجمته يريد

 .وابالج في يحتالو يراوغ ل حتي منها مهاجمته يريد

 العتراب يدري ول يدري حيث من خصمه من السائل يستلِّ  انـ  2

 .عليه المحافظ وضعه نقض تستلزم التي بالمقدمات التسليمو

 (جيبالم) خصمه به سلمو اعترف مما جدليا قياسا السائل يؤلف انـ  3

 .المجيب لوضع ناقضا القياس هذا ليکون تسليمهو اعترافه فرض بعد

 استطاع ان المهاجمة عن يتخلصو (المجيب) حافظالم يدافع أنـ  4

 .ورالجمهو السائل لها يخضع ان بد ل التي المشهورات من قياس بتأليف

 همل المقصودة الفنية الطريقة هي الجوابو السؤال من الطريقة هذهو

 ئلةالس توجيه في الحذقو المهارة بها تظهر التي هيو الصناعة هذه في

 لسائلبا التسمية کانت الجهة هذه منو .اللزام وا العتراف من التخلصو

 من المقصودو .اتفق نحو بأي وجواب سؤال وقوع لمجرد ل المجيبو

 صولالو القوانين تقتضيه حسبما الطريقة هذه تأدية اتقان الجدل صناعة

 .فيها الموضوعة

 ةالطريق هذه فنتعدي الصناعة هذه دائرة في نتوسع ان يمکننا نحنو

 مسلماتال أو المشهورات من القياس بتأليف نکتفي بأن غيرهاالى  المتقدمة

 نحو أيعلى  الخصوم افحام لغرض وضععلى  للمحافظة أو وضع لنقض

 تلکى عل يمر لمو الجوابو السؤال نحوعلى  يکن لم انو التأليف هذا يتفق

 .التوسعة هذه يأبي ل المتقدم الجدل تعريف لعلو .بترتيبها الربع المراحل

 الصناعة نخص فال حينئذ ذلک من أبعدالى  نتعدي ان يمکن لب

 بالمشافهة
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 الخيرة سيما ل العصور هذه فيو .المکاتبةو التحريرالى  بها نتعدي بل

 المجادلتو المناقشات تجري ما اکثر الصحفو الطباعة انتشار بعد منها

 لبرهانيةا الطريقة غيرعلى  المشهوراتو المسلماتعلى  تبتنيو الکتابة في

 جدلية قياسات نسميها ذلک معو .جوابو سؤال صورة تتألف ان دون من

 الجدل صناعة اصول من کثير تشملهاو کذلک نسميها أن ينبغي أو

 قواعدها بعض شمولو الصناعة هذه في دخولها في ضير فال قواعدهاو

 .لها وآدابها

 ـ 7ـ 

 الجدل مبادئ

 ذهه عليها تعتمد التي ليةالو الجدل مباىء انالى  سبق فيما اشرنا

 مشترکة مباديء المشهورات انو المسلماتو المشهورات هي الصناعة

 .بالسائل مختصة المسلماتو المجيبو السائلالى  بالنسبة

 نا للجدليو واقعا حقا تکون أن يجوز المشهورات انالى  أشرنا کما

 ذهه يف حق هو بما المشهور غير الحق استعمال أما. قياسه في يستعملها

 يدعي ل قضية أية استعمال في لنه الجدلي من مغالطة يعد فانه الصناعة

 ذهه في واضح ظاهر الحکم هذا ان:  يقول انماو .حق المر نفس في انها

 .أحد کل لدي مقبول الحکم يکونو الجميع بذلک يعترفو القضية

 ارنذکو توجبها اسبابا للشهرة ان (المشهورات) بحث في أشرنا انا ثم

 کون في السرو .فراجع الشهرة اسباب اختالف حسب المشهورات أقسام

 رأم هي بل ذاتية ليست المشهور شهرة أن السبب عن تستغني ل الشهرة

 هي التي الحق کحقيقة هي وليست. سبب من له بد ل عارض کلو عارض

 .بعلة تعلل ل للحق ذاتي أمر

 العقول وتدرکه نالذها تألفه أمرا يکون ان بد ل الشهرة سببو

 .مبينه شايعاو الجمهور عند مقبول الحکم کان لما ذلک ولول بسهولة

 نع تستغني ل الشهرة کانت اذا:  هوو سؤال علينا يتوجه هذاعلى و

 ؟مکتسبة ليست أي الولية المباديء من المشهورات جعلتم فکيف السبب
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 تکون الجمهور لدي لوضوحه الشهرة حصول سبب ان الجوابو

 المشهور الحکمالى  انتقالها سرالى  تلتفت ول عنه غافلة الجمهور أذهان

 انتقلت نفسها تلقاء من کأنها سبب من مکتسبة غير المشهورات أن لها فيبدو

 .سببه بمالحظة اليه النتقال صدر اذا مکتسبا الحکم کون يعتبر انماو اليها

 معها قياساتها التي الفطرياتو المجربات في الخفي القياس قبيل من هذاو

 الحقيقي السبب هوو قياس لها کونها مع فانما موضعه في أوضحناه ماعلى 

 حصول أنالى  نظرا المکتسبة غير المباديء من عدِّوها بها العلم لحصول

 .لديه لوضوحه عنه مغفولو للعالم ملحوظ غير خفي سبب عن فيها العلم

 فان الجدل مباديء من هو مشهورا يسمي ما کل ليس أنه يخفي ل ثم

 بهذاو .الشهرة في تأثيرها کيفية في السبب اختالف بحسب تختلف الشهرة

 : أقسام ثالثةالى  المشهورات تنقسم العتبار

 بالتعقي بعد شهرتها تزول ل التي هيو،  الحقيقية المشهوراتـ  1

 .فيها التأملو

 لتيا الرأي باديء في المشهورات هيو،  الظاهرية المشهوراتـ  2

 وأ ظالما أخاک انصر):  قولهم مثل التأملو التعقيب بعد شهرتها تزول

 انک انو الظالم تنصر ال):  هوو الحقيقي المشهور يقابله فانه (مظلوما

 (.أخاک

 عارض بسبب شهرتها تحصل التي هيو بالمشهورات الشبيهةـ  3

 حالو وقت دون وقت في شهرتها فتکون بزواله الشهرة تزول لزم غير

 ليداتق الشوارب طالق ل المتقدم العصر في الناس استحسان مثل حال دون

 وزال العادة هذه زالت السبب هذا زال فلما المراءو الملوک لبعض

 .الستحسان

 تنفع نمافا الظاهرية أما الخيرين دون الول القسم ال للجدل يصلح ول

 خاص فنفعها وراتبالمشه الشبيهة أماو سيأتي کما الخطابة صناعة في فقط

 .المغالطة صناعة في سيأتي کما بالمشاغبة
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 ـ 8ـ 

 الجدل مقدمات

 سلي ولکن له مقدمة يقع أن يصلح أنه معناه للقياس مبدأ هو ما کل

 کونت أن اما المقدمة بل المباديء من يکون ان مقدمة هو ما کل في يجب

 الجدلي القياس فمقدمات عليهو .المباديءالى  تنتهي أو المباديء من نفسها

 ترجع مشهورة غير تکون أن يجوزو .مشهورة نفسها في تکون أن يجوز

 نظرية نتکوو بديهية تکون أنها البرهان مقدمات في قلنا کما المشهورةالى 

 .البديهيةالى  تنتهي

 : نحوينعلى  المشهورةالى  الرجوعو

 يمتسو .المشهورةالى  المقايسةو المقارنة من شهرتها تکتسب أنـ  أ

 أو حدودال في لتشابههما اما القضيتين بين المقارنةو (.بالقرائن المشهورة)

 صورت من الذهن انتقال يوجب التقابلو التشابه من وکل. فيها لتقابلهما

 نفسه في النتقال هذا يکن لم وان الثانية شهرة تصورالى  احداهما شهرة

 .الخري بشهرة مقرونة احداهما شهرة تکون وانما واجبا

 هحوائج فقضاء حسنا الضيف اطعام کان اذا:  قولهم:  التشابه مثال

 قضاءو الطعام بين للتشابهو مشهور الضيف اطعام حسن فان أيضا حسن

 جحوائ قضاء حسنالى  الذهن انتقال بينهما المقارنة تستوجب الحوائج

 کانت سناح الصدقاءالى  الحسان کان اذا:  قولهم:  التقابل مثالو .الضيف

 نبيو الساءةو الحسان بين التقابل فان حسنة العداءالى  الساءة

 خريالالى  القضيتين احدي من الذهن انتقال يستوجب واألعداء األصدقاء

 .والمقايسة بالمقارنة

 من مؤلف قياس من شهرتها مکتسبة المقدمة تکون أنـ  ب

 دماتمق من مأخوذة المفروضة المقدمة هذه تکون بأن لها منتج المشهورات

 دماتمق من مکتسبة کانت اذا البرهان في النظرية المقدمة نظير. مشهورة

 .بديهية
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 ـ 9ـ 

 الجدل مسائل

 هامقابل أورد او سؤاله حال في عينها أورد قد السائل کان قضية کل

 جزءا لالسائ يجعلهاو المجيب بها يسلم أن بعدو (الجدل مسألة) تسمي فانها

 (.الجدل مقدمة) يتسم نفسها هي قياسه من

 يراد الذي الوضع نقض في ارتباط لها قضية فکل ذلک عرفت اذا

 نأ يجدربه القضايا بعض ولکن السائل لسؤال موردا   تقع أن تصلح تقضه

 : بعضها نذکر يتجنبها

 انف لسؤاله موردا المشهورات يجعل أن للسائل ينبغي ل أنه (منها)

 يشجع ما هذاو الترديدو الشک معرض في جعلها معناه عنها السؤال

 إليراد السائل التجأ فلو. المشهور مخالفةو انکارهاعلى  المجيب

 منها يديستف أن يريد التي للقواعد التمهيد سبيلعلى  فليذکرها المشهورات

 نم مفر ل عنها مفروغ المشهورات تلک أن باعتبار. المجيب وضع لنقض

 .بها العتراف

 تهالمي عن ول الشياء ماهية عن يسأل أن له ينبغي ل أنه (منها)و

 الجدلب ل والستفادة بالتعلم يرتبط انما السؤال هذا مثل ألن (عليتها)

 سبيللى ع يضعه أن فينبغي اليه احتاج لو الماهية عن السؤال بل المغالبةو

 لماهيةا في قولهو رأيه عن السؤال سبيلعلى  أو اللفظ معني عن الستفسار

 أليس أو (أوال؟ الناطق الحيوان هو االنسان ان تقول هل) هکذا يسأل بأن

 (.اذن؟ حده فما الناطق الحيوان هو االنسان حد يکن لم لو):  هکذا

 ل يهاف ورأية قوله عن السؤال يجعل أن بد ل اللمية في السؤال کذلکو

 العلية أصل عن

 ـ 10ـ 

 الجدل مطالب

 العلميةو الدينيةو جتماعيةوال الفلسفية المسائل جميع في ينفع الجدل ان
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 آن تصلح ذلک من قضية کلو المعارفو الفنون جميعو والدبية السياسيةو

 .بالجدل تطلب ل قضايا ذلک من يستثنيو .به مطلوبة تکون

 يسع ل الشهرة بهذه کانت لما لنها (المطلقة الحقيقية المشهورات) منها

 هذه من حکمهاو .حجةالى  اثباتها يحتاج بهاحتي والتشکيک انکارها ألحد

 کتسبةم غير انها يجمعهاو .بالبرهان تطلب ل فانها البديهيات حکم الجهة

 .بحجة تکتسب فال

 اقامتها معني ألن جدلية حجة معه تنفع ل المشهورات ينکر منو

 المنکر هذا مثلو .أيضا ينکرها قدو المشهورة القضاياالى  ارجاعه

 فمن:  احساسه أو الستهزاءو السخرية أو العقاب ال له رد ل للمشهورات

 .عذيبالتو العقاب فحقه الوالدين عقوق وقبح الخالق عبادة حسن مثل ينکر

 .عليه ويضحک به يسخر الشمس من نوره مستمد القمر ان مثل منکرو

 .بحرارتها ليحس بها يکوي حارة النار أن مثل منکرو

 بتطل کما المشاغب مقابل في الجدلي بالقياس المشهور يطلب قد نعم

 .المغالط مقابل في بالبرهان الولية القضية

 لحجةبا طلبها من مانع فال فيها المختلف أو المحدودة المشهورات أما

على  هلينبه بشهرتها يعترف ل أو مشهورة يراها ال من مقابل في الجدلية

 .واشهر أعرف هو بما شهرتها

 فال بةالتجرو الحسعلى  تنيةمب لنها (نحوهاو الرياضية القضايا) منهاو

 حسابالو الهندسة کقضايا بالمشهورات لطلبها معني ول فيها للجدل مدخل

 .ذلک نحوو الميکانيکو الکيمياءو

 ـ 11ـ 

 الصناعة هذه أدوات

 نأ غير المشهوراتو المسلماتعلى  يعتمد الجدل ان سبق فيما عرفنا

 تبالمشهورا النتفاعا من المجادل يتمکن بأن) الصناعة هذه ملکة تحصيل

 في المسلماتو
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 االنقطاع من االحتراز عند أو خصمهعلى  االحتجاج عند الحاجة وقت

 مرانالى  يحتاج بل. وهلة ألول يبدو قد کما الهين بالمر ليس (المغلوبيةو

 المران لهذاو .صناعة کل في ملکة کل شأن الملکة له تحصل حتي طويل

 لها فان عليها يجوز أن النسان استطاع ااذ للملکة أدوات هي أربعة موارد

 .غرضه بلوغ من الجدلي تمکنو الملکة حصول في البالغ الثر

 فةمعر معني ليس انه الطالب وليعلم. الدوات هذه هنا اصفونو نحنو

 السعي من بد ل بل فعال عليها حاصال يکون انه الدوات هذه وصف

 ل المنشار معني يعرف من فان عنده استحضارهاو عمال بنفسه لتحصيلها

 من تمکن من ينشره الذي بل للخشب ناشرا يکون ول لديه حاصال يکون

 اآللة اوصاف معرفة نعم. الخشب نشر في بها وعمل اآللة نفس تحصيل

 .بها النتفاعو لتحصيلها طريق

 : يلي کما هي المطلوبة األربع الدوارتو

 منو باب کل من وراتالمشه أصناف لديه يستحضر أن (الولي االداة)

 نبي يفصل أنو الحاجة لوقت ذاکرته في يعدهاو اختالفهاعلى  مادة کل

 أنو مذهب أو صناعة کل أهل عند المحدودة بينو المطلقة المشهورات

 رالمشهو يستنبط کيف يعرف أنو غيرهاو الحقيقية المشهورات بين يميز

الى  ضيةق من الشهرة حکم ينقلو بالقرائن المشهوراتعلى  يحصلو

 .أخري

 : مشهور استعمالالى  احتاج فان عنده وجمعه ذلک کل له کمل فاذا

 .خصمهعلى  الحتجاج من به متمکنا لديه حاضرا کان

 ول مهورالج أمام ينقطع أن له ينبغي ل ألنه للجدلي لزمة الداة هذهو

 دبعو غرضه يفوت فانه المراجعة أو التذکر يطلبو يتأني أن منه يحسن

 رضهغ فيفوت. الجمهور أمام خصمهعلى  الغلبة هيو آنية غايته ألن فاشال

 بهطلو تأنيه فان بالبرهان الحقيقة طالب من العکسعلى  الوان بفوات

 عدب لوو الحقيقة تحصيل من غرضه ينافي ول ينقصه ل التأملو للتذکر

 .حين

 عند المشهور استحضار ملکة) الملکة هذه ان يعلم أن ينبغي مماو

 يجوز (حاجةال
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 به المختص بالموضوع خاصة المجادل مستحضرات تکون بأن تتبعض أن

 النافعة المشهورات يستحضر أن يکفي مثال الدينية المور في فالمجادل: 

 خصوص يستحضر انما السياسة في يجادل منو خاصة موضوعه في

 السياسة جدل في ملکة صاحب فيکون الباب بهذا المختصة المشهورات

 الجدلي في يجب فال عليهو .اآلراءو المذاهب سائر في هکذاو ... فقط

 جميع في المشهورات لجميع عامة ملکته تکون أن بموضوع المختص

 .واآلراء العلوم

 لمشترکةا اللفاظ معاني التمييزبينعلى  القوةو القدرة (الثانية االداة)

 حوالأ من االيه ماو المترادفةو المتباينةو اطئة والمتو المشککةو المنقولةو

 من يطرأ ما يرفع أن يستطيع وجهعلى  تفصيلهاعلى  القدرةو اللفاظ

 يف ايرادها في المجردة الدعويعلى  يقتصر ل حتي فيها اشتباهو غموض

 .الحوال من ذلک غير أو التشکيک أو الشتراک وجا يتبين بل حججه

 زهتمييو اللفظي المشترک لمعرفة اليها يرجع قد قواعدو أصول هناکو

 ابالکت هذا يسعها ل:  اللفظ أحوال باقي لمعرفةو المشترالمعنوي عن

 : نقولف لذلک مثال نذکر البحاث لهذه الطالب يتنبه أن ألجلو .المختصر

 عرف يمکن قد فانه معنويا أو لفظيا مشترکا کونه في لفظ اشتبه لو

 لمةک مثل اتالعتبار اختالف بحسب اللفظ اختالفالى  بالرجوع الشتباه

 تستعملو مثال القيامو المشي قوة کقولنا القدرة بمعني تستعمل فانها (قوة)

 شجرة لبذوةاو بالقوة ناطق الخرس قولنا مثل للوجود التهيؤو القابلية بمعني

على  المعنيين من لکل او أعم لمعني موضوعة أنها في شککنا فلو. بالقوة

 بحسب للفظا أن المثال في فنري قابلهي ماالى  اللفظ نقيس أن يمکن فانه حدة

 الول يبالمعن القوة فمقابل واحد مقابل له ليسو آخر لفظ يقابله معني کل

 لها نأ نستظهر التقابل لتعددو .الفعلية الثاني بالمعني مقابلهاو الضعف

 .واحد مقابل لها لکان وال واحدا معني ل معنيين

 الشتراک نحوعلى  معنيين للفظة ان تستظهر ان يمکن کذلکو

 يءش بمعني فانها (أمر) لفظة مثل معناها بتعدد جمعها تعدد اذا اللفظي

 بمعنيو (أمور) على تجمع
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 لها لکان مشترک واحد معني لها کان فلو (.اوامر) على تجمع الفعل طلب

 .واحد جمع

 کل وفينح اللفظ معني تحقيق عدم بسبب المنازعات تقع ما کثيرا ان ثم

 خراآل الفريق ينحوه ما غير اللفظ معني من منحي متنازعينال من فريق

 .مابينه الخالف موضع هو واحد معني لهما المقصود ان منهما کل يتخيلو

 يوقعو المغالطات هذه مثل يکشف ان يستطيع اللفظ أحوال في خبرة له منو

 رؤية زجوا مسألة في بالنزاع لذلک التمثيل يمکنو .الفريقين بين التصالح

 بالعقل کالدرا أي القلبية الرؤية هي الرؤية يجيز من يريد ان فيمکن هللا

 تفصيلف. بالبصر الدراک بمعني الرؤية هي يحيلها لمن المقصود أن بينما

 يمکن اهکذ. المغالطةو الخالف يزيل قد معنيين لها أن بيانو الرؤية معني

 .ةالدا هذه فوائد من هذاو .البحاث من کثير في النزاع کشف

 کان اءسو المتشابهات بين التمييزعلى  القوةو القدرة (الثالثة االداة)

 لبط في بالسعي (الملکة) القوة هذه تحصلو .بغيرها أو بالفصول التمييز

 وهوج تحصيل في سيما ل قريبا تشابها المتشابهة الشياء بين الفروق

 ابهةالمتش الشياء بين المباينة بطلب تحصل بل واحد شيء احکام اختالف

 بالجنس

 لالشياء الخواصو الفصول تحصيل في الداة هذه فائدة تظهرو

 ادعي لو کما للمجادل الفائدة تظهرو .الرسومو الحدودعلى  بذلک فيستعين

على  اأحدهم فيقيس تشابههما باعتبار واحد حکم لهما شيئين ان مثال خصمه

 بينهما يزم اذا لمجادلا أي فانه لهما الشامل للعام ثابت الحکم أن او اآلخر

 اشتباه ينکشف أحکامهما اختالف تقتضي فروق من بينهما ما کشفو

 .الفارق مع قياس ادعيته الذي قياسک ان:  مثال له يقالو الخصم

 القبحو الحسن منکر دعوي في المشهورات بحث في تقدم ما مثاله

 حکم بينو بينه فرق کان لما عقليا کان لو بانه ذلکعلى  استدل اذ العقليين

 لمستدلا فاعتقد. ظاهر بينهما الفرق ان مع الجزء من أعظم الکل بأن العقل

 کارانعلى  الفرق بوجود استدلو واحد نوع المسألتين في العقل حکمي أن

 عقلينال بين الفرق هناک أوضحنا وقد. القبحو الحسن مسألة في العقل حکم

 مع قياسا فکان قياسه أبطل بما الحکمين بينو



342 
 

 .الداة بهذه النتفاع موارد أحد المثال هذاو .فارقال

 عکس ةالمختلف الشياء بين التشابه بيانعلى  القدرة (الرابعة االداة)

 هذه تحصلو .بالعرضيات أو بالذاتيات التشابه کان سواء الثالثة الداة

 لمتجانسةا أو جدا المتباعدة المور بين التشابه وجوه بطلب (الملکة) القدرة

 .عدميا أمرا کان وان الشياء بين الشتراک به ما حصيلبتو

 ان اما النسبة في الحدودو .عارضة نسبة التشابه وجه يکون أن يجوزو

 أو امنسوب واحد شيء کان لو فکما المتصلة أما:  منفصلة أو متصلة تکون

 منسوبا يالثان فيو منسوبا الطرفين أحد في انه أو الطرفين في اليه منسوبا

 الوجودلى ا المکان نسبة:  قيل لو ما (االول مثال):  أقسام ثالثة فهذه اليه

 کنسبة فسالنالى  البصر نسبة:  قيل لو ما (الثاني مثال)و العدمالى  کنسبته

 الخط نسبةک الخطالى  النقطة نسبة:  قيل لو ما (الثالث مثال)و .اليها السمع

 .السطحالى 

 لو اکم أصال واحد شيء في طرفانال يشترک لم اذا ففيما المنفصلة أما

 .الستةالى  الثالثة کنسبة الثمانيةالى  الربعة نسبة:  قيل

 الداة مع بالشتراک الرسومو الحدود اقتناص الداة هذه فائدةو

 لسابقةا والداة الجنس شبهو الجنس لتحصيل تنفع الداة هذه فان. السابقة

 .تقوم کما الخواصو الفصول تحصيل في تنفع

 في أو الشهرة في آخر ببعض القضايا بعض إلحاق في الداة هذه تنفعو

 المرب الحکم يعلل أن بعد موضوعيهما في الشتراک به ما ببيان اخر حکم

 .التمثيل في کما المشترک

 کمالح في الفرق خصمه ادعي لو فيما الجدلي أيضا الداة هذه تنفعو

 يسلم أن دب ل بيانه عن عجز ذافا الفرق بايراد يطالب أن فيمکنه شيئين بين

 عن العجز يکون ل العلمي التحقيق بحسب کان انو .يذعنو العام بالحکم

 في بشبيهه شيء للحاق مقتضيا الفرق عدم نفس حتي بل الفرق ايراد

 .الحکم
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 المواضع ـ الثاني المبحث

 ـ 1ـ 

 الموضع معني

 يداج نتقن ان فينبغي الصناعة هذه في خاصة أهمية (بالموضع) للتعبير

 : فنقول احکامه عن البحث قبل اللفظة هذه معني

 التي الکلية القاعدة او الصل هو الصناعة هذه باصطالح الموضع

 .مشهورة قضايا منها تتفرع

 منه تنشعب کلي حکم کل:  الموضع وضوحا أکثر ثانية بعبارةو

الى  افةضبال الجزئي بمثابة منها واحد کل کثيرة کلية احکام عليه تتفرعو

 شعبةالمت الحکام هذه من واحد کل الوقت عين فيو لها الصل الکلي ذلک

 .شهرته بسبب الجدلي القياس في مقدمة يقع ان يصح نفسه في مشهور

 يکون فقد مشهورا نفسه في يکون أن (الموضع) الصل في يشترط ول

 شعبنالم کالحکم يقع ان صح مشهورا نفسه في يکون حينماو .يکون ل قدو

 .آخر باعتبار مقدمةو باعتبار موضعا فيکون الجدلي القياس في مقدمة منه

 کان موضوع في موجودا الضدين أحد کان اذا»:  قولهم الموضع مثال

 موضعا تسمي القاعدة فهذه .«الموضوع ذلک ضد في موجودا اآلخر ضده

 ناک اذا»:  قولهم مثل تحتها تدخل مشهورة احکام عدة منها تنشعب لنه

 اذا» : قولهمو «أيضا حسنة العداءالى  فالساءة حسنا لالصدقاء الحسان

 جاء ذاا»:  وقولهم «مذمومة العلماء فمقاطعة مذمومة الجهال معاشرة کانت

. هکذاو ... «الفقراء قلِّت الغنياء کثرت اذا»:  قولهمو «الباطل زهق الحق

 فيو امالع الول حکمالالى  بالقياس جزئية احکام أمثالهاو الحکام فهذه

 .مشهورة کلية احکام نفسها
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 أو وقت في موجودا شيء کان اذا»:  قولهم:  (للموضع ثان مثال)

 أو نافع أو ممکن مطلقا فهو جميل أو نافع او موضوع أو حال أو موضع

 مشهورة احکام عدة منها تنشعب لنه موضعا تسمي القاعدة فهذه «جميل

 السياسي کان اذا»و «مطلقا کاذب فهو مرة جلالر کذب اذا»:  يقال ان مثل

 حال في النسان صبر اذا»و «مطلقا للسر مذيع فهو بيته في السر يذيع

 «مطلقا مالک فهو العقار النسان ملک اذا»و «مطلقا صابر فهو الشدة

 فالجتهاد فقهية مسألة في يجتهد ان الطالب أمکن اذا»:  يقال ان مثلو

 نافع فهو العتيادية الحال في نافعا الصدق انک اذا»و «مطلقا له ممکن

 ... «مطلقا حسنة فهي اللقاء حال في العدو مجاملة حسنت اذا»و «مطلقا

 المشهورة الحکام هذه أمثال من کثير الموضع ذلک من تتشعب هکذاو

 .جزئياته من هي التي

 في السرو .فقط لجزئياتها الشهرة انماو مشهورة ليست المواضع أکثرو

 : ذلک

 بد فال الخاص تصور من العامة عقول عن أبعد العام تصور انـ  1

 صعوبة ألن. منه أخص هو ما شهرة من أقل عام کل شهرة تکون أن

 لم انو الشهرة تمنع الصعوبة هذهو .التصديق صعوبة تستدعي التصور

 .القلعلى  تقللها فانها تمنعها

 نقض لن الخاص من اکثر النقض معرض في يکون العام انـ  2

على  الطالع يکون لهذاو .عکس ول العام العام نقض يستدعي الخاص

 .أسرعو أسهل العام کذب

 : آنفا المذکور الول الموضع في ذلک نجرب التوضيح ولجل

 ادالضد من مثال البياضو السواد ان نجد الضداد مالحظة عند فانا

 البياض ان ل الجسم هوو واحد موضوععلى  يعرضان معا أنهما مع

 يقتضيه کما ضدهعلى  يعرض السواد مثالو الجسم من نوععلى  يعرض

 .الموضع هذا

 ولةبسه اطلعنا کيف فانظر. فيه کلية قاعدة ل کاذب الموضع هذا اذن

 .العام هذا کذبعلى 

 ءالصدقاالى  الحسان کمثال منه المنشعبة المشهورة الحکام اما

 الى والساءة
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 نقض أن قلناه لما نقضها يستلزم ل للموضع المتقدم النقض فان العداء

 مثل الضدين تعاقب امتناع نجد مثال. الخاص نقض يستدعي ل العام

 زوجا مرة واحد عدد يکون بأن واحد موضوععلى  الفرديةو الزوجية

 تعاقبهما يجوز السوادو کالبياض الضداد اصناف بعض فکون فردا مرةو

 يکون أن فجاز کذلک ضدين کل يکون نا يستلزم ل واحد موضوععلى 

 .البياضو السواد قبيل من ل الفرديةو الزوجية قبيل من الساءةو الحسان

 فاذا الموضع من المنشعب الحکم هذا جزئيات مالحظة يجب حينئذو

 رآخ مشهورعلى  نطلع ولم له نقضعلى  بينها فيما نعثر لمو لحظناها

 لخريا الضدادالى  يلتفت ول سليمالت موضع في يکون أن بد فال يقابله

 .عنه الخارجة

 المنشعب الحکم کذب منه يستکشف ل الموضع کذب ان والخالصة

 .المشهور منه

 ـ 2ـ 

 التسمية سرو الموضع فائدة

 اعةالصن هذه في المواضع من الفائدة عن السؤال يتوجه تقدم ماعلى و

 !له ليست الشهرة کانت اذا

 عدي ان يستطيع الصناعة هذه صاحب أن هي نهم الفائدة ان : الجوابو

 المشهورات منها ليستنبط عامة قواعدو أصول عنده يحفظهاو المواضع

 مواضعال واحصاء. الثبات او لالبطال الحاجة عند ل الجد في له النافعة

 وراتالمشه) جزئياتها احصاء من التذکر في أجديو أسهل (العامة القواعد)

 (.منها المنشعبة
 منه استنبط الذي بالموضع يصرح أل للمجادل ينبغي قالوا لذاو

 الردو للنقض معرضا يجعله ل حتي نفسه بينو بينه به يحتفظ بل المشهور

 .اسرعو أسهل تقدم کما ورده نقضه ألن

 النتفاعو للحفظ موضع لنه موضعا الموضع سمي هذا أجل منو

 .العتبارو
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 هوو .نظرو بحث موضع يکون ان يصلح لنه موضعا سمي انما:  قيلو

 .فيه التحقيق يهم ول ذلک غير وقيل. أيضا وجيه

 ـ 3ـ 

 المواضع اصناف

 وأ لشيء شيء باثبات تتعلق انما الجدلية المطالب في المواضع جميع

 .البطالو بالثبات تتعلق أي عنه نفيه

 کفلذل. بحسبه المواضع اعدادو ضبطه يسهل ل مما اطالقهعلى  وهذا

 يصنفها أن ذلک عليه ليسهل ضبطهاو المواضع اعداد يريد منى عل وجب

 .يناسبهو المواضع من به يليق ما صنف کل في ليالحظ

 بما يليق حسبما المحمولت بتقسيم يحسن انما الباب هذا في التصنيفو

 سلوببال المحمولت اقسام عن هنا المنطقيون بحث قدو .الصناعة هذه في

 .ياتالکل بحث في المعهود السلوب عن اختلف انو الصناعة لهذه المناسب

 بالبا هذا في لمباحثهم فهرساو لبحاثهم خالصة نضع ان لجل نحنو

 : فنقول التقسيم في طريقتهم نسلک

 ل ان إماو النعکاس في للموضوع مساويا يکون أن إما المحمول ان

 : يکون

 : امرين أحد عن يخلو ل (االول)و

 او دِّ ح شيئين أحد الماهيةعلى  الدالو .الماهيةى عل دال يکون ان (أ)

 ل يلفظ حمل الموضوععلى  حمله لن هنا العتبار عن ساقط السمو .اسم

 (حد  ) في الماهيةعلى  الدال فينحصر. المجادل غرض به يتعلق فال حقيقي

 .فقط

 يسمي قدو (خاصة) هنا يسميو .الماهيةعلى  دال يکون ل ان (ب)

 أيضا
__________________ 

ا يع مـ معنى مساواة المحمول للموضوع في النعكاس انه يصدق المحمول كليا على جم 1

ليه أمكن ان يصدق عليه الموضوع ، ويصدق لموضوع كليا على جميع ما أمكن ان يصدق ع

 المحمول.
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 .عداها عما بتمييزها الماهية لتعريف موجبا يکون لنه (رسما)

 : امرين احد عن أيضا يخلو ل (الثاني)و

 هذاب الجنسو (.جنسا) هنا يسميو .هو ما طريق في واقعا يکون ان (أ)

 ذاه في تظهر فائدة ل اذ الکليات باب باصطالح الفصل يشمل الصطالح

 .الفصلو الجنس بين الفن

 بحسب فالنه للموضوع بمساو ليس ما أقسام من الفصل کان انماو

 کان انو بالحقيقة المختلفة الشياءى عل يقع ان يمکن بالقوة ذاتهو مفهومه

 ال فعال يقع ل مثال الناطق فان الحقيقة المتفقة األشياءعلى  ال يقع ل فعال

 رغيعلى  للصدق يصلح مفهومه بحسبو بالقوة ولکنه النسان افرادعلى 

 لمف. النسان غيرعلى  صدقه فرض يمتنع فال النطق له کان لو النسان

 (.جنسا) هنا يسمي العتبار بهذاو .لالنسان مساويا مفهوما يکن

 العرضو (.عرضا) يسميو هو ما طريق في واقعا يکون ل ان (ب)

 کال أن اذ الموضوع من أخص هو الذي للعرضو العام للعرض شامل

 .هو ما جواب في واقع غير انه کما للموضوع مساو غير منهما

 اما. عرضو جنسو خاصةو حد:  اربعة فالمحمولت هذاعلى و

 الصنفعلى  أو الشخصعلى  يحمل أن اما لنه محمول يقع فال (النوع)

 .کليات الجدل مباحث موضوعات لن هنا الشخصعلى  بحمله اعتبار ول

 وعان ليس النوع لن اللوازم حمل بمثابة عليه النوع فحمل الصنف اماو

 .العرض باب في الجهة هذه من النوع فيدخل للصنف

 عيق انما بل. القضية في محمول يقع ل نوع هو ابم فالنوع وعليه

 .فقط موضوعا

 اعلمف الجدلي يهم الذي المتقدم النحوعلى  المحمولت اقسام عرفت اذا

 وبهمطل في محموله أن في المخاصمة مقام في المجادل غرض يتعلق ل انه

 نها اما ابطاله او حکم اثباتالى  يتوصل ان غرضه کل فان منها قسم أي

 .اليه يحتاج ذلک فليس آخر شيء أي او خاصة أو جنس
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 المواضع يعد أن والمجادلة المخاصمة قبل اليه يحتاج الذي انماو

 في المواضع هذه اعدادو .المخاصمة عند تنفعه التي المشهورات لستنباط

 ليعرف القسام تلک حسب المحمولت تفصيلعلى  يتوقف الصناعة هذه

 .مواضعال من يناسبه ما محمول لکل

 نها في اثباته لجل فينظر مثال الحد يخص ما منها فالمواضع عليهو

 وه ما طريق في واقع انهو مساوله انهو لموضوعه موجودا يکون أن يجب

 .الموضوععلى  الدللة في السم مقام قائم انهو

 تکون ان يجب انها في اثباتها لجل فينظر الخاصة يخص ما منهاو

 ... هو ما طريق في واقعة غير وانه له مساوية انهو لموضوعها موجودة

 .المحمولت اقسام باقي هکذاو

 : اصناف اربعة تقدم ماعلى  المواضع فتکون

 المحمولت أحد تخص ل البطالو لالثبات عامة مواضع هناک ان ثم

 االثبات مواضع) تسميو .المحمولت جميع في تنفعو بالخصوص األربعة

 .خمسة فتکون السابقة الصنافالى  لصنفا هذا فيضاف (.اإلبطالو

 نم أشد المحمول هذا ان اثبات الجدلي يهم ما کثيرا ان لحظوا ثم

 العراض في فرضه يصح انما هذاو .اولي غيرو اولي او أضعف أو غيره

 واضعم) سموهو سادسا صنفا فزادوا. التفاوت تقبل التي هي لنها الخاصة

 هوو آخر بحثالى  الجدلي نظر يتوجه دق أنه لحظوا ثم (اآلثرو األولي

 وأ العارض او النوع او الجنس بحسب اما الشيئين بين التحاد اثبات

 (.هو هو مواضع) ذلک في المواضع فسموا الوجود

 فنالى  يحتاج المواضع هذه تفصيلو سبعة المواضع فتکون هذاعلى و

 بفن صمخت مجادل کل ان. على المختصرة الرسالة هذه تسعه ل مستقل

الى  برزي ان قبل فنه يتقن أن بد ل السياسيو المحاميو المتکلمو کالفقيه

 من يقتضيه ماو مسلماتو مشهورات من فيه ماعلى  فيطلع الجدال

 نطقالم علم في المواضع معرفةالى  حاجة کبير له تکون فال. المشهورات

 .طريقه من تخصيرهاو
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 المواضع من للمقصود هالتنب من الطالب حرمنا قد نکون أل لجلو

 الکتبعلى  نحيلهو المتقدمة السبعة الصناف لبعض المواضع بعض نذکر

 .فنقول الستزاده أراد اذا الفن هذا في المطولة

 ـ 4ـ 

 اإلبطالو اإلثبات مواضع

 تقدم کما المحمولت جميع في عام نفعها البطالو الثبات مواضع

 يف المواضع اشهرو .أيضا بابال هذا في داخلة العراض ابطالو اثباتو

 سبق فيما المواضع أمثلة من ذکرناه ماو موضعا عشرين عدِّوها الباب هذا

 : وهو غيرها واحدا مثال الن نذکرو .البطالو الثبات مواضع من هي

 تثبت ان فيمکن موضوعهعلى  عارض المحمولعلى  العارض ان

 موضوعلل عروضه تبطلو لمحموله بعروضه للموضوع شيء عروض

 موضوع فالجمهور. عاطفي الجمهور:  يقال فمثال لمحموله عروضه بعدم

 فيه تقوي بانه يوصف العاطفي هوو المحمول هذاو .محمول عاطفيو

 عةطبي فيه تقوي بأنه يوصف الجمهور ان ذلک من فيثبت المحاکاة طبيعة

 .المحاکاة

 فيوص النفعي هوو المحمول هذا ان ثم. نفعي السياسي:  أيضا يقالو

 قدمي السياسي أن فيثبت. العامة المصلحةعلى  الخاصة منفعته يقدم بانه

 .العامة المصلحةعلى  الخاصة منفعته

. العادل هوو المحمول هذا ان ثم. عادل الصادق:  أيضا يقالو

 کون بذلک فيبطل. الظلم عليه يعرض ل أي ظالما بکونه ليوصف

 .ظالما   الصادق

 .ثالثا مشهورا مشهورين من تنبطتس انک الموضع هذا معنيو

 بصفة المحمول اتصافو موضوعهعلى  المحمول حمل هما المشهورانو

لى ع المحمول صفة حمل هوو الثالث المشهور فتستنبط الولين کالمثالين

 عدمو موضوعهعلى  المحمول حمل هما المشهوران أو. الموضوع

 منهما فتستنبط الخير کالمثال بصفة المحمول اتصاف
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 الصفة بتلک الموضوع اتصاف ابطال هوو الثالث المشهور

 ـ 5ـ 

 اآلثرو األولي مواضع

 بعض في مشارکة بينهما شيئين من واحد شيء ترجيح الباب هذا اصل

 اوليو آثر کلمة هي التفضيل في المتداولة المستعملة اللفاظو .الوجوه

 ماو .ذلک مجري يجري ماو واقدم اشرفو اشدو أزيدو اکثرو وافضل

 کللو .هکذاو األضعفو القلو الخسو النقض مثل منها واحد کل يقابل

 .شرحها في الکالم يطول خصوصية هذه التفضيل کلمات من

 فيها ريظه ل التي المور ففي الباب هذا في المواضعالى  يحتاج انماو

 ثراک الشمس ان مثل في التفاضل ظاهر هو فما وال هلةو لول التفاضل

 .لغواو حشوا لثباته المواضع ايراد يکون لقمرا من ضوءا

 او شخصعلى  شخص تفضيل في الناس بين التنازع يقع ما کثيراو

 وظائفو مراتبو مسکوناتو ملبوساتو مأکولت من شيءعلى  شيء

 هکذاو ... عاداتو اخالقو

 أنک الفضيلة وجهعلى  التفاق مع هوالفضل من يکون تارة التنازعو

 لتفاقا مع زائدة بن معن ام کرما اکثر الطائي حاتم أن في شخصان يتنازع

 انما زاعالن هذا مثلو .معا بها اتصفا قد انهو فضيلة الکرم أنعلى  بينهما

 هذاعلى  ليسو الفضلية عن تکشف تأريخية حوادث ثبوتعلى  يتوقف

 .الفن

 وليا ايهما أنه في يتنازعا کأن الفضلية وجه في النزاع يکون أخريو

 حاتماو له ما بفضل يجود مثال معنا   انعلى  التفاق مع بالکرم يوصف بأن

 کثيرب اکثر معن به جاد ما انعلى  أيضا التفاق معو يملک ما بکل يجود

 يف العبرة في النزاع يکون حينئذو .حاتم به جاد مما المال تقدير في

 بما أو حاتم من افضل معن فيکون العطاء بمقدار هو هل بالکرم الفضلية

 .افضل حاتم فيکون اليثار معني به يتحقق
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 يفيد ما ان) هوو الباب هذا في بموضع الول القائل يتمسک ان يمکنو

 يتمسک ان يمکنو .افضل معن فيکون (بالفضل أوليو آثر فهو أکثر خيرا

 بالحاجة أکثر تضحية من ينبعث ما ان» هوو فيه آخر بموضع الثاني القائل

 من موضعان فهذان. افضل حاتم فيکون «بالفضل يأولو آثر فهو والنفس

 .المتجادلن الخصمان بهما يستدل أن يمکن الباب هذا

 في بالمطولت عليکو .المواضع من بيانه أمکن ما اقصي هذا

 .التوفيق تعالي هللا منو أردت ان استقصائها
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 الوصايا ـ الثالث المبحث

 ـ 1ـ 

 للسائل تعليمات

 هوو غرضه لتحصيل عليهو (.السائل) هو من الول الباب في تقدم

 : اآلتية الثالثة التعليمات يتبع أن (المجيب) اعترافعلى  الحصول

 هامن التي المواضع او الموضع السؤال توجيه قبل لديه يحضر انـ  1

 .له الالزمة المشهورة المقدمة يستخرج

 وسلتي التي الحيلةو الطريقة أيضا السؤال قبل نفسه في يهييء أنـ  2

 .منکرهاعلى  التشنيعو بالمقدمة المجيب لتسليم بها

 من نفسه في يضمره بما يصرح ان عليه الالزم من کان لماـ  3

 آخر التصريح هذا فليجعل الخصم وضع نقض يستلزم الذي المطلوب

 يريد ابم التسليمو العتراف الخصم من يأخذ أن بعد کالمهو أسئلته مراحل

 .لالنکار عنده مجال بقاء عدم من يتوثقو

 في السائل يتبعها ان يجب التي الرئيسة الولي الخطوط هي هذه

 آلتيةا الوصايا احدي يتبع ان ينبغي کثيرة طرق العتراف لخذ ثم. مهمته

 : لتحقيقها

 لنقض الالزمة بالمقدمة الخصم من التسليم المر أول من يطلب ألـ  1

 جولة أول في الجدل في لميدانا يقتحم أل ينبغي:  ثانية بعبارةو .وضعه

 عن بالسؤال
__________________ 

 ح الصلفالوقـ ان الناس ليختلفون كثيرا  في اخالقهم وامزجتهم : فمنهم الخجول احيى ، و 1

ذي ، مستخ، وبينهما درجات كثيرة. ومنهم الصبور الجلد على الكالم والجدل ، والضعيف ال

ومنهم  رجات.داللبق اللسن ، والعي المتلعثم ، وبينهما وبينهما درجات كثيرة أيضا . ومنهم 

ذه حد من هل واالمعتد برأيه المتصلب لعقيدته ، والمقلد المطواع لغيره ، وبينهما درجات. وك

ف. يعر الصناف له شان يخصه في طريق المجادلة ينبغي على السائل ان يالحظه ، بعد ان

ومن هنا  سبه.ية طريقة من الطرق اآلتية التي تنامنزلة خصمه بين هذه المنازل ، حتى يتبع أ

 .«لکل مقام مقال»قيل في المثل المشهور : 
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 مبدأ في يکون حينئذ المجيب ان ذلک في السرو .له المطلوبة المقدمة نفس

 .يعاندو النکار في فيسرع السائل مطلوبالى  يتنبه فقد وانتباهه قوته

 يوجه أن أيضا ينبغي فال المطلوب عن السؤال به انتهي اذاو ـ 2

 افالعتر من فيفرِّ  الخصم يشعر ان خشية المطلوب نفس عن رأسا السؤال

 : ـ اآلتية الحيل او الطرق أحد باتباع ذلک عن مندوحة له بل

 عمبال اعترف فاذا مطلوبه من أعم امر عن السؤال يوجه أن (ىاالول)

 .نيالقترا القياس بطريقة بالخص بالعتراف قهرا ألزمه

 فبطريقة به اعترف فاذا أخص أمر عن السؤال يوجه ان (الثانية)

 .بمطلوبه خصمه يلزم ان يستطيع الستقراء

 ةفبطريق به اعترف فاذا يساويه أمر عن السؤال يوجه ان (الثالثة)

 .حجة التمثيل يري ممن کان اذا إلزامه من يتمکن التمثيل

 همن يشتق عما السؤالالى  الشيء عن السؤال عن يعدل ان (الرابعة)

 ذلک خصمال ينکر فقد لالنتقام مشتاق الغضبان ان يثبت ان اراد اذا ما مثل

 نتقامالالى  يشتاق ول ولدهعلى  يغضب الب ان مثال فيدعي عنه سئل لو

 .لالنتقام مشته الغاضب اذن:  له يقولالى  فيعدل منه

 همن عترافال يريد ان الخصم يوهم بما السؤال يقلب ان (الخامسة)

 اللذة ستألي:  فيقول خير اللذة ان اثبات مثال أراد لو کما يريد ما بنقيض

 ضبنقي العتراف يريد انه المخاطب يوهم قد السؤال فهذا خيرا؟ ليست

 لما نادالع طبعه من کان اذا بالمطلوب العترافالى  عادة فيبادر المطلوب

 .السائل يريده

 تنفع ول احداها فيها تنفع قد مواضع الخمس الحيل هذه من لکلو

 .المقام يناسب ما يختار أن الذکي السائل فعلي. الخري
__________________ 

 .حقـ ل ضير في اتباع مثل هذه الحيل في مخاصمة ذوي العناد والستكبار على ال 1
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 يلوح وجهعلى  قياسيا ترتيبا المخاطبة في المقدمات يرتب ألـ  3

 بترتيبها يخلو المقدمات يشوش ان ينبغي بل المطلوبالى  انسباقها للخصم

 .الخصم يشعر ل وجهعلى  المطلوبالى  الوصول في فيراوغ

 المقدم للحقيقة الطالب کالمستفهم أنه سؤاله في يتظاهر انـ  4

 هنفس مناقضةالى  الميل عليه يلوح ان ينبغي بل الغلبةعلى  لالنصاف

 عليه يسهل حينئذو .اليه فيطمئن لمعاندا الخصم به لينخدع خصمه موافقةو

 .يدري ول يدري حيث من منه العتراف استالل

 المثل مضرب سبيلعلى  الحوال من کثير في بالمقدات يأتي انـ  5

 ليجد عليه العادة وجري شهرتهو ذلک ظهور قوله في يدعيو الخبر أو

 له نةوالستهاو الستخفاف يوجب مما الجمهور أمام جحدها ان الخصم

 .انکارها عن فيجبن

 ما الخصمعلى  ليضيع مقصوده في بنفع ل بما الکالم يخلط انـ  6

 حقا الحشو يجعل ان والفضل. بالخصوص المطلوبة المقدمة من يريده

 قد ورالجمه امام به سلم اذا به التسليمالى  يضطر فانه نفسه في مشهورا

 فقدي الذي الجمهور مع انسياقا مطلوب هو بما التسليم الي مضطرا يندفع

 .التمييز قوة الکثرعلى 

 ان يبالي فال بذکائه معتد بعلمه مغرور هو من الخصوم من انـ  7

 يتمکن ل السائل بأن منه ظنا السئلة من عليه يلقي المربما مبدأ في يسلم

 جاللجا من حينئذ يتمکن بأنهو وضعه يهدم ما بتسليم منه يظفر أن من

 .العنادو

 ل عما السئلة بتکثير له يمهد ان للسائل ينبغي الشخص اهذ فمثل

 للالم اليه يتسرب قد جهده غاية الستنفذ اذا حتي مقصوده في له جدوي

 .للتسليم يخضع او القصد وجه عليه فيضيع الضجرو

 نا فعليه الخصم وضع لنقض الستلزام من مطلوبهالى  انتهي اذاـ  8

 سبيللى ع يلقيه ول الترديدو بالشک شعري ل الداء قوي بأسلوب عنه يعبر

 نکارإل مجال للخصم به فيفتح أسلوبه يضعف هنا الستفهام فان الستفهام

 إنکار او المالزمة
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 المرة هذه يوجه ان عليه يشق وقد. جذعا جديد من الکالم فيرجع المشهور

 .أمرهعلى  فيغلب المقصود في نافعة اسئلة

الى  تنساق انها جهة من الجماهيرو الجماعات نفسية يفهم انـ  9

 ان روضالمفو فيها للتأثير ذلک يستغل حتي الکالم ببهرجة تتأترو الغراء

 هل ينبغيو .الجمهور امام الخصمعلى  التغلب الجدل من الصيل الغرض

 نصرتهم هدفه أن باظهار رضاهم يجلبو الحاضرين افکار يالحظ أن

 التسليم يدير بما فيسلموا جانبهالى  هميجر ان عليه ليسهل لهم المنفعة جلبو

 ما ليمتس في للجمهور الموافقةعلى  خصمه يقهر ان يستطيع بهذاو .منهم به

 سانالن يشعر أمامهم عليه اتفقوا فيما الجمهور مخالفة لن به سلموا

 .الخيبةو بالخجل

 جوابه عن العجز الخصمعلى  ظهر اذا السائل وصايا آخر هوو ـ 10

 بل فيه يقدح او منه يسخر او عليه يلح ان منه يحسن فال الکالم عن وانقطع

 يثير قد ذلک فان وعجزه مغلوبيته يظهر کالم بکل يعقبه أن يحسن ل

 يريد حيث من تقديرهم فيخسر عندهم احترامه يسقطو نفسه الجمهور

 الغلبةو النجاح

 ـ 2ـ 

 للمجيب تعليمات

 عالمدافو (.السائل) مهخص مهاجمة عن مدافع قدمنا کما (المجيب) إن

 يدب المبادأة لن المغلوبيةالى  أقربو المهاجر من کفاحا اضعف غالبا

 ما منها ويترک يشاء کيف بالسئلة هجومه ينظم ان يستطيع فهو المهاجم

 .المحاورة في السائل مماشاةعلى  مقهور الکثرعلى  والمجيب. يشاء

 مترتبة طرق عدة له الالزمو أدقو أشق المجيب فمهمة هذهعلى و

 هيو .اهکذو بالثاني أخذ الول يسلک لم فان فأول اول بالتدريج يسلکها

 : الترتيب حسب

 اعاستط ان الکالم يحور بأن السائلعلى  اللتفات يحاول ان ـ اوال

 يلتزم ضعو له السائل أن بد ول مهاجما السئلة بتوجيه الدائرة عليه فيعکس

 وضع يخالف به
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 الطريقة بهذهو .مهاجما والمدافع مدافعا المهاجر حينئذ لبفينق. المجيب

 هو الحقيقة في يصبح بل المحاورة بزمام الخذ من تمکنا أکثر يصبح

 .السائل

 سائلال ارباک يحاول اللتفاف هيو الولي الطريقة عن عجز اذا ثانيا

 افيالش ابللجو عدته يعد کيما للوقت کسبا المسافة عليه تبعد بأمور اشغالهو

 ثم لهايفص ليترکه معانيه عن فيستفسر مشترکا لفظا اسئلته في يجد ان مثل

 نهع السؤال يصح المعاني أي ليذکر تفصيلها يتولي هو أو. فيها يناقشه

 المعاني بتفصيل فانه أخري فائدة تحصل قد هذه فيو .يصح ل وايها

 مثال فعتري بان السائل به يلزمه عما للهرب طريقة له تنبثق قد المشترکة

 .وضعه نقض منه يلزم ل الذي المعاني بأحد

 يحاول کوالربا الشغال طريقة هيو الثانية الطريقة تنجح لم اذا ثالثا

 ان ينبغيو .وضعه نقض يستلزم بما العتراف من المتناع استطاع ان

 مشهورا وضعه کان اذا بالمشهورات بالعتراف عليه ضير ل انه يعلم

 ان شهوراتالم من يتوقع فال مشهورا ال المهشور ينتج ل باغال لنه حقيقيا

 .المشهور وضعه يناقض ما تنتج

 شيء بکل العتراف من يمتنع ان العتراف من الهرب معني ليسو

 المشاغب المعاند بمظهر الجمهور امام تظهره قد الحالة هذه فان. عليه يلقي

 بخصوص العتراف من الهرب يحاول بل النقدو للسخرية موضعا فيصبح

 .وضعه نقض يوجب ما

 نم الهرب طريقة هيو تنفع ل الثالثة الطريقة ان وجد اذا ـ رابعا

 به االعتراف من يحذر الذي عنه المسؤول يکون عندما ذلکو) العتراف

 عن يعلن لا فعليه (به االلتزام من قبحا أکثر مثله في العناد ألن مطلقا مشهورا

 نالحاضري امام يخسر فهو مثله في ذلک فعل ول لنه صراحة له انکاره

 نئذحي له مناص فال. له الملتزم وضعه يخسر الوقت نفس فيو نفسه کرامة

 : طريقين أحد اتباع من

لى ع دل ان ألنه ذلک لفي عليه ضير ول. العتراف يعلن أن (االول)

 نفسه قصورعلى  ل يلتزمه الذي وضعه ضعفعلى  يدل فانما شيء

 ل بما يلتزم اذ نفسه قصور عن يکشف وجهة من کان انو اهذو .علمهو

 ادق هوو) الموقف هذا في ذلک لتالفي له ينبغي ولکن به اللتزام ينبغي

 المحب المنصف المجيبعلى  تمر التي المواقف
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 أو له العدلو لالنصاف مؤثرو للحق طالب انه يعلن أن (الفضيلةو للحق

 بالحتفاظ وضعهعلى  المحافظة من يخسر عما يعوض لعله هذاو .عليه

 .کرامتهو سمعتهعلى 

 ان نهيمک ما آخر فان العتراف اعالن عليه يعز انه وجد اذا (الثاني)

 في يوري بأن ذلکو العتراف من المتناع اسلوب في يتلطف أن يفعله

 ونيعترف ل التزمه الذي المذهب هذا اصحاب ان:  مثال يقول او کالمه

 ترافالع مني يطلب کيف:  يقول او. غيرهعلى  لنکارا تبعة فيلقي بذلک

 نحو أو مشاورة او مراجعةالى  ذلک فيؤجل مقصودي اوضح لم بعد اناو

 التصريح من او بالنکار التصريح من الهرب اساليب من ذلک

 .بالعتراف

 العتراف من الهرب من السبل جميع عليه تعز أن بعدـ  خامسا

 الزمةالم مناقشة هوو .غير ل واحد طريق له ييبق فانه بالمشهور يعترفو

 يودبق مثال المشهور يلحق بأن وضعه نقض بينو به المعترف المشهور بين

 لتيا الساليب من ذلک نحو او النزاع موردعلى  ينطبق ل تجعله شرائطو

 علم الى تحتاج شاقة دقيقة مرحلة هذاو .المالزمة مناقشة من بها يتمکن

 وفطنة معرفةو

 ـ 3ـ 

 المجيبو للسائل مشترکة تعليمات

 المناظرة آداب أو

 : اشياء عدة في ماهرا يکون ان (اوال)

 ةاربع الواحد القياس جعل من يتمکن بأن القياس عکس ايراد فيـ  1

 .التضادو التناقض تقابل بحسب اقيسة

 المحمول نقضو النقيض عکسو المستوي العکس ايراد فيـ  2

 أو لوبهمطعلى  المتعددة الحجج بايراد التوسع في يفيده هذا فان الموضوعو

 .غيره مطلوب ابطال

 مختلفة مواضع من مطلوب کل لثبات کثيرة مقدمات ايراد فيـ  3

 .متعددةال الحجج ايراد قوة في تزيد اشياء من ذلک غير. الى ابطاله کذلکو
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 الحاضرين انتباه يجلب أن يستطيع منطقيا لسنا يکون ان (ثانيا)

 .الکالمية لبراعته تقديرهمو به اعجابهم يثير ان يحسنو نحوه رهمانظاو

 يکةالرک العبارات ويتجنب الفخمة الجزلة اللفاظ يتخير ان (ثالثا)

 .مالمتقد للسبب السلوبو اللفاظ في الغلطو التمتمة ويتقي العامية

 اسماع فيستغل بالحديث الستقالل مجال لخصمه يدع أل (رابعا)

على  يعين مما الجتماع في الحديث استغالل لن له انتباههمو الحاضرين

 .عليه الغلبةو الغيرعلى  الظهور

 الشعر من الشهواهدو المثال ايراد من متمکنا يکون ان (خامسا)

 صغيرةال والحوادث العظماء کلماتو العلميةو الفلسفيةو الدينية النصوصو

 اليه دوج ما ذلک من يکثر ان ينبغي بل. طبعا الحاجة عند ذلکو .المالئمة

 مثلالو .خصمهعلى  الغلبةو مقصوده تحقيقعلى  کثيرا يعينه فانه سبيال

 اليه اعالنصي من المنطقية الحجج تفعله ل ما النفوس في يفعل قد الواحد

 .به التسليمو

 ونحو والستهزاء السخريةو اللعنو الشتم عبارة يتجنب ان (سادسا)

 لغرضا يفسد هذا فان. الشحناءو الحقد يوقظو رالغي عواطف يثير مما ذلک

 .أحسن هي بالتي تکون ان يجب التي المجادلة من

 يکسبه ل هذا فان المتعارف المألوف فوق صوته يرفع أل (سابعا)

 ان عليه يجب الذي بل بالمغلوبية الشعورعلى  دليال ال يکون ول الضعفا  

 انو هيارالنو الضعفو والرتباک بالتردد يشعر ل الداء قوي الکالم يلقي

 يرتأث من بکثير اعظم السلوب هذا تأثير فان هاديء منخفض بصوت اداه

 .الصراخو الصياح أسلوب

 الکبرياء عبارات يتجنبو خصمه خطاب في يتواضع ان (ثامنا)

 .القبيحة النابية الکلماتو التعاظمو

 من ال الکالمب يبدأ ول لخصمه الکامل بالصغاء يتظاهر ان (تاسعا)

 ان قبل جواباو سؤال الکالمالى  الستباق فان مقصوده بيان من ينتهي حيث

 خصمه يتم
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 يثيرو جهة من البحث يعقدو المحادثة سير الطرفينعلى  يربک کالمه

 .أخري جهة من الخصم غضب

 ثرمؤو السمعةو الرياء طالب مجادلة (االمکان حد) يتجنب ان (عاشرا)

 فينساق بمرضه يعديه جهة من هذا فان العظمةو القوة مدعيو العنادو الغلبة

 ل يأخر جهة منو .المرض هذا في به شبيها يکون انالى  مقهورا بالخير

 .المجادلة في مرضية نتيجةالى  يتوصل ان الشخص هذا مثل مع يستطيع

 يستعمل ان عليه ضير فال الخصم هذا مثل مجادلةالى  اضطر ولو

 يحت استعمال في عليه ضير ل بل حججه في يغالطهو محاورته في الحيل

 .اخجالهو السخريةو الستهزاء مثل

 الوصول ال همه يکون أل کان مهما مجادل لکل (االخيرة الوصية)و

 العناد يتجنبو نفسه من خصومه ينصف انو النصاف ايثارو الحقالى 

 نم بهيطلو ذلک يعلن ان ينبغي بل ثان خطأ فانه الخطأعلى  بالصرار

 .والنصاف العدلو الحق طلب عن الطرفان يشذ ل حتي بالحاح خصمه

 على يستعين ان عليه فلذلک نفسه به النسان يأخذ شيء أصعب هذاو

 .الصابرين التقين مع تعالي فان سبحانه هللا من المعونة بطلب نفسه
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لُ   الثَاِلث الفَص 

 الخطابة ِصناعة
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 : مباحث ثالثة في يقع هوو

 القواعدو الصول يف (1)

 األنواع في (2)

 التوابع في (3)

 القواعدو االصولـ  االول المبحث

 ـ 1ـ 

 الخطابةالى  الحاجة وجه

ى ال نحوهمو السياسيونو المباديء ودعاة المشرعون يحتاج ما کثيرا

 ال تتمل دعوتهم او فکرتهم تحقيق اذ تحقيقه يريدون فيما الجماهير اقناع

 .بها قناعتهمو عنها الجمهور برضا

 ليةالجد للطرق يخضع ل کما به يقنع ول للبرهان يخضع ل الجمهورو

 الصبر له ليس بل التبصرو التعقل من أکثر العاطفة به تتحکم الجمهور لن

 تفکيرال سطحي هو انماو البراهينو الدلة محاکمةو التفکيرو التأملعلى 

 تقنعهو ةالبراق العبارات رهتبهو المغريات فيه تؤثر. الدقيق للتمييز فاقد

 ليهع عرضت اذا نجده الدقيق التمييزعلى  صبره لعدمو .الخالبة الظواهر

 رفضهاي أو کلها فيقبلها سقيمهاو صحيحها بين التفکيک من يتمکن ل فکرة

 .کلها

 کيسل أن اقناعهم في الجماهيرعلى  التأثير يريد من فيحتاج عليهو

 لطرقا أن يبدو الذي فان المتقدمين لجدلاو البرهان مسلک غير آخر مسلکا

 لتأثيرا عن لعجزها تحويلهاو الناس عقائدعلى  التأثير عن عاجزة العقلية

 .فيهم المتحکمة عواطفهمعلى 

 نم فرد کل فان جمهور هو بما الجمهورعلى  المر هذا يقتصر ل بل

 أفراد
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 بالطريق القتناع عن يکون ما أبعد هو المعرفةو الثقافة قليل کان اذا العامة

 المعرفة انفسهم في ظنوا انو المثقفين الخاصة اکثر بل الجدلية او البرهانية

 العواطفعلى  المؤثرة المقنعة الطرقالى  ينجذبون الرأي حريةو

 بالرغم اعتقاداتهمو آرائهم من کثير في عنها يستغنون ل بل. بها ينخدعونو

 .الغاية بها بلغوا قد انهم يتخيلون قد التي ثقافتهمو بمعرفتهم قناعتهمعلى 

 من شبههو العاميو الجمهور يتلقاها التي المخاطبة تکون أن فيجب

 الناس مکل»:  قيل لذاو .مثله درجة عن بعيدا ارتفاعا مرتفعة تکون ل نوع

 .«عقولهم قدرعلى 

 فان الخطابة صناعة غير الغرض هذا تناسب صناعة لنا تبق لمو

 شخص کلو .العاميو الجمهورعلى  للتأثير شيء أحسن الخطابي السلوب

 هو انهف الفن هذا في الخطابة من المقصود بالمعني خطيبا يکون ان استطاع

 .الشر وا الخيرالى  بأيديهم يأخذو العوامو الجمهور يستغل ان يستطيع الذي

 منعلى  لزمو الخطابة صناعةالى  الناس معاشر حاجتنا وجه فهذا

 نع عبارة هيو الصناعة هذه يتعلم ان الخيرالى  الجمهور قيادة يريد

 .القناع طرق معرفة

 .انفع ماللزا في الجدل ان کما القناع في غيرها من انجح الخطابة فان

 ـ 2ـ 

 فوائدهاو الخطابة وظائف

 الرأي عن الدفاع هو الخطابة وظائف أن نعرف ان نستطيع تقدم مما

 من دأبمب القتناععلى  الحضو ورالم من امر أي في العام الرأي تنويرو

 لالرذائ اجتنابو الکمالتو الفضائل اکتسابعلى  التحريضو المباديء

 ختصاربالو .فيهم الضميرو الوجدان ايقاظو العامة شعور اثارةو والسيئات

 .به تقتنع ان الخطيب يريد ما لتقبل النفوس اعداد وظيفتها
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 اجتماعية ضرورة هي بل ةکبير فائدة الخطابة فائدة أن تعرف بهذاو

 .العامة الناس حياة في

 ناعةالص هذه معرفةالى  بالضافة تعتمد أنها اذ شاقة وظيفة بعد هيو

 ول التجاربو بالتمرين تصقل التي الشخصية الخطيب مواهبعلى 

 لکت توجيه الصناعة هذه وظيفة انماو بغيرها ول الصناعة بهذه تکتسب

 نالمرا مع الخطابة ملکة اکتساب طرق فةلمعر مايلزم اعدادو المواهب

الى  الخطابة حاجةعلى  التنصيص سياتيو .التجارب کثرةو الطويل

 .الشخصية المواهب

 ـ 3ـ 

 الخطابة معني بيانو الصناعة هذه تعريف

 اآلتي النحوعلى  الخطابة صناعة تعريف نتصيد ان تقدم مما يمکن

 قناعا يمکن بسببها علمية صناعة انها»:  المنطقيين عند معروف هو حسبما

 «.المکان بقدر به التصديق حصول يتوقع الذي المر في الجمهور

 الخطابة ملکة حصول غايتها التي الصناعة هذه أصل تعريف هو هذا

 اعةالقن من المرادو .الجمهور اقناع من الخطيب الشخص يتمکن بها التي

 لکذ ينقض ما له يکون ان امکان بعدم العتقاد مع بالشيء التصديق هو

 بسبب تصير النفس ان ال ينقضه ما بامکان العتقاد مع او التصديق

 يالمسم هو الخير هذاو .خالفه من التصديقالى  اميل المقنعة الطرق

 .الجزء هذا في تقدم ما نحوعلى  (بالظن) عندهم

 ةالصناع هذه لها وضعت التي (الخطابة) لفظ من المراد ليس انه ثم

 يقف ان هوو العصر هذا في لفظها من المفهوم الخطابة معني مجرد

 البيان أسلوب بل کان اسلوب بأي المجتمعين يسمع بما يتکلمو الشخص

م الذي هو الجمهور اقناع يتکفل بما المقاصد واداء  انو ابةالخط معني يقوِّ

 اةالقض عند المرافعة محاورة في يحصل کما المحاورة أو بالکتابة کان

 .الحکامو
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 اقناعالى  يتوصل کيفو السلوب هذا ببيان تتکفل الصناعة ذههو

على  صعود من أعوانو مساعدات من السلوب لهذا ماو بالکالم الناس

 .شرحه سيأتي مما ذلکالى  ماو خاصة نبراتو صوت رفعو مرتفع

 ـ 4ـ 

 الخطابة اجزاء

 .العوانو العمود:  جزءينعلى  تشتمل الخطابة

 تألفت التي الخطابة قضايا مادة هنا بالعمود يقصدونو (.العمود)ـ  أ

 عةالصنا هذه باصطالح القناعية الحجة تسميو .القناعية الحجة منها

 ذاتهل منتج قول کل هو العمود:  أخري بعبارةو .سيأتي ماعلى  (التثبيت)

 مقوا انه فباعتبار عمودا سمي انماو .القناع بحسب انتاجا للمطلوب

 .القناع في مادالعت عليهو الخطابة

 عن يةالخارج والهيئات والفعال القوال بها يقصدونو (.االعوان)ـ  ب

 للمستمعين المهيئة التأثيرعلى  له المساعدة القناععلى  له المعينة العمود

 .قبولهعلى 

 مقوما جزءا   الحقيقة في يعد (االعوانو العمود) المرين من کلو

لى ع بل القناع من الغرض تمام دييؤ ل قد وحده العمود لن للخطابة

 ماک القناع هو الخطابة من الصلي المقصودو .تحقيقه في يفشل الکثر

 دخيال الخطابة في يکون أن بد ل تحققه في دخيل له مقتض هو ما فکل تقدم

 ةالحج منه تتألف التي القضايا مادة عن الخارجة المور من کان انو
 (.العمود)

 سلنف مقتضيا يکون مما أعم به نقصد «لالقناع مقتض»:  هنا وقولنا

 وحده مودالع ليس القناع لنفس المقتضيو .له لالستعداد مقنضيا أو القناع

 .العوان من انها مع تقتضيه أيضا الشاهد شهادة بل يتخيل ربما کما

 سامأق اربعة فهذه. حال شهادةو قول شهادة قسمينعلى  الشاهد شهادةو

 تضيالمقو الحال شهادةو القولية الشهادةو العمود:  عنها البحث ينبغي

 .لالقناع لالستعداد
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 : نقول بأن التقسيم من آخر بأسلوب فيها البحث فتح يمکنو

 اما قسمينعلى  العوان ثم. اعوانو عمودعلى  تشتمل الخطابة

 بصناعة کان ما هوو الولو .وحيلة صناعة بغير اماو حيلةو بصناعة

 او ئلالقا بحسب استدراجات:  اقسام ثالثة فعلي (راجاتاستد) يسميو حيلةو

 حيلةو صناعة بغير کان هوما الثانيو .المستمع بحسب أو القول بحسب

 شهادةو قول شهادة قسمينعلى  الشهادة وهي (.شهادة)و (نصرة) يسمي

 : أقسام سنة فهذه. حال

 .العمودـ  1

 .القائل استدراجاتـ  2

 .القول بحسب استدراجاتـ  3

 .المستمع بحسب استدراجاتـ  4

 .القول شهادةـ  5

 .الحال شهادةـ  6

 عنها البحث فينبغي الخطابه أجزاء تکون بالخير هي الستة فهذه

 واحدة واحدة

 ـ 5ـ 

 العمود

 أو المقبولت او المظنونات من يتألف معناه تقدم وقد (العمود)

 يف تفصيال يالمعان هذه شرح سبق قدو .بينها المختلفة أو المشهورات

 .نعيد فال الخمس الصناعات مقدمة

ى عل التأثير من مالها باعتبار الخطابة في (المشهورات) استعمالو

 اهريةظ مشهورات تکون أن ال فيها يعتبر ل لذاو .القناع في السامعين

 بهذاو .حقيقية مشهورات تکن لم انو الرأي باديء في تحمد التي هيو

. لحقيقيةا المشهورات ال فيه يستعمل ل الجدل اذ الجدل عن الخطابة تفترق

 .الجدل في ذلک سبق وقد

 لناق وانما «الخطابة صناعة في فقط تنفع الظاهرية ان»:  هناک قلناو

 فألن ذلک
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 المستمعين لدي مقبول أو مسهور هو بما يکتفيو القتناع غايتها الخطابة

 رد فيها ليس اذ عقيببالت شهرته تذهبو الرأي باديء في مشهورا کان وان

 المحاورةعلى  المبني الجدل من العکسعلى  تعقيبو مناقشةو وبدل

 بذلک يعطي اذ الظاهرية المشهورات استعمال فيه ينبغي فال والمناقضة

 .بالرد تعقيبهاو لنقضها للخصم مجال

 .الخطابة عمود في اعتبارها فواضح المقبولتو المظنونات اما

 ـ 6ـ 

 القائل بحسب االستدراجات

 .حيلةو بصناعة تکونو لالقناع الستعداد يقتضي ما أقسام من هيو

 القول مقبول بمظهر الخطابة في الشروع قبل الخطيب يظهر بأن ذلکو

 : نحوينعلى  ذلک يتحققو .عندهم

 اما المستمعين لدي معروفا يکن لم اذا نفسه فضيلة يثبت انـ  1

 علمهو بهنس يعرف بان بالثناء لهم يقدمه غيره بتعريف او لنفسه هو بتعريفه

 .ذلک نحو او موظفا کان اذا وظيفته أو الجتماعية منزلتهو

 محترمة شخصية له کانت اذا البالغ الثر الخطيب شخصية لمعرفةو

 تنظر اسالن فان قوله قبولو له والصغاء اليه المستمعين انقياد سهولة في

 غريزة نم هي التي المحاکاة عةلطبي اتباعا ذلکو قيل ماالى  ل قال منالى 

 مشاعرهعلى  يسيطر ان يستطيع لمن محاکاته في سيما ل النسان

 صوصبالخو النسان غرائز فان العامة المجتمعات في سيما ول. اعجابهو

 .تقوي او الجتماع حال في تحيا المحاکاة غريزة

 .ولهبق الوثوقو تصديقهو احترامهو تقديرهالى  يدعو بما يظهر أنـ  2

 ريقد أن الخطيبعلى  فالالزم هندامهو لباسه (منها) بأمور يحصل ذلکو

 ظهري ان يقتضي فقد به يظهر ان مثله من يقدر ماو نفسياتهمو المجتمعين

 الزاهد يمظهر ان يقتضي قدو بمثله تليق بزة بأحسنو اللباس بأفخر

 يختلف هذاو .الناسک
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 يکون ان ينبغي حال لکعلى و .الحاضرين باختالفو الدعوة باختالف

 اشمئزازهم او تهکمهم يثير ل حتي الحاضرين عند الهيئة مقبول الخطيب

 عينيه نظراتو جبينه تقاطيعو وجهه مالمح (منها)و .له تحقيرهم او

 استطاع اذا السامعين في مؤثرةو معبرة أمور هذه فان بدنهو يديه حرکاتو

 بعبارةو .القناعو بيانال من يريده حسبما بها التصرف يحسن ان الخطيب

 الحزن موضع في حزينا فيبدو مظهره في ممثال يکون ان ينبغي اصرح

 السرور موضع في مبتشا مسرورا يبدوو يتباکي او يبکي ان له يلزم وقد

 ... ذلک موضع في بدعوته المؤمن قوله من الوثق الصالح بمظهر يبدوو

 .هکذاو

 ان قبل اليهم النظر بمجرد بهم الناس يتأثر الواعظين من کثيرو

 السالم عليه سيدالشهداء مصرع ذکري مجالس في خطيب من کمو يتفوهوا

 .تکلمي ان قبل سمتهو هيئته مشاهدة بمجرد الرقةو البکاءالى  الناس يدفع

 ـ 7ـ 

 القول بحسب االستدراجات

 بصناعة تکونو لالقناع الستعداد يقتضي ما اقسام من أيضا هيو

 يقصده الذي للغرض مناسبة مؤثرة کالمه لهجة نتکو بأن ذلکو .حيلةو

 تأنيال او بسرعة فيه السترسال او ترجيعه او بخفضه أو صوته برفع اما

 .معينالمستعلى  التأثير من الحال تقتضيه ما حسب ذلک کل. تقطيعه أو به

 الصوت بنبرات التصرف من التمکنو اللقاء حسنو الصوت حسنو

 صلهأ في ذلکو .الناجح الخطيب به يتميز ما أهم من الحاجة حسب تغييرهو

 وتنمو تقوي أنها غير کسب غير من البشر بعض بها يختص ربانية موهبه

 عامة قواعد هناک ليسو .الشخصية المواهب کجميع التعلمو بالتمرين

 فةمعر انماو الحاجة حسب نبراتهو الصوت تغييرات ضبط بها يمکن مدونة

 يجدها تيال المناسبة الصوتية للتغيرات تيارهاخ في الخطيب نباهة تتبع ذلک

 .المستمعين في مؤثرة التمرينو بالتجربة

 المسکين يحاول لنه الخطباء بعض يفشل کيف لنا يظهر هذا ولجل

 تقليد
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 المتصنع بمظهر يظهر اذ سخيفا نابيا فيبدو إلقائهو لهجته في ناجح خطيب

 بالتقليد يدرک ان قبل تجربةالو بالغريزة يدرک أمر هذا ان السرو .الفاشل

 .للغير

 ـ 8ـ 

 المخاطب بحسب االستدراجات

 نم بصناعة تکونو لالقناع الستعداد يقتضي ما اقسام من أيضا هيو

 نحوه عواطفهم جلبو المستمعين استمالة يحاول بأن ذلکو .الخطيب

 نفسيا عالانف فيهم يحدث ان مثل:  اليه لالصغاء يتهيأواو فيهم قوله ليتمکن

 ابرةع بنکتة يضحکهم او الغضبو القوة أو الرحمةو کالرقة لغرضه مناسبا

 فاضلة قباخال يتخلقون بأنهم يشعرهم أن مثلو .عليه لالقبال نفوسهم لتنفتح

 واطنيةبال يتحلون أو الحق ايثار او العدلو النصاف او والکرم کالشجاعة

 ذاهو .غرضه بيناس مما ذلک نحو أو بالدهم سبيل في التضحيةو الصادقة

 أو ألبائهم أو لهم محمودة سوابق بذکر أو عليهم الثناءو بمدحهم يکون

 .اسالفهم

 القلية بأنهم فيظهر الحاضرين بخصومه التعريضالى  اضطر اذاو

 انهم أو الجتماع في موجودون بأنهم يعرف ل بأنه يتظاهر أو فيهم القليلة

 .الناس عند وزن ول لهم قيمة ل

 او تحقيرهم أو المستمعين بذم التعريض من للخطيب فسدأ شيء ليسو

 انو اصال عديمه أو الثر قليل سيکون خطابه فان اخجالهم او بهم التهکم

 العکسب المور هذه لن فيهم الغيرةو الحمية اثارة بقصد بذلک يأتي کان

 طرق الحمية ولثارة. کالمه من الشمئزازو کرههو عليه غضبهم تثير

 الخطيب بين النفسي التجاوب ان وادق أشمل بعبارةو .ذهه غير أخري

 عِّدهمب بهم تهکم او ذمهم فاذا بکالمه التأثر في أساسي شرط المستمعينو

 أو الکالم بطول اضجرهم لو هکذاو .النفسي التجاوب هذا خسرو عنه

 الفوا ما وأ لهم فيه نفع ل ما ذکر أو العبارة في التعقيد أو الممل التکرار

 .عهاستما

 يهيمنو بالمستمعين يمتزج ان يستطيع من الناجح الحاذق الخطيبو

 بأن عليهم
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 بأنهو الضراءو السراء في شريکهمو منهم واحد بأنه يشعرون يجعلهم

 سيما ل يحترمهمو يجهم بأنهو مصالحهم يرعيو منافعهمعلى  يعطف

 الحرب فيد القائدو السياسي الخطيب

 ـ 9ـ 

 القول شهادة

 ما اقسام منو حيلةو بصناعة ليست التي (النصرة) مأقسا من وهي

 قهبصد العلم مع به يقتدي من بقول اما تحصل هيو .القناع نفس يقتضي

 جماهيرال بقول اماو .الشاعرو کالحکيم بصدقه الظن مع او المامو کالنبي

 او بهتاف له تأييدهم أو للخطيب بتصديقهم ذلکو النظارة او الحاکم أو

 اآلثارو السجالتو کالصکوک ثابتة بوثائق اماو .هانحو او تصفيق

 .نحوهاو التاريخية

 کونت قدو .القناع بنفسها تفيد العوان من انهاعلى  الشهادة هذهو

 نم حينئذ تکونو الخطابية الحجة في مقدمة أخذها لوصح عمودا   بنفسها

 .منها تتألف قد الخطابية الحجة ان قلنا التي (المقبوالت) قسم

 ـ 10ـ 

 الحال شهادة

 اقسام منو حيلةو بصناعة ليست التي (النصرة) أقسام من أيضا هيو

 وأ القائل نفس بحسب اما تحصل الشهادة هذهو .القناع نفس يقتضي ما

 .القول بحسب

 الصدق من بالفضيلة مشهورا لکونه إما:  القائل بحسب هي ماـ  1

 أو به جابالع أو ترامهاح يثير بما معروفا أو التمييزو المعرفةو المانةو

 وأ الخطابية بالبراعة معروفا يکون کأن به يحکمو يقوله لما التقدير

 منصب صاحب أو السياسية بالحنکة او الکثير بالثراء او النادرة الشجاعة

على  تأثيرال في البالغ الثر الخطيب لمعرفة ان قلنا قدو .ذلک نحو أو رفيع

 أو العجاب موضع وأ محبوبا کان اذا فکيف المستمعين



372 
 

 من القلوب من احترامهو حبه تمکنو الخطيب سمعة کبرت کلماو .الثقة

 .أثرا أبعدو قبول اکثر قوله کان القلوب

 بأنحاء معروفا يکن لم انو الصدق امارات عليه تظهر لکونه إماو

 أو يربخ بشر اذا السرور اسارير وجههعلى  تطفح أن مثل السابقة المعرفة

. .. زنيح عما حدث اذا الحزن هيئة أو بشر انذر اذا الهلعو وفالخ عالمات

 .وهکذا

 في الفعال الثر صوته نبراتو مالمحهو الخطيب وجه لتقاطيعو

 جهوالو. به مؤمن غير أو به مؤمنا کان يقوله ما بأن المستمعين شعور

 لکلمةا ان اشتهر لذاو .المستمع له يستجيب ل التعبير من القاحل الجامد

 ماب الخطيب ايمان اللن هذا ماو .القلب في دخلت القلب من خرجتاذا

 فيدرک ابي ام رضي صوته نبراتو وجهه مالمحعلى  يظهر يقول

 اةالمحاک طبيعة بمقتضي شعورهعلى  فيؤثر بغريزته حينئذ ذلک المستمع

 .التقليدو

 أو العهدو قول صدقعلى  الحلف مثل:  القول بحسب هي ماـ  2

 أتواي أن قومه وسلم آلهو عليه هللا صلي الکرم نبينا حديت کما التحدي

ى ال التجأوا ذلک عن عجزوا اذو المجيد القرآن مثل من آية أو بسورة

 مهخص نحوهما أو الطبيب أو الصانع تحدي لو ما مثلو .بصدقه العتراف

 عن عجزت ان:  له يقولو يعمل ما بمثل يأتي بأن صناعته في له المشارک

 .لقولي واخضع عليک بفضلي فاعترف عملي مثل

 ـ 11ـ 

 والجدل الخطابة بين الفرق

 من کثير في يشترکان الجدل صناعةو الخطابة صناعة کانت لما

 لخلطا يقع لئال بينهما الفتراق جهاتعلى  التنبيه ذلک استدعي الشياء

 : بينهما

 محدود غير عام منهما کل موضوع فان الموضوع ففي اشتراکهما أما

 مبعل
__________________ 

ل يعد ـ العهد هو الشريعة الخاصة التي يصنعها شخصان او أكثر ل يصح لكل واحد ان 1

 عنها او يتجاوزها.



373 
 

 الدينيةو الفلسفية المسائل جميع في ينفع انه:  الجدل في قلنا کما مسألةو

 هناک يستثني ماو کذلک الخطابةو .المعارفو الفنون جميعو والجتماعية

 في يشترکانو الغلبة منهما غاية فان الغاية في أيضا يشترکانو .هنا ثنييست

 .تقدم کما فيهما المشهورات تدخل اذ هما قضايا مواد بعض

 : نفسها الثالثة المور هذه ففي افتراقهما اما

 المطالب موضوعها عموم من يستثني الخطابة فان الموضوع فيـ  1

 معيب افيه الخطابي السلوب استعمال فان اليقين فيها يطلب التي العلمية

 دليالج السلوب استعمال جاز انو الخاصة بها المخاطب کان اذا مستهجن

 يحسن ل العکسعلى  انه کما. المبتدئين لتعليم أو افحامهو الخصم للزام

 .قناعال لغرض الدقيقة المسائلو العلمية البراهين يستعمل ان الخطيب من

 له صلتح لم انو الخصم بالزام الغلبة الجدلي يةغا فان الغاية فيـ  2

 .باإلقناع الغلبة الخطابة غايةو .القناعة حالة

:  قلنا ذا فيها الفرق بيان العمود عن الکالم في تقدم فقد المواد فيـ  3

 ل الجدل فيو الظاهرية المشهورات مطلق فيها تستعمل الخطابة ان

 .الحقيقية ال تستعمل

 اعداد باب في سيأتيو .لها التعرض يهمنا ل أخري فروق هناکو

 .ذلکک بينهما الفرقو بالخصوص المنافرةو الجدل بين التشابه المنافرات

 ـ 12ـ 

 الخطابة ارکان

 هوو) لالقوو (الخطيب هوو) القائل:  ثالثة لها المقومة الخطابة ارکان

 .المستمعو (.الخطاب

 وقد نظارةو حاکمو مخاطب:  الکثرعلى  اشخاص ثالثة المستمع ثم

 : فقط مخاطبا يکون
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 هو من أو الجمهور هوو الخطاب اليه الموجه هوو (المخاطب)ـ  1

 .المحاورةو المفاوضة في الخصم

 في له عامة لسلطة اما عليه او للخطيب يحکم الذي هوو (الحاکم)ـ  2

 يحکمانه اذ الطرفين برضا خاصة لسلطة او مدنية او شرعية الحکم

 .عامة سلطة له تکن لم انو به اثقتهم يضعانو

 تقوية ال شأن لهم ليس الذين المتفرجون المستمعون همو (النظارة)ـ  3

 بماحس نحوهو باستحسان يصفقوا او له يهتفوا ان مثل توهينه أو الخطيب

 التأييد موضع في يسکتوا ان مثل الخطباء تأييد في شعبهم عادة هو

. هتوهين أرادوا اذا ذلکو نحوهو بهتاف توهينه يظهروا او الستحسانو

 في أثيرت لهمو المحاکمات في الغربية المم بعض عند مألوفة عادة والنظارة

 (.المعدلين) أو (العدول) يسمونهم ربماو المحاکمة سير

 في بل الخطابة اصناف جميع في يالزم النظارةو الحاکم وجود ليسو

 .سيأتي کما المشاجرات خصوص

 ـ 13ـ 

 باتالمخاط اصناف

 اثبات الغلبعلى  الخطابية الصناعة لصاحب الصلي الغرض ان

 انک شيء اي ل ولکن. ضرره أو نفعه اثبات أو رذيلته أو ما شيء فضيلة

 خالةد له نحوعلى  الوجوه من بوجه للعموم ضرر او نفع له الذي الشيء بل

 .بهم عالقةو المخاطبين في

 : ثالث حالت عن يخلو ل الشيء هذاو

 (.منافرة) تسمي فيه فالخطابة فعال حاصال يکون انـ  1

 فيه فالخطابة الماضي في حاصل ولکنه فعال حاصل غير يکون انـ  2

 (.مشاجرة) تسمي
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 المستقبل في يحصل ولکنه أيضا فعال حاصل غير يکون انـ  3

 .الصناف أهم هيو (.مشاورة) تسمي فيه فالخطابة

 .فاصنا ثالثةعلى  الخطابية فالمفاوضات

 أو هفضيلت الخطيب قرار فان فعال بالحاصل المتعلقة (المنافرات)ـ  1

 (.ذما) سميت ذلک ضد قرر وان (مدحا) سميت نفعه

 بالحاصل المتعلقة هيو أيضا (الخصاميات) تسميو (المشاجرات)ـ  2

 فيه ما أو نفعهو فائدته وصول تقرير لجل الخطابة تکون أن بد ول. سابقا

 من فيه ما أو ضرره وصول تقرير ولجل نافعا کان ان انصافو عدل من

 عن اصالة اما (شکرا) الخطابة تسمي الولي الجهة فمن. عدوانو ظلم

 يکون الخطيب تقرير لن کذلک سميت وانما. غيره عن نيابة أو نفسه

 منو .منهم نزاع فيه يقع فال الشيء ذلک بفضيلة للمخاطبين منه اعترافا

 مدافعالو .غيره عن أو نفسه عن أما (شکاية) خطابةال تسمي الثانية الجهة

 (.نادما) به المعترفو (معتذرا) يسمي

 لخطابةا ان محالة ول. المستقبل في يقع بما المتعلقة (المشاورات)ـ  3

. ةالصناع هذه شأن ليس هذا فان عدمه أو وجوده جهة من تکون ل حينئذ

 تکونف يفعل أن فينبغي ةفائدو نفع من فيه ما جهة من تکون أن بد ل بل

 ضرر من فيه ما جهة من أو. فعله في اذناو تشويقاو ترغيبا فيه الخطابة

 من منعاو تخويفاو تحذيرا فيه الخطابة فتکون يفعل أل فينبغي خسارةو

 .فعله

* * * 

 وقد للخطيب تقع التي الصلية الغراض هي الثالثة النواع فهذه

 هالي للوصول ممهدة تکونو طريقه في تقع أمور ببيان غرضهالى  يتوصل

 قلفينت شخصا أو شيئا يمدح ان مثل (التصديرات) تسميو لالقناع معينةو

 .ذلک لغير أو وقع بما للتنظير المشاورةالى  منه

 لقبيلا هذا من مدائحهم صدر في سابقا الشعراء يستعمله الذي التشبيبو

 .هالي للتوصل يدةالقص به تصدر التشبيبو المدح هو الصلي الغرض فان

 ما کثيراو
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 .الشعراء لعادة اتباعا به يتشبه انماو عاشقا الشاعر يکون ل

 ذکر من مقصودهم امام الحسيني المنبر خطباء يمهد العصر هذا فيو

 .حوهانو موعظة من دينية او اخالقية أو تأريخية أمور ببيان الطف فاجعة

 مقدمة انفعالتهمو شعورهم لثارة او السامعين انتباه لجلب ال ذاک ماو

 الفاجعة ذکر من الصلي للغرض

 ـ 14ـ 

 مصطلحاتهو الخطابة تأليف صور

 القياسعلى  غالبا صوره تأليف في المعول ان:  الجدل في قلنا قد

 تعملاس انو التمثيلو القياسعلى  مايعول أکثر الخطابة فيو والستقراء

 کوني ان هنا استعماله عن غيرهو القياس في يجب ول. احيانا الستقراء

 بل نتاجال شرائط لجميع حافظا يکون أن يجب ل أي تأليفه ناحية من يقينيا

 ائماد منتجا يکن لم انو الغالب الظن بحسب منتجا تأليفه يکون أن يکفي

:  قولي کما موجبتين من الثاني الشکل نحوعلى  مثال القياس تألف لو کما

 مريض کل) هيو الموجبة کبراه فتفحذ مريض فهو متأنيا يمشي فالن

 .يفبالک المقدمتين اختالف شروطه من الثاني الشکل ان مع (متأنيا يمشي

 لظنا يفيد حيث جامع من خاليا الخطابة في التمثيل يستعمل قد کذلکو

 کانو مسرع رجل هناک من بالمس مر:  يقال ان مثل جامعا هناک بأن

 .هارب وفه هنا من آخر مسرع يمر واليوم هاربا  

 مثل الجزئيات لجميع استقصاء بدون فيها الستقراء يستعمل کذلکو

 قصير فالنو الظالم فالن لن العمارو قصير الظالمون:  يقال أن

 .بالغل بالعم القليل الحاق معها يظن کثيرة جزئيات فيعد العمارو

 : فنقول بيانها ينبغي مصطلحات الخطابة صور تأليف بحسبو

 يهف يمکنو الخطابة في حجة يقع قول کل به المقصودو (.تالتثبي)ـ  1

 يوقع أن
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 .تمثيال أو قياسا کان سواء الظن بحسب المطلوب بنفس التصديق

 الضميرو .قياسا کان اذا التثبيت به المقصودو (.الضمير)ـ  2

 في قالالئ کان لماو .کبراه منه حذفت القياس باب في المناطقة باصطالح

 کذب خفاء ول جهة من لالختصار کبراه قياسها من تحذف ان الخطابة

 اغالب أو دائما لنه (ضميرا) هنا قياس کل سموا أخري جهة من الکبري

 .کبراه تحذف

 هاشتمال باعتبار (تفکيرا) يسميو نفسه الضمير وهو (.التفکير)ـ  3

 .الفکر يقتضيه الذي الوسط الحدعلى 

:  ثالم فيقولون تمثيال کان ااذ التثبيت به يقصدونو (.االعتبار)ـ  4

 ندع الستعمال شايعة الکلمة هذهو «.العتبار المر هذاعلى  يساعد»

 .منها المعني هذا يريدون انهم ال أحسب ماو الفقهاء

 غير فهو بسرعة المقصود يستتبع اعتبار کل هوو (.البرهان)ـ  5

 في برهانال کلمة تغرنک فال. البرهان صناعة في عليه المصطلح البرهان

 .والخطابية الجدلية الکتب بعض

 جزء تکون ان شأنها من مقدمة کل هنا به المقصودو (.الموضع)ـ  6

 غير هوو .للمقدمية صالحة أو بالفعل مقدمة کانت سواء التثبيت من

 يسمي هناک الموضع معنيو .الجدل صناعة في عليه المصطلح الموضع

 لتمثيلاو الضمير عن بالبحث بأس ول. الثاني الباب في سيأتيو هنا (نوعا)

 : هنا اختصارا

 ـ 15ـ 

 الضمير

 يکون ان الخطيبعلى  فان الصناعة هذه في خاص شأن للضمير

 تحذف دق الصناعات باقي ان. اهمالها أو اقيسته في کبراه اخفاء من متمکنا

 عند اليجاز لمجرد بل خاص غرضو لحاجة ل ولکن اقيستها في الکبري

 طيبالخ اليه يضطر ما غالبا اخفاءها فان الخطابة في ماأ الکبري وضوح

 : أمور ألحد خطيب هو بما
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 غضبه يکف فالن»:  يقول أن مثل فيها الکلي الصدق عدم اخفاءـ  1

 غضبه کف من کل» هيو بالکبري صرح لو فانه «محبوب فهو الناس عن

 وقد کليا صدقا صادقة السامع يجدها ل ربما «لهم محبوب هو الناس عن

 غضبه کف من متمکنا معينا شخصا قديعرف اذ کذبهاالى  بسرعة يتنبه

 .الناس يحبه ل ذلک معو

 لجمهورا اليه يميل فال معقدا   علمياو منطقيا بيانه يکون ان تجنبـ  2

 .الخفيفة السريعة الواضحة الکالمية الصورالى  الميل طبعه من الذي

 الذي العلمي المنطقي الکالم بصبغة يصبغه الکبري ذکر ان السرو

 مظنه حسن عدمو شکوکهم يثير قد بل. الجمهور اليه الصغاء عن ينصرف

 .به سخريتهم أو بالخطيب

 مهورالجو عنه مستغنيا يبدو غالبا الکبري ذکر فان التطويل تجنبـ  3

 سرعي بالمکررات يأتي أو ذکرهالى  حاجة مال يذکر الخطيب ان أحس اذا

 کوسامع انفعال ذلک فيه يؤثر قدو .منه ستيحاشالو الضجرو الملل اليه

 مادائ للخطيب ينبغي فلذلک. قوله صدق في له التهمة نفوسهم في فيثير

 تمعينالمس نفوس في التهمة يثير فانه الممل التکرارو الشرح زيادة تجنب

 .منه ضجرهمو قولهم في شکوکهمو

 حذفها کان لو کما الکبري ذکرالى  الخطيب اضطر فلو هذا بعدو

 يظهر ل حتي مهملة يوردها ان فينبغي غامضا خطابه يکون ان يوجب

 .جافة منطقية بعبادة يوردها ألو کاذبة کانت لو کذبها

 مالاه أو الضمير ايراد في المقدرةعلى  کثيرا تعتمد الخطابة صنعةو

الى  جيحتا ما هذاو .خطابه في هذا يراقب أن بالخطيب الجميل فمن الکبري

 الملهم للصواب المسدد هو ذلک قبل تعالي هللاو وحذق عةصنو مران

 للمعرفة

 ـ 16ـ 

 التمثيل

 .ثيلالتمو القياسعلى  تعتمد الخطابة ان:  14 الفصل في قلنا ان سبق

 العامة نأذهاالى  اقرب انهالى  نظرا أکثر التمثيلعلى  تعتمد الحقيقة فيو

 في أمکنو
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 : ثالثة انحاءعلى  يقع الخطابة في هوو .نفوسهم

 عام معني في المطلوب مع به الممثل اشتراک اجل من يکون أنـ  1

 الذي قيالمنط التمثيل هو النحو هذاو .به الممثل في للحکم العلة انه يظن

 .الثاني الجزء آخر فيه الکالم تقدم

 زاد لماک:  مثال يقال کما فيهما النسبة في التشابه أجل من يکون انـ  2

 رتانحد انخفاضها زاد کلما کالرض بسرعة معارفه زادت المتعلم تواضع

 .بسرعة الکثيرة المياه اليها

 قةحقي النسبة في التشابهو الشتراک يکون قد القسمين هذين من کلو

 ثم وراةالت حملوا الذين مثل»:  تعالي کقوله الواقع الرأي بحسب يکون قدو

 ينالذ مثل»:  تعالي کقوله أو «اسفارا يحمل الحمار کمثل يحملوها لم

 مائة بلةسن کل في سنابل سبع انبتت حبة کمثل هللا سبيل في أموالهم ينفقون

 .«... حبة

 عدم يعلمو هلةو لول سداده يلوحو يظهر رأي بحسب يکون قدو

 عيجتم ل هيهات»:  السقيفة يوم الخطاب بن عمر کقول بالتعقيب صحنه

 ذلک لقا البعيران به نيقر الذي الحبل بالتحريک القرنو .«قرن في اثنان

 لقائلا هذا أن بينما «أمير منکمو امير منا»:  النصار بعض قولعلى  ردا

 توق في أميران يجتمع انعلى  ل لکم ومرة لنا مرة المارة ان غرضه

 في استحالة أية انه. على قرن في اثنين باجتماع تشبيهه يصح حتي واحد

 القائل ذاه أراد لو به يقرنان احدو حبل في بعيران يجتمع أن وهو به الممثل

 .به لالمث في ل نفسه الممثل في فالستحالة واحد آن في اميرين اجتماع

 مرهأ هذا ينطلي قدو فقط بالسم الشتراک بحسب التمثيل يکون انـ  3

 حيث الخطابة في بها بأس ل ولکن مغالطة هوو .المثقف المتنبه غيرعلى 

 .بصدقها تمعينالمس لظن موجبةو مقنعة تکون

 محبوب آخر شخصا لن يمدحهو شخصا الخطيب يحبب أن مثاله

 اسمه له آخر لن يذمهو شخص من يتشاءم أو. السم هذا له ممدوح

 .المساويءو بالشر معروف
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 : الرجاني قول الباب هذا من يکون ان يشبهو

 بعدهم مقدارعلى  دمعي يزداد

 الفق في الشمس اثر الشهب تزايد   

  
 هبالش تزايدعلى  قياسا الحبة بعد مقدارعلى  الدموع بتزايد حکمف

 ذا بالسم الشهبو الدموع لشتراک الفق في الشمس بعد تزايد بمقدار

 ييسم اذ بالسم الشمسو الحبيب لشتراکو مجازا بالشهب الدموع تسمي

 .مجازا شمسا الحبيب
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 االنواعـ  الثاني المبحث

 ـ 1ـ 

 تمهيد

 هذه اصطالح في الموضع ان:  الول الباب من 14 لالفص في تقدم

 غير هوو .التثبيت من جزءا تکون ان شأنها من مقدمة کل الصناعة

 .الجدل صناعة باصطالح الموضع

 ووه (نوعا) هنا يسمي الجدل صناعة في الموضع بمنزلة هو ما ان بل

 .الخطابية المقدمات أي المواضع منه تستنبط قانون کل:  النوع أي

 تستخرج منه اذ (نوع) ضدهالى  الضد من الحکم لنقل يقال ثالم

 دواع خالد کان اذ:  مثال فيقال الخطابي المطلوبالى  الموصلة المواضع

 ضيةالق فهذه. الحسان يستحق صديقا کان لما فأخوه الساءة يستحق فهو

 .ضدهالى  الضد من الحکم نقل (نوع) من هيو (موضع)

 ذهنه في المواضع احضارالى  مضطرا المجادل کان لما انه ثم

 فکذلک المشهورة المقدمات من يحتاجه ما منها يستنبط لکي اعدادهاو

 اجهيحت ما منها يستنبط لکي النواع يعدو لديه يحضر ان يلزمه الخطيب

 (.المقنعة المقدمات) المواضع من

 أنواع له الخطابية المفاوضات أصناف من صنف أي في خطيب کلو

 هننب ان اقتضي فلذلک خطابه في منها يستفيد تخصه کلية عدقواو خاصة

على  للتنبيهو لالستيناس الخطابة اصناف في النواع هذه بعضعلى 

 : فنقول الجدل مواضع في صنعنا کما نظائرها

 ـ 2ـ 

 بالمنافرات المتعلقه االنواع

 اما اذم أو مدحا تثبت التي انها (المنافرات) معني 13 البحث في تقدم
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 الخطيب فيقرر الحال في حاصل ماهو باعتبار لالشياء او الشخاصل

 (منافرات) سميت انماو .الذم في ضدهما يقرر او المدح في نفعه أو فضيلته

 .بيانهو بقوله بعض قهر بعضهم برومو يختلفونو الناس يتنافر بها فالن

 : وجهين من الفرق انماو الجدل الخطابة تشبه الناحية هذه منو

 کالمال يکون الجدل فيو ميدانه في الخطيب ينفرد الخطاية في انهـ  1

 .بدلو وردا جواباو سؤال للخصمين

 الحسنة الفعال عملعلى  المستمعين يبعث أن الخطيب غرض انـ  2

 ال رضهغ ليس المجادلو الذمو المدح لمجرد ل السيئة الفعال من التنفرو

 بالختصارو .يعمل أول دأح به يعمل ان همه ليسو خصمهعلى  التغلب

على  ليعمل المفضول نقصو الفاضل بفضل الغير اقناع الخطيب غرض

 .بذلک العترافعلى  الغير ارغام المجادل غرضو ذلک مقتضي

 حواذالستو اللينو الرفق يتطلب الول فان بعيد بون السلوبين بينو

 حتي ميت غرضه فان ذلک يتطلب ل الثانيو رضاهو المخاطب مشاعرعلى 

 .مقهورا مرغما الخصم اعترف لو

على  مطلعا يکون ان المنافرات في الخطيب فعلي ذلک عرفت اذا

 نسانال ففي:  بحسبه قبحو جمال شيء لکلو .قبحهاو الشياء جمال أنواع

 ةالالئق هاصفات بکمال جمالها الشياء باقيو بالرذائل قبحهو بالفضائل جماله

 .بنقصها قبحهاو بها

 الخيرات فعل تقتضي ملکة له تکون ان فضيلته مثال انالنس ثم

 مالکرو العفةو الشجاعةو والحسان العدالةو العلمو الحکمة کفضيلة بسهولة

 مما يتبعهاو الفضائل أصول هذهو .الرأي اصالةو الحلمو والهمة المروةو

 هال سببا يکون مما أو الکرم نوع تحت يدخل الذي کاليثار تحتها يدخل

 مينال کصبر عليها عالمة يکون مما أو للعفة سببا يکون الذي کالحياء

 المةع الصبر هذا فان المانةعلى  المحافظة سبيل في المکارة تحملعلى 

 .العدالةعلى 
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 المطلوبة الصفات بحصول فکمالها النسان غير الشياء باقي اماو

 جمالهاو مثال الدار فکمال بحسبه قبحو جمال شيء لکل قلنا قدو لمثلها

 هندستها مالءمةو بنائها وجدة وسعتها اليها المحتاج المرافقعلى  باشتمالها

 تنسيقهاو شوارعها بسعة وجمالها مثال المدنية کمالو .هکذاو العام للذوق

 مائها حسنو األمنو فيها الراحة وسائل تهيئةو حدائقها کثرةو نظافتهاو

 .هکذاو ... دورها بناء وجدة هوائهاو

 هو ما مدحعلى  قادرا يکون ان ذلکالى  بالضافة يبالخطعلى و

 ان مثل الثناءو المدح عليها يستحق مما أنها الجمهور يظن قد بمحاسن قبيح

 يصورو .الروح خفةو المعاشرة لطف باب من بانه الفاسق فسق يصور

 نياالد بأمور مبالة قلةو سريرة وصفاء نفس بساطة أنها البله بالهة

 محب بانه الغماز الهماز الناس عورات متتبع صوريو .اعتباراتهاو

 اکمالح يصورو .لئم لومة الحق قول سبيل في تأخذه ل انه أو للصراحة

 ... حوائجهم يقضيو الناس أمور بالرشوة يسهل بأنه المرتشي

 ونيک أن يشبه ماالى  النقائصو الرذائل من کثير تحوير يمکن وهکذا

 يمکن العکسعلى  کذلکو .لجمهورا نظر في الکمالتو الفضائل من

 في النقائصو الرذائل من يکون ان يشبه ماالى  الفضائل من جملة تحوير

 رجعي أو متزمت جاف بانه دينهعلى  المحافظ کوصف الجمهور نظر

 مسرف بأنه الکريم وصف أو متهور مجنون بأن الشجاع وصف أو خرافي

 .نظر بعدو ةحذلقالى  يحتاج هذا من الکثيرو .هکذاو ... مبذر

 وجوه بمناسبتها تعرف ان يمکن المدح مقتضيات وجوه عرفت اذو

 .اضدادها لنها الذم مقتضيات

 ـ 3ـ 

 بالمشاجرات المتعلة االنواع

 ما لبيان ذلکو .سابقا بالحاصل تتعلق انها من المشاجرات معني تقدم

 مذموم؟ وجهعلى  أو ممدوح جميل وجهعلى  حدث هل حدث؟ کيف حدث

 .استغفارا  و ندما أو اعتذارا   أو شکاية أو شکرا   لمشاجرةا فتکون
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 غير او انسانا کمالتهو حدث ما محاسن بذکر يکون انما (الشکر)و

 کمالتهاو الشياء محاسن عن الجمالي البيان من تقدم ما حسبعلى  انسان

 .اعادتهالى  حاجة فال المنافرات في

 : فنقول مالندو العتذار ثم (يةبالشکا) يختص ما بيانه ينبغي الذي انماو

 رارالض هو»:  الجور حقيقةو .الجورو الظلم من ال الشکاية تصح ل

 .«وارادة بقصد للشرع المخالفة سبيلعلى  بالغير

 غيرو المکتوبة الشريعة من أعم هو ما (الشرع) من المفصودو

 وليةالدو يةنالمد القوانينو اإللهية المنزلة الحکام مثل المکتوبةو المکتوبة

 کانو بعينها أمة آراء أو العقالء آراء عليها تطابق ما المکتوبة غيرو

 .ذلک نحو او عشيرته او قطره آراء أو منها المعتدي

 من هي الباقيو المطلقة المشهورات هي الجميع آراء عليها تطابق فما

 في العراق عرب باصطالح (النهوة) الخيرة مثالو .الخاصة المشهورات

 مکتوبة غير شريعة منهم المتحصرين غير عند فانها الخيرة ورالعص

 اذا فالجنبي اجنبي من عمه ابنة نزوج منع في الحق للرجل ان وهي

 غاصبا جائرا عرفهم في عدِّوه اذنهو عمها ابن رخصة دون من تزوجها

 ميةالسال المکتوبة الشريعة في يعد العرف هذا کان انو .دمه يهدر قدو

 .الظالم الجائر هو (الناهي) انو وجورا ظلما غيرهاو

 ان اما ثم النفس أو العرض أو المال في تقع أن اما (للشرع المحالفة) ثم

 اجتماعية جماعةعلى  تقع أو معينين اشخاص او شخصعلى  تکون

 .العشيرةو المةو الوطنو کالدولة

 بواعتهو الجور معني يعرف أن المشتکي للخطيب فينبغي هذاعلى و

 نع يکون متيو صعوبته أو سهولته تقتضي التي السباب هي ماو بهاسباو

 من تطلب واسعة ابحاث فيها هذه کلو .کذلک يکون کيفو قصدو ارادة

 .المطولت

 عدفو المشتکي المتظلم ذکره مما التنصل فحقيقته (االعتذار) اماو

 : أمرين بأحد يقع وهو. تظلمه
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 .رأسا الظلم وقوع انکارـ  1

 لالفعا من کثيرا فان وجورا ظلما يکون وجهعلى  وقوعه انکارـ  2

 لقصدا جهة من اما والعتبار بالوجوه قبيحة ظلماو حسنة عدل تقع انما

 ماک المکتوبة غير الشريعة مع المکتوبة الشريعة اختالف جهة من اماو

 (.بالنهوة) مثلناه

 .ااراستغف يسمي قدو .بالظلم العترافو القرار فهو (الندم) اماو

 مةغرا من يلزم ما باسقاط التفضلو العقوبة عن العفو يلتمس بأن ذلکو

 .شرحها يطول أساليب العتذارو لالستغفارو .نحوهاو

 ـ 4ـ 

 بالمشاورات المتعلقة االنواع

 ماهو فعلعلى  الجمهور اقناع المشاورة في الخطيب غاية کانت لما

 يضرهم ماو شرورالو المساويء عن القالعو مصلحتهم فيهو لهم خير

 له ام او الشرورو الخيرات من اختيارهم تحت يقع عما ال يبحث أل ناسب

 .اختيارهم عن خارجا نفسه في کان انو باختيارهم مساس

 باختيار ليس ضررهاو سوءها فان مثال السبخة کالرض الثاني هذاو

 نبأ باختيارهم مساس لها يکون أن يمکن ولکن افعالهم من ول المزارعين

 في يدخلو بذلک الخطيب يوصي ان فيمکن مثال فيها الزراعة يجتنبوا

 .غرضه

 شاورللم فليس أصال به مساس له ليس ماو اختيارهم تحت يقع ل ما أما

 .له يتعرض أن

 : رئيسين قسمينعلى  بالمشاورات تتعلق التي النواعو

 اربعه هيو العظام باالمور يتعلق ما (االول القسم)

 امو واردتهاو الدولة صادرات نحو من (العامة المالية االمور)ـ  1

 على يطلع ان ينبغي فيها فالخطيب. مصروفاتهاو المة دخل في يتعلق

 تخصها التي القوانين
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 .نقصها أو الثروة زيادة في دخل له ماو الماليةو التجارية العلومعلى و

 نينالقوا معرفة عن يستغني ال فيه فالخطيب (.السلمو الحرب)ـ  2

 عالطال مع قيادتهاو الجيوش تنظيم واصول الحربية والعلوم العسکرية

 ةالالزم الوسائلو اخمادهاو نشوبها سرو الوقائعو الحروب تأريخعلى 

. لهزيمةا من النجاة من به يتمکن وما النصر به يتحقق ماو الدفاعو للهجوم

 ماو دالجنو نفوس في الحميةو الغيرة يثير بما عارفا يکون ان ينبغي کما

 سبيل في الموت عليهم يهونو هممهم يشحذو عزائمهم يثبتو يشجعهم

 لعداءا نفوس في يثير بما عارفا يکون انو .لجلها يحاربون التي الغاية

 نحوو الهزيمة توقعو النصر من اليأسو الهمة وضعف الرهبةو الخوف

 (.االعصاب بحرب) الجديد الصطالح في يسمي مما ذلک

 يبالخط يستغني ول تخصها التي العلومو (.المدنعلى  فظةالمحا)ـ  3

 اجهتحت ماو الشوارع تنظيمو المسحو البناء هندسة علوم هي معرفتها عن

 .کذل نحوو نظافتهاو طرقها تعبيدو تنويرهاو مياهها مجاري في البلدة

 وأ مدنية أو دينية من السننو کالشرايع (العامة االجتماعيات)ـ  4

 عارفا يکون ان للخطيب ينبغي مثال الدينية المصلحة ففي. سياسية

 العقائد بأصول ملما تأريخهاعلى  مطلعا آلثارها حافظا السماوية بالشرويعة

 .الشريعة تلک فروعو

 راخبي يکون ان فينبغي نحوها أو سياسية غاية في خطيبا کان لو أما

. لباتتقو حوادثو تأريخ من يکتنفها ماو علومو قوانين من يخصها بما

 حتاجي الخالقيو بأمورها الخبرةو السياسية العلومالى  يحتاج فالسياسي

 .ةالمدنيو الشرعية القوانينالى  المحاميو الحاکمو الخالق علمالى 

 مريد سيما ل الجتماعية المور في الخطيب ان الجمالعلى و

 آلخرينا الخطباء امهرو اعلم يکون أن فيه يلزم دولة أو سنةعلى  المحافظة

 أدق من الجمهور مع موقفه لن مصالحهمو الجمهور بنفسيات أعرفو

 .أصعبهاو الواقف

 الخطابة أبواب أخطر من العمومعلى  المشاورة باب الباب هذا بل

 .سبابال لتفه الجمهور نظر في السياسيو الديني الرجل يسقط فقد أشقهاو

 شاهدنا کمو
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 القمة في هو بينما لفرقة دينيا عامرج أو قطر مرشد أو دولة رئيس سمعناو

 لخطأة محطما الرفيع برجه من وضحاها عشية بين يهوي به اذا عظمته من

 الجمهور فاتهمه الصالح فيه معتقدا قاله أو فعله لمر أو ارتکبها صغيرة

 .الضررو الفساد رآه أو عمله فيما ظنوا أو الخطل أو بالخيانة

 قتوالى  عنه التعبير تأجيل او رأيه کتمانعلى  له صبر ل الجمهورو

 نالبرها هميف ول المماشاةو المداهنةو المداراةو المجاملة يعرف ل کما اخر

 .يفنبه السيف أو تسکته القوة ال حينئذ الدليلو

* * * 

 ل معرفة من الجتماعيات باب في للخطيب ينبغي ما کل انحصرو هذا

 .اليه أشرنا ما کفيو المختصر هذا يسعه

 تعلقي ما کل معرفة بعد له يلزم ما أهم من العمومعلى  انه هنا دنزيو

 همأو .النفس علمو الجتماع علمعلى  مطلعا يکون ان به المختص بفرعه

 له المستمعين الجماهير نفسيات تشخيصو تطبيقهما في الخبرة ذلک من

 نضمةم تجاربهم من الستفادةو الرؤساءو القادة من سبقه من تأريخ معرفةو

 اأشرن التي الشخصية المواهب کله ذلک من أهمو .الشخصية تجاربهى ال

 علوم سيدر لم هوو العلماء اعلم يبز موهوب خطيب من کم فانه سابقا اليها

 ماو اعالجتم ذلک يقتضيه ما معرفةالى  فطرتهو ذکاوه يسوقه اذ الجتماع

 .بأسلوبه يسخرهو ببيانه يسخرهو عليه يهيمن ان فيستطيع يتطلبه

* * * 

 الجزئيه بالمور يتعلق ما:  الرئيسي (الثاني القسم)

 هافي يتبع انماو ضبطها يمکن ل فلذلک معدودة ول محدودة غير هيو

 طلب هو عام واحد شيء في تشترک أنها غير. فطنتهو الخطيب نباهة

 : يعرف ان للخطيب ينبغي عامة جهة من فلذلک الحال صالح

 استجماع النسان في انه يقال نا مثل الحال صالح معني (اوال)

 الفضائل
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 في السعادة بها التي المنافعو الخيراتعلى  أوالحصول الجسميةو النفسية

 القلوب محبة مع الشهوات اشباعو الملذاتعلى  الحصول أو واآلخرة الدنيا

 حسبعلى  هکذاو ... الغيبة في عليه الثناءو الحضور في الناس واحترام

 .النسان حال صالح معني في ظارالنو اآلراء اختالف

 النفس فضيلة مثل الحال صالح يتحقق بها التي المور (ثانيا)و

 قوةو بالصحة البدن فضيلة مثلو تقدم مما ونحوها والخالق بالحکمة

 الذکر نباهةو الصل طهارة مثلو البنية اعتدالو الجمالو العضالت

 نحوو الحظ وحسن رالنصاو التباع کثرةو الثروةو الشرفو الکرامةو

 .ذلک

 الوسائل أحسنو واحدة واحدة المور هذه اکتساب طرق (ثالثا)و

 تحصل المعرفةو الحکمة ان يعرف ان مثل. عليها الحصول في اسهلهاو

 ةالصح انو الدنيا مغريات عن التجردو هلل الخالصو والتحصيل بالجد

 او عةبالزرا تحصل الثروة وان المأکولت تنظيمو بالرياضة تحصل

 .هکذاو ... الصناعة أو التجارة

 لهالوسائ المعينةو الخيرات تلک تحصيل في النافعة المور (رابعا)و

 .ةالمانو الصدقو الملذات من بکثير التضحيةو الفرص انتهازو کالسعي

 اللهوو اللذة ايثارو الکسلو الراحةالى  کالرکون الضارة المور بعکسهاو

 .ذلک نحوو البطالةو

 تتحقق شيء بأيو النفعو الخيرات من الفضل هو ما (اخامس)و

 خير ئمالداو الشمول في دونه هو مما أفضل الشامل العم ان مثل الفضلية

 آخر انفع يستتبع ماو اقل هو مما أحسن نفعا أکثر هو ماو الدائم غير من

 .هکذاو ... يستتبع ل مما انفع

* * * 

 عأنوا وهناک الثالثة خطابةال باصناف المتعلقة النواع جملة هذه

 تعلقي ماو لالستدراجات يعد ما کأنواع عليها الکالم يطول مشترکة أخري

 .اختصارا عنها أضربنا المور بامکان

* * * 
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 التوابع الثالث المبحث

 ـ 1ـ 

 تمهيد

 نم العوان أقسام هناک ذکرناو العوانو العمود معني 372 ص تقدم

 کان ذلک کلو .العمود نفس عن خارجة يه التي الستدراجاتو الشهادة

 .الخطابة اجزاء من

 تابعةو لها مزينة عنها خارجة أمور الخطاية اجزاء وراء هناکو

 ولق لقبول المستمعين تهيئة في التأثير من مالها باعتبار لها متممةو

 فلذلک. الخطابةو القول بنفس کلها ترتبط الجمالعلى  هيو .الخطيب

 (.التزيينات)و (التحسينات) أيضا سميتو (بالتوابع) تسمي

 ظمهابن يتعلق ما (2) اللفاظ بنفس يتعلق ما (1):  أنواع ثالثة هيو

 مالقسا هذهالى  نشير نحنو .بالوجوه بالخذ يتعلق ما (3) ترتيبهاو

 : فنقول الترتيب هذا حسبعلى  نوضحهاو

 ـ 2ـ 

 االلفاظ حال

 نبغيي التيو مرکبا أو کان مفردا اللفظ بهيئة يتعلق ما منها المرادو

 : اآلتية المور أهمهاو .يراعيها ان للخطيب

 لغة في الصرفيةو النحوية للقواعد مطابقة اللفاظ تکون انـ  1

 .عينالمستم نفوس في أثره يسقطو الخطاب يشوه الغلطو اللحن فان الخطيب

 تشتمل ل بأن صادقة صحيحة معانيها جهة من اللفاظ تکون انـ  2

 .الکذب عليها الظاهر المبالغاتعلى  مثال
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 عن تخرج وجهعلى  بها متکلفا ول السلوب رکيکة تکون ألـ  3

 أسلوبها يکون ان ينبغي بل الجمهورو العامة لمخاطبة تصلح التي المحاورة

 درجة تبلغ ول العامي السلوب رکاکة عن به ترتفع نحوعلى  معتدل

 .الجمهور به فعينت ل الذي الخاصة محاورة أسلوب

 .مخلِّ  نقصان ول فضولو زيادة بال معناها في وافية تکون انـ  4

 وأ ارتباطهاو الجمل نظام يفکک الذي الحشو من خالية تکون انـ  5

 .فهمه صعوبةو الکالم اغالق يوجب

 کان انو معني من اکثر احتمالو اليهامو البهام فيها يتجنب انـ  6

 أل يريدون الذين الکهان من يحسنو الشعري الکالم في يحسن قد مما ذلک

 انک اذا ال الخطيب من ذلک يحسن ل ولکنه. تنبؤاتهم في کذبهم يظهر

 .التصريح مسؤولية من الفرار عليه موقفه يقضي حينما سياسيا

 يخل قد اإليجاز لن والطناب اليجاز في معتدلة تکون انـ  7

 يکون فقد ذلک في تختلف الحالتو .الملل يورث التطويلو بالمعني

 في يحسن المعرفةو الذکاء من حالعلى  اکثرهم أو کلهم المستمعون

 ويلالتهو التکرارو التأکيد يستدعي المطلوب يکون قدو اإليجاز خطابهم

 بل ينبغي حال کل وعلي. الذکياء المستمعين مع حتي التطويل فيحسن

 اداير کذلکو .واقعالم جميع في فيه فائدة ل الذي التکرار تجنب يجب

 .منه الکثار يحسن ل المترادفة اللفاظ

 ومن ةالمتداول غيرو الوحشيةو الغريبة اللفاظ من خالية تکون انـ  8

الى  اضطر فلو الفحشية کاللفاظ المستمعون منها يسمئز التي التعبيرات

 .الکنايات بدلها فليستعمل معانيها عن التعبير

 زاتوالمجا والستعارات البديعية لمحسناتاعلى  مشتملة تکون انـ  9

 بيتهجاذو الکالم طراوة في الکبير الثر لها کلها هذه فان التشبيهاتو

 .حالوتهو

 عن تخلو ل نحوهاو المحسناتو الستعارات ان يعلم أن يجب ولکن

 غرابة
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 أن ينبغيو العتدال حد عن بها الخروج ينبغي فال الناس فهمعلى  بعدو

على  مطبوع هو ما منها يفضلو العامة طبعالى  القرب فيها يراعي

 فان الصدقاء مجالس في بالغرباء نشبهها ان يحسنو .به المتکلف المتصنع

 في انقباضاو ضيقا يؤثروا ان بد ل ولکنهم فائدة من يخلو ل حضورهم

 .الصدقاء نفوس

 هنا الوزن معنيو .المقاطيع موزونة مزدوجة الجمل تکون انـ  10

 هيو اآلتية الوجوهعلى  معادلتها بل الشعر في به المقصور الوزن سلي

 : متصاعدة متفاوتة انحاءعلى 

 کانت انو القصرو الطول في متقاربة الجمل مقاطيع تکون انـ  أ

 بةالهي تکون الصمت بکثرة»:  قوله مثل متساوية غير کلماتهاو حروفها

 .«المواصلون يکثر بالنصفةو

 ريمةک وراثة العلم»:  نحو متساوية المقاطيع ماتکل عدد يکون انـ  ب

 «.مجددة حلل واآلداب

 حروفهاو متشابهة تساويهاالى  بالضافة الکلمات تکون انـ  ج

 في طبعال يکون ما واقوي اوائله في التصنع يکون ما أقوي»:  نحو متعاولة

 «.أواخره

 بطل»:  نحو متعادلة عدمهو المد في ذلک مع المقاطيع تکون انـ  د

 تعادل فالفکار «العمال انفع الفضيلة وکسب الفکار افضل العادة

 .المد في األعمال

 کانت لو کما متشابهة المقاطيع من الخيرة الحروف تکون انـ  هـ

 .«صراعة الذل الصبرعليو قناعة الفقرعلى  الصبر»:  نحو مسجعة

 ادز ما اأم ثالث أو مثني متعادلة تکون ان الجمل في الوزان أحسنو

 .تالممقو التکلف من يکونو يستساع ل قد بل کثيرا يحسن فال ذلکعلى 

 ـ 3ـ 

 الخطابية االقوال ترتيبو نظم

 أن بد ل خطابي غير أو خطابيا مطلوب ايضاحعلى  يشتمل کالم کل

 من يتألف
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 تقديم يقتضي الطبيعي النظمو .عليها الدليلو الدعوي هما اساسين جزءين

 يرجع أمر هذاو العکس القناع مصلحة تقتضي وقد ليلالدعلى  الدعوي

 .المتکلم نفسالى  تقديره

 ينکذالى  بالضافة الغلبعلى  لها فالمناسب الخطابية القوال اما

 صاقتصاو تصدير:  أخري أمور ثالثةعلى  تشتمل أن الساسيين الجزءين

 : بالختصار نبينها نحنو .خاتمةو

 نزلةبم ليکون له مقدمةو الکالم امام ضعيو ما هوو (.التصدير) الول

 ستمعينالم اعداد منه الفائدةو للخطيب المقصود بالغرض اليذانو الشارة

 وعالشر قبل المؤذن تنحنح يشبه هوو .الغرض نحو التوجهالى  تهيئتهمو

 فتل منه يراد بال ذي امر کل کذلکو .الغناء ابتداء في المغني ترنمو

 .به مؤذن بشيء يرهتصد ينبغي اليه النظار

 له ملوحاو بالمقصود مشعرا التصدير يکون ان الخطابة في الحسنو

 ولجل .المقصود الغرض لتقبل المستمعين تهيئة لفائدة به يؤتي انما لنه

 يهعل الحسينعلى  بالصالة خطاباتهم الحسيني المنبر خطباء يفتتح هذا

 سالمبالو نحوهاو ملةبالبس رسائلهم الکتاب يفتتحو .له التظلمو السالم

 دعن المألوف هو کما بالمراد يشعر قد بماو اليه المرسلالى  الشوقو

 .المتقدمة العصور في الرسائل اصحاب

 ان همن بد ل مما التصدير ان رأي اذا الکاتب أو للخطيب ينبغي ولکن

 : أمرين فيه يالحظ

 مثال تييأ کأن سخطهم يثير أو المخاطبين ينفر بما خطابه يفتتح ألـ  1

 يشعر ما أو السرورو الفرحو التهنئة موضع في بالتشاؤم يشعر بما

على  بتعاظمه يشعر بما يعبر أو الحزنو التعزية موضع في بالسرور

 .ذلک نحوو المخاطبين

 ةمفهم بعبارة يورده ان بشرط المکان جهد الختصار يحاول انـ  2

 قبل الغرض عليه ينتقضف المخاطبين يضجر التصدير في الطالة فان متينة

 الى الوصول
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 يذم أن أراد لو کما الطالةعلى  يتوقف لهم استدراجه کان اذا ال مطلوبه

 .رأيه او نفسهعلى  يثني او فعال او خصما

 لکالمبا الطالته أو المألوف المکرر بالکالم التصدير ان حال کلعلى و

 راکث العجزى عل هوو الکتابو الخطباء بعض يصنعه ما اشنع من الفارغ

 يرالتصد يترک ان العتذار في الفضل ان کما المقدرةعلى  دليال منه

 .لدفاعاو الجواب من التهربو التعلل يريد بانه الظن يثير قد لنه. اصال

 بالمطلوب التصديقعلى  بيانا يذکر ما هوو (االقتصاص) الثاني

 ناعالقلى ع يعين ما أروع من القصة فان تؤيده صغيرة بقصة له شارحاو

 دعن سيما ل عليه الدلة أقوي من کأنهاو الذهانالى  الغرض يقربو

 يستعين برأسه قائما فناو أدبا   الخيرة العصور في القصة اصبحتو .العامة

 الخيال نعص من کانت انو اقناعهمو العامة لتلقين الحديثة الفکار دعاة بها

 ذلکو .بها فيلتذ القصةى ال الستماع شهوة النسان طبيعة في ان السرو

 داشاه يعتبرها وقد غرائزه من ذلک لغير أو الطالع حب غريزة لشباع

 .ناجحة تجربة باعتبارها دليالو

 ريدي ما بيان في يشرع ان ينبغي القتصاص بعد الکاتب أو الخطيب ثم

 .به الجمهور اقناع

 ؤذني بماو فيه الکالم سبق ما بملخص يأتي ان هيو (الخاتمة) الثالث

 .مألوف هو حسبما نحوهماو تحيةو دعاء من المخاطبين بوداع

 ماسي ل له تحسينو للقول تزيين فيها کالتصدير الخاتمة ان شک ول

 .المکاتباتو الرسائل في

 ـ 4ـ 

 بالوجوه االخذ

 حاله عن معبرة بأمور الخطيب تظاهر بالوجوه بالخذ المقصود

 أحوالهو الخطيب ذات عن ةخارج تکون وجهعلى  المستمع في مؤثرةو

 الفاظه نفس عن خارجةو
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 ورياء نفاقا المر هذا يسمي لذلکو .حيلةو بصناعة تکونو أحوالهاو

 النفاق کلمة تعطيه قد کما حقيقة له تکون أل يجب أنه به المقصود ليسو

 .الرياءو

 لفظهو الخطيب ذات عن الخارجة المور من فرضه مع المر هذاو

 : نوعينعلى  لذلک فهو دهمابأح تعلق له فهو

 ةکيفيو اللفظ اداء هيئة يخص ما به المقصودو بلفظه يتعلق ماـ  1

 باصوات ألفاظه يؤدي ان يستطيع من الناجح الخطيب فان به النطق

 مناسبةو به يتظاهر ان يريد الذي أو عنده النفسي لالنفعال مناسبة ونبرات

 غماتبن يلقيها انو فعالتان من المخاطبين نفوس في يحدثه ان يريد لما

 عند هصوت فيرفع:  للمخاطبين افهامه يريد الذي المعنيو لمقصوده مناسبة

 مرة به يسرعو اللين موضع عند يخفضهو مثال الغضبو الشدة موضوع

 حسب هکذاو ... أخري مفرحةو مرة محزنة بنغمةو أخري يتأنيو

 .المقاصد وحسب النفسية النفعالت

 وطةمضب قواعد لها ليس أمور هذه ان الستدراجات في سابقا قلنا قدو

 صقلت عباده من يشاء من تعالي هللا يمنحها موهبة من تنشأ هي بل ثابتة

 .التجربةو بالمران

 نفس في يجيش عما معبرا اللقاء يکون ان ينبغي حال کل ىوعل

 دثهيح أن يريد عما معبراو يتکلفها أو نفسية حالتو مشاعر من الخطيب

 مقاصده عن أيضا معبرا يکون ان ينبغي کما المخاطبين وسنف في

 نفسها يتلق قدو استفهام بلهجة تلقي قد واحدة جملة فان الکالمية اغراضهو

 يحصل والفرق اللفاظ نفس في تغيير أي احداث دون من خبر بلهجة

 .اللهجةو بالنغمة

 شرط نبراتهو نغماتهو بلهجاته المعبر الکالم تأديةعلى  القدرة هذهو

 المستمعين بارواح يمتزج ان يستطيع بذلک اذ الخطيب لنجاح اساس

 لو نفعالتهما يثير ل الجامد الکالم القاءو .اليه ويجذبهم العواطف يبادلهمو

 .مزعجا ممال العکسعلى  يکون بل عقولهم ول قلوبهم له تتفتح

 هيئتهو المستمعين عند معرفته يخص ما هوو بالخطيب يتعلق ماـ  2

 منظرهو
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 هوو .الستدراجات في بعضه ذکر تقدم قدو .مقبول قوله ليکون الخارجي

 : ـ فعليو قولي وجهينعلى 

 ما أو خصمه نقصان اظهارو رأيهعلى  أوعلى  الثناء فمثل القولي أما

 .بقوله والثقة به الخير اعتقاد يقتضي ما تقريرو اليه يذهب

 لها الخطيب مشاهدة فان برکالمن مرتفععلى  الصعود فمثل الفعلي اماو

 ارهبافک النطباعو کالمه تسلسل مالحقةو اليه الصغاء في الثر اکبر

 انف لمثله مقبول لباسو جذاب بمنظر الظهور مثلو .النفسية انفعالتهو

 العينو باليد الشارات مثلو .المخاطبين نفوس في البالغ أثره أيضا لذلک

 عن تعبر هذه کل فان مالمحهو الوجه تقاطيعو البدن وحرکات الرأسو

 اهکذو .مواضعها في يضعها اي الخطيب أحسن اذا المقاصدو النفعالت

 في اليه أشرنا ما نحوعلى  السامعين مشاعرعلى  تأثير له فعل کل

 .الستدراجات

 المنطقي المعقول الکالم نفس من الستعدراجاتالى  أطوع العوامو

 اسدف کان انو نفوسهمعلى  يسيطر شفالمتق المتزهد أن تجد السبب لهذاو

 .التصرفات سيء او القول مرضي غير أو العقيدة

* * * 

 خطيبال به يستعين الذي بالوجوه الخذ باب من يجعل ان ينبغي انه ثم

 طفالعواعلى  التأثير في آکد سيأتي کما فانه (الشعر) هو التأثيرعلى 

 به مزجفي بالشعر ستعانةال الخطيب تفوت ان ينبغي فال. القلوب في وامکن

 انک ما سيما ول منه والحکم المثال سيما ل خطابه به يلطفو کالمه

 .معروفين لشعراء مشهورا

 : الشعر صناعة عن الکالم اآلتي البحث في سيأتيو
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لُ  ابع الفَص   الر 

 الشعر صناعة
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 تمهيد

 رضالغو .اختالفهاعلى  المم جميع تستعملها لفظية صناعة الشعر ان

 أو جوابتها سرور من:  عواطفها لثارة النفوسعلى  التأثير منه الصلي

 رأم تهويل أو وجبن خوف أو حقدو غضب أو شجاعةو اقدام او تألمو حزن

 .النفس انفعالت من ذلک نحو او توهينهو شيء تحقير أو تعظيمهو

 رهامشاعو النفوس انفعالت في المؤثر الشعري للکالم المقوم الرکنو

 لکذ في الول الثر التصويرو للتخييل اذ تصويرو تخييل فيه کوني أن

 المادة علواج اليونانيين من المناطقة قدماء ان:  قيل فلذلک بيانه سيأتي کما

 .افيةق ول وزنا فيه يعتبروا ولم فقط المتخيالت القضايا للشعر المقومة

 فقد الترکو کالفرس بهم ارتبطت أخري أمم تبعتهمو العرب أما

 اعتبرواو العروضيين عند المعروف المخصوص الوزن الشعر في اعتبروا

 في مممال هذه اختلف انو القافية علم في معروفة هي ماعلى  القافية أيضا

على  اشتمل انو شعرا يسمونه فال قانيةو وزن له ليس ما اما. خصوصياتها

 .المخيالت القضايا

 اليونانيين ان شفاال منطق في الرئيس الشيخ به صرح الذي ولکن

 الوزان اسماء ذکر أنه حتي الشعر في الوزن يعتبرون کانوا کالعرب

 .عندهم

 النفس انفعالتو التخييل في الثر اعظم فإن يکون ان يجب هکذاو

 موسيقيال قيمة ماو يحفزهو الشعور يلهب ما الموسيقيو النغمة من فيه لن

 وان ذلک في کالوزن يةالقاف بل. منظم مخصوص وزنعلى  بالتوقيع ال

 .الدرجة في بعده جاءت
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 يفعله ل ما النفوس في يفعل المقفي الموزون الشعر ان الواضح منو

 عند مألوفا صار الوزن اذ العادة بسبب الفرق هذا کان سواء المنثور الکالم

 کان الصحعلى  أم ؛ طبيعي غير ثان ذوق لديهم تربِّيو شبههمو العرب

 بال المنظمة بالموسيقي کتأثرها بالغريزة القافيةو الوزنب النفس تأثير بسبب

 تشحذهاو تقويها بل الذواقو الغرائز تخلق أن شأنها ليس العادةو .فرق

 .تنميهاو

 وزن له يکون ان بدون جمله المعادلة المزدوجو المقفي الکالم حتي بل

 ابةخطال توابع في عليه الکالم سبق کما يهزهاو النفوسعلى  وقع له شعري

 القرون فتهأل الذي النحوعلى  به متکلفا يبدو الذي التسجيع في المبالغة نعم

 .تأثيرهو رونقه الکالم افقدت الخيرة السالمية

 اتهمقومو الشعر اجزاء من يعتبرا ان يجب القافيةو فالوزن هذاعلى و

 کلو خييلالت هو الشعر من يهمه انما المنطقي دام ما توابعهو محسناته لمن

 ان هذاعلى  يصحو .غرضه في أدخل کان تصويراو تأثيرا أقوي کان ام

 اما. ابةالخط في ذکرناها التي نظير (االعوان) قبيل من القافيةو الوزن يعد

 عمود الى الخطابة اجزاء تنقسم فکما المخيالت القضايا نفس فهو (العمود)

 .الشعر فکذلک أعوانو

 ل ييلالتخو التصويرعلى  شتملي لم اذا المقفي المنظوم الکالم ان نعم

 العلمية لالمسائ في المنظوم يسمي أن ينبغي فال المناطقة عند الشعر من يعد

 شعرا ييسم قدو .صورة به شبيها کان انو شعرا مثال المجردة التأريخية أو

 .المستعربين عند بالصح أو العرب عند

 فال قافيةالو وزنال اعتبرنا عندما أنا الصدد هذا في يعلم ان ينبغي مماو

 هما ماعلى  فيهما العرب عادة عليه جرت ما خصوص بذلک نقصد

 يقاعإو جرس لها تفاعيل له ما کل بل القافيةو العروض علمي في مذکوران

 الموشحات) مثل مکررة قوافي له ماو «البنود» مثل لوو النفس في

 .الشعر عداد في يدخل فانه (الرباعياتو

 أيضا شعر فهو العصر هذا في عليه مصطلحال (المنثور الشعر) اما

 فقد دفق اليونان مناطقة مصطلح انه عند قيل الذي المطلق بالمعني ولکنه

 .اجزائه من جزءا  و ارکانه من رکنا
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 للکالم الشعرية القيمة يضعف القافيةو الوزن اهمال ان النصافو

 اذا عليه الشعر اسم اطالق جاز انو النفوس في التخييلي أثره يضعفو

 .تخييلية قضاياه کانت

 الشعر تعريف

ف ان ينبغي اشرح من تقدم ماعلى و  : يأتي بما الشعر نعرِّ

 «.مقفاة متساوية موزونة أقوال من مؤلف مخيل کالم انه»

 البيات تساوبين دون من الوزن مجرد لن (متساوية):  قناو

. تأثيره فقدفي النظام مزية يفقد اذ التأثير ذلک له يکون ل فيه مصارعهاو

 لنفوسا انفعال في الثر له الذي هو متساوية تفعيالتعلى  الوزن فتکرار

 فائدته

 عند النفوس لثارة ذلکو الجتماعية حياتنا في کبيرا نفعا للشعر ان

 يتعلق فيما النسان مقاصد في المنافع من کثير لتحصيل هياجها في الحاجة

 أو ياسيةس أو دينية من:  العامة المسائل في احساساتهاو النفوس بانفعالت

 في فوائده أهم تلخيص يمکنو .الفردية الشخصية المور في أو اجتماعية

 : اآلتية المور

 .الحروب في الجند حماس اثارةـ  1

 طفهعوا اثارة أو سياسية او دينية لعقيدة الجماهير حماس اثارةـ  2

 .اقتصادية أو فکرية ثورةالى  لتوجيهه

 .ءالهجاو بالذم الخصوم تحقيرو الثناءو بالمدح زعماءال تأييدـ  3

 الطرب لمحض البتهاجو السرور بعثو الطربو اللذة هياجـ  4

 .الغناء مجالس في کما السرورو

 .العزاء مجالس في کما التألمو التوجعو البکاءو الحزن اهاجةـ  5

 .لالغزو کالتشبيب الجنسية الشهوة أو الحبيبالى  الشوق اهاجةـ  6

 النفس تهذيب أو الشهوات اخمادو المنکرات فعل عن التعاظـ  7

 .اآلدابو المواعظو کالحکم الخيرات فعلعلى  ترويضهاو



402 
 

 : النفوسعلى  تأثيره في السبب

 لسببا عن (االول):  شيئين عن نسأل أن يبقي الفوائد تلک معرفة بعدو

 يکون ابماذ (انيالث)و .النفعالت تلک لثارة النفسعلى  الشعر تأثير في

 مخيال؟ أي شعرا الشعر

 : نقول ان الول السؤالعلى  الجوابو

 ابالسب أهم من انه البديهي من التخييلو التخييل قوامه الشعر ان

 لما يلالتمثو المحاکاةو التصوير اساسه التخييل لن النفوسعلى  المؤثرة

 ليس ما النفوس في الوقع من له التصويرو معني عن التعبير من يراد

 شاهدةم بين عظيم الفرق فان تصويره عن مجردا مناه بأداء الواقع لحکاية

 رآخ بشيء بمحاکاته أو بالصورة تمثيله مشاهدة بينو واقعه في الشيء

 حوترتا به ذفتلت التخييلو التعجب النفس في يثير التمثيلو التصوير اذ. يمثله

 لکذ تمثيلهاو ويرهاتص قبل الممثلةو المصورة الحوادث لواقع وليس له

 .النسان شاهدها لو الرتياحو اللذة من الثر

 ةحرک او انشاد أو قول أو مشية في غيرهم يحاکون فيمن ذلک اعتبرو

 لکذ يحصل ل انه مع ضحکنا او لذتناو اعجابنا يثير فانه ذلک نحو او

 ذلک رس ماو .واقعهم في المحکيين نفس شاهدنا لو بعضه ول النفسي الثر

 .المحاکاة في التصويرو التخييل لا

 منو .سالنف في أثرا أبلغ کان معبرا دقيقا التصوير کان کلما هذاعلى و

 قبالاو نجاحها سر هوو النفوسعلى  المؤثرات اعظم من السينما کانت هنا

 يراد تيال الشياء دقائق عن تمثيلها براعةو تعبيرها لدقة عليها الجمهور

 .حکايتها

 رهبتصوي لنه الباب هذا من النفوس في الشعر تأثير ان : الخالصةو

 ماحسب به تتأثرو النفس به فتلتذ والتخييل الستغرابو العجاب يثير

 يرسم الذي الفنان کالمصور الشاعر ان:  قالوا لذاو .التأثير من يقتضيه

 .المعبرة الصور بريشته

 يرتصو همن الغرض الجميلة الفنون من العر ان:  حينئذ نقول ان حقو

 صويرت ولکنه الناس مشاعر في مؤثرا يکون عنها التعبير المراد المعاني

 .باللفاظ
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 شعرا الشعر بكون بماذا

 الشعر يکون بماذا:  فنقول الثاني السؤالالى  فلنعد تقدم ما عرفت اذا

 يف اليه ألمعنا کما الشعر في التصوير ان:  الجوابو مخيال؟ أي شعرا

 : اشياء بثالثة يحصل التمهيد

 فسالن أحوال من حال عن التعبير في شأنا وزن لکل فان (الوزن)ـ  1

 انالوز بعض فمثال النفس في انفعال يوجب السبب لهذاو له محاکاتهو

 يناسب بعضهاو الهدوءو الوقار يقتضي بعضهاو الخفةو الطيش يوجب

 .السرورو الفرح يناسب بعضهاو الشجيو الحزن

 لالتخيي يثير موسيقية ايقاعات من له ما ببحس حال کلعلى  فالوزن

 لحنب الوزن ادي اذاو .النسان في غريزي أمر هذاو .النفوس في اللذةو

 ل النفس في تأثيرا أشدو ايقاعا أکثر کان جميل صوت مع تناسبه نغمةو

 ثالم الغليظة فالنغمة:  حال عن تعبيرا ايضا صوتية نغمة لکل ان سيما

 النغمةو الشوق هيجانو السرور عن الرقيقة النغمةو الغضب عن تعبر

 يف الشعر أثر تضاعف الوزنالى  النغمة انضمت فاذا. الحزن عن الشجية

 بلحن دهانشا باختالف الشعر تأثير في الکثير الختالف تجد لذلکو التخييل

الى  يبلغ قد حتي النشاد طريقو اللحان طرق باختالفو لحن بغيرو

 .عاصفة عنيفة عاطفة يرفيث الطربو النشوة درجة

 مةنغ أيضا حرف لکل فان نفسها اللفاظ يعني القول من المسموعـ  2

 أحوال عن التعبير في الختالف ذلک لها تراکيبها ان کما حال عن تعبيراو

 ألفاظو رقيقة عذبة ألفاظ مثال فهناک فيها التأثير في الختالفو النفس

 .متوسطة ألفاظو السمععلى  ثقيلة غليظة

 کأن جوهره جهة من اما التخييل في تأثيرا ايضا المسموع اللفظ ان ثم

 مذکورةال البديع أنواع في کما بترکيبه حيلة جهة من أو جزل فصيحا يکون

 .لبيانا علم في المذکورة نحوهاو التوريةو الستعارةو کالتشبيهو علمه في

 لقضاياا هيو للتخييل المفيدة الکالم معاني أي المخيل الکالم نفسـ  3
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 .منها يتألف التي مادتهو الشعر قوام في العمدة هي التي المخيالت

 يسمي أن حقو کامال الشعر کان الثالثة العناصر هذه اجتمعت واذا

 أو بالمرات أعليالى  قيمته تسموو الشعراء يتفاضل بهاو (.التام الشعر)

 : اتهمدرج تنزلو تعلوو الشعراء رتب تختلف بهاو .الحضيضالى  تهبط

 يکاد حتي النفوس في بتصرف ان فيستطيع معه يجري ول يجري فشاعر

 يستحق ل شاعرو الجماهيرعلى  التأثير ناحية من النبياء منزلة له تکون

 بينهماو للمستهزئين اضحوکة يکون يکاد حتي تحقرهو تصفعه ان ال

 .تحصي ل درجات

 أعذبه أكذبه

 اکذبه الشعر»:  فولهم يةالعرب اللغة شعراء عند المشهورات من

 الکذب انالى  ذهابا القول بهذا المحدثين الدباء بعض استخف قدو «اعذبه

 هي نماا للشعر القيمة انالى  مضافا مستملحا يکون فکيف الشياء اقبح من

 .ءالشي لواقع تصوير الکذب في فليس کاذبا کان فاذا المؤثر بالتصوير

 عن الخبار مجرد الکاذب لشعرا من المراد کان لو حق النقد هذاو

 انو يءش في الشعر من ليس تقدم کما الخبار هذا مثل ان غير. کذبا الواقع

 أن نفهم ان يجب ولکن. التخييلو بالتصوير الشعر انماو .صادقا کان

 اضافة ول تحوير بال الواقعة الحقيقة من له بما يکون تارة الواقع تصوير

 يکون هذا مثلو .تمثيله في حيلة او فيه مبالغة ول صورته لعي شيء

 .المطلوب اللتذاذ يوجب ول النفسعلى  التأثير ضعيف

 نتکو بأن بعد فيما نوضحه ماعلى  تخييلية بصورة يکون أخري تارةو

 ان مع بتقبيح أو بتحسين اما الفوترغرافية للصورة تصنع التي کالرتوش

 ةالکاريکاتوري ةکالصور أو فيها محفوظ الصورة ذي مالمح من الواقع

 عليها مايفيض مع له المميزة بمالمحه الشخص صورة تحکي التي

 أو حالته أو اخالقه بعض عن للتعبير تحريفات من خياله من المصور

 .ذلک نحو او افکاره

 ولکنه کاذب أخري جهة منو صادق جهة من التصوير أو التعبير فهذا

 ادالمر ان معناه ولکن. العجيب من هذاو .صادق هو کاذبا کونه عين في

 أي الجدي



405 
 

 التخييل نفس ان حين في صادق التخييل هذا من وجدِّا واقعا بيانه المقصود

 .کاذب الستعمالي المراد نسميه ان ينبغي الذي

 الصورة تصوير في نظيره تأمل المعني هذا لک ليتضحو

 الغضبعلى  يدل ما الصورةعلى  يضفي قد المصور فان الکاريکاتورية

 رةالصو لصاحب حقيقية هي ليستو المصور تخيلها مالمح من لکبرياءا أو

 لجديا المراد أما. کاذب استعمالي مراد هيو المصور تخيله الذي بالشکل

 لو صادقا يکون عنه التعبير فان متکبر أو غضوب الشخص أن بيان هوو

 کاذبال التخييل انما فاذن. متکبرا أو غضوبا أي کذلک واقعا الشخص کان

 .الجدي ل الستعمالي المراد في عوق

 التخييل فيه يأتي ما أکثر ان سيما ول الشعر في نقول کذلکو

 ليست مبالغةالو التقبيح او التحسين أو الذم او بالمدح کالمبالغة بالمبالغات

 دالمرا في کاذبة ولکنها کذلک واقعه کان اذا الجدي المراد في کذبا

 جديِّا   ادامر ليس هو دام ما المذموم القبيح الکذب من هذا ليسو .الستعمالي

 .حقيقة عنه الخبار يراد

 لدقة رتصوي فهذا الدقيقة بالشعرة الدقيق الخصر الشعراء يشبه قد مثال

 أي رةکالشع دقيق الخصر ان عن وجدِّا حقيقة الخبار به أريد فان. الخصر

لى ع يرتأث أي فيه ليسو سخيفو باطل کذب فهو ذلک هو الجدي المراد أن

 منه يالجدِّ  المراد ان الحقيقة في ولکن. شعرا يعد فال تخييل ول النفس

 ألوفالم الحد يتجاوز دقته في حسنه أن لبيان الدقيق للخصر صورة اعطاء

 قعالوا لن دقيق غير الخصر کان إذا کاذبا هذا يکون انماو الناس في

 کاذب فهو بالشعرة هالتشبي هوو الستعمالي المراد اما. الجدي المراد يخالف

 المراد کذل عن التعبيرالى  التوصل به المراد دام ما قبح ول فيه ضير ول

 .الخيالية الصورة بهذه الجدي

 تشبه قد خيالية وصورة مستغربا تخييال التعبير يکون هذا بمثلو

 .لغرابتها النفعال تثيرو النتباه فتجلب المحال

 تذاذال في أثرا أکثر تکون بعيدة غريبة الخيالية الصورة کانت کلماو

 المراد في الکذب في مغرقا کان کلما الشعر ان نقول لذاو .اعجابهاو النفس

 بذلک الستعمالي
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 ظنه کما ل (اعذبه اکذبه) معني وهذا عذوبة أکثر کان الکذب من المعني

 حقيقة کاذبا کان انو التخييل ان. على المعرفة في ثابتة ل قدم ل من بعض

 في سنوضحه کما النفس من أثره يأخذ فانه أيضا الجدي مراده في أي

 : اآلتي البحث

 تأثيرهاو المخيالت القضايا

 : فنقول تقدم ماعلى  نزيدو

 تقديع حقيقة تتضمن انها أجل من النفس في تأثيرها ليس المخيالت ان

 ان دام ما هلن منها المنتظر التأثير ذلک لها فان بکذبها علم لو حتي بل بها

 أل همي فال انفعالتهاو احساساتها في النفوسعلى  التأثير هو منا القصد

 .بها التصديقو العتقاد منها الغرض ليس اذ صادقة تکون

 تأثرها من اکثر بالمخيالت تتأثر المهذبة غير والنفوس والجمهور

 أن نم أکثر عاطفي المهذب غير الفرد أو الجمهور لن العلمية بالحقائق

 .القناع من للتخييل اطوع هوو متبصرا يکون

 دوق للنفس مبغوضا أمرا يجب قد الشعري المخيل الکالم ان تري ال

 أکلة من الناس بعض اشمئزاز في ذلک اعتبرو .لها محبوبا شيئا يبغض

 لنفسا تعافه ما بعض فيها وقع انه:  له فقيل أکلهاعلى  أقبل قد لذيذة

عات ببعض له شبهت أو مثال کالخنفساء  يتمکن قد حينئذ الخيال فان. المهوِّ

 .قيل ما بکذب علم له حتي فيعافها منه

 مهندي مع المنذر بن النعمان الحيرة لملک المشهورة القصة تنس ول

 من نتقاملال قومه مع غالم هوو الشاعر لبيد فجاءه معه يأکل کان وقد الربيع

 : نللنعما اطبامخ لبيد فقال المثال مجامع في مشهورة قصة في الربيع

 معه تأکل ل اللعن أبيت مهال

ملمعه برص من استه ان     

  
 اصبعه فيها يدخل انهو

اشجعه يواري حتي يدخلها     

  
 يستکشف ان أبيو هذا لنديمه تنکرو الطعام من يده النعمان فرفع

 هذا صدق
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 : أبيات من مثال ذهب ما له قالو الحاحهعلى  بالرغم فيه القول

کذبا انو حقا ان کذل قيل قد  

قيال اذا قول من اعتذارک فما     

  
 البشعة اللفظية الصورة بهذه النسان تصوير في أيضا ذلک واعتبر

 هذه فان (.العذرة يحمل ذلک بين ما هوو .قذرة جيفة آخرهو مذرة نطفة أوله)

 کلعلى  للنفسو صور من له ما کل ليست ولکنها لالنسان حقيقية صورة

 لمرءا اعجابو صاحبها من سيما ل بها يعجب ان ينبغي التي محاسنها حال

 من خذيأ البشع التصوير ذلک مثل ولکن. کلها حياته أساس لها حبهو بنفسه

 في رالتأثي في شيء أبعد کان لو حتي والشمئزاز التنفر من أثره النفس

 الذي خيلالت هو النفسي التأثر هذا سببو .النفس بحقارة والعتقاد التصديق

 صودالمق هو هذاو .بنفسه اعجابه من ويخفف غطرسته عن المتکبر يقلع قد

 .الکلمة هذه مثل من

 اراث کمو رفيعا وضع أو وضيعا رفع فکم العربي بالشعر أيضا اعتبرو

 .ينالمتعاد بين آخيو المتباعدين بين قرب کمو .الحقاد واوري الحروب

 لم ذلک کل انلى . علقوم مفخرة صار آخرو لعشيرة صارسبة بيت ربو

 قدو حدهاو النفسية النفعالتالى  کله ذلک مردو .اعتقادا ول واقعا يغير

 لفراداعلى و بطبعه عاطفي هو الذي الجمهورعلى  تأثيرا   اعظم إنها قلنا

 .التبصر من أکثر العاطفة عليها تتغلب التي المهذبة غير

 لب کاذبا کان انو النفس في مؤثر التخييلو التصوير ان:  الخالصةو

 لنفسا اعجاب في أثرا ابلغ کانت اغربو أبعد الصورة کانت کلما سبق قدو

 دمنةو کليلةو وليلة ليلة الف قصص لذلک مثال أحسنو .التذاذهاو

 .الحديث الدب في القصصو

 ذيال الستغراب المخيالت بالقضايا النفس لنفعال الحقيقي السببو

 .تقدم فيما ليها أشرنا ماعلى  بتخييلها لها يحصل

 في اثرها تأخذ سماعها أول عند النوادرو المضحکات ان تري أل

. سماعها اآلذان ألفتو تکررت لو مما اکثر النبساطو اللذة ناحية من النفس

 مزيتها تفقد قد بل



408 
 

 الملل تکرارها يؤثر قد بل. لها النفس تهتز ل باهتة تافهة تصبحو

 .الشمئزازو

 من فهو «يتضوع کررته ما المسک هو» انه رالشع بعض في قيل واذا

 ان (االول):  وجهين لحد ذلک فيمکن ذلک صح اذاو .الشعراء مبالغات

 جيدا نفسلل يتمثل أول مرة لول يتضح ل ما النکاتو المزايا من فيه يکون

 دفتتجد أجلي بصورة مزاياه انکشفتو أکثر استمري قراءته تکررت فاذا

 يتهامز تفقد ل جزالتهو اللفظ عذوبة ان (الثاني) .المستمع بنظر قيمته

 .کالتخييل ليستو بالتکرار

 ؟المخيالت للقضايا قاعده هناك هل

 المخيلة المعانيو واللفاظ الوزن:  أمور بثالثة الشعر قوام ان تقدم قد

 تضبط التي القواعدالى  الرجوع من الشعر صناعة يقن أن يريد لمن بد فال

 : فنقول المور هذه

 يمکن معروفة فنون في مضبوطة قواعد فلها (األلفاظو الوزن) أما

 مهيه انما المنطق لن ذکرها موضع المنطق علم في ليسو اليها الرجوع

 .فقط تخييلية ناحية من الشعر في النظر

 منو .الموسيقي علم في عنه يبحث فانما ماهيته ناحية من (الوزن) اماو

 .العروض علم في عنه فيبحث کيفيتهو الستعماله ناحية

 .البديعو البالغة علومو اللغة علوم شأن من فيهي (االلفاظ) واما

 أو يقةبالسل اما الفنون بهذه کافية معرفة من للشاعر بد فال هذاى وعل

 هفصاحتو اللفظ جزالة يدرک ان به يستطيع ذوق مع الممارسةو بالتعلم

 اوتاتف تتفاوت لناساو .سالستهاو عذوبتها ناحية من اللفاظ بين يفرقو

 .مشترک عام ذوق لغة أهل لکلو امة لکل کان انو أذواقها في عظيما

 .لهصقو الذوق تنمية في الکبير الثر الکثير الشعر قراءةو للممارسةو

 تحريرها يمکن مضبوطة قاعدة لها فليس (المخيالت القضايا) أما

 يمکن لمظنوناتاو المشهورات القضايا قبيل من ليست لنها اليها الرجوعو

 دةبعي کانت کلما سبق کما المخيالت القضايا اذ أنواعها بيانو حصرها

 مستبعدة غريبةو نادرة
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 السبب بيان أيضا سبق قدو .النفس اذ التذو التخييل في تأثيرا أکثر کانت

 .القضايا بهذه النفس انفعال في الحقيقي

 بل طةمضبو قواعد في حصرها ليمکن المخيالت فالقضايا عليهو

 .معلوم مستقيم واحد طريق لهم ليسو «.يهيمون واد   کل في الشعراء»

 ؟الشعر ملكه تتولد اين من

 ل لب. امة کل في الحقيقيين الشعراء ندرة سر لنا واضح غير يزال ل

 تمکنيو فيه فينبغ عالية رتبة في الشعر قوة له تحصل من امة کل من تجد

 .القرون بلغت قد متباعدة فترات فيو لقليلا النادر ال الختراعو البداع من

 ةقو الشعراء في اختالف من بها ماعلى  الملکة هذه أن العجيب منو

 الشعر تذوق في الشعراء شارکوا انو الناس أکثر في تتولد ل وضعفا

 .تعلمهو ممارستهو

 عاليت مواهبه کسائر ربانية موهبة أنها الملکة هذه عن نعلمه ما کلو

 يرالتصو أو الخطابة أو البيان حسن کموهبة عباده بعض ابه يختص التي

 .غيرهاو الجميلة بالفنون يتعلق مما ذلکالى  ماو ... التمثيل أو

 قدو .البشر نوابغ الشعراء اعتبر الرباني الختصاص هذا أجل منو

 له مواأقا شاعر قبيلة في نبغ فاذا بشعرائها تعتز کانت کيف العرب وجدنا

 ان من سالنا اکثر يتمکن کان لوو .الخري القبائل به ئهاتهنو الحتفالت

 .نبوغا عدِّوه لمو بشاعرهم العناية هذه منهم صحت لما شعراء يکونوا

 في تکوينها في تبدأ الخري المواهب کسائر الموهبة هذه أن غير

 سهنف من صاحبها اکتشفها فاذا صاحبها حتي بها يحس ل کالبذرة النفس

 حتصب قد حتي النمو في تستمرو تنمو التمرينو عليمبالت سقاهاو صدفة

 لهينا بالمر ليس الموهبة اکتشاف ولکن. حين کل اکلها تؤتي باسقة شجرة

 اهبالمو تموتو تذوي قدو .نفسه صاحبها قبل العارف الغير يکتشفها وقد

 .لصاحبها المنکر السن في أهملت اذا النفوس من کثير في
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 : الباطن بالعقل الشعر صله

 لهعق من ابداعه في يستمد البارع کالخطيب البارع الشاعر أن الحقو

 لو يدري حيث من کاللهام لسانهعلى  الشعر فيتدفق الالشعوري الباطن

 .الناحية هذه في الخطباءو للشعراء عظيم اختالفعلى  يدري

 فيها يبدع التي الخري الصناعات کسائر الخطابةو الشعر ليسو

 هسأل لما العبدي صحار أشار هذاالى و .دائما تأملو روية عن الصانع

 ذفهفتق صدورنا في يختلج شيء»:  فقال فيکم؟ البالغة هذه ما:  معاوية

 ادرکها العرابي هذا من بارعة لفتة هذهو «الدرر البحر يقذف کما ألسنتنا

 .سجيته طبععلى  صورهاو بفطرته

 ل دق تجده الشعورال منطقة من الشاعر استمداد من قلناه ما أجل منو

 في ةالملح رغبتهو الفکرية يقظته من يکون ما أشد في هوو الشعر يواتيه

 نم اهون عندي ضرس قلعو الحينعلى  يأتي قد»:  الفرزدق قال. انشائه

 .«شعر بيت قول

 سابق غير من الشاعر لسانعلى  يتدفقو الشعر يفيض قد بالعکسو

 .أنفسهم من الحقيقة هذه ةصح مدي يعرفون وحدهم الشعراءو فکري تهيؤ

 لکل دن خاصة شعراؤهم أو العرب زعم هذا أجل من انه احسبو

 خصاش تخيله بعضهم أن الغريبو .الشعر عليه يلقي جنيا أو شيطانا شاعر

 ان انفسهم من رأوا لنهم ذلک کلو .مخصوص باسم أسماهو له يمثل

 هتفسير عن عجزواو الشعور منطقة وراء من الکثرعلى  يواتيهم الشعر

 .الجنو الشيطان بغير

 ل الفرد نفس في موجودة کانت اذا الشعر قوة فان حال کلعلى و

 مرينت سابق دون من اعتباطا الفعلية حدالى  القوة حد من تقدم کما تخرج

 أوصي وقد. أخري بعد مرة نظمه محاولةو تفهمو بحفظ للشعر ممارسةو

 ثم نهم المختار من کبيرا سماق يحفظ ان الشعر ليتعلم ناشئا الشعراء بعض

 ذلک علف کذلکو ليستلهمه الغناء الحدائقالى  يخرج ثم طويلة مدة يتناسره

 .کبيرا شاعرا فصار الناشيء
__________________ 
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 اليها توصل الباطن العقل في عميقة فلسفة تناسيهو بحفظه المر ان

 لتهيئته الباطن للعقل القوة شحن هو هذا ان:  تجربتهو تهبفطر الشاعر ذلک

 تيقظ ساعات إحدي هي التي النطالقو النشراح ساعة في الشعور للهام

 أو الشعورو الالشعور منطقتي بين النفسي المجري انفتاحو الباطن العقل

 .الساعات تلک أفضل من هي بل. المنطقتين اتحاد ساعات احدي بالصح

 فيؤاتيه ملهما خلق منعلى  ال النسانعلى  المجري هذا نفتاحا أعز ماو

 .اختيار بال
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لُ   الخاِمس الفَص 

 المغالطة صناعة
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 اجزاءو الذاتية الصناعة اجزاءو المقدمات:  مباحث ثالثة فيهاو

 .العرضية الصناعة

 المقدمات االول المبحث

 ـ 1ـ 

 تتحقق بماذاو المغالطة معني

 باصطالح يسمي الوضاع من لوضع نقضا تکون نتيجته قياس کل

 .الوضع ذلک لصاحب تبکيت انه باعتبار (تبکيتا) المنطقيين

 (.برهاني تبکيت) له قيل اليقينيات من مواده کانت فاذا

 (.جدلي تبکيت) له قيل المسلماتو المشهورات من کانت واذا

 وأ المسلماتو المشهورات من ول اليقينيات من مواده تکن لم واذا

 دب فال قوانينه حسبعلى  صحيحة القياس صورة تکن لم ولکن منها کانت

 هيئة أو دةما بالمشهور شبيها أو اليقينو بالحق شبيها حينئذ القياس يکون أن

 التسليم معرض في عنده يکونو عليه يروجو المخاطب لعي أمره فيلتبس

 .قياسا يسمي ان يستحق فال وال غفلة أو فيه لقصور

 صناعتهو (سفسطائيا) سمي بالبرهان شبيها کان ان وفه هذاعلى و
 (.سفسطة)

 (.مشاغبة) صناعتهو (مشاغبيا) سمي بالجدل شبيها کان انو
__________________ 

الكالم يف بـ التبكيت لغة : التعنيف والتقريع اما بالسوط او السيف. ويستعمل في التعن 1

 مجازا .
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 الغلط إما:  شيئين أحد عن يخلو ل المشاغبةو السفسطة من کل سببو

الى  انتباهه مع الغلط في ايقاعهو الغير تغليط تعمد إماو القايس من حقيقة

 کال في أنه باعتبار (مغالطة) وقياسه (مغالط) له يقال منهما کلعلى و .الغلط

 .ما لوضع ناقضا يکون الحالين

 تعمدو الغلط:  القسمين تشمل هنا نعنيها التي (المغالطة) فـ هذا ىوعل

 تبکيت) له قيل (ما لوضع نقضه اعتبار أي) العتبار ذلک أجل منو .التغليط

 غرض ببحس له يقال قد کما تبکيتا ل تضليال الحقيقة في کان انو (مغالطي

 .سيأتي کما (عناد او امتحان) آخر

* * * 

 وه قياسا جعله يصح الذي القياس في المواد تلک وقوع سبب ان اعلمو

 روجت ول. المشهور أو للحق مشابهتها الرواج سببو .عقولالعلى  رواجها

 فيخلط النتباه وضعف التميير قلة ل لو الحال عليها فيشتبه العقولعلى 

 نأ غير من لآلخر باحدهما الخاص الحکم يجعلو المتشابهين بين الذهن

 قبل من أو القايس نفس قبل من والخلط التمييز قلة کان سواء بذلک يشعر

 .ذلک عليه يروج اذ بالمخاط

 لمشابهة اآلخر مکان العددين أحد الحاسب وضع لو ما نظير وهذا

 .همانحو أو طرح أو بجمع الحساب في الغلط له فيقع عليه فيشتبه بينهما

 موضع في المشترک معاني من معني ذهنه في تمثل احدا أن لو مثال

 طييع محالة فال اآلخر المعني في استعماله عن غافل وهو له آخر معني

 عمديت وقد فيغلط اآلخر المعني بذلک المختص الحکم تمثله الذي للمعني

 .التمييز قليلي من غيره بالغلط ليوقع ذلک

 لما يالذهن القصورو النتباه وضعف التمييز قلة لول انه : الخالصةو

 .صناعة لها تمت لماو مغالطة تحققت

 المغالطاتب رأسه قمةالى  مرتکس البشر ان الحظ سوء منو

 لوو نانسا منه يحلو يکاد ل الذي العام الذهني القصور بسبب الخالفاتو

 خصه من ال قليال
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 البحر في کالنقطة الناس في هم الذين الصالحين عباده من برحمته تعالي هللا

 (.الصالحات عملواو آمنوا الذين اال خسر لفي االنسان ان) .الخضم

 ـ 2ـ 

 المغالطة اغراض

 لمصلحة صحيح قصد عن تقع قد الغير تغليط تعمد بمعني (ةالغالط)و

 تعجيزهو مدافعته أو (امتحانا) فتسمي معرفته امتحانو اختباره مثل محمودة

 (.عنادا) فتسمي باطلهعلى  مصرا مبطال کان اذا

 في التظاهرو ولمعرفة بالعلم الرياء مثل فاسد غرض عن تقع وقد

 .غيرهعلى  التفوق طلب مثلو حبهما

 نم بالنقص شعوره التفوق طلبو الرياء هذاالى  النسان يدفع الذيو

 يعرف اذو .النقص هذا عن يعوض أن نفسه دخيلة في فيريد العلمية الناحية

 المعرفةو التعلم هوو المستقيم بالطريق التعويض عن العجز نفسه من

 .بزعمه نقصه يسد بما التظاهرالى  يلتجيء الحقيقية

 الجتماعية منزلته في نقصه يستر أن يريد من يشبه هذا في هوو

 يف بالطعن الخالقية عيوبه في نقصه يستر أو التعاظمو التکبر بطريق

 .غيبتهمو الناس

 يلتمس أنالى  النقص مرکب فيه الذي النسان هذا يلتجيء لذلکو

 ظهربم الناس أمام ليظهر العلم أهل مواجهة عند المغالطاتو الحيل طرق

 له نلتکو قواعدهاو المغالطة أصول تحصيل في نفسه فيجهد القدير العالم

 أن المسکين هذا يدر لمو .الخادعة المصاولةعلى  القدرةو ذلک ملکة

 خصار عبيرت الناس ونقد التکبرالى  کاللتجاء التظاهرو الرياءالى  اللتجاء

 على يستر ان لنفسه خداعا فيه يريد الذي الوقت في الکامن نقصه عن

 .بالکمال هريظو نقصه

 قيمالمست الصراط هداناو والحابيل الباطيل من تعالي هللا أعاذنا
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 ـ 3ـ 

 الصناعة هذه فائدة

 أهل لدي بها يستهان ل فائدة المغالطة لصناعة فان قلناه ما کل معو

 : ناحيتين من ذلکو العلم

 حفظيو الغلط في الوقوع من النجاة من الباحث يتمکن قد بها انهـ  1

 يقالطر يعرف مداخلهاو المغالطة مواقع عرف اذا لنه الباطل من نفسه

 .الشتباهو الغلط من الهربالى 

 .غلطهم مداخل کشفو المغالطين مدافعة من يتمکن قد بها انهـ  2

 تعلمه يف الطبيب کفائدة المغالطة صناعة تعلم من الباحث ففائدة هذاعلى و

 مريأ أن يستطيعو منها رازالحت من بذلک يتمکن فانه خواصهاو للسموم

 .يتناولها من يداويو بالحتراز غيره

 لطالمغا مغالطةعلى  بها يقدر أن هيو أخري فائدة الصناعة لهذه ثم

:  شهورالم المثل في قيل کما طريقتهم بمثل المشعوذين المغالطين مقابلةو

 .(1) «يفلح بالحديد الحديد ان»

 بالمغالطات رأسه مةقالى  مرتکس البشر ان قلنا أن سبق قدو

 حيزي أنالى  المعارف بحر في السابح الحق طالب أحوج فما والخالفات

 ما بمعرفة الماضين غلطات رواسب من الماءعلى  الطافح الزبد عنه

 .أوهام من المغالطون يصطنعه

 معرفة غن غني في المستقيمة اآلراءو السليمة الطباع ذوي ولکن

 اهبهمبمو لهم فان الصناعة هذه في لصولوا القوانين بتعلم الغلط مواضع

 مله بصيرة زيادة من الصناعة هذه تخلو ل کان وان الکفاية الشخصية
__________________ 

 ـ الفلح بفتحتين : الشق ومنه الفالح للحراث الذي يشق الرض. 1
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 ـ 4ـ 

 موادهاو الصناعة هذه موضوع

 ما کل اولتن بل خاص بشيء محدودا الصناعة هذه موضوع ليس

 موضوعاتهما بازاء فموضوعاتها:  الجدلو البرهان صناعة به تتعلق

 اديهامب ان أي مباديهما بازاء مباديها ان بل مسائلهما بازاء مسائلهاو

 .لمباديهما مشابهة

 لن ظاهرية صورية هذهو حقيقيتان الصناعتين هاتين أن غير

 تمييزال قوة ضعف جهة من سابقا قلنا کما الظاهرو الرواج بحسب المشابهة

 .الذهني القصورو

 مةمقد في بيناه ماعلى  الوهمياتو المشبهات هي الصناعة هذه موادو

 أن يهاف التوهم باعتبار المشبهات في داخلة وجه من الوهمياتو .الصناعات

 المحسوسات حکم لها المعقولت

 ـ 5ـ 

 الصناعة هذه اجزاء

 (احدهما) : الخطابة صناعة في کالجزءين جزءان الصناعة لهذهو

 نفس هيو المغالطة تقتضي بذاتها التي القضايا هيو الخطابة في کالعمود

 (.الذاتية الصناعة اجزاء):  لنسمهاو التبکيت

 بالعرض المغالطة تقتضي ما هيو الخطابة في کالعوان (ثانيهما)

 تشويشو المخاطبعلى  کالتشنيع التبکيت عن الخارجة المور هيو

 جزاءا):  لنسمهاو .سيأتي مما ذلک نحوو به الستهزاءو الهباخج افکاره

 (.العرضية الصناعة
 في ثالثال المبحثو الذاتية الجزاء في اآلتي الثاني المبحث عقدنا قدو

 : العرضية الجزاء

* * * 
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 الثاني المبحث

 الذاتية الصناعة اجزاء

 تمهيد

 ان اام لمغالطيا القياسي هوو التبکيت نفس في الواقع الغلط ان إعلم

 التأليف وهي صورته جهة من أو المقدمات نفس هيو مادته جهة من يقع

 تؤلف مل انو القضايا في يقع غلطا هناک ان ثم. معا الجهتين من أو بينها

 .قياسا

 : أنواع ثالثةعلى  القياس مادة في الواقع الغلط ثم

 هانفس في شناعتها أو بالصادقة ألبست قدو نفسها کذبها جهة منـ  1

 .بالمشهورة التبست وقد

 تکونف غيرها أنها توهم مع واقعا النتيجة غير ليست انها جهة منـ  2

 .المطلوبعلى  مصادرة

 .أعرف انها ظن مع النتيجة من اعرف ليست انها جهة منـ  3

 وأ بالصادقة االلتباسو الشناعة أو الکذب هوو) الول النوع ان ثم

 يکون تارة هوو .جهتة من المغالطات تقع ما اکثرو النواع أهم (المشهورة

 .المعني جهة من أخريو اللفظ جهة من

 .الغلط أنواع جملة فهذه

 القياس صورة جهة من الغلط حتي الخري النواع ارجاع يمکن ثم

 : ينرئيس قسمينالى  المغالطات أنواع فتقسم. المعني جهة من الغلطالى 

 اللفظية المغالطاتـ  1

 المعنوية تالمغالطاـ  2

 (بحثين في فنعقدها)
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 ـ 1ـ 

 الفظيه المغالطات

 : المرکب أو المفرد اللفظ في يقع أن اما لفظية جهة من الغلط ان

 : أنواع ثالثةعلى  هوو .المفرد اللفظ في ما (االول)

. معني من اکثر بين اشتراکه جهة من اللفظ جوهر في يکون ماـ  1

 (.االسم اشتراک) ويسمي

 بسبب لالشتباه ذلکو .نفسه في هيئتهو اللفظ حال في نيکو ماـ  2

 .شکله اتحاد

 عنه خارجة أمور بسبب ولکن هيئتهو اللفظ حال في يکون ماـ  3

 .العجامو العراب اختالف بسبب لالشتباه ذلکو .عليه عارضة

 : أيضا أنواع ثالثةعلى  هوو .المرکب اللفظ في ما (الثاني)

 (.المماراة) ويسمي. المغالطة قتضيي الترکيب نفس يکون ماـ  1

 بالترکي يکون بأن ذلکو .يقتضيها الترکيب وجود توهم يکون ماـ  2

 (.المفصل ترکيب) ويسمي. موجود أنه فيتوهم معدوما

 موجودا الترکيب يکون بان ذلکو .يقتضيها عدمه توهم يکون ماـ  3

 (.المرکب تفصيل) يسميو .معدوم انه فيتوهم

 رتيببالت اليها فلنشر. أنواع ستة في تنحصر اذن ظيةاللف فالمغالطات

 : المتقدم

 االسم باشتراک المغالطةـ  1

 لجزءا في معناه المتقدم اللفظي الشتراک هنا بالشتراک المراد ليس

 عنيم من أکثرعلى  للدللة صالحا اللفظ يکون ان منه المراد بل الول

 نحو بأي واحد
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 أو المجاز او النقل أو اللفظي الشتراک بسبب کانت سواء الدللة انحاء من

 .ذلک نحو أو التقييدو الطالق أو التشابه أو التشبيه أو الستعارة

 ورالعص أقدم من خالفاتهمو مغالطاتهمو غلطهمو الناس اشتباه أکثرو

 وضع هان الحکيم افالطون عن نقل انه حتي اللفطية الناحية هذهالى  يرجع

 في حصرهاو المنطق اجزاء باقي دون المغالطة صناعة خصوص في کتابا

 .القسام باقي واغفل اللفظية المغالطات من القسم هذا

 التعبير يحددواو يوضحوا أن للباحثين شيء ألزم هذاکان أجل منو

 انف. عواهنهعلى  الکالم يلقي ل حتي بحث کل قبل مقاصدهم عن باللفظ

 أو العصور باختالف فيختل قد الذي به الخاص الذهني اطاره لفظ کل

 .الشخاص بل والفنون العلوم أو البيئات

 هيةالماو الوجود کلمة حسبکو .القسم لهذا المثلة ذکر علينا يطولو

 الحرية کلمةو الکالم علم في الرؤيةو القبحو الحسن کلمةو الفلسفة علم في

 فنو علم کل من نلتقط ان نستطيعو .هکذاو ... الجتماعيات في الوطنو

 .لذلک کثيرة ثلةأم

 الذاتيه الفظ هيئه في المغالطهـ  2

 جهة من أو تصريفه جهة من معناه يتعدد اللفظ کان اذا فيما هيو

 عن همااحد تمييز لعدمو .مفعول اسم أو فاعل اسم کونه أو تأنيثهو تذکيره

 من (عدلال) لفظ مثل. لآلخر أحدهما حکم فيوضع الغلطو الشتباه يقع اآلخر

 خطابا کونه جهة من (تقوم) ولفظ. أخري وصفة مرة صدرام کونه جهة

 اعلف اسم (المعتاد)و (المختار) لفظو .أخري الغائبة للمؤنثو مرة للمذکر

 .هکذاو ... أخري مفعول واسم مرة

 : اإلعجامو اإلعراب في المغالطةـ  3

 هيئةعلى  عارضة أمور بسبب معناه يتعدد اللفظ کان اذا فيما وهي

 في حرکات أو باعجام خطا أو نطقا اللفظ يصحف بأن هذات عن خارجة

 مثل. اعرابه أو صيغته
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 وجوده بحت تعالي أنه قالوا الحکماء ان:  معناه بما سينا ابن الرئيس قال ما

 .وجوده يجب قصدوا أنهم فظن بعضهم فصحفه

 جهة نم الشتباهالى  الحقيقة في يرجعان الخيرين النوعين ان (تنبيه)

 لنوعا کان لماو .جوهره ل هيئته جهة من انهما غير اللفظ يف الشتراک

 اعالنو ان بل. السم اشتراک باسم خصوه اللفظ جوهرالى  يرجع الول

 .اللفظ اشتراکالى  وجه من ترجع اآلتية الثالثة

 المماراة مغالطةـ  4

 ذاا فيما ذلکو .اللفاظ ترکيب نفس في تحدث المغالطة تکون ما وهي

 أليفهاتو بترکيبها ولکن فيها اشتباه ول اللفاظ نفس في تراکاش يکن لم

 بيأ بن معاوية منه طلب لما عقيل قول مثل. والشتباه الشتراک يحصل

 قالو المنبر فصعد السالم عليه طالب أبي بنعلى  أخيه سب يعلن ان سفيان

 جهة من جاء اليهام هذاو !.فالعنوه أل. عليا اسب ان معاوية أمرني: 

. هلعن قصد انماو معاوية لدعوة اشتجاب انه فأظهر الضمير عود اشتراک

 عليه هللا صلي هللا رسول اصحاب أفضل من:  سئل من جواب هذا ومثل

 .«بيته في بنته من»:  فقال بعده؟ آلهو

 .يعالبد أنواع في المذکورين الستخدامو التورية المماراة قسم منو

 المفصل تركيب مغالطهـ  5

 دةالمفر اللفاظ بين تأليف وجود توهم بسبب المغالطة تکون ما وهي

 مالحظة عدم مع القضية في الحکم يکون بأن ذلکو .بموجود ليس هوو

 لذلکف مرکبا ل مفصال الکالم فيصدق کاذبا مالحظته معو صادقا التأليف

 لطةالمغا) الطوسي الشيخ سماهو (.المفصل ترکيب مغالطة) النوع هذا سمي

 (.لقسمةا باشتراک
 أو الموضوع في الترکيبو التفصيل يکون ان اما:  نحوينعلى  هوو

 .المحمول

 حکم له منها جزء کلو اجزاء عدة له الموضوع يکون ان (االول)

 من المرکب الموضوع جعلنا اذاو صادقة جزء کل بحسب والحکام خاص

 هو بما الجزاء
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 : مثال يقال کما. کاذبة بحسبه الحکام کانت مرکب

 .فردو زوج الخمسة

 زوج فهو فرداو زوجا کان ما کلو
 (اصفر فهو حلوو أصفر کل يقال ان مثل)

 .زوج الخمسة. ..

 في انه ذلک في السرو .المقدمتين صدق مع کاذبة النتيجة هذهو

 الى التحليلو التفصيل بحسب لوحظ اذا الخمسة هوو الموضوع (الصغري)

 انالثن أي فردو زوج بأنه ءجز کل بحسب عليه الحکم صح ثالثةو اثنين

 هي ماب الخمسة عدد فليس الترکيب بحسب لوحظ اذا اما. فرد الثالثةو زوج

 .کاذبا فردو زوج بأنه عليه الحکم فيکون فردا ال خمسة

 لوحظ ان فرداو زوجا کان ما وهو الموضوع (الکبري) في کذلکو

 أنهب عليه الحکم في حلوو أصفر هو ما کمالحظة التحليلو التفصيل بحسب

 فالحکم الترکيب بحسب لوحظ اذا اما. زوج بأنه عليه الحکم صح أصفر

 .فرد الفردو الزوج من المرکب لن کاذب زوج بأنه عليه

 ببحس ال يؤخذ أن يصح فال (زوج الخمسة) النتيجة في الموضوع أما

 اذا لا يصح ل فقط فرد أو فقط زوج بانه عدد أيعلى  الحکم لن الترکيب

 ذاا ال التفصيلو التحليل بحسب يالحظ ان يصح لو مرکب هو بما ظلوح

 انک هنا منو .فردو فرد بانه أو زوجو زوج بانه أو معا بهما عليه حکم

 .کاذبا زوج بأنها الخمسةعلى  الحکم

 التفصيل بحسب لوحظ الکبريو الصغري في الموضوع ان فتحصل

 انتفک الترکيب بحسب حظلو النتيجة فيو .صادقتين کانتا لذاو التحليلو

 .کاذبة

 وقعت مفصل هو ما ورکب المخاطب أو القايسعلى  المر اشتبه فاذا

 .الغلط کانو المغالطة
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 منفردا به حکم اذا جزء کلو اجزاء عدة له المحمول يکون ان (الثاني)

 أي?  بينها الترکيب بحسب بالجميع حکم اذاو صادقا کان الموضوععلى 

 .کاذبا کان?  مرکب هو بما المرکب

 : مثاله

 هوو آخر فن في ماهرا کانو شعره في ماهر غير شاعرا زيد کان اذا

 يصحو مطلقا شاعر بأنه بانفراد عليه يحکم أن يصح فانه?  مثال الخياطة

 في مينالحک بين جمعت فاذا. مطلقا ماهر بأنه بانفراد عليه يحکم ان أيضا

 الحکم هذا أن توهم العبارة ههذ فان ماهرو شاعر زيد:  قلتو واحدة عبارة

 محک هوو .شعره في ماهر شاعر انه أي الحکمين بين الترکيب بحسب وقع

 حکمينالى  التحليلو التفصيل بحسب لوحظ اذا ولکن. الفرض حسب کاذب

 .صادقا کان باآلخر مقيد غير احدهما

 المركب تفصيل مغالطهـ  6

 فرض مع لترکيباو التأليف عدم توهم بسبب المغالطة تکون ما هوو

 الترکيبو التأليف بحسب القضية في الحکم يکون بأن ذلکو .وجوده

 سمي فلذا. مفصال ل مرکبا فيصدق کاذبا التحليلو التفصيل بحسبو صادقا

 المغالطة) الطوسي الشيخ سماهو (.المرکب تفصيل مغالطة) النوع هذا

 (.التأليف باشتراک
 .«فردو زوج الخمسة»:  مثاله

على  بينهما الترکيب بحسب معا ان الجزء حمل اذا يصح انما فانه

 رالداعلى  کالحکم الجزاء جمع بمعني عاطفة الواو تکون بأن الخمسة

 ذاا اماو .الجزاء هذه مجموع من مرکبة انها أي خشبو وجص آجر بأنها

 اوالو تکون بأن التحليلو التفصيل بحسب بانفراده الجزءين من کل حمل

 انهب شخصعلى  کالحکم کاذبا الحکم کان الصفات بين عالجم بمعني عاطفة

 احدو عدد يکون ان يستحيل بل الفردا ليس الخمسة عدد لن کاتبو شاعر

 .معا زوجاو فردا

 أي التحليلو التفصيل بحسب القضية هذه مثل في الحمل لحظ فمن

 مغالطا أو غالطا کان فقد الترکيب عدم توهم
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 ـ 2ـ 

 هالمعنوي المغالطات

لى ع هيو .قدمنا کما لفظية غير مغالطة کل المعنوية بالمغالطة نقصد

 : قسمينالى  الولية بالقسمة تنقسم لنها أنواع سبعة

 .واحدة قضية جزأي بين التأليف في تقع ماـ  أ

 .القضايا بين التأليف في تقع ماـ  ب

 : ألن سبعة فهذه. أنواع أربعة له الثانيو أنواع ثالثة له الولو

 الولية بالقسمة ينقسم القضية جزئي بين التأليف في يقع ما هوو (االول)

 الثانيو واحد جزء في أو معا الجزءين في لخلل يقع ان اما لنه قسمينالى 

 : نواعأ ثالثة فهذه. ينبغي ماعلى  ليس يذکر أو ببدله الجزء يحذف ان اما

 أنب ذلکو .عام الجزءين في الخلل يقع ان وهو (االنعکاس ايهام)ـ  1

 اتالي المقدم يجعل أو بالعکسو محمول الموضوع فيجعل موضعهما يعکس

 .وبالعکس

 واحد بجزء الخلل يقع ان هوو (بالذات ما مکان بالعرض ما اخذ)ـ  2

 اامو معروضه أو عارضه اما بدله هو ما مکانه يذکرو الجزء يحذف بأن

 .ملزومه أو لزمه

 يسل يذکر بان واحد بجزء الخلل يقع ان هوو (الحمل اعتبار سوء)ـ  3

 ما يحذف أو قيوده من ول منه ليس ما معه يوضع بان اما ينبغي ماعلى 

 .شروطهو قيوده منو منه هو

 الى لوليةا بالقسمة ينقسم القضايا بين التأليف في يقع ما هوو (الثاني)و

 : قسمين
__________________ 

 المقدم والتالي : ـ الجزءان هما الموضوع والمحمول او 1
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 اماو قياسا القضايا تلک تؤلف ل أي قياسي غير التأليف يکون ان اما

 تأليف نفس في الخلل يقع ان اما (الثاني)و .قياسيا التأليف يکون أن

 البرهانو للقياس المقررة القواعدو الصول عن بخروجه ذلکو المقدمات

 لن اما (الثاني)و .جةالنتيالى  المقدمات بمالحظة يقع ان اماو الجدلو

 فهذه. بالقياس مطلوبة غير النتيجة لن اماو المقدمات احدي عين النتيجة

 : أنواع اربعة

 بين فالتألي في الخلل يقع ان وهو (.واحدة مسألة في المسائل جمع)ـ  1

 .واحدة قضية القضايا تلک ان يتوهم بأن قياسيا تأليفها ليس التي القضايا

 المقدمات تأليف نفس في الخلل يقع ان هوو .(التأليف سوء)ـ  2

 .والجدل والبرهان القياس قواعدو أصولعلى  بخروجه

 المقدمات في الخلل يقع ان هوو (.المطلوبعلى  المصادرة)ـ  3

 .المقدمات احدي عين انها باعتبار النتيجة بمالحظة

 حظةبمال المقدمات في الخلل يقع ان هوو (.علة بعلة ليس ما وضع)ـ  4

 .منها مطلوبة ليست انها باعتبار النتيجة

 : بالتفصيل نذکرها المعنوية للمغالطات أنواع سبعة بذلک فکملت



429 
 

 



430 
 

 االنعکاس ايهامـ  1

 همااحد المقدمو التالي أو الموضوع المحمول يوضع ان قدمنا کما هوو

 اصالخو الملزومو الالزم بين التمييز عدم من ينشأ هذاو .اآلخر مکان

 .الحسية المور في ذلک يقع ما اکثرو .العامو

 هو ما کل ان الظان يظن فقد سيالو أصفر عسل کل کان لما:  مثال

 .عسل فهو سيالو اصفر

 ماحين ثروة ذا يکون أن بد ل سعيد کل ان الظان يظن قد:  آخر مثل

 .سعيد ثروة ذي کل ان يشاهد

 شتراطا جله لو .العامة عند کثيرا فيها الغلط يقع المور هذه أمثالو

 زئيةج موجبةالى  تعکس ان الکلية للموجبة المستوي العکس في المنطقيون

 .العکس لصدق ضماناو الغلط هذا عن تجنبا

 بالذات ما مکان بالعرض ما أخذـ  2

 کعارضه به يشتبه مما غيره الحقيقي القضية جزء بدل يوضع أن هوو

 : ذلک موارد منو .ملزومهو لزمه او معروضهو

 هذه أحد فيحمل له ذاتية عوارض عدة واحد لموضوع تکون ان ـ 1

 يقةالحق في هو بينما عوارضه من انه بتوهم اآلخر العارضعلى  العوارض

 .معروضهو موضوعه عوارض من

 جاسةالن بمالقاة يتنجس ل ماء کال انو طاهر ماء کل ان:  يقال مثال

 ةبمالقا يتنجس ل طاهر کل ان:  ذلک من الظان يظن فقد کرا بلغ اذا

 عند اسةالنج بمالقاة التنجس عدم خاصية أن يظن يعني کرا بلغ اذا النجاسة

 نا فيحسب الطاهر للماء ل طاهر هو بما للطاهر خاصية هي الکر بلوغ

 .الحکم هذا له کان کرا بلغ اذا المايعات من الماء غير الطاهر

 وهو عارضه بدله وضعو (الماء) هوو الموضوع هنا حذف فقد
 (.طاهر)

 فيحمل آخر عارض العارض لهذاو عارض لموضوع يکون انـ  2

 عارض
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 من الحقيقة في هو بينما عوارضه من انه بتوهم الموضوععلى  العارض

 .عوارضه عوارض

 انه عليه يعرض والبيض ابيض انه عليه يعرض الجسم:  يقال مثال

 هو قةالحقي في البيض از بينما. للبصر مفرق الجسم:  فيقال للبصر مفرق

 .جسم هو بما الجسم ل للبصر المفرق

 هوو معروضه بدله وضعو البيض هوو الموضوع هنا حذف فقد

 عارضه بدله وضعو البيض هوو المحمول حذف قلت شئت انو الجسم

 .للبصر فرق هوو

 الحمل اعتبار سوء ـ 3

 يوضع بأن ذلکو ينبغي ماعلى  ليس الجزء يورد ان تقدم کما هوو

 .وشرطه کقيده منه هو ما منه يحذف أو منه ليس يدق معه

 هي بما للمعاني موضوعة اللفاظ ان بعضهم يتوهمه قد ما مثل فالول

 نمابي (الذهن في موجودة هي بما) قيد الموضوع في فأخذ الذهن في موجودة

 هي ماب المعاني هي «اللفاظ لها وضعت المعاني»:  قولنا في الموضوع ان

 .الذهن في موجودة هي بما ل يه حيث من معان

 يف المذکورة الثمان الوحدات احدي اختالل موارد في يحصل الثانيو

 ةبمالقا يتنجس ل مطلقا الماء ان بعضهم حسبه ما مثل التناقض شروط

 قيد فحذف کمالح هذا له کرا   بلغ إذا بقيد الماء ان الصحيح ان بينما النجاسة
 (.کرا بلغ اذا)

 من (بجزئي لي الجزئي) قولهم أن بعضهم تخيله ام الباب هذا منو

 نا الحمل هذا مثل في المقصود أن بينما الموضوع قيد حذف اذ التناقض

 يأ الجزئي مصداق ل کلي لنه بجزئي ليس المفهوم من له بما الجزئي

 .الشايع بالحمل الجزئي

 يأ ليالو بالحمل هو ما بينو الشايع بالحمل هو ما بين التفرقة فعدم

 .الحمل اعتبار سوء من يعد العنوانو المعنون بين
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 واحدة مسألة في المسائل جمعـ  4

 ةالقضي في الخلل يقع بأن بقياس ليست قضايا في الواقع الخلل هوو

 غير السائل يورد کان نقيضها اعتبار بحسب السؤال نحوعلى  الواردة

 هو يضالنق يکون ان يجب بينما النقيض مکان للسؤال طرفا النقيض

 سؤال لا يورد لم ظاهرا انه مع حقيقة بذلک عندة السئلة فتکثر له الطرف

 .واحدة مسألة في المسائل حينئذ فتجتمع واحدا

 ال له فليس المتناقضين طرفي عن سأل اذا السائل ان:  ذلک توضيح

 ام شاعر أزيد»:  يقول ان مث والسلب اليجاب الطرفين عن واحد سؤال

 الثبات اما واحد جواب ال لها ليسو احدةو مسألة ال عنده تکون فال «ل؟

 (.!ال أو! نعم) النفي أو

 ام اعرش ازيد»:  يقول ان مثل المتناقضين غير بين السائل ردد اذا اما

 همااحد:  مسألتينالى  مسألتهو سؤالينالى  ينحل هذا سؤاله فان «کاتب

 مسألة يف لمسألتين جمعا نفيکو .ل؟ ام هو اشاعر ثانيهما ل؟ ام هو أکاتب

 .واحدة

 .بحسبها المسائل تعددت عنها المسؤول الطراف تعددت کلماو

 السؤ ورود ان:  فنقول المغالطة؟ من هذا يکون لماذا نعرف أن بقيو

 الغلط في وقوعهو المجيب تحير يوجب قد اسئلة عدةالى  ينحل واحد

 لتيا القضايا هذه نبي التأليف کون جهة من التغليط هذا ليسو .بالجواب

 هذا ناجعل فلذلک قياسا تؤلف ل بالفعل هي بل قياسيا السؤال اليها ينحل

 : اآلتية القياسي التأليف في الواقع الخلل لنواع مقابال النوع

 فانها (کاتب حدهو زيد) قولهم مثل فضيتينالى  قضية تنحل قد نعم

 هسوا من وأن تبکا زيد:  قضيتينالى  تنحل ولکنها ظاهرا واحدة قضية

 تبارباع واحدة مسألة في المسائل جميع عنها يقال ان يمکنو .بکاتب ليس

 .عنها يسألو تطلب قد انها باعتبار مسألة تسمي ان يمکن قضية کل ان

 کوني ل منها يتألف الذي القياس فان قياس جزء مثلها جعلت انک لوو

 سليما
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. حيوان ضحاک کلو .کضحا وحده النسان»:  قيل لو مغالطةکما يکونو

 هذا ماو .المقدمتين صدق مع کاذبة النتيجةو «حيوان وحده النسان ينتج

 تصبح اذ واحدة مسألة في المسائل جمع باب من مقدمتيه احدي اللن الخلل

 مع. قضايا ثالث من مؤلفا القياس فيکون قضيتين من اکثر الواحدة القضية

 .دمتينمق من اکثر من بسيط قياس يتألف ل انه

 يف يقع مما واحدة مسألة في المسائل جمع ان:  يقال ان يمکن عليهو

 هذاب المسائل لجمع بعضهم مثل هذا ولجل. المغالطة يوجبو قياسي تأليف

 .المتقدم المثال

 کتب من کثير في وقع انو بصحيح ليس المثال هذا ان الحق لکنو

 اآلتي (فالتألي سوء) ىال يرجع الحقيقة في الخلل هذا لن المعتبرة المنطق

 انى . علالقياسي التأليف تخص التي لالنواع مقابال نوعا هذا يکون ول

 اللغوي بمعناها المسألة ارادة الباب هذا في بالمسألة تعبيرهم من الظاهر

 معج:  يقولوا ان لحسن الو خبرا کانت انو مطلقا القضية ل الحقيقي

 .واحدة قضية في القضايا

 ليفالتأ سوءـ  5

 أو مادته جهة من اما القياس تأليف في خلل يقع ان تقدم کما هوو

 .لالجدو البرهانو للقياس المقررة القواعدعلى  خارجا يکون اذ صورته

 شرائطه عرفنا اذا فانه القياس شرائط معرفة من التأليف سوء يعرفو

 دوق ياجل واضحا يکون قد هذاو .منها واحد بفقد الخلل عرفنا فقد قواعدهو

 نم للخاصة ال تنکشف ل درجة الخفاء من يبلغ قدو .دقيقا خفيا يکون

 .العلماء

 .هب شبيه بل الحقيقة في بقياس ليس المغالطة بحسب المورد القياسو

 سما کاطالق عليه اسمائها اطالقو .والجدل بالبرهان شبيها يکون کذاو

 في رتهصوو .فالن هذا:  فنقول الفوتوغرافية صورتهعلى  مثال الشخص

 .حقيقةو وجودا له مباينة به شبيهة بل اياه ليست الحقيقة

 اذا عليه القياس اسم يستحقو الحقيقي القياس صورة تتحقق وانما

 : اآلتية المور في اجتمعت
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 .مقدمتان له تکون انـ  1

 .الخري عن احداهما منفصلتين المقدمتان تکون انـ  2

 نحلت انها ل واحدة قضية يقةالحق في المقدمتين من کل تکون انـ  3

 اذا ال مقدمتين من أکثر من يتألف ل القياس لن واحدة قضية من أکثر الى

 .مرکب قياس أي واحد قياس من اکثر کان

 أو فةمعر متساويين کانا فلو النتيجة من أعرف المقدمتان تکون انـ  4

 .المتضائفين في کما انتاج ل أخفي

 (.االوسطو االکبرو االصغر أي) ةمتمايز حدوده تکون انـ  5

 نأ يجب المقدمتين ان أي المقدمتين في الوسط الحد يتکرر انـ  6

 .الوسط الحد في يشترکا

 کبرالو الصغر الحدين في النتيجةو المقدمتين اشتراک يکون انـ  7

 .حقيقيا اشتراکا

 شرائطعلى  حاوية تکون بأن منتجة القياس صورة تکون انـ  8

 .الجهةو الکيفو الکم ناحية من. الربعة الشکال

 يکون ان بد فال المقدمتين صدق فرض مع کاذبة النتيجة کانت فاذا

 ان يهف المغالطة لکشف عنه البحث فيجب المتقدمة المور أحد لفقد کذبها

 .المغالطة من التخلصو الغلط تجنب أراد

 بالمطلوب المصادره ـ 6

 هربالظا کانت انو واقعا النتيجة نفس المقدمات الحدي تکون أن هيو

 کلو .بشر انسان کل»:  مثال يقال کما غيرها العقولعلى  رواجها بحسب

 انماو. فيه الکبري عين النتيجة فان «ضحال انسان کل:  ينتج. ضحاک بشر

 نهماا فيظن النسانو البشر لفظي فلتغاير مثله في وقع لو الشتباه يقع

 .التمييز ضعيفعلى  ذلک فيروج معني متغايران
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 : خفية تکون قدو ظاهرة تکون قد المصادرةو

 .قدمالمت کالمثال البسيط القياس في تقع الغلب فعلي (الظاهرة) أما

 فيها تيجةالن تکون اذ المرکبة القيسة في تقع الغلب فعل (الخفية) اماو

 اطبينالمخعلى  رواجا اکثر تکون هذا لجلو .الذکر في المقدمة عن بعيدة

لى ا اقربو أخفي المصادرة کانت الذکر في أبعد کانت کلماو .لمغفلينا

 .القبول

 : الهندسة علم في قولهم ذلک مثال

 الحادثتين الزاويتين مجموع فان متوازيين خطين خط قاطع اذا

 (.جةنتي أي) مطلوب هو هذا. .. قائمتين يساوي واحدة جهة من الداخلتين

 مجموعهما يکن لولم:  مثال قالي بأن مرکب بقياس لعيه يستدل وقد

 اويتانز مثلث لحدث تالقيا لوو .المتوازيان الخطان لتالقي قائمتين يساوي

 لهاک زواياه مجموع دائما المثلث لن خلف هذا. قائمتين تساوي فقط منه

 .قائمتين تساوي

 هةج من الداخلتين الزاويتين مجموع تساويعلى  استدل بالخير فانه

على  تخفي قد باطلة مصادرة هيو .للقائمتين بتساويهما للقائمتين واحدة

 .نفسها هي التي المقدمة عن النتيجة بعدو الستدلل لترکب المغفل

 احد مع الوسط الحد اشتراک بسبب انماتقع المصادرة ان اعلمو

 مةالمقد هذه تکون ان بد فال المقدمتين من واحدة في اآلخرين الحدين

 تکون أن بد فال الثانية المقدمة أما .حقيقة واحدا شيئا موضوعهاو محمولها

 .البسيط القياس مثال في ذلک يتضح کما (.النتيجة) المطلوب نفس

 ؤلفام فيها يکون القياس أنالى  الحقيقة في ترجع هذاعلى  المصادرةو

 .واحدة مقدمة من

 عله بعله ليس ما وضع ـ 7

 علملل علة الوسط يکون بأن يتقوم البرهان أن البرهان بحث في تقدم

 لمقدماتاو النتيجة بين المناسبة فيه يعتبر انه کما لالصغر الکبر بثبوت

 .المقدمات ضروريةو
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 علة الوسط الحد ان يظن بان نحوهاو المور هذه أحد اختل فان

 أوانها المقدماتو النتيجة بين المناسبة يظن أو لالصغر الکبر لثبوت

 من يکون ذلک کل فان توهمو ظن ماک الواقع في هي وليست ضرورية

 حسبهاعلى  المؤلف القياس جعل يکونو .علة بعلة ليس ما وضع باب

 .حقيقي برهان انه لتوهم موجبة مغالطة برهانا

 : مثاله

 بعضها العناصر انقالب جواز من المتقدمين الفالسفة بعض ظنه ما

 ترابالو رالناو الهواءو الماء هيو اربعة العناصر ان باعتبار بعضالى 

 من يشاهد بما الولعلى  استدلواو .هواء الماءو ماء الهواء بانقالب فقالوا

 ان افظنو برودته اشتداد عند الخارجي الناء سطحعلى  الماء ذرات تجمع

 الحرارة ورود عند الماء تبخر من يشاهد بما الثانيعلى و ماء انقلب الهواء

 .هواء انقلب الماء ان فظنوا عليه الشديدة

 يف العلة ان حسبوا اذ علة بعلة ليس ما وضعوا قد هذا باستدللهمو

 حسبوه ام ان بينما الماء تبخرو الناءعلى  الماء ذرات تجمع هو النقالب

 لهواءا في الموجودة البخار ذرات من يتجمع انما الماء فان بعلة ليس علة

 .تجمع اءالم نا أي ماءالى  تحول الهواء ل فالماء الماء ذرات هو البخارو

 هي ءالما من صغيرة ذراتالى  يتحول بالحرارة الماء يتبخر حينما کذلکو

 .قتفر الماء ان أي الهواءالى  ل الماءالى  تحول قد فالماء البخار
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 الثالث المبحث

 العرضيه الصناعه اجزاء

 لوقوع موجبة ذلک معو التبکيت متن نفس عن الخرجة المور هيو

 .الغلط في الغير

 بالکالم خصمه مجاراة عن باعه يقصر من غالبا اليها لتجيءيو

 خصمالعلى  الحقدو .الجدل أو البرهان سمة عليه الذي القياسو المقبول

 في الميزان خفيف يدعوان اللذان هما مذهب أو لرأي العمي التعصبو

 في ةالمغالط عن يعجز حينما المغالطة في السبل هذه اتخاذالى  المعرفة

 .التبکيتي سالقيا نفس

 في الجدلو .للخصا يتصدي من اکثر أن نذکر ان القول فلةنا منو

 ولئکا من هم السياسيةو الجتماعية المذاهب في الردو النقدو العقائده

 حرصاو لکالمهم وصونا ادبا اکثر المثقفونو فالعلماء وال الميزان خفيفي

 هل لمخلصونا الحق طالب اما. غالطواو تعصبوا انو بيانهم سالمةعلى 

 الماس ةندر وجودهم يندر الذين البشر من المختارة النخبة فهم العلماء من

 لناسبا رحمة الحق في ال يغالطون ول الحق لغير يتعصبون ل الفحم في

 فيها متأخذه ل العتبارات جميع فوق عندهم الحقيقةو عقائدهمعلى  شفقةو

 .لئم لومة

 لطةللمغا الموجبة التبکيت عن رجةالخا المور هذه فان حال کلعلى و

 : أمور سبعةالى  ارجاعها يمکن

 لکذو .به اعترف بما أو عنده مسلِّم هو بما الخصمعلى  التشنيعـ  1

 وأ به سلم ما کان سواء المشهور أو الحق بخالف القولالى  ينسبه بأن

 التنکي بذلک يظهره انه أو المشهور أو الحق خالف هو حقيقة به اعترف

 .به

 وأ سابقا قاله قد کان بقول عليه تشنيعه يکون ان بين فرق ل هذاو

 اليه يجره
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 بين مرددين غير طرفين بين يردده سؤال اليه يوجه ان مثل نحوه أو بسؤال

على  يخفيهو يذکره ل رابع أو ثالث وجه لهما فيکون الثباتو النفي

 فيهما الحصر هلةو لول يوهم فقط شيئين بين الترديد ان شک ول. الخصم

 مثال له يقول کأن. عليه التشنيع يوجب فيما فيوقعه الحصر الخصم يظن فقد

 هذاو الوطني أو الديني واجبه او ضميره الحکومة طاعة ان تعتقد هل: 

 قد هذا فان بالثاني قال انو .عليه للتشنيع مجال به العتراف فيکون شنيع

 فيکون أيضا شنيع وهذا المهالک في الوقوع أو بالنظام الخالل يوجب

 ثالث وجه عن المسؤول الخصم يغفل وقد. عليه للتشنيع مجال به العتراف

 .الورطة هذه من نفسه لينقذ الرأيين بين التفصيل فيه

 يهورأ اختياره في فيغلط حيرتهو الخصم ارتباک يوجب قد نحوهو وهذا

 .الصواب وجه عليه يضيعو

 هوو ذلک ليقول يخدعه بأن الشنيع أو الباطل القولالى  يدفعه انـ  2

 قعالوا خالف فيها يوهمه مجاورة أو بسؤال اما الغلط في فيوقعه غافل

 .المشهورو

 تفکيره عليه فيربک بنقصه الشعور أو الغضب نفسه في يثير انـ  3

 به زيءيسته أو يحقره أو يخجله أو فيه يقدح أو يشتمه ان مثل ذهنه توجهو

 من فيه ماالى  الحاضرين نظر يلفت أو يجهلها شياءا عن يسأله او يسفهه او

 .نفسية أو جسمية عيوب

 المتداولة غير المصطلحاتو الغريبة اللفاظ معه يستعمل انـ  4

 .فيغلط به يجيب ما يدري ول فيحيره المغلقة العباراتو

 مالکال أو الصدد عن الخارجة الزوائدو الحشو کالمه في يدس أنـ  5

 غير

 بجميع الحاطة يفقد يجعله بما ممال تطويال کالمه في يطول أو المفهوم

 .بذيله صدره وربط الکالم

 حرکاتو الصراخو الصوت برفع وارباکه اسکاتهعلى  يستعين انـ  6

 الحرکات من نحوهاو القعودو القيامو بالخري احدهما ضربو اليدين

 .المربکةو المهيجة المثيرة
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 في صحتهاو الخصم آراء ميزة تفقد أنها تبدو بعبارات يعيره انـ  7

 اکثر يستعمله أمر هذاو .فيها الزهد أو التشکيکعلى  تحمله أو العامة نظر

 .بالرافضة عنهم البيت آل اتباع خصوم تعبير مثل. القديم من المتخاصمين

 أو بالثوار العصر هذا في بحقوقهم المطالبين عن السلطات ذوي تعبيرو

 التجدد دعاة تعبيرو .ذلک نحو او الطريق قطاع أو المفسدين أو العصابات

 تعبيرو .بالخرافات القديمة اآلراء عنو بالرجعيين الدين أهل عن

 ... الزنادقة أو الکافرين أو بالمتجددين الصالح دعاة بالقديم المتمسکين

 آرائه بطالن عن معبرةو معيرة عبارات لخصمه خصم کل يتخذ هکذاو

 .شرحه يطول مما مقاصدهو

 !مسؤول اکرم انه الزور قولو المغالطات من تعالي هللا صمناع
 انتهى الجزء الثالث



440 
 

 الطبعة صدور حين الكتاب على الثناء في رسائل عدة للمؤلف ورد

 .حوله مطولة تعاليق الصحف من كثير ونشرت،  األول للجزء األولى

 سالماإل حجة الجليل العالمة من وردته التي الرسالة بهذه يعتز والمؤلف

 في فقط نشرها ففضل،  بالكاظمية يومئذ وكان يس آل من المرتضى الشيخ

 : الكتاب آخر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .والسالم التحية أفضل مني عليك

 لفارها الطبع ذلك يعد لم طبعي إن !الكريم األخ أيها أكتمك فال وبعد

 من له رضيع فيما القول في التفنن أو الكالم لصطناع أفقه يتسع الذي

 لىع ، صريحا واضحا برأيه مواجهتها إلى الحاجة تدعو التي الموضوعات

 الجو ذاه في السائدة الروح تقره ل مما الطبعي النكماش هذا أن من الرغم

 ل فجأة النكماش بهذا منيت وقد أصنع ماذا ولكن،  بالمجامالت الملئ

 في اعليه المتواضع الروح هذه لحكام النصياع في فزهدني،  بالختيار

 تكن التي الحياة هذه شؤون من كثير في زهدني كما،  المتخاطبين عرف

 مام إليك أعتذر فإني لذلك .والرغبة التذوق من كثير في عليها أتوفر

 ينح،  طيعا الشاذ الطبع هذا لها خضع صغيرة كلمة من يديك بين سأضعه

 حقيقةال بها يسجل عااندفا إليها فاندفع،  بالواجب الشعور عليه استحوذ

 للمجاملة نيكو أن دون،  أكثر ول أقل ل الواقع األمر بها ويقرر،  الراهنة

 .يذكر أثر أي فيها
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 كتاب القيم كتابك مطالعة من أفرغ أن كدت ما أني:  وخالصتها

 حتىـ  أحتسب ل حيث من أخيرا عليه بالطالع نعمت الذيـ  «المنطق»

 الماثلة العظيمة للجهود وإكبارا لمؤلفه وتقديرا هب إعجابا امتألت قد وجدتني

 .شؤونه من شأن كل في

 دعىت أن اليوم منذ أجدرك ما:  أراك كأني إياك مخاطبا ذاك إذ فقلت

 يكون أن وعسى،  المبين الفتح هذا يديك على هللا فتح إذ !حقا «المظفر»

 الفتح اصليتو حتى،  واألدب العلم ميادين في الفتوح من بعده ما الفتح لهذا

 وعلى عليك والسالم !المظفر الفاتح البطل أيها يديك على الظفر ويتالحق

 .وبركاته هللا ورحمة والحسين الحسن الجليلين شيخينا

 ه 1367/  2/  16

 يس آل مرتضى
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