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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

.حنمد اهللا محد الشاكرين، ونصلّي على حممد وآله الطاهرين  

 فإنا أردنا أن جنرد أصول املنطق ومسائله على الترتيب، ونكسوها حلييت االجياز والتهذيب؛ جتريداً -وبعد
: يتيسر للحافظ تكرارها، وال يتعسر على الضابط تذكرها؛ فجعلنا تلك األصول مرتبة يف تسعة فصول  

ول الفصل األ  

  في مدخل هذا العلم

، وعلى جزئه بالتضمن داللته "احليوان الناطق"على " اإلنسان"اللفظ يدل على متام معناه باملطابقة داللة 
  .على بعض أجزائه، وعلى ملزومه خارجاً عنه بااللتزام داللة الضاحك عليه

  التواطي والتشكيك واالشتراك 

على "  كاإلنسان- لى السواء بالتواطيوالواحد من األلفاظ يدل على معناه الواحد املوجود يف الكثرة ع
 ويدل على معانيها املختلفة -على اجلوهر وقسيمه"  كاملوجود- أوالً على السواء بالتشكيك-أشخاصه

 سواء عمها الوضع اتفاقاً، أو خص بعضها مث أُحلق الباقي به بسبب من - على معانيها" باالشتراك كاملنت
  .شبه ونقل

  الترادف والتباين 

وعلى معانيها . على معنامها" البشر"و" اظ الكثرية تدل على معناها الواحد بالترادف، كاإلنسانواأللف
  .على معنييهما" الفرس"و" املتكثرة معها بالتباين، كاإلنسان

  المفرد والمركّب 

، والذي جعلت أجزائه دالة على "واللفظ الذي مل جيعل ألجزائه فيه داللة أصالً فهو مفرد كاإلنسان
  .ويسمى قوالً" زاء املعىن فهو مركّب كاحليوان الناطقأج

  االسم والفعل والحرف 
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وناقص، ألن من املفرد ما يتم داللته بنفسه ومنه ما ال يتم د عن الوقوع يف . وينقسم إىل تامواألول إن جتر
، والثاين حرف أحد األزمنة الثالثة الالحقة به حبسب التصاريف فهو اسم، وإالّ فهو فعل ويسمى كلمة

  .ويسمى أداة

  الجزئي والكلي 

وأن مل يقع فيه " املشار اليه، وغري املانع كلّي كاإلنسان" واملانع مفهومه من وقع الشركة فيه جزئي كزيد
  ".العنقاء"و" شركة كالشمس

  " ذوهو"واالشتقاق" هوهو"حمل المواطاة 

إذا جعل بعضها مقوالً على بعض كيف  -  كالضاحك والكاتب-  وصفاته- كاإلنسان-املوصف الواحد 
املقول عليه حممول وذلك " الضاحك"موضوع و" مثالً فاإلنسان" اإلنسان ضاحك: "أتفق كقولنا

  .باملواطاة، وأما الضحك فمحمول عليه أيضاً ولكن باالشتقاق

  األعم يحمل على األخص دون العكس 

على " احليوان"و" و أخص منه كالضاحكوكلّ أعم من حيث املفهوم فهو بالطبع حممول على ما ه
  .وأما بالعكس فليس كذلك" اإلنسان"

  حمل الذاتي والعرضي 

  .وكل حممول باملواطاة وبالطبع فأما ذايت ملوضوعه وأما عرضي له

  الذاتي 

والذايت ما يقوم ذاته غري خارج عنه كاحليون أو الناطق لإلنسان، وكاإلنسان لزيد؛ وهو غري ما يقوم 
  .وجوده

  العرضي وأقسامه 

للمثلث، أو غري بين يلحقه بتوسط " والعرضي ما يلحقه بعد تقومه بالذاتيات، إما الزماً بيناً كذي الزوايا
  . وإما مفارقاً بطيئاً كالشباب لزيد، أو سريعاً كالقائم لهله،" غريه كتساوي الزوايا لقائمتني
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  " ما هو"ما يقال في جواب 

فيجب . له ماهية هي هي جبميع ذاتياا اليت يشاركها غريها فيها، واليت خيتص ا" ما هو"واملسؤول عنه 
  .أن جياب ما

  الجنس والنوع 

 فلتجب حاليت - معاً أو فرادى- "كزيد وعمروعن جزئّيات تكثّرت بالعدد فقط " فإن سئل مبا هو
؛ وان سئل عما خيتلف حقائقها كاإلنسان "اإلنسان"الشركة واخلصوصية باحلقيقة املتفقة فيها وهي 

وان خص واحد منهما بالسؤال " احليوان" فليجب بكمال ما يشترك فيه وحده، وهو - معاً- "والثور
  .ويكون اجلواب يف احلالتني خمتلفا" ه أيضاً كالناطقفليضم إىل ذلك ما خيتص ب" كاإلنسان

 هو اجلنس لكل واحد منها؛ - بالشركة" ماهو؟" أعين ما يقال على خمتلفات احلقائق يف جواب -وأعمهما
  .وهي أنواعه

  جنس األجناس 

  .وقد تتصاعد األجناس إىل ما ال نوع حتته، بل يليه األشخاص، وهو نوع األنواع

  النوع اإلضافي 

  .وكلّ من املتوسط جنس ملا حتته، نوع ملا فوقه

  النوع الحقيقي 

  .على ما يتكثر بالعدد فقط نوع لتلك املتكثرة ولكن مبعىن آخر" ماهو؟"وما يقال يف جواب 

  الفصل 

أعين خصوصية كل نوع فهو فصل مقوم لذلك النوع وملا " أيما هو يف جوهره"والذي يقال يف جواب 
  . وملا فوقهحتته، مقسم جلنسه

  الكليات الذاتية 

  .جنس أو فصل أو نوع: فالكليات الذاتية
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  الكليات العرضية 

    

 فهي خاصة، وإن مشلته وغريه - سواء ساوته أو اختصت ببعضه- والعرضية أن عرضت نوعاً واحداً فقط
.وهذه هي اخلمسة. فهي عرض عام  

ثاني الفصل ال  

  في المقوالت

  الجوهر من األجناس العالية 

  .حملّ يوجد متقوماً دون ما حيل فيه: واملوضوع" موجود ال يف موضوع"وهو 

  العرض والصورة 

  .واحللّ فيه العرض؛ كما أن املادة حمل يتقوم مبا حيلّ فيه، واحلالّ فيها الصورة

  أقسام الجواهر 

  . أعين العقل والنفس- فالصورة واملادة واجلسم املركب منهما جواهر وكذلك املفارقات

 الكم  

  .ومنها الكم وهو ما لذاته يقبل املساواة والالمساواة بالتطبيق

 أقسام الكم  

 وهو الزمان؛ وإىل منفصل وهو - أو غري قار- وهو اخلط والسطح واجلسم-وينقسم إىل متصل قار
  .ثالثة اُألل ختتص بالوضع دون األخريينالعدد، وال

  الكيف 

  .ومنها الكيف، وهو هيئة قارة ال تقتضي قسمة وال نسبة

  .وقد يتضاد ويشتد ويضعف

  أسام الكيف 
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فمنه ما خيتص بالكميات كاالستقامة والشكل والزوجية، ومنه االنفعالّيات واالنفعاالت وهي احملسوسات 
 امللكة واحلال وخيتص بذوات األنفس كصحة املصحاح وغضب احلليم، ومنه كحمرة الدم واخلجل، ومنه

  .القوة والالقوة كاملصاحية والصالبة وما يقابلهما

  المضاف 

ومنها الضاف وهو ما يعقل بالقياس إىل غريه وال وجود له سوى ذلك، كاالبوة والبنوة، وقد يعرض 
  .للمقوالت مجيعاً

  الوضع 

 وهو هيئة للجسم يعرض من نسبة بعض أجزائه إىل بعض لوقوعها يف اجلهات ومنها الوضع والنسبة
  .كالقيام واالنتكاس

  األين 

  .ومنها األين وهو كون الشيء يف مكانه كاملاء يف الكوز

  متى 

  .ومنها مىت، وهو كون الشيء يف زمانه كقيام زيد الساعة

  الملك 

كون الشيء مشموالًمبا ينتقل بانتقاله كالتلبس : وقيل. ومنها امللك واِجلدة ولَه، وهو التملك للشيء
  .والتختم

  أن يفعل وأن ينفعل 

ومنها أن يفعل وأن ينفعل، ومها هيئتان غري قارين تعرضان للمؤثر واملتأثر حال التأثري والتأثر، كاالحتراق 
  .يف النار واحلطّب

  المقوالت العشر 

  .اً عرضي هلاوهذه هي املقوالت العشرة، وكون التسعة عرض
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  المتقابالن 

واملتقابالن شيئان ميتنع تعلّقهما معاً مبوضوع واحد ينسبان إليه من جهة واحدة، ويعقل أو يوجد أحدمها 
  .بازاء اآلخر أو يف غاية البعد من اآلخر

  أقسام التقابل 

زيد كاتب، زيد ليس "؛ أو "فرس، وال فرس: "اإلجياب والسلب كقولنا: أوهلما: وأقسام التقابل أربعة
  .وهو حبسب القول" بكاتب

  .امللكة والعدم: التضاد، ورابعها: وثالثه.  وقد مر ذكره- التضايف: وثانيها

  الضدان 

معا فيه، كالذكورة واألنوثة، والتحقيق أمران ينسبان إىل موضوع وال ميكن أن جيت" الضدين"واملشهور إن 
 حتت جنس قريب يصح منهما أن يتعاقبا على موضوع أو -يف غاية التخالف-يقتضي كوما موجودين 

  .يرتفعا عنه، كالسواد والبياض

  الملكة 

صار؛ كاإلب" أا ما يوجد يف موضوع وقتاً ما، وميكن أن ينعدم عنه وال يوجد بعده"وأما امللكة فاملشهور 
  .كالعمى" انعدامها عنه يف وقت إمكاا: "والعدم

والتحقيق يقتضي أا ما ينسب إىل موضوع يكون طبيعة ذلك املوضوع الشخصية أو النوعية أو اجلنسية 
  .قابلة له كالزوجية عدمها بالنسبة إىل قابلها كالفردية

  .كسوظاهر أن حكم هذين القسمني يف العموم حبسب االعتبارين متعا

  أقسام التقدم والتأخر 

واملتقدم واملتأخر قد يكونان بالزمان كاألب وإبنه، أو بالذات كالعلّة ومعلوهلا؛ أو بالطبع كالواحد 
وما يف هذا . واالثنني، أو بالوضع كالصف األول والثاين، أو بالشرف كاملعلّم ومتعلّمه، وكذلك املعية

. فيهدالفصل ال يتعلّق ذا العلم ولكنه يفي  

ثالث الفصل ال  
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  في القضايا وأحوالها

  الداللة 

وجود الشيء يف الكتابة حبسب األغلب يدلّ على وجوده يف العبارة، وهو دائماً يدلّ على وجوده يف 
  . واألطراف بتوسط األوساط- وهو بالطبع-  وهو على الذي يف األعيان، -ومها بالوضع- األذهان 

  التقييدي 

  ".اإلنسان"فهو مبرتلة "  التقييدي وهو يف قوة املفردات، كاحليوان الناطقمنها: األقاويل أنواع

  القول الخبري 

    

ومنها اخلربي، وهو الذي يعرض له ذاته أن يكون صادقاً أو كاذباً ويسمى قوالً جازماً وقضية، ومها 
  .ورات أخص باحملا- كاالستفهام واألمر والتعجب وغريها- أخص بالعلوم، وسائر األنواع 

  أجزاء القضية 

  .ما حيكم عليه وما حيكم به: وكل قضية تشتمل على جزئني

موضوع هو اسم حمالة، وحممول تربط به رابطة : والتأليف األول يكون من مفردات تام الداللة، وجزئاه
يد هو ز: كقولنا-  يتلفّظ فتصري ثالثية - زيد كاتب: كقولنا-ربما ال يتلفظ ا وتكون القضية ثنائية 

  .بلغتهم" است"ويف الفارسية ال بد منها وهي لفظ . كاتب

  القضية الحملية وأقسامها 

سواء -واملؤلفة هذا التأليف محلية؛ إما موجبة حيكم فيها بكون احملمول مقوالً على ما يقال عليه املوضوع 
اإلنسان : "كقولنا: ةأو سالب".  كاتب-أو الضاحك- اإلنسان : " كقولنا-وضع ذات وحدها أو مع صفة

  ". ليس بكاتب- أو الضاحك-

  القضية الشرطية وأقسامها 

  .والتأليف الثاين يكون من القضايا، واملؤلفّة منها شرطية، يسمم جزئيها مقدماً وتالياً

، ويف "إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود: "وهو أما مبصاحبة ويسمى متصلة، كقولنا يف اإلجياب
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: ؛ أو مبعاندة ويسمى منفصلة، كقولنا يف اإلجياب"يس إن طلعت الشمس فاخلفّاش ببصريل: "السلب

ورابطتهما أدوات " ليس العدد إما زوجاً أو منقسماً مبتساويني: " ويف السلب" العدد إما زوج وإما فرد"
  .الشرط واجلزاء والعناد

  أقسام القضية الشرطية بحسب التركيب 

ة بعد أخرىوقد تتألف الشرطيات مرات و الشرطية من احلملي.  

  مناط الصدق في القضايا الشرطية 

وهذا التأليف خيرج أجزاءها عن أن يكون قضايا، فيصري اإلجياب والصدق ومقابالمها متعلّقة بالربط وال 
  .يلتفت فيها إىل أحوال أجزاءها

  أقسام المتصلة 

إن كان : "ومنها اتفاقية، كقولنا". إن كان زيد يكتب فهو يتحرك يده: "ومن املتصلة لزومية، كقولنا
  ".اإلنسان ناطقاً فاحلمار ناهق

  تركيب المتصلة اللزومية 

  .والكاذب يستلزم الكاذب أو الصادق، والصادق ال يستلزم الكاذب، وقس املمكن واحملال عليهما

  تركيب المتصلة االتفاقية 

  .وال اتفاقية االّ عن صادقني

  أقسام المنفصلة 

  . وتتألف عما يف قوة طريف النقيض-كما مر-ومن املنفصلة حقيقية متنع اجلمع واخللّو 

  .وحيدث من ختصيص أحد الطرفني" هذا الشخص اما حجر أو شجر: "ومنها ما مينع اجلمع فقط كقولنا

  .وحيدث من تعميمه" زيد إما يف املاء وإما غري غريق: "قط، كقولناأو مينع اخللّو ف

  .وكل واحد من األخريين إن آخذ شامالً للحقيقية كان بسيطاً واالّ فمركّب

  تالزم الشرطيات 
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  .ويتالزم كل متصلني مقدمهما واحد وتاليهما طرفا النقيض، ومها خمتلفتان باإلجياب والسلب

ويلزم املتصلة . تعلق اإلجياب والسلب باللزوم، ويف السالبة االتفاقية صدق املقدمويشترط يف اللزومية 
  .اللزومية متصلة من نقيضي تاليها ومقدمها

  .ومنفصلتان مانعة اجلمع من عني املقدم ونقيض التايل، ومانعة اخللّو بالضد منهما

  .واملنفصلة متصلة تتألف من عني أحد اجلزئني ونقيض اآلخر

  يب القضية المنفصلة ترك

  .وأجزاء املنفصلة قد تزيد على اثنني

  القضية المعدولة 

- فإذا جعل جزء قضية " ال إنسان: "وإذا تركّبت أداة السلب مع لفظ حمصل صيرته معدوالً، كقولنا

فع  صارت معدولة، فتقارب السالبة، إالّ أن السلب يف احديهما داخل على الرابطة را-وخصوصاً حمموهلا
  .لإلجياب ويف األخرى خبالفه

  القضية السالبة أعم من المعدولة 

- وأيضاً السالبة أعم من معدولة احملمول، فإا تصدق على غري الثابت إذا آخذ من حيث هو غري ثابت 

خبالف املعدولية، فإا موجبة واإلجياب يقتضي ثبوت شيء حىت يثبت له شيء أما يف املوضوع الذي ال 
  . فهما متالزمان- ثابتيؤخذ غري

  تكثر الحكم بتكثر القضية 

  .وكثرة األجزاء تكثر القضية إذا تكثّر احلكم، وال تكثّر إذا مل يتكثّر

  القضية الشخصية والمهملة والكلية والجزئية 

أو " زيد كاتب: "كقولنا-" خمصوصة"وموضوع احلملية إن كان جزئياً كانت القضية شخصية ومسيت 
اإلنسان : "كقولنا-" مهملة" وإن كلياً ومل يتعرض لعموم احلكم وخصوصه مسيت - " بكاتبليس"

  ".ليس بكاتب"أو " كاتب
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، فإن تناول احلكم كل واحد من أشخاصه املوجودة واملفروض "مسورة"و " حمصورة"وإن تعرض مسيت 
، وإن "ال شيء من اإلنسان"أو " انكل إنس: "كقولنا" كلية"وجودها مما ال ميتنع أن يتصف به مسيت 

 فإن - "ليس كلّهم"و " ليس بعضهم"و " بعض الناس: "كقولنا" جزئية"اختص ببعض غري معين مسيت 
سلب العموم وإن احتمل عموم السلب لكنه يستلزم خصوصه قطعاً، وكذلك صيغة اخلصوص فإا وإن 

  .قطاحتمل معها صدق العموم وكذبه لكنها دلّت على اخلصوص ف

  القضايا المعتدة بها في العموم 

وأيضاً االمهال وإن احتمل العموم لكنه يستلزم اخلصوص، فاملهملة يف قوة اجلزئية، والشخصيات ساقطة 
  .يف العلوم، فإذن القضايا املعتدة ا أربع

  الشخصية والمهملة والجزئية والكلية في الشرطيات 

إن كان زيد اليوم ذاهباً : "وال أو األوقات املعينة كقولناوشخصية الشرطيات يتخصص حكمها باألح
  ".الساعة أما كذا وأما كذا"أو " فهو مالق غرميه

و " كلما كان: "وكليتها صدقه يف مجيعها بشرط أن ال يكون هلا أثر يف االستصحاب أو العناد، كقولنا
  ."ليس البتة إما"و " دائماً إما"أو " ليس البتة إذا كان"

أما أن يكون وإما أن ال "أو " قد ال يكون إذا كان"و " قد يكون: "وجزئيتها صدقه يف بعضها، كقولنا
  .، وإمهاهلا إمهاله"يكون

  السور 

  .تسمى سوراً، وكلية احلكم وجزئيته كميته، وإجيابه وسلبه كيفيته" بعض"و " واألداة احلاصرة ككل

  القضية المنحرفة 

  .واحلملية اليت ترتب السور مع حمموهلا تسمى منحرفة

  القضية الشرطية المنحرفة 

  .أو يكون كذا منحرفة" ال يكون كذا: " كقولنا-والشرطية اليت تنحرف عن صيغتها

  الكالم في مواد القضايا وجهاتها 
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اإلنسان : ا يف قولنالكل حممول إىل كلّ موضوع نسبة أما بالوجوب، أو باإلمكان، أو باالمتناع، كم
فتلك النسبة يف نفس األمر مادة، وما يتلفظ به منها أو يفهم من القضية . حجر: حيوان، أو كاتب، أو

  .وإن مل يتلفظ بالنسبة جهة

  القضية المطلقة 

  .واملوجهة رباعية واخلالية عن ذكرها مطلقة

  أصول الجهات 

  . ويفترقان بانتساما إىل اإلجياب والسلبمثّ الوجوب واالمتناع يشتركان يف ضرورة احلكم،

  .فالقضية إما ضرورية وإما ممكنة وأما مطلقة

  اإلمكان العام والخاص 

واإلمكان املقابل لكلّ من الضرورتني شامل لألخرى، ولذلك يقيد بالعام، والذي يتخلّى عنهما معاً 
  .باخلاص، وهو مركب من االمكانني

  المطلقة العامة 

قة تقتضي ثبوت احلكم بالفعل يف أحد اجلانبني فقط، وتشمل الدائم وغري الدائم، وتتخلى عن واملطل
  .الدائم املقابل فقط فهي عامة

  الوجودية الالدائمة 

  .وما ختلّى عن الدائمتني معاً أخص، ويسمى وجودية، وهو مركب من االطالقني

  نسبة الممكنة إلى المطلقة 

  .كان اإلطالق أخص، ألنه ال يتناول احلكم بالقوة، ويتناوله اإلمكانوإذا نسب إىل اإلطالق 

  نسبة الدائمة والضرورية 

فالدائم أعم من الضروري، ألن مقابل األخص أعم من مقابل األعم، ولعلّها يف الكليات جيريان جمرى 
  .واحداً
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  الوصفية 

ع، فإن قيدت بصفة يوضع للحمل مع الذات وهذه النسب إذا مل تقيد كان احلكم ا على ذات املوضو
  . صارت وصفية- "الكاتب كذا عند كونه كاتباً: "كما قولنا-

  العرفية العامة 

 - والدائمة الوصفية تسمى عرفية، ألن اإلطالق املتعارف يف العلوم يف بعض اللغات ال سيما يف السلب

  .هو هي

  المشروطة 

  .وتكون أخص من العرفية كما عرفتوالضرورية الوصفية تسمى مشروطة، 

  الوقتية والمنتشرة 

  .وإن قيدت بوقت بعينه صارت وقتية، أوال بعينه فصارت منتشرة

  المطلقة العامة الوقتية 

 والتقييد بوقت من غري ضرورة وال إمكان حبيث ال ينايف الدائمة وال الضرورية وال مقابلتيهما إطالق عام
  .وقيت، والشرط فيه أن ال يكون للوقت أجزاء فاملطلقة الوقتية يف اجلانبني تتقابالن

  المطلقة المنتشرة كالمطلقة العامة 

  .ريب من حكمهاوأما املطلقة املنتشرة فكالعامة، وحكمها ق

  العرفية أعم من الدائمة 

    

وإذا قيست الدائمة إىل العرفية وجدت العرفية أعم، ألنّ ما يدوم مع الذات يدوم مع مجيع أوصافها الثابتة 
كما - قد يدوم مع الذات " املتحرك متغير: "والزائلة وال ينعكس، فإنّ التغيري الدائم بدوام احلركة يف قولنا

  . فالعرفية أعم من الدائمة، ومقابلتها أخص من مقابلة الدائمة- كما يف احلجر-وقد ال يدوم  -يف الفلك

  المشروطة أعم من الضرورية 
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  .وقس عليهما الضرورية واملشروطة

  تقسيم القضايا بوجه آخر 

ملطلقة ذهب قوم إىل أن قسمة القضايا باملطلقة والضرورية واملمكنة مانعة اجلمع اخللّو، فخصوا ا
 والوجودية أخص منها، وتدخل فيها -وهي مطلقة خاصة- بالالضرورية لتنقسم الفعلية إليهما 

 وخصوا املمكنة مبا بالقوة فقط، فإن اخلروج إىل الفعل يكون لضرورة ما، وليقيد -الضروريات املقيدة
  . ال حمالة فعلياًباألخص، ورمبا يقيد باالستقبالية ألن الواقع يف سائر األزمنة يكون

  المشروطة والعرفية العامتين والخاصتين 

وملا كانت املطلقة يف العلوم هي العرفية ركبوها مبثل هذا االعتبار بالالدائمة، وكذلك املشروطة، وكان 
  .من الواجب تركيبهما بالالضرورية، ومسوا البسيطتني بالعامتني واملركبتني باخلاصتني

  . كثرية واعتبارها قليلة اجلدوى، فلنقتصر على األهم-غري ما ذكرنا-  والتركيبات املمكنة

  الجهات في القضايا الشرطية 

  .وأما الشرطيات فليس هلا دون اللزوم واالتفاق وأقسام العناد جهات يفيد اعتبارها

  الكالم في التناقض وما يجري مجراه 

من اإلضافة، والشرط، والزمان، -ما يلحقهما اتفاق القضيتين احتادمها يف كل واحد من جزئيهما وفي
 حىت يكون كل واحدة منهما كأا هي بعينها نظريا وحاهلا -واملكان، والكل واجلزء، والفعل والقوة

  .تلك احلال

  التقابل والتداخل، والتضاد والتناقض 

ن مل جتتمعا على الصدق فقط واملتفقتان املختلفتان يف الكم فقط متداخلتان، ويف الكيف متقابلتان، ومها إ
  .فمتضادتان، وإن اقتسمتا لذاتيهما فمتناقضتان

  تناقض القضايا الشخصية 

  .وتناقض الشخصيات تقابلهما، وال تضاد وال تداخل فيها
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  النسبة بين القضايا المحصورات 

ئيتان داخلتان حتت التضاد وأما يف احملصورات فاملتوقفتان يف الكيف متداخلتان والكليتان متضادتان واجلز
ولنعترب اجلميع يف . وال جتتمعان على الكذب، واملختلفتان كيفاً وكماً متناقضتان، واملهملتان كاجلزئيتني

  املواد 

  نقائض الموجهات 

وأما املوجهات فنقائضها ما يشتمل على سلب جهاا أو يقتضي ذلك على سبيل املساوات، فالضرورية 
واملشروطة العامة مع املمكنة العامة . كنة العامة متناقضتان وكذلك الدائمة مع املطلقة العامةاملطلقة مع املم

  .والعرفية العامة مع املطلقة العامة الوصفية. الوصفية

واملطلقة . والضرورية الوقتية أو املنتشرة مع ممكنة عامة مقيدة بذلك الوقت يف األوىل، وبالدوام يف الثانية
  . نفسهاالوقتية مع

  نقائض المركّبات 

ودوامها كذلك يف نقيض . وتصدق ضرورة الطرفني على سبيل منع اخللو يف نقيض املمكنة اخلاصة
  .الوجودية

  .والضرورية املوافقة مع الدائمة املخالفة كذلك يف نقيض املطلقة اخلاصة

  .ية اخلاصةوالدائمة املوافقة مع املطلقة العامة الوصفية املخالفة يف نقيض العرف

  .ومع ممكنة مثلها يف نقيض املشروط اخلاصة وقس عليها سائرها

  نقائض الشرطيات 

وأما يف الشرطيات فيعترب بعد االختالف كيفاً وكماً أن تكون السالبة يف اللزومية سالبة اللزوم، ويف 
االتفاقية سالبة االتفاق، ويف العنادية احلقيقية السالبة اليت يصدق معها إمكان اجلمع واخللو باإلكان العام 

 دون اجلمع- على سبيل منع اخللو -.  

  . أعين الشاملتني للحقيقية إمكاما العام فقط-ة اخللو البسيطتنيويف مانعة اجلمع ومانع

ا أما ذلك اإلمكان، وأما منع اآلخر على سبيل منع اخللودون -ويف املركّبتني أعين اللتني ال يشمال 
  .اجلمع أيضاً
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  الكالم في العكس 

آلخر،أو مقابل كل منهما مقام ا-اليت هي األصل- عكس القضية قضية أقيم فيها كل من جزئي األول 
وال يشترط فيه بقاء . بشرط بقاء الكيفية والصدق وإن كان فرضاً حباهلما- بالسلب واإلجياب مقام اآلخر 

  .الكمية واجلهة والكذب

فاألول هو العكس املستوى والثاين هو عكس النقيض، وإذا أطلق أريد به األوىل، وكل قضية استلزمت 
  .أخرى ذه الصفة فهي منعكسة

    

  عكوس القضايا الموجبة 

 تنعكس فعلية إن كانت فعلية، ألن كل شيء -كلية كانت أو جزئية-املوجبة : ولنبدء باملستوى فنقول
  .يقال عليه املوضوع إذا اتصف باحملمول كان هو بعينه املقول عليه احملمول متصفاً باملوضوع

تصافه باحملمول يكون شيئاً ما ميكن أن يقال عليه وممكنة إن كانت ممكنة، ألن ذلك الشيء إذا أمكن ا
 وإذا ال ميتنع أن يصري ذلك الشيء مقوالً عليه احملمول بالفعل فال - وقد اتصف باملوضوع بالفعل- احملمول 

  .ميتنع أن يكون شيء مما يكون احملمول مقوالً عليه بالفعل متصفاً باملوضوع

احملمول إذا كان مقارناً باتصافه بصفة املوضوع علم اتصافه ووصفية إذا كانت وصفية، ألن اتصافه ب
  .بصفة املوضوع عند اتصافه باحملمول، ومل يعلم يف غري تلك احلال

  الكمية في العكس المستوي 

وهذا العكس ال حيفظ الكمية حبسب املادة الحتمال أن يكون كل من اجلزئني أعم من اآلخر، كما يف 
  .فينعكس الكلي يف مثل هذه املادة جزئياً وبالعكس" بعض احليوان إنسان"و " كل إنسان حيوان: "قولنا

  .-دون الكلي-فاجلزئي حيفظها ألنه صادق يف احلالتني قطعاً : وأما حبسب الصورة

  الجهة ال تنحفظ في العكس 

روري وال اجلهة الحتمال أن يكون شيئاً ضرورياً ملا هو ممكن له كاإلنسان للكاتب، فينعكس الض: قال
  .- واعترب الكاتب وحترك يده-يف مثله ممكناً وبالعكس، وكذلك يف الوصفي 

  .فحصل من ذلك أن عكوس املوجبات كلّها جزئية، أما مطلقة أو ممكنة عامتني، أما ذاتيتني أو وصفيتني
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 لذاته، والعرفية واملشروطة إذا تقيدنا بالالدوام بقي القيد يف العكس، ألن صفة املوضوع هناك ال يدوم
  .واالّ لدام احملمول الدائم بدوامها هلا، وهي يف األصل والعكس واحدة

  عكوس السوالب 

وأما السالبة الكلية فإن كانت ضرورية انعكست كنفسها، ألن امتناع اتصاف كل ذات يقال عليها 
  .املوضوع بصفة احملمول يقتضي امتناع اتصاف كل ذات يقال عليها احملمول بصفة املوضوع

 وهو كون ذلك - وذلك ألن إمكان اتصاف شيء مما يقال عليه احملمول بصفة املوضوع يقتضي اخللف
الشيء من مجلة ما يقال عليه املوضوع، أعين من مجلة ما يستحيل أن يقال عليه احملمول، وذلك ألنه مع 

 األمر قبل فرض االتصاف بصفة املوضوع بالفعل يكون من تلك اجلملة قطعاً، فإذن علم أنه يف نفس
الفرض كان من مجلتها، ألن فرض وقوع املمكن ال ميكن أن يصري غري ذات املوضوع ذاتاً له، بل رمبا 

  .يفيد العلم بأن شيئاً مما مل يعلم أنه من مجلة ما هو ذات املوضوع هو من تلك اجلملة

مجيع األوقات، وإمكانه وكذلك إن كانت دائمة مبثل هذا البيان إذا بدل فيه امتناع االتصاف بعدمه يف 
  .بوجوده

  .وكذلك إن كانت مشروطة أو عرفية

ا ثبوت الضرورة والدوام يف العكس فلمثل ما مرأم.  

وأما التقييد بالوصف فألنه حيتمل أن يتصف باملوضع ما يقال عليه احملمول يف غري الوقت الذي يكون فيه 
  .متصفاً باحملمول

بقى القيد يف البعض، ألن األصل يقتضي كون كل ما يقال عنه املوضوع ويف املقيد منهما بالالدوام ي
موصوفاً باحملمول وقتاً ما، فينعكس جزئياً، وإذا أنصاف إىل السلب الالزم مع الوقت جعله ال دائماً 

  .حبسب الذات يف البعض

عما يكون واملمكنات واملطلقات ال تنعكس، الحتمال أن يسلب وصف غري ضروري بالقوة أو بالفعل 
  .ضروري الثبوت له، كالكاتب عن اإلنسان

وكذلك يف الوصفيات، واعترب إمكان سلب الكاتب بالقوة أو بالفعل عن متحرك اليد عند التحريك 
  .وامتناع عكسه

  .وأما السالبة اجلزئية فال تنعكس، لصحة سلب اخلاص عن بعض العام وامتناع عكسه

، فإن األصل فيهما يقتضي أن يكون لشيء وصفان متنافيان يوجد كل إالّ يف املشروطة والعرفية اخلاصتني
 كذلك اآلخر يسلب عنه ال -بل عند وجود اآلخر-منهما يف وقت، وكما يسلب عنه أحدمها ال دائماً 
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 وهذا العكس ما يتبعه يف أبواب األقيسة مما عثر عليه الفاضل أثري الدين -بل عند وجود األول- دائماً 
  .األري

  كام عكس النقيض أح

وأما عكس النقيض فأحكام املوجبات والسوالب املذكورة يف العكس املستوي بأعياا تتبادل فيه، وذلك 
يف كل قضيتني مل يؤخذ موضوعهما من حيث أنه منتف، فإما إذا كانتا متحديت املوضوع والكمية، 

  .اجلهة، كما مر ذكرهمتقابليت احملمول بالتحصيل والعدول، كانتا متالزمتني متحديت 

    

 انتقل حكم العكس بعينه - إن انعكست-مثّ إذا أخذنا لك قضية عكس مالزمتها املخالفة هلا يف الكيفية 
إىل خمالفة الكيف يف تلك اجلهة، مث إذا أخذنا مالزمة العكس عادت كيفيها إىل ما كانت يف األصل، 

  .زمته فال عكس نقيض لهوكانت عك نقيضه، وما ال مالزمة له أو ال تنعكس مال

  أحكام العكس في الشرطيات 

وأما الشرطيات فاملتصلة تنعكس موجباا جزئية ومنفسها يف اللزوم واالتفاق وسالبتها الكلية كنفسها 
  .مطلقاً، وال تنعكس جزئيتها، وبياا سهل، وال مدخل للعكس يف املنفصلة لعدم متايز أجزائها بالطبع

  صل في الكذب العكس ال يتابع األ

فهذه أحكام العكسني وقد تبني حال الكمية واجلهة، أعين اخنفاضهما يف بعض الصور دون البعض، وأما 
الكذب فإنما ال حيفظ ألن محل اخلاص على مجيع أشخاص العام كاذب إجياباً وسلباً، وعكسهما 

.بالوجهني صادق  

رابع الفصل ال  

  في القياس

كل إنسان حيوان : "ال يلزم من وضعها بالذات آخر بعينه اضطراراً، كقولناالقياس قول مشتمل على أقو
  ".إن كل إنسان جسم"فإن يلزم من وضعهما بالذات " وكل حيوان جسم

 وهي قضية جعلت جزء قياس، وأجزائها - فذلك قياس، وهذه نتيجته وكل واحد من القولني مقدمة
  .حدود



نصري الدين الطوسي-جتريد املنطق  19   

  أقسام القياس 

 وهو الذي ال يكون النتيجة وال مقابلتها مذكورة بالفعل -والقياس بسيط ومركّب؛ والبسيط أما اقتراين
  . وهو ما يقابله-  أو استثنائي-فيه

  القياسات الحملية 

  .واالقتراين قد يتألف من محليات ومن شرطيات، ومن كلتيهما

جته تشارك كل واحد من مقدمتيه جبزء، وكذلك ما متثّلنا به اقتراين محلي ونتي: ونبدء باحلمليات فنقول
املقدمتان، ويسمى موضوع النتيجة حداً أصغر، ومشاركتها فيه مقدمة صغرى، وحمموهلا حداً أوسط من 

  .شأنه أن جيمع احلدين، ويسقط من بينهما نتيجة، واقترانه مع احلدين شكل

  األشكال األربعة 

فان كان حممول الصغرى وموضوع الكربى فهو أول األشكال، وان كان حمموهلا معاً فثانيها، أو 
  .موضوعهما فثالثها، وعلى العكس األول فرابعها

  ضروب كل شكل ستة عشر 

وإذ ميكن وقوع كل واحد من احملصورات يف كل مقدمة فقرائن كل شكل ستة عشر، وهي ضرورية 
  .يم، ولإلنتاج شرائطلكن بعضها منتج وبعضها عق

وقد تشترك األشكال يف عقم امللف من سالبتني ال يلزم احديهما موجبة ومن جزئيتني مطلقاً، ومن 
  .صغرى سالبة ال تلزمها موجبة كربيها جزئية، وهذه املشتركات لوازم للثالثة األوىل وشرائط لألخري

  شرائط األشكال 

ى وكلية الكربى، ويشاركه الثاين يف ثاين شرطيه مث لكل شكل شرطان، فشرط األول إجياب الصغر
 بأنه ال بد متني يف الكيف بالفعل أو القوة، ويشاركه الثالث أيضاً يف أوهلما وخيتصباختالف املقد وخيتص
فيه من كلي، وينفرد الرابع بعد االشتراط بالثالثة املشتركة بشرطني عدميني مها أن جيتمع السلب الصرف 

  . مقدمة غري منعكسة وال إجياب املقدمتني إجياباً ال يلزمه سلب مع جزئّية الصغرىمع اجلزئية يف

  الضروب المنتجة 
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فتصري الضروب املنتجة حبسب البسائط من كل واحد من األولني أربعة، ومن الثالث ستة، ومن الرابع 
  .عشروأما حبسب التركيب فمن كل واحد من األولني مثانية ومن اآلخرين اثين . مخسة

  النتيجة تابعة ألخس المقدمتين 

وال . فاألول عام اإلنتاج. والنتائج تابعة ألخس املقدمات يف الكم مطلقاً، والكيف إذا مل تتركب جهاا
  .ينتج الثاين موجبة، وال الثالث كلية، وال الرابع موجبة كلية

  القياس منه بين اإلنتاج ومنه دون ذلك 

نتاج كبعض ضروب الشكل االول، ومنه غري كامل حيتاج اىل بيان كالثالثة والقياس منه كامل بني اال
  .األخرية وأحوجها الرابع

  شرائط انتاج الشكل األول 

الشكل األول إن مل يكن األصغر داخالً باالجياب حتت األوسط، أو يف حكم الداخل، أو مل يكن احلكم 
  .ليهشامالً جلميع األوسط، مل جيب أن يتعدى حكم األوسط ا

  الضروب المنتجة في الشكل األول 

فالضرب األول من موجبتني كليتني ينتج موجبة كلّية كما مثّلناه أوالً؛ والثاين من كليتين كربامها سالبة 
ينتج سالبة كلية، والثالث من موجبتني صغرامها جزئية ينتج موجبة جزئية، والرابع من صغرى جزئية 

  . وقد أنتج احملصورات األربع، فهذا حبسب القول املطلق- واجلمع بين- وكربى سالبة ينتج سالبة جزئية

    

إذا كانت الصغرى سالبة تلزمها موجبة، فاقتراا مع الكربى ينتج بقوة : وأما إذا اعتربنا اجلهات فنقول
  .اإلجياب ما ينته املوجبة

يات الذاتية تنتج كالكربى، والصغريات الفعلية اليت تقتضي دخول األصغر يف األوسط بالفعل مع الكرب
  .ألن األصغر فيها بعض جزئيات األوسط، فحكمة حكمها

والصغريات املمكنة مع الكربيات اخلالية عن الضرورة والدوام تنتج ممكنة ألن األصغر غري داخل يف 
  .األوسط إالّ بالقوة

 ال يكون لألوسط ذات ومع الكربى الضرورية أو الدائمة ينتج كالكربى، ألن إمكان الصغرى يقتضي أن
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تغاير ذات األصغر، والكربى تقتضي ثبوت األكرب ملا هو ذات األوسط قبل اتصافه باألوسط ومعه وبعده، 
فخروج الصغرى إىل الفعل حبسب الفرض املقتضي لدوام النتيجة أو ضرورا ال يقتضيه إال بالقياس إىل 

  .افعل، ألنه ثابت يف نفس األمر قبل خروجها إىل الفعل

 أعين -والوصفيات إذا اختصت بإحدى املقدمات سقط اعتبارها يف النتيجة لسقوط ما يتعلق ا
  .األوسط 

وكذلك إن . فإن استلزمت الدوام أنتجت كاملقدمتني أو تابعة ألخس الوصفني إن اختلفا: أما إذا عمت
  .استلزمته الكربى فقط

  .ا سقط اعتبار الوصف، الحتمال اختالف الوقتنيأما إن استلزمه الصغرى وحدها أو مل تستلزمه احديهم

إن مل يعم الضرورة - والصغرى الدائمة الضرورية مع الكربى العرفية واملشروطية العامتني تنتجان دائماً 
   .-إن عمت- وضرورية -املقدمتني

وع يف ومها تناقضان الكربى العرفية واملشروطة اخلاصتني، ألن الكربى تقتضي ال دوام الوصف للموض
  .األوسط للذات كلياً، والصغرى تقتضي دوامه يف بعض الصور، فإن استنتج منها أنتجت حماالً

  .وإن احتملت الكربى الدوام أو الضرورة مع ذلك محلت إليهما فعاد إىل االقتران مع الدائم والضروري

  اإلنتاج في الشكل الثاني 

أم : تا حبيث تصدقان معاً مل يعرف حال حدي النتيجةالشكل الثاين إن اتفقت مقدمتاه يف الكيف أو اختلف
أمتبائنان بالسلب مشلهما الوسط، أم متالقيان باإلجياب؟ وإن اختص األوسط األكرب مل يعرف أيضاً حال 

أمتبائن لذلك البعض؟ أم مالق للبعض الذي مل يتعلق احلكم به؟ أما إذا حصل الشرطان أنتجتا : األصغر
  .سالبة ال غري

  ب المنتجة في الشكل الثاني الضرو

" كل إنسان ضاحك، وال شيء من الفرس بضاحك: "فالضرب األول من كليتني صغرامها موجبة، كقولنا

  ".ال شيء من اإلنسان بفرس"ينتج 

  .من كليتني صغرامها سالبة ينتج مثلها: والثاين

  .من صغرى موجبة جزئية ينتج جزئية: والثالث

  .ية ينتج مثلهامن صغرى سالبة جزئ: والرابع

  بيان االنتاجات في الشكل الثاني 
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وبيان اإلنتاج بعد ما تقدم بأن نعكس كربى األول والثالث من الضروب، فريجعان إىل الشكل األول، 
  .ونقلب مقدميت الثاين بعد عكس صغراه، مث نعكس النتيجة

س بأوسط فرضاً ونسميه باسم، وأما الرابع فتبيينه باإلفتراض، وهو أن يعني البعض من األصغر الذي لي
فيصري الضرب الثاين بعينه وينتج " كل أكرب أوسط"والكربى " ال شيء من ذلك املسمى بأوسط"فيكون 

  .ولكن بعض األصغر هو ذلك املسمى، ينتج من رابع األول ما ادعيناه" ال شيء من ذلك املسمى بأكرب"

جة املدعاة حقة، فنقيضها حق، وتضيف النقيض إىل أن مل تكن النتي: وباخللف يف اجلميع، وهو أن نقول
الكربى القرينة، ينتج من أحد ضروب األول نقيض صغراها فيكون باطالً، وعلّته وضع قيض النتيجة، 

  .فهي حقّة

  .هذا بالقول ملطلق

  إنتاج الشكل الثاني من المختلطات 

- كن تالقي حدي النتيجة باإلجياب فإن اختلفت املقدمتان يف اجلهة حبيث ال مي: وأما باعتبار اجلهة

كاملمكنة واملطلقة والعرفية واملشروطة كلها مقيدة باخلاصة، مع الضرورية صغرى أو كربى، خمتلفيت 
  . أنتجت ضرورية- الكيف أو متفقتيه

  . أنتجت دائمة-كالوجودية واخلاصتني مع الدائمة على الوجوه كلها- وإذا كانتا حبيث ال تتالقيان أبداً 

  . إلنتاج املتفقات- تصري الضروب املنتجة مثانيةوهناك 

  . مل ينتج، لعدم الشرط األول-كاملمكنة واملطلقة بسيطتني وخملوطتني-فإن كانتا حبيث ميكن لتالقيهما 

  .والوصفيات املختلفة الكيف املنتجة تنتج وصفية تابعة للمقدمتني حال البساطة ولألخص حال االختالط

  .لكيف املنتجة تنتج وصفية تابعة للمقدمتني حال البساطة ولألخص حال االختالطوالوصفيات املختلفة ا

    

 -والصغريات الذاتية مع الكربيات الوصفية إن كانت جهتهامها من غري اعتبار الوصف ممتنعي اجلمع

 أنتجت - تنيكاملمكنة العامة مع املشروطة ال مع العرفية خمتلفتني، أو الوجودية، مع العرفية متفقتني وخمتلف
  .حبسب الذات ممكنة أن مل تكن الصغرى فعلية، أو مطلقة إن كانت

وال تنتج ضرورية وال دائمة، ألن التبائن حيتمل أن ال يكون واجباً ويف مجيع األوقات، فإن كانت 
  .الصغرى مقيدة بوقت معين أو غري معين بقي القيد يف النتيجة وإن كانتا ممكنيت اجلمع مل ينتج

ك إن كانت الوصفية صغرى، والذاتية كربى مل ينتج، فإن الكاتب متحرك اليد ما دام كاتباً، وكذل
  .واإلنسان ليس مبتحرك مطلقاً، وسلب اإلنسان عن الكاتب ممتنع
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 مطلقة عامة، ألن النتيجة - مع أية صغرى اتفقت- والكربى الدائمة بدوام الوصف دون الذات تنتج
  .يصدق نقيضهاالدائمة املوجة تكذب معها، ف

  .وال ينتج هذا الشكل غري حمتملة للضرورة أصالً الحتمال تباين احلدين يف كل حال

  شرائط اإلنتاج في الشكل الثالث 

 الحتمال عمومه -  إن كان لألصغر خارجاً عن األوسط، واألكرب إما خارجاً عنه بالبعض-الشكل الثالث
متالقيان خارجاً، أم متبائنان؟ وإن كانت القرينة من أ:  مل يعرف حاهلما- مسلوباً- أو بالكل- موجباً

  هل احتد اجلزئان احملكوم عليهما من األوسط، أم افترقا؟ : جزئيتني مل يعرف أيضاً

  الشكل الثالث ال ينتج كلياً 

  .وملّا مل يفد هذا الشكل االّ تالقياً أو تبايناً عند األوسط فقط ومل يتعرض ملا عداه مل ينتج كلياً

  الضروب المنتجة من الشكل الثالث 

  ".، وكل إنسان كاتب"كل إنسان حيوان: "فالضرب األول من كليتني موجبتني، كقولنا

  .والثاين ن كليتني كربامها سالبة

  .والثالث من موجبتني صغرامها جزئية

  .والرابع من موجبتني كربامها جزئية

  .واخلامس من صغرى موجبة كلية، وكربى سالبة جزئية

  .السادس من صغرى جزئية، وكربى سالبةو

  بيان اإلنتاج في الشكل الثالث 

 أما بعكس الصغرى إذا كانت الكربى كلية، وبالقلب وعكس النتيجة إذا -  بعد ما مر-وبيان اإلنتاج
  .كانت جزئية منعكسة

 كل ذلك  فيسمى البعض من األوسط الذي ليس بأكرب مثالً باسم، فيكون-  كيف كانت-أو باالفتراض
السمى أوسط، وكل أوسط أصغر، فينتج من ذلك أن كل ذلك املسمى هو أصغر، وكان ال شيء منه 

  .بأكرب، فينتج من ثاين الضروب ما يريد
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وأما باخللف يف اجلميع، وذلك بأن يضاف نقيض النتيجة إىل الصغرى، لينتج من الشكل األول ما يضاد 
  .الكربى أو يناقضها، فيلزم اخللف

  اج الشكل الثالث من المختلطات إنت

  .فالسوالب املستلزمة للموجبات تنتج بقوا وجيعل الضروب اثين عشر: وأما باعتبار اجلهات

 تنتج ممكنة االّ إذا كانت الكربى ضرورية أو دائمة، -  بسيطة وخملوطة-مث الفعليات تنتج فعلية، واملمكنة
  .فإن عكس الصغرى يرد الشكل إليهفإا تنتج مثلها ملا مر يف الشكل األول، 

والوصفيات املختلطة بغريها تنتج حبسب الذات، وكذلك البسيطة اليت ال تستلزم الدوام، أما املستلزمة له 
و جيب منه " الكاتب يقظان، وحيرك القلم ما دام كاتباً"فتنتج وصفية، لكنها تكون مطلقة هيهنا، فإن 

  . بل يف بعض أوقات يقظته-  يقظانكون بعض اليقظى حمركاً للقلم ما دام

 خبالف الشكل -والصغرى الدائمة أو الضرورية فيه ال تناقض الكربى العرفية أو املشروطة اخلاصتني
  .، بل تنتجان الوجودية"كل نائم حيوان بالضرورة وساكن ما دام نائماً: " لصدق قولنا-األول

: م تلزم منهما موجبة، لم يعرف حال الحدينشرط إنتاج الشكل الرابع إن كانت مقدمتاه سالبتين ل
  أمتالقيان خارج األوسط؟ أم متبائنان؟ 

 حىت يكون -وإن كانتا جزئيتني مل يعرف هل احتد البعض احملكوم عليه والبعض احملكوم به من األوسط
 هل - أم ال؟ وإن كانت الصغرى سالبة صرفة، والكربى جزئية مل يعرف حال األصغر- مورد واحداً

؟ وهذه هي الشروط العامة، مث إن كانت املوجبتني جزئية، أو - قي األكرب خارج األوسط، أم التال
اجتمع السلب واجلزئية فيها حبيث ال ينعكس، وكانت الكربى ال حمالة موجبة كلية تعلق احلكم يف كل 

 جبزئني من مقدمة جبزء من األوسط، ومل يعرف أمها متحدان، أم ال؟ وبالعكس يف األخري يتعلق احلكم
  احلدين األخريين، ومل يعرف أمتالقيان، أم ال؟ 

  الضروب المنتجة من الشكل الرابع 

  ".كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان: "فالضرب األول من موجبتني كليتني، كقولنا

    

  .من موجبتني كربامها جزئية، وتنتجان جزئية، الحتمال أن يكون األصغر أعم من األكرب: والثاين

  .من كليتني صغرامها سالبة، وينتج كلية: لثالثوا
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  .من كلّيتني كربامها سالبة: والرابع

  .من صغرى موجبة جزئية، وكربى سالبة كلّية، وتنتجان جزئية أيضاً ملا مر: واخلامس

  الضروب المنتجة من المختلطات 

ة صغر، وسالبة جزئية وهذه هي الضروب البسيطة، وينضاف إليها من املركّبات سادس من موجبة كلي
  .منعكسة كربى

وثامن من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية مشروطتني أو عرفيتني، بسيطتني أو خملوطتني صغرامها 
  .خاصة

  بيان االنتاجات في الشكل الرابع 

. النتيجةوالبيان بعد ما ذكرناه اما بالقلب والرد إىل الشكل األول يف الثالثة األوىل، ويف األخري، مثّ عكس 

وأما . وباالفتراض على قياس ما تقدم. وبعكس إحدى املقدمتني والرد أحد الشكلني الباقيني يف الباقية
  .باخللف يف اجلميع

  نتائج الشكل الرابع باعتبار الجهات 

والنتائج باعتبار اجلهات تكون يف الثالثة األوىل ويف الثامن من عكوس ما كانت ينتج يف الشكل األول، 
ا بالقلب يرتد إليهأل.  

  .ويف الرابع واخلامس ما ينتج بعد عكس كليت املقدمتني يف الشكل األول أيضاً

  .ويف اخلمسة اليت عدا الثالث واألخريين ما ينتج بعد عكس الكربى يف الشكل الثالث

خري متناقضة والصغرى املشروطة والعرفية اخلاصتان مع الكربى الضرورية والدائمة يف الثالثة األول ويف األ
  .كما يف الشكل األول

 إذا كانت مشروطة أو عرفية خاصتني انتجت -  وهي ما عدا الثاين والسادس والثامن- والكربيات الكلية
  .مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامة سالبة كما يف الشكل الثاين

 أعم وأخص فإن كانا: فما ينتج منها يف شكل وال يف آخرها فاحلكم للمنتج، وما ينتج على وجهني
ما تنتجان حبسب -فاحلكم لألخصتني يف الضرب الثاين، فإوذلك كالصغرى املطلقة مع الكربى اخلاص 

  .الرد إىل الشكل األول مطلقة عامة، وحبسب الرد إىل الشكل الثالث وجودية

ب األول  كالكربى املشروطة اخلاصة يف الضر-وإن مل يكونا كذلك فاحلكم ملا تركب منهما إن اختلفا
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مع الصغرى الضرورية، فإا ينتج بالرد إىل الشكل األول مطلقة عامة موجبة، وبالنظر إىل الكربى مطلقة 
  .عامة سالبة، فتكون النتيجة مطلقة عامة سالبة وجودية يف البعض

ومع الصغرى املمكنة فإا تنتج حبسب الشكل األول ممكنة عامة موجبة جزئية، وبالنظر إىل الكربى 
طلقة عامة سالبة كلية، فتكون النتيجة مطلقة عامة سالبة كلية وجودية ال ضرورية يف البعض، وكلتا م

  .النتيجتني خمالفتا الكيف للمتقدمني

وكالصغرى الوجودية يف الضرب الثالث مع الكربى املشروطة اخلاصة، فإا تنتج حبسب اإلجياب الالزم 
امة موجبة، وبالنظر إىل الكربى مطلقة عامة سالبة كلية، للصغرى، والرد إىل الشكل األول مطلقة ع

  .وتكون هي النتيجة مقيدة بأن يصدق الوجودي يف بعضها

وأما إن مل خيتلفا فاحلكم ظاهر، وذلك كالصغرى املذكورة مع الكربى الضرورية، فإا تنتج حبسب 
لفة للصغرى كيفاً، وللمتقدمني كماً، اإلجياب املذكور يف الشكل األول والثالث مطلقة موجبة جزئية خما

  .وقس عليه فما عدا ذلك

  أقسام الشرطيات 

أما املؤلّفة من الشرطيات فيشترك يف جزء أما تام أو غري تام، أو تام يف إحدى املقدمتني : سائر االقترانيات
  .غري تام يف األخرى

  القياسات المؤلفة من المتصالت 

ول يتألف على هيئة األشكال احلملية، وينتج منها الضروب التسعة عشر املنتجة فاأل: أما من املتصالت
حبسب بساطة اجلهات يف اللزوميات، واالتفاقيات البسيطتني متصالت مثلهما، وإن كانت االتفاقيات 

  .قليلة اجلدوى وال خيالفها يف شرط وال بيان

 حيتمل أن ال تبقى على تقدير ثبوت األصغر، أن اللزوميات ال تنتج متصلة، ألن مالزمة الكربى: وقيل
  ".كلّما كان هذا اللون سواداً وبياضاً كان سواداً، وكلّما كان سواداً مل يكن بياضاً: "مثالً إذا قلنا

 -  أي على اجلهة اليت ا يستلزم األكرب-أن األوسط إن وقع يف الصغرى كوقوعه يف الكربى: وجوابه

لم يكن مشتركاً، وبيانه يف املثال املذكور أن السواد يف الكربى وقع باملعىن لزمت النتيجة ضرورة، واالّ ف
املضاد للبياض، ويف الصغرى باملعىن اجلامع له، ولذلك مل تبق املالزمة مع األصغر، فاخللل انما وقع بسبب 

  . وإذا ارتفع اخللل ارتفع العارض- ال بسبب العارض التابع-عدم اشتراك األوسط
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ملخلوطة فال ينتج منها يف الشكل األول الصغرى اللزومية موجبتني، وال االتفاقية خمتلفتني وال يف وأما ا
الشكل الثاين السالبة اللزومية وال يف الشكل الثالث الكربى السالبة وال يف الرابع الكربى اللزومية يف 

  . اتفاقيةوال األخريان والباقي ينتج. وال االتفاقية يف الثالث. ضربيه األولني

  النتيجة في القياس المختلط من االتفاقية واللزومية 

وأما النتيجة اللزومة منها فاملوجبة ممتنعة، والسالبة بشرط أن ال يكون املقدم كاذباً يلزم حيث يلزم 
  .االتفاقية موجبة

  .ودوا أيضاً من صغرى لزومية يف الشكلني اآلخرين بشرط صدق مقدم الصغرى

   الثاني من المتصالت إنتاج القسم

والثاين وهو املشترك يف جزء غري تام من كليتهما، ويشترط أن يكونا موجبتني غري جزئيتني معاً، وال خيلو 
  .أما أن يقع يف التاليني، أو يف املقدمتني، أو يف تايل الصغرى ومقدم الكربى، أو بالعكس

لى هيئة ضرب منتج من األشكال لينتج متصلة واجلزءان املشتمالن على املشترك يشترط فيهما أن يكونا ع
  .مقدمها مقدم الصغرى وتاليها متصلة من مقدم الكربى ونتيجة التاليني

ويف الثاين يكون نقيضامها كذلك لريتد املقدمتان بعكس النقيض إىل األول، ويكون املقدمان يف النتيجة 
  .قدمتنيوتاليها نقيضي تايل املقدمتني، وتايل التايل نتيجة نقيض امل

ويف الثالث والرابع أن يكون عني الواقع يف التايل مع عني الواقع يف املقدم أو مع نقيضه كذلك ليعكس 
  .تلك املقدمة أحد العكسني، وتكون النتيجة أما كاية تاليها جزئية، أو بالعكس، وأما كما مر

  إنتاج القسم الثالث من المتصالت 

 يف احديهما، غري تام يف األخرى، ويكون ذات التام بسيطة واألخرى  وهو املشترك يف جزء تام- والثالث
مركبة، مثالً تكون األوىل من محليتني، واألخرى من مقدم محلية وتال متصلة، ليكون املشترك جزءاً من 

وإذا عرفت األصول فعليك البيان وإيراد األمثلة، . األوىل وجزء من األخرى، وباقي الشروط كما مر
  . تركب مرة بعد أخرىولك أن

  إنتاج القضايا المؤلفة من المنفصالت 
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  .فال يتألف أشكال، وإذا جعل احديهما صغرى تكون النتيجة حبسبها

شتركة يف تأمني، فاملؤلفة من حقيقتني ال تفيد حكماً لوجوب احتاد الباقيني، أو لتالزمهما، وتنتج أما امل
  .من عني كل واحد منهما ونقيض اآلخر حقيقية

 مانعة مجع، ومن نقيض - واملؤلفة من الصنفني تنتج من عني جزء مانعة اجلمع، ونقيض جزء مانعة اخللو
  . يف الكل إن كانتا كليتني، واالّ فجزئية كلية-  مانعة خلو-ذلك وعني هذا

  .واملؤلفة من كليتني مانعيت اخللو تنتج جزئية مانعة خلو أو مانعة مجع من نقيض أحد الباقيني وعني اآلخر

  إنتاج القسم الثاني من المنفصالت 

 جزء وكلّ، أو وأما املشترك يف جزء غري تام من كلتيهما فاالشتراك أما أن يكون بني جزء وجزء، أو بني
بني جزء جزء وبني اآلخر وكل جزء، أو بني كلّ جزء وكلّ جزء، أو بني كلّ جزء وجزء والثاين والثالث 

  .خمتلفان باختالف املقدمتني

والنتيجة تكون ذات أربعة أجزاء حبسب االقترانات املمكنة، يشتمل منها يف األول قرينة واحدة، ويف 
 على النتائج احلملية، وباقي - ثالث ثالث قرائن، ويف الرابع أربع قرائنالثاين واخلامس قرينتان، ويف ال

  .األجزاء يشتمل على أجزاء املقدمتني اليت ال يتشارك، وتكون النتيجة مانعة خلو كلية، وإالّ فجزئية

  إنتاج القسم الثالث من المنفصالت 

 محليتني، واألخرى من محلية ومنفصلة؛  من-  مثالً-وأما املشتركة يف تام وغري تام فيكون احديهما
 وهي باحلقيقة كبسيطة -  أعين األوىل وجزء األخرى-والنتيجة من محلية ومنفصلة هي نتيجة املنفصلتني

  . والشرائط كما مرت- ذات ثالثة أجزاء

  القياسات المركبة من المنفصالت والمتصالت 

 يف تأمني أربعة أصناف، ألن االشتراك يكون أما يف وأما املؤلفة من املتصالت واملنفصالت فاملشتركة منها
  .مقدم املتصلة أو يف تاليها، وهي أما صغرى أو كربى

وال ينتج من منفصلة سالبة، وال من جزئيتني، ويشترط يف سالبة االتفاق صدق املقدم ميكن ردها إىل 
  .موجبة تلزمها من جنسها واملنتجة من كل صنف ستة وثالثون قرينة

  .ئج تكون من اجلنسني كلية إن كانت من كليتني، والبيان بردمها إىل جنس واحد أسهلوالنتا

  القسم الثاني من القياسات المؤلفة من المتصالت والمنفصالت 
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واملشتركة يف غري تأمني أيضاً أربعة أصناف ولترد املقدمتان إىل أحد اجلنسني لريتد إىل ما مر، ويعرف من 
  .ذلك حاهلا

   الثالث من القياسات المؤلفة من المتصالت والمنفصالت القسم

واملشتركة يف تام وغري تام يكون ذات غري التام فيها مركبة من جزئني، أحدمها غري مشتركة ألحد جزئي 
ذات التام، واآلخر مشاركة وهي شرطية، فإن كانت من جنس اليت هي جزء منها كان التأليف كالقسم 

انت من جنس ذات التام كان التأليف كأحد القسمني املقدمني، واألصناف الذي حنن فيه، وإن ك
والشروط والنتائج على قياس ما مر.  

  القياسات المؤلفة من الحمليات والشرطيات 

أحدمها من محلية :  فنوعان- ويكون ال حمالة من تام وغري تام-وأما املؤلفة من احلملّيات والشرطيات
أصناف، ألن املتصلة تكون إما صغرى أو كربى، واالشتراك أما يف تاليها أو يف ومتصلة، وهي أربعة 

مقدمها؛ والنتائج تكون متصالت أحد جزئيها اجلزء اخلايل من االشتراك بعينه، والثاين نتيجة اآلخر مع 
  .احلملية

 يف التايل وأما الصنفان اللذان تقع الشركة يف تاليهما فمتصلتهما إن كانت موجبة كانت الشرائط
  .واحلملية كما مر يف احلمليات، وأجزاء النتائج ما أنتجت هناك، ويكون اإلنتاج بيناً

  نقض ما قيل في عدم إنتاج المركب من حملية ومتصلة 

وقد طعن فيما إذا كانت متصلة لزومية مبثل ما مر، وهو احتمال أن ال يبقى صدق احلملية على تقدير 
  .االً، وحينئذ ال جيامع التايل على الصدقمقدم املتصلة إذا كان حم

وجوابه أن اجتماع املقدمتني على الصدق ليس شرطاً يف انعقاد القياس، ولو كان ملا انعقد قياس خلفي 
  ". ن- التزامي"وال الزامي 

وإن كانت سالبة كانت الشرائط يف التايل مقابل ما كانت هناك، ليصري برد السالبة إىل الزمتها املوجبة 
  .كما جيب أن يكون هناك

وأما الصنفان الباقيان، فيشترط فيهما كون املتصلة صادقة املقدم، وجيب أن تكون احلملية مع إحدى 
  .مقدميت املتصلة، أو النتيجة منتجة لآلخر على هيئة أحد الضروب احلمليات املنتجة



نصري الدين الطوسي-جتريد املنطق  30   

امه لتاليها علم من ذلك استلزام فإن كانت احلملية مع مقدم النتيجة منتجة ملقدم املتصلة املعلوم استلز
مقدم النتيجة لتايل تلك املتصلة بعينه، ألن وضع املقدمتني مستلزم لوضع النتيجة استلزاماً كلياً، فوضع 

 ملقدم املتصلة يستلزم ما يستلزمه مقدم املتصلة - املوضوعة مطلقاً- مقدم النتيجة املستلزم مع احلملية
  .ائج كلية وعلى هذا الوجه تكون النت-بعينه

وإن كانت احلملية مع مقدم املتصلة منتجة ملقدم النتيجة مل يستلزم مقدم النتيجة مع احلملية مقدم املتصلة 
 ألن وضع النتيجة مع إحدى مقدميت القياس ال يستلزم وضع املقدمة - بل يستلزم جزئياً- استلزاماً كلياً

إذن يف بعض أحوال وضع مقدم النتيجة جيب األخرى كلياً، فإن املوجبة الكلية ال تنعكس كنفسها، ف
 حيصل العلم باستلزام مقدم - دون ما عداه-ثبوت مقدم املتصلة املعلوم استلزامه لتاليها، ويف ذلك البعض

  .النتيجة لذلك التايل بعينه، وعلى هذا الوجه ال يتكون النتائج إالّ جزئية

ا تزيد على ضروب احلمليةوقس االتفاقية على اللزومية وعليك تفصيل الضروب، فإ.  

  القياسات المؤلفة من الحملية والمنفصلة 

وثانيهما من محلية ومنفصلة، وعي أيضاً أربعة أصناف، ألن احلملية تكون إما صغرى أو كربى، 
  .واالشتراك أما مع أحد جزئي املنفصلة أو معهما

صالت مانعة اخللو مشتملة على أجزاء وجيب كون املنفصلة موجبة غري مانعة هلا فقط، وتكون النتائج منف
  .بعضها أو بعض احلملية مع األجزاء املشاركة هلا

  القياس المتألف من منفصلة وحملّيات 

ومن هذه األقيسة ما يسمى باملقسم، ويتألف من منفصلة ومحليات بعدد أجزائها متشاركة األجزاء، 
  .ويكون يف قوة احلمليات إلنتاجه محلية

وقس عليه " كل عدد أما زوج أو فرد، وكل زوج وكل فرد مؤلف من آحاد: " األولمثاله يف الشكل
  .باقي األشكال وضروا

  االستثنائيات 

  .وهي من األقيسة الكاملة، وتتألف من شرطية واستثناء

زوم، فاملتصلة الكلية اللزومية تنتج باستثناء عني املقدم أو نقيض التايل عني اجلزء اآلخر أو نقيضه لوضع الل
: ينتج" لكن يده ال يتحرك"، "فيده يتحرك: "ينتج" إن كان زيد يكتب فيده يتحرك، ملنه يكتب: "كقولنا



نصري الدين الطوسي-جتريد املنطق  31   

  ".فهو ال يكتب"

  .وال ينتج باستثناء نقيض املقدم وعني التايل الحتمال العموم

    

اقية ال تفيد باستثناء العني واالتف. وال تنتج اجلزئيتان. والسالبة الكلية تنتج بالرد إىل املوجبة ما تنتج املوجبة
  .علماً وال يستثىن فيها النقيض

هذا : "واملنفصلة املوجبة احلقيقية تنتج باستثناء عني كل جزء أو نقيضه نقيض اآلخر أو عينه، كقولنا
وكذلك يف اجلزء اآلخر، " لكنه ليس بزوج فهو فرد. العدد أما زوج أو فرد، لكنه زوج، فليس بفرد

  .قاس على ذلكوكثرة األجزاء ي

  .ومانعة اجلمع باستثناء العني دون النقيض. ومانعة اخللو تنتج باستثناء النقيض دون العني

  القياس المركَّب 

 - القياسات املركبة هي قياسات جعلت نتائج بعضها مقدمات للبعض، وهي أما مفصولة حمذوفة النتائج

أو ". ام، وكل نام جسم، فكل إنسان جسمكل إنسان حيوان، وكل حيوان ن: " كقولنا-إالّ األخرية
  .موصولة وهي موردة النتائج واملقدمات بتمامها

  لواحق القياس 

كل قياس ينتج نتيجة بالذات فقد ينتج الزمها وعكسها وجزئيات حتتها وجزئيات معها : ولواحق القياس
  .بالعرض

  صدق النتيجة مع كذب المقدامات 

إالّ أن تكون الكربى " كل إنسان حجر، وكل حجر حيوان: "، كقولناواملقدمات الكاذبة قد تنتج صادقة
  .كاذبة بالكل وحدها يف الشكل األول يف ضريبة األولني

  كيفية اكتساب مقدمات البرهان 

ومقدمات القياس بتحليل حدي املطلوب إىل ذاتياما وعرضياما ومعروضاما الالزمة واملفارقة، مثَّ 
  .حماولة وسط يقتضي تأليفاً بينهما منتجاً له إجياباً وسلباً
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وحتليل القياسات املركبة يتأتى بتلخيص املقدمات واحلدود عن الزوائد والنظر يف اشتراك بعض املقدمات 
  .مع املطلوب ليطلع على كيفية تأليف كل قياس منهامع بعض و

  قياس الدور 

  .وإن ألفت النتيجة مع عكس إحدى مقدمتيها أو عينها وانتجت املقدمة األخرى صار القياس دائراً

  قياس العكس 

  .وإن تألفت ما يقابلها مع مقدمة لينتجا ما يقابل األخرى صار معكوساً

اإلجياب تنعكس كنفسها، ويف السلب إىل ما يقسم جزاءه االحتماالت يف : وحيتاج يف الدور إىل مواد
" ال حمدث بقدمي: " كالقدمي واحملدث مثالً لينعكس عكساً خيص هذا املوضع، كما ينعكس قولنا- بأسرها،

  ".كل ما ليس بقدمي فهو حمدث: "إىل قولنا

  .وال ميكن أن يبني الكلي باجلزئي. ويف اجلزئيات إىل ما يشبه ذلك

  موارد استعمال قياس الدور والعكس 

  .وليمتحن كل منهما يف األشكال، ويستعمالن يف املغالطة بالتلبيس، ويف االمتحانيات للتدرب

  الدور والعكس في العلوم 

 والعكس عند -  كما يأيت من بعد- ويف العلوم قد يقع ما يشبه الدور عند حتويل الربهان اآلين إىل اللمي
  .قيمرد اخللف إىل املست

  قياس الخلف 

واخللف هو إثبات املطلوب بإبطال نقيضه وذلك بأن يتألف من نقيضه ومن مقدمة موضوعة ما ينتج 
  .حماالً، فيعرف منه كذب نقيض املطلوب، فيتحقق صدقه

 مقدمها فرض املطلوب كذباً وتاليها وضع نقيض - وهو مركب من قياس اقتراين مؤلف من متصلة
 ومحلية هي املقدمة املوضوعة واستثنائي شرطية ينتجه االقتراين السابق ويستثىن منه نقيض تاليها -املطلوب

  .احملال لينتج صدق املطلوب
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س مستقيم، واخللف قد يورد ابتداء، ورده إىل واخللف يفارق العكس، ألن العكس دائماً يورد بعد قيا
  . يؤخذ نقيض احملال فيه ويضم إىل املوضوعة لينتج املطلوب بعينه- املستقيم بقياس معكوس

  االستقراء 

واالستقراء هو حكم على كلي لكونه ثابتاً يف جزئيات ذلك الكلي، كاحلكم على احليوان بتحرك الفك 
ن الفرس وسائر جزئياته املشاهدة كذلك، فإن كانت اجلزئيات األسفل حالة املضغ، لكون اإلنسا

منحصرة كان تاماً وصار قياساً مقسماً؛ وإال فرمبا انتقض احلكم مبثل التمساح، وهو يشبه القياس، ألن 
  .تلك اجلزئيات تنوب مناب األوسط

  التمثيل 

والثاين أصالً، ووجه املشاة والتمثيل هو إحلاق شيء بشبيهه يف حكم ثابت له، ويسمى األول فرعاً، 
جامعاً وعلة، وذلك كإحلاق السماء بالبيت يف احلدوث لكونه متشكالً كالبيت وهو ظين يستعمله بعض 

  .الفقهاء

وأقواه ما اشتمل على اجلامع، مث الذي على اجلامع الوجودي، مث الذي يكون اجلامع فيه علة للحكم، ومع 
لعلة يف األصل فقط، مث إن صحت عليته مطلقاً صار األصل سهواً، ذلك فال يفيد اليقني الحتمال كون ا

  . فهو يشبه القياس لوال األصل-والتمثيل قياساً برهانياً

  قياس الضمير 

    

  .، وحذفها لإلجياز أو املغالطة"فالن يطوف ليالً، فهو لص: "والضمري قياس حمذوف الكربى، كما يقال

  قياس المقاومة 

  .ل أقوى املقدمتني من قياس سابق عليه بإنتاج ما يضادها أو يناقضهاواملقاومة قياس يبط

  قياس المعارضة 

.واملعارضة قياس ينتج نقيض نتيجة قياس آخر أو ضدها  
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خامس الفصل ال  

  في البرهان والحد

  . العلم إما تصور فقط، وإما تصور معه تصديق

  الضروري والكسبي 

واملكتسب منهما إمنا يكتسب بغريه، وينتهي إىل مبادئ غري مكتسبة، المتناع االكتساب على سبيل 
  .الدور والتسلسل

  القول الشارح والحجة 

  .وما يكتسب به التصور فحد أو ما يشبهه، وما يكتسب به التصديق فربهان أو ما يشبهه

  التعليم والتعلّم 

  .لم سابقفكل تعليم زتعلم ذهين إمنا يكون بع

  أقسام المطالب 

  " ما"مطلب 

ما : "؛ وهو إما أن يطلب شرح االسم كقولنا"ما: "واملطالب أصول وفروع، واألصول ثالثة مطالب
  ".ما احلركة؟: "، أو ماهية املسمى كقولنا"؟"العنقاء

  " هل"مطلب 

 ويتخلل يف -"؟هل احلركة موجودة: "وهو إما بسيط يطلب وجود الشيء وأنيته، كقولنا" هل"وطلب 
  ".هل احلركة دائمة؟: " أو مركب يطلب وجود شيء لغريه كقولنا-"الترتيب بني مطليب ما

  فروع المطالب 

لطلب التميز وإن أضيفت إىل ما تقدم فكان لكل من التصور والتصديق " مطلب أي"والفروع كثرية منها 
  .ركبة مقامها مجيعاً يف بعض األحوالامل" هل"مطلبان، ومطالب كم؟ وكيف؟ وأين؟ ومىت؟ ومن؟ ويقوم 
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 مطلب ِلم  

أوله وللوجود، " ؟"ِلم كان اجلسم حمدثاً: "وهو مطلب العلة، إما للتصديق فقط، كقولنا" ِلم"ومطلب 
  ".ِلم جيذب املغناطيس احلديد؟: "كقولنا

  .-  أعين األصول-فهذه أمهات املطالب

  ترتيب المطالب 

  . فيتبعه" بهل" لم"ويتصل 

  ".هل"الذاتية مطليب " ما"كذلك يتبع و

فألن مائية األعراض الذاتية إمنا تتحقق : فألن حتقق املاهية متأخر عن حتقق إنيتها، وأما املركبة: أما البسيطة
  .ليتها ملوضوعاا

وأيضاً طلب هلية املركبة هو طلب مائية حدودها الوسطى، ولذلك قد يتشارك الربهان واحلد يف أجزائها 
  .بعض املواديف 

  البرهان 

والربهان قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينياً بالذات اضطراراً، والقياس صورته، واليقينيات مادته، 
  .واليقني املستفاد غايته

  مبادئ البرهان 

  : ومبادئه القضايا التي يجب قبولها، وهي ستة

  .كالعلم بأن الكل أعظم من جزئه: األوليات

  .- كالعلم بأن لنا فكرة- أو الباطنة- كالعلم بأن الشمس مضيئة- ظاهرةأما ال: واحملسوسات

  .كالعلم بوجود مكة: واملتواترات. كالعلم بأن السقمونيا يسهل الصفراء: واربات

كالعلم بأن نور القمر مستفاد من الشمس إمنا حيدسه الناظر يف اختالف تشكالته حبسب : واحلدسيات
  .اختالف أوضاعه منها

  .كالعلم بأن االثنني نصف األربعة: ضايا الفطرية القياسوالق

  .واألخريتان ليستا من املبادئ، بل واللتان قبلهما أيضاً، والعمدة هي األوليات
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  " إن"و " لم"برهان 

هذه اخلشبة مستها النار : وهو الذي يعطي العلة للوجود والتصديق معاً كقولنا" برهان مل"والربهان أما 
  .فهي حمترقة

  ".هذه احلمى تشتد غباً فهي حمترقة: "وهو الذي يعطي التصديق فقط، كقولنا" برهان إن"وإما 

 وإن كان معلوالً -هو العلة ال النفس األكرب، بل للحكم به على األصغر" اللم"واألوسط يف برهان 
خر مبا يشبه وينقلب أحدمها إىل اآل" إن" فإن كان معلوالً للحكم يسمى دليالً وكان برهان -ألحدمها

  .قياساً دائراً

  البديهي والكسبي 

وكل قضية تتضمن أجزاءها علية احلكم فهي أولية ال يتوقف العقل فيه إال على تصور األجزاء، فإا رمبا 
فإن احلكم جيب . تكون خفية، فإن كانت العلة خارجة فهي مكتسبة، وال حيصل اليقني إال متوسط العلة

  .ا ال علة له فال يقني بهمع علته وحيتمل دوا، وم

وللمجربات علل خفية يدل على وجودها كوا غري اتفاقية، فهي يقينية وإن كانت مقيدة بشرائط توجد 
  .عندها

  ما يفيده الحواس 

واحلواس ال تفيد رأياً كلياً، وهي مبادئ اقتناص التصورات الكلية والتصديقات األولية، فمن فقد حساً 
  .فقد علماً

  حكم المتواتر حكم المحسوس 

  .واملتواترات كاحملسوسات

  العلل األربع 

  .ما منه، وما فيه، وما به، وما له: والعلل أربع

    

ويقع اجلميع يف أواسط الرباهني كبيان اخلسوف مبقاطرة األرض للنريين، ووجوب وجود اإلصبع الزائدة 
ر الواجب ومساوات مثلثني تساوت أضالع متقاطرة بوجود املادة املستعدة لقبول صورا فاضلة عن املقدا
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وزوايا تتخللها منهما بالتطبيق ووجوب تعريض الطواحني باالحتياج إىل جودة املضغ، وقد يستعمل 
  .اجلميع يف بيان شيء واحد

وينبغي أن تكون العلل واضحة، والتامة منها هي القريبة اليت تكون بالذات وبالفعل، وقد تكون مساوية 
  .ر لإلحراق؛ أو خاصة كالعفونة للحمىكالنا

  شرائط مقدمات البرهان 

 أقدم بالطبع وعند العقل من التائج لتكون علالً -  بعد كوا يقينية- جيب أن تكون مقدمات الربهان
 أعين تكون حمموالا ذاتية ملوضوعاا -حبسب األمرين؛ وأعرف من النتائج لتعرفها؛ وأن تكون مناسبة

  .ون ضرورية كليةأولية؛ وأن تك

  الذاتي في باب البرهان 

 -والذايت ههنا أعم من املقوم، فأنه يشمل أيضاً األعراض الذاتية، وهي اليت تلحق املوضوع ملاهيته

فكل ما يقع يف حد املوضوع أو يقع املوضوع يف حده فهو ذايت له . كالضحك لإلنسان، والزوجية للعدد
  .كما سنبينه

  الذاتي في العلوم 

يف العلوم يسمى كل ما يقع يف حده املوضوع كالزوج للعدد، أو جنسه كالزوج لالثنني، أو معروضه و
  .كالناقص لألول، أو معروض جنسه كالناقص لزوج الزوج ذاتياً إذا كان الباحث عنها علماً واحداً

  . النوعواألويل هو احملمول ال بتوسط غريه كاجلنس القريب والفصل والعرض الذايت احلقيقي على

  .والكلي ههنا أن يكون احملمول مقوالً على الكل يف مجيع األزمنة محالً أولياً

والضروري ههنا ما مسيناه عرفية عامية، وقد يقع غري الضروري كاملمكنات األكثرية يف مقدمات أمثاهلا، 
  .وكذلك غري الكلي يف املطالب اجلزئية

  أحوال العلوم 

  موضوعها 
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لعدد للحساب، ورمبا يقارن أمراً غريه كاملعقوالت الثانية من جهة ما يتوسل ا ولكل علم موضوع كا
من املعقوالت احلاصلة إىل املستحصلة هلذا العلم، وكالكرة املتحركة لعلم األكر، ورمبا يكون أشياء كثرية 

  .مناسبة كموضوعات علم الكالم

  مبادئ العلوم 

 أو يف ذلك -  ويسمى أصوالً متعارفة- طلقاً كاألولياتومبادئ؛ وهي أما قضايا ال وسط هلا، أما م
 ويسمى مصادرات أو أصوالً موضوعة باعتبارين وهي ما يوضع يف ذلك العلم ويتبني يف غريه -العلم

  .فيلزم املتعلم تسليمها سواء كان مع استنكار أو مع مساحمة؛ وأما حدود؛ ويسمى اجلميع أوضاعاً

  مسائل العلوم 

  . إن مل تكن بينة- يطلب الربهان عليها فيهوهي ما : ومسائل

  .وحمموالا ذاتية هلا. وموضوعات املبادئ واملسائل هي أما موضوع العلم، أو شيء منه، أو ذايت له

  كيفية استعمال المبادئ العامة 

ساوية املقادير امل: " أما باملوضوع فقط، كما يقال-واملبادئ العامة إمنا تستعمل بالفعل بأن ختصص بالعلم
  .ويلزمها التخصيص باحملمول يف املعىن أيضاً وإن مل يذكر" ملقدار واحد متساوية

  .وما ال خيص فال يستعمل إال بالقوة " العدد أما زوج وأما فرد: "وأما باملوضوع واحملمول معاً، كما يقال

  المأخذ األول والثاني 

ل أعراضاً ذاتية؛ ورمبا يكون حمموالت  ب- ألن املقوم ال يطلب-وال يكون حمموالت املسائل مقومة
  .املقدمات كذلك، فإن كان األوسط لألصغر مقوماً فقط مسي مأخذ أوالً، وإال فمأخذاً ثانياً

  أعمية العلوم وأخصيتها 

 كاهلندسة -وتشارك العلوم وتداخلها وتباينها حبسب أحوال موضوعاا، فاألعم موضوعاً فوق األخص
 ورمبا يدخله التقييد حتت - كالكرة، والكرة املتحركة- ق موضوعاً فوق املقيد وكذلك املطل- واسمات

 وذلك إذا كانت املسائل - دون الطبيعي- علم مباين ملا يعمه موضوعاً كاملوسيقى، فإنه حتت العدد
  .تبحث عن ذاتيات ما به يتقيد
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  نقل البرهان من علم إلى آخر 

  .من األعم إىل األخصوقد ينقل الربهان من أحدمها إىل اآلخر، و

  العلم األعم 

  .العلم الباحث عن املوجود املطلق هو الذي يرتقي العلوم إليه ويبني مباديها فيه

  القول في الحد 

  . الحد قول يدل على ماهية الشيء بالذات

  . للحدود أيضاً مبادئ جلية التصور عقالً كالوجود، أو حساً كالسواد

  الحد التام والناقص 

    

، والذي حبسب املاهية هو الذي يشتمل " ن- هو تفسري"واحلد الذي هو حبسب االسم هو الذي يفسره 
ورمبا صار شرح االسم بعينه . على مجيع مقوماته من جنسه القريب وفصوله، فإن مل يشتمل فهو ناقص

  .بعد اإلثبات حداً حقيقياً

  كيف يكتسب الحد 

ال يلحق بعلل غري أنفسها، ولذلك تكون واضحة بذواا، فال وال يكتسب احلد بالربهان ألن املقومات 
  .وسط أوضح منها

  .بل يتركب الذاتيات املقومة على ترتيبها الطبيعي وإيراد الفصول احملصلة لوجود أجناسها أمجع

  ما يستعان به في تحصيل الحدود 

فصوهلا املقسمة، وبقسمته إىل وينتفع يف ذلك بتحليل الشيء إىل ذاتياته حىت ينتهي إىل أعلى األجناس و
  .جزئياته وأجزائه حىت يعرف ما من شأنه أن يلحقه

  .وعندي يف أخذ العلل يف احلدود نظر. وكل ما له علة مساوية واضحة فحده التام يشتمل عليها

  العلة تقع مبدءاً للفصل 
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ديد مطاول حمدد السيف آلة صناعية من ح: "وتقع العلل يف الفصول بأن تكون مبادئ هلا يف قولنا
  ".اخلامت حلية يلبسها اإلصبع: "، وقد يقتصر على البعض كقولنا"األطراف ا أعضاء احليوان

  وقوع المعلوالت والعوارض في الفصل 

 كاألبعاد - والعوارض-  كالنطق يف فصل اإلنسان، وهو الشيء الذي من شأنه النطق-وكذلك املعلوالت
  .يف فصل اجلسم

الغيم جرم مائي يطفي فيه النار، وكلما هو : "حلد يف أجزائهما، كقولنا مربهننيويتشارك الربهان وا
كذلك فقد حيدث فيه صوت، فالغيم قد حيدث فيه صوت، وكل صوت حيدث يف الغيم فهو رعد، فالغيم 

  .وقد مت بقياسني على األوسطني، أحدمها بدء بالربهان واآلخر كماله ويليه اجلنس". قد يرعد

وإن اقتصرنا فيه على " الرعد صوت حيدث يف الغيم النطفاء النار فيه: "نعكس الترتيب فقلنافإذا حددنا ا
  .املبدأ أو الكمال نقص احلد

  تقدم أجزاء الحد على المحدود 

  وأجزاء الحدود أقدم بالطبع وأعرف من المحدود 

  الرسم 

 فقط، وأجودها ما يوضع فيه والرسوم ما يشتمل على األعراض الذاتية واخلواص البينة ويفيد التميز
  .اجلنس؛ واملقومات إذا مل يترتب على الترتيب الطبيعي كان املركب رمساً

  حد األعراض الذاتية مع بذكر معروضاتها 

  .واألعراض الذاتية ال ميكن أن حتد إال مع ذكر معروضاا

  حد المضاف يشمل ذكر المضاف إليه 

  .وال املضافات إال مع ذكر ما يضاف إليه

  حدود المركبات 

  .وال املركبات إال حبدود مركبة من حدود أجزائها
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  البسائط ال يمكن أن تحد 

  .والبسائط العقلية ال حدود هلا

  الشخص الجزئي ال حد له وال برهان عليه 

واألشخاص اجلزئية ال حدود هلا وال براهني عليها إال بالعرض المتناع إدراك تشخصاا بالعقل دون 
احلس أو ما جيري جمراه كاإلشارة لكوا معروضة لالستحالة والفناء، واحلدود والرباهني تتألف من 

. بل تدوم صادقة على ما يقال أو يقام عليه- كليات ال تستحيل وال تفىن  

سادس الفصل ال  

  في الجدل

اجلدل صناعة علمية يقتدر معها على إقامة احلجة من املقدمات املسلّمة على أي مطلوب يراد، على 
  .حمافظة أي وضع يتفق، على وجه ال يتوجه إليها مناقضة حبسب اإلمكان

  السائل والمجيب 

  .يه أن ال يلزموناقض الوضع بإقامة احلجة سائل وغاية سعيه أن يلزم، وخافظه جميب وغاية سع

  مبادئ الجدل 

ومبادئ اجلدل عند السائل هي ما يتسلمه عن ايب، وعند ايب الذيعات وهي املشهورات احلقيقية؛ 
 - ويسمى آراء حممودة-"العدل حسن: "أما مطلقة يراها اجلمهور وحيمدها حبسب العقل العملي، كقولنا

 -أو حبسب استقراء" ن- رأفة"ة كحمية أو رقة، أو حبسب خلق أو عادة أو قوة من القوى النفساني

 كامتناع - وأما حمدودة يراها مجاعة أو أهل صناعة- وباجلملة حبسب شيء غري بديهية العقل النظري
  .التسلسل عند املتكلمني

  المشهورات 

والواجبة قبوهلا مشهورة حبسب األغلب، وال تنعكس، وتستعمل يف اجلدل لشهرا ال لوجوب قبوهلا، 
  .ليس كل مشهور صادقاً، بل املشهور يقابل الشنيع، كما أن الصادق يقابل الكاذبو
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  .ورمبا كان املتقابالن مشهورين حبسب آراء خمتلفة، كالقول بأن اللذة مؤثرة، أو ليست

  .وقد يستعملها اجلديل يف وقتني لغرضني

  مادة الجدل وصورته 

    

وإمنا يؤلف على وجه ينتج حبسب . وإما حبسب شخصإما عامة، وإما خاصة، : فمبادئ اجلدل مسلمات
 والقياس أشد إلزاماً ألنه أقرب إىل العقل، واالستقراء أمت إقناعاً ألنه أقرب -الشهرة قياساً كان أو استقراء

  .إىل احلس

  .واجلدل أعم من الربهان مادة وصورة

  فائدة القياس الجدلي 

ومنفعته إلزام املبطلني والذب عن األوضاع، وإقناع أهل التحصيل من العوام واملتعلمني القاصرين عن 
  .درجة الربهان، أو الذين مل يصلوا إىل موضعه بعد

  موضوع نظر الجدلي 

وليس موضوع نظر اجلديل مبحدود، بل قد ينظر يف كل فن من النظرية والعملية وما جيري جمرى املنطقية 
  .ينفع يف غريهمما 

  بماذا تحصل ملكة الجدل 

استحضار املشهورات من كل نوع، وأعدادها، : واألدوات اليت تفيد االرتياض ا ملكة اجلدل أربع
واالقتدار على تفصيل معاين األلفاظ املشتركة واملشككة وعلى التمييز بني املتشاات بالفصول واخلواص 

شيء من حكم يعمه وغريه، وعلى حتصيل التشابه بني املتباينات ليقتدر ا بإيراد الفرق على إخراج 
  .باألوصاف اإلجيابية والسلبية ليقتدر على إدخال الشيء يف حكم يثبت لغريه

  الموضوع في الجدل 

وكل حكم منفرد يتشعب منه أحكام جزئية يصلح ألن جيعل مقدمات األقيسة يسمى موضعاً، ورمبا ال 
  .ق الشهرة جزئياتهيكون مشهوراً، وإمنا تلح
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  مقدمات الجدل 

  .واملقدمات هي اليت يسئل عنها وتتألف منتجة ملا يكون ناقضاً للوضع

  محموالت الجدل 

 ومنها - وحمموالا إن كانت مساوية ملوضوعاا فهي حدود أو خواص، واخلواص مفردة ومركبة
س أو فصول وال يفرق بينهما ههنا؛ أجنا" ما هو" وإن مل تكن مساوية فالواقعة منها يف طريق - الرسوم

  .وغريها أعراض

  شرائط المحموالت الجدلية 

مع ذلك يف " ما هو؟"وال بد من إثبات الوجود يف األعراض، ومن إثبات املساواة أو الوقوع يف جواب 
  .-  وهذا حبسب الشهرة- اخلواص واألجناس، ومن القيام مقام االسم مع مجيع ذلك يف احلدود

قتضي إثبات كون كل شرط خيص بعضها مسلوباً عن البعض اآلخر، ليتم حتققه، وأن يكون والتحقيق ي
  .احلد متساوياً للماهية وال حيتاج إىل إثباته

 ولذلك رمبا حيتاج إىل إثباته، فاألسهل إثباتاً أعسر إبطاالً - أي شيء كان-وأما ههنا فقد يكتفي مبا مييز
  .وبالعكس

  ما ينبغي أن يتدرب فيه المجادل 

وينبغي للجديل أن تكون عنده مواضع معدة لإلثبات واإلبطال مطلقاً، ومواضع ختص اجلنس واخلاصة 
-  وينتفع ا يف احلدود- ومواضع هلو هو-  وهي متعلقة باألعراض-وتلحقها مواضع األوىل واآلثر. واحلد

.  

  .على األمثلةوتفصيل املواضع ال يليق باملختصرات فلنقتصر 

  مواضع اإلثبات واإلبطال 

من مواضع اإلثبات واإلبطال ما يتعلق جبوهر الوضع، وهو أن حيلل املطلوب وأجزاؤه إىل ذاتياا : ونقول
وعوارضها، ومعروضاا ولوازمها، وملزوماا وجزئيتها، وأجزائها كلها حبسب الشهرة، ويطلب منها ما 

  .س أو باالستقراءيقتضي اإلثبات واإلبطال بالقيا

  .ومنها أن يطلب ما يقابله أو يناقضه، ويطلب منه ما يلحق جزءاً منه دون اجلزء اآلخر لإلبطال
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  .ومنها ما يتعلق باألمور اخلارجة، كالشروط املذكورة يف التناقض، فإن اختالفها يفيد اإلبطال

  .ا تفيد اإلثبات فإ-  كالدوام والالدوام، واألكثرية واألقلية- وأيضاً أحوال الثبوت

ومنها مواضع عامة مشتركة، مثل ما حيكم بلحوق ضد الالحق حبال لضد امللحوق بتلك احلال، أو بعينه 
إن كان : "- مثالً-كما يقال. لضد تلك احلال؛ أو بلحوق الالحق بعينه لضد امللحوق بضد تلك احلال

ن كان اإلحسان إىل األصدقاء حسناً اإلحسان إىل األصدقاء حسناً فاإلساءة إىل األعداء حسنة، أو إ
  ".فاإلساءة إىل األصدقاء قبيحة أو إن كان اإلحسان إىل األصدقاء حسناً فاإلحسان إىل األعداء قبيح

  .-  كالبغض بالشهوية للحوق احلب ا-ومثل حلقوق الضد مبثل ما يلحق به ضده على السوية

  ".وإذا كان غري األويل فاألوىل ثابت" "اويه ثابتإذا كان الشيء ثابتاً فمس: "ومنه ما يقابله، كقولنا

  .وأيضاً حكم املتشاات واحد. ويف اإلبطال بالعكس

". إن كانت الشجاعة فضيلة فاجلنب رذيلة: "وأيضاً يثبت ملقابل املوضوع ما يقابل حمموله، مثل أن يقال

  ".إن كان الشجاع فاضالً فالشجاعة فضيلة: "ومن النظائر واالشتقاقات

  ".إن كان ما جيري جمرى العدل جيري جمري الشجاعة فالعدل شجاعة: "ن التصاريفوم

  مواضع األولى واآلثر 

    

كل ما هو أدوم أو أشرف أو أنفع أو أكمل أو أقدم أو أغىن أو ألذ "ومن مواضع األوىل واآلثر كما يقال 
فضل وما يؤدي إىل غاية أسرع فهو آثر، وخمتار األفاضل، وما يرغب فيه قوم كثري، وما هو حتت جنس أ

وما يفيد خرياً أكثر وما يفيد خرياً بالذات واملطلوب بنفسه واملطلوب يف وقته وما يصدر عنه فعله اخلاص 
  .وما خياف على تلفه أكثر فهو آثر من غريه

  مواضع الجنس 

داً، وهل أورد ومن مواضع اجلنس هل هو واقع يف جواب ما هو؟ وهو يتناول املتفقات فيه تناوالً واح
بدله غريه كفصله أو خاصته، أو عرض من أعراضه؟ مثل قابل األبعاد، أو املتحرك، أو القائم بالذات بدل 

أو " العشق إفراط احملبة: "أو الفصل كقولنا" السيف حديد كذا: "أو كاملادة مثل احلديد يف قولنا. اجلسم
املاء : "أو الفعل كقولنا" اهلواء حركة الريح: "لناأو االنفعال كقو" املرض سوء مزاج كذا: "النوع كقولنا

  أو غري ذلك، ويف كيفية انقسامه بالفصول، أذايت أم عرضي؟ " ما هو مربد بالطبع

  مواضع الفصل 
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هل هو كنوع له؟ وهل هو منقسم جبنسني متباينني؟ وهل اجلنس مقول على الفصل والفصل : ويف الفصل
قولة؟ وهل أحدمها مضاف واآلخر غري مضاف؟ وهل ترتفع طبيعة على النوع؟ وهل اجلنس والنوع يف م

النوع بارتفاعه؟ وهل حيمل الفصل على اجلنس محالً كلياً وبالعكس محالً ذاتياً، والنوع على الفصل 
  .بالوجهني

  مواضع الخاصة 

هل هي مساوية أو أعم؟ أو الحقة مطلقة أو بشرط؟ وهل أورد غريها بدهلا : ومن مواضع اخلاصة
  .كاملوضوع مثالً يف محل اإلنسان على الكاتب أو الفصل

 وهل هي مميزة متيزاً كلياً أو جزئياً؟ وهل هي - أي بينة ميكن أن يعرف املوضوع ا- وهل هي جيدة؟
مركبة أم بسيطة؟ وتركيبها من اخلواص أو من األعراض العامة؟ وهل هي للموضوع حبيث لو مل تكن 

كما يقال للنار أا أخف العناصر ويف املشهور جيب أن تكون خاصة للموضوع لكانت خاصة لغريه، 
  .األشد أشد، وخاصة الضد ضد اخلاصة

  مواضع الحد 

هل ألفاظه دالة بسهولة، أم ال؟ وهل هي مطابقة ملعانيها من غري اشتراك أو اشتباه أو : ومن مواضع احلد
 أم ال؟ وهل فيها تكرار غري ضروري وال إيهام، أم ال؟ وهل فيها فضل على الكفاية أو نقصان عنها،

  .- كما يف تعريف االضافيات واألعراض الذاتية- نافع

وهل يقوم مقام االسم؟ وهل هو أبني من احملدود وأقدم، أم ال؟ فإن املساوي واألخفى وما يعرف تعريفاً 
  .دورياً ظاهرياً أو خفياً ال يكون حداً

 مثالً يف كونه مضافاً، أو قابالً لألشد واألضعف، - مقوليتهوهل هو مساٍو للمحدود؟ وهل هو تابع له يف
  ؟ وهل حد الضد ضد احلد؟ -أو لالستحالة

  مواضع التركيب الحدي 

وجيب أن ال يكون حد الكل نفس األجزاء، بل حدودها، وأن ال يكون لو أسقط جزء أخلّ بالباقي، وأن 
وأن ال يصرب البسيط بسبب "  هو فاعل أو منفعلاملوجود أما: "ال جيتمع من أجزاء ال جتتمع، كما يقال

  .احلد مركباً

  مواضع الهو هو 
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هل مها واحد باملعىن واالسم يف اللغات واحلد واللوازم وامللزومات واملعاندات، أم : ومن مواضع اهلوهو
ل إذا ال؟ وهل ما هو متحد بأحدمها يتحد باآلخر وكل ما مع أحدمها باالتفاق فهو مع اآلخر، أم ال؟ وه

أضيف إليهما أو نقص منهما شيء بعينه صار اموعان واحداً؟ وينتفع يف كل واحد من املواضع اخلاصة 
  .باملواضع العامة

  .فهذه أمثلة املواضع، ولعظم نفعها يسمى كتاب اجلدل بكتاب املواضع

  وصايا السائل 

 تسليم املقدمات من ايب قبل وقد أوصي السائل بأن يعد املواضع ويقدر يف نفسه كيفية التوسل إىل
  .السؤال، مث يصرح باملطلوب بعد ذلك

وأن ال يبادر إىل تسليم األهم، بل يتلطف فيه، وليعلم أن تسليمه ممن يدعي االقتدار يف املبادئ وممن يعتاد 
  .اللجاج يف أواخرها أجنح

ن اخللف، فإن إنكار شناعة ما يقابل وأن ال مينع االستقراء إال بإيراد النقض، وأن يعلم أن املستقيم أنفع م
  .املطلوب يضيع السعي يف اخللف

وما يورد السائل حشو قياسه يكون إما لالستظهار يف احلجة، أو إلخفاء النتيجة، أو لتفخيم القول، أو 
  .لتكلف اإليضاح، واإليضاح يكون بتبديل العبارات وإيراد األمثلة واالحتجاج بالشواهد واالستعماالت

 يلزم بغري املشهور ما - ل اجليد من يكون سؤاله عما ال حميص عن تسلمه، ويكون قادراً على البيانوالسائ
  .ال يلزم غريه فيه باملشهور

  ". ن-معارضة"وايب اجليد من ال ينكر املشهور وال يأتيه اإللزام مغافصة 

    

  وصايا للمجيب 

تنع من تسليم املشهورات؛ واحلافظ غريه قد ميتنع  أن ال مي- الذي حيفظ وضعاً مشهوراً-وأوصى ايب
  .ويعتذر له بأن يستفسر عن األلفاظ املبهمة واملصطلحات الغريبة

 -  وهو أن مينع مقدمات السائل ويلحق مبا يسلمه قيوداً ال يتوجه اإللزام معها- وممانعته أما حبسب القول

  .وذلك قبيح دال على العجزوأما حبسب القائل وهو تشويشه بأفعال خارجة عن الصناعة، 

  ما ينبغي للمجادل 
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يف إيراد العكس والدور لكل قياس، ويف إيراد مقدمات "  ن- يتهد"ومن يتعاطى اجلدل فينبغي أن يتمهر 
كثرية إلثبات كل مطلوب من مواضع خمتلفة، وكذلك إلبطاله، وأن يكون آخذاً من كل صناعة جيادل 

.فيها بطريق صاحل  

ألحكام للسائل وختصيصها للمجيب أنفع وإقامة احلجة بالسائل أخص، واملقاومة واعلم أن تعميم ا
واملناقضة واملعارضة بايب، وينبغي أن ال يتكفل السائل هدم كل وضع، وال ايب حفظه، بل السائل 

.شهوريهدم الشنيع وايب حيفظ امل  

سابع الفصل ال  

  في المغالطة

كل قياس ينتج ما يناقض وضعاً فهو تبكيت باحلجة، فإن كان حقاً أو مشهوراً كان برهانياً أو جدلياً، 
  .وإال فمغالطي يشبه الربهان أو مشاغيب يشبه اجلدل

  .-  أما يف مادة أو صورة- وال بد فيهما من ترويج يقتضي مشاة

دم التمييز بني ما هو هو وبني ما هو  وهو ع- واآليت به غالط يف نفسه، مغالط لغريه، ولوال القصور
 ملا مت للمغالطة صناعة، فهي صناعة كاذبة تنفع بالعرض فأن صاحبها ال يغلط وال يغالط، ويقدر - غريه

  .على أن يغالط املغالط، وقد تستعمل امتحاناً أو عناداً

 بديهة الوهم يف  ومن املشبهات معىن الومهيات، وهي ما حيكم به- لفظاً أو معىن-فموادها املشبهات
  .املعقوالت الصرفة حكمها يف احملسوسات، كاحلكم بأن كل ما هو موجود فله وضع

والوهم قد يساعد العقل يف قبول ما ينتج نواقضها وخيالفه يف النتيجة، فهي كاذبة تشبه األوليات، وأما 
  .أحكام الوهم فيما حيس فصحيحة يشهد له العقل بذلك

   اللفظية -أسباب الغلط

  .هلذه الصناعة أجزاء صناعية وخارجة، واألوىل ما يتعلق بالتبكيتو

اشتراك اللفظ املفرد حبسب جوهره أو حبسب هيئة يف : فأما لفظية؛ وهي ستة: وأما أسباب الغلط مطلقاً
 واملركب، وهو - أو من خارج كاختالف األعراب واألعجام واازات-  كاختالف التصاريف-نفسه

يعود " هو: "إذا لفظ" كل ما يتصوره العاقل فهو كما يتصوره: "كيب كما يقالاالشتراك حبسب التر
يعود تارة إىل املعقول، وتارة إىل " هو: "إذ لفظ" تارة إىل املعقول، وتارة إىل العاقل فهو كما يتصوره
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" يدزيد شاعر ج: "العاقل، واشتراك القسمة وهو أن يصدق القول مفرداً فيوهم مؤلفاً ويكذب، كما يقال

  .فيظن جودته يف الشعر

  .فيظن أنه زوج وفرد" اخلمسة زوج وفرد:  كما يقال- وهو بالعكس-واشتراك التأليف

   المعنوية -أسباب الغلط

ألا تقع أما يف أجزاء القضايا، بأن يؤخذ بدل ما هو جزء ما يشبهه من اللوازم : وأما معنوية؛ وهي سبعة
ب فيظن أن كل كاتب يكون كذلك، فأخذ األبيض بدل والعوارض، كمن رأى انساناً أبيض يكت

أو بأن يؤخذ مع اجلزء ما ليس منه، أو خيلى ما هو " أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات" ويسمى -الكاتب
سوء اعتبار "شيئاً غري موجود مطلقاً، ويسمى " غري املوجود" كمن يأخذ - مثل القيود والشروط- منه

  ".احلمل

 وأما -  وهو إيهام العكس- ى اخلمر امحراراً مائعاً فظن أن كل أمحر مائع هو اخلمركمن رأ: أو يف تأليفها
 بأن يكون على هيئة غري - فإن كان يف نفس القياس أما صورة: أما تأليفاً قياسياً: يف تأليف القضايا

ذباً،  بأن يكون منحرفاً عن اإلنتاج بإغفال الشرائط حبيث لو صار كما جيب لصار كا-  أو مادة- منتجة
أو لو صار حبيث يصدق لصار غري قياس، وهو سوء التركيب، وإن كان فيه باعتبار النتيجة بأن يكون 

أو بأن ال يفيد علماً غري ما وضع فيه " وضع ما ليس بعلة علة"غري مشتمل على إنتاج ما هو املطلوب فهو 
  ".املصادرة على املطلوب"وهو 

  ".مجع املسائل يف مسألة واحدة: "ويسمى" حده كاتبزيد و: "أو تأليفاً غري قياسي كما يقال

ومن تصفح القياس وأجزائه فوجدمها على ما ينبغي مادة وصورة، ولفظاً ومعىن، مركبة ومفردة، أمن من 
  .الغلط

.. أسباب المغالطة   الخارجة عن القياس .

   

المه إىل الكذب بزيادة وأما اخلارجيات فما تقتضي املغالطة بالعرض، كالتشنيع على املخاطب وسوق ك
أو تأويل أو إيراد ما حيريه من إغالق العبارة، أو املبالغة يف أن املعىن دقيق، أو السفاهة، أو ما مينعه من 

. كاخللط باحلشو واهلذيان والتكرار-الفهم  

ثامن الفصل ال  
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  في الخطابة

  .ه قدر اإلمكاناخلطابة صناعة علمية ميكن معها إقناع اجلمهور فيما يراد أن يصدقوا ب

  منفعة الخطابة 

  .وهي يف اإلقناع أجنح من غريها، كما أن اجلدل يف اإللزام أنفع

  .وينتفع ا يف تقرير املصاحل اجلزئية املدنية وأصوهلا الكلية كالعقائد اإلهلية والقوانني العلمية

  .اخللقيات والسياسيات فقد ينظر يف اإلهليات والطبيعيات و-  كما يف اجلدل-وموضوعاا غري حمدودة

  أجزاء الخطابة 

  .فالعمود قول يفيد إقناعاً: ويشتمل على عمود وأعوان

كالشهادة، وأما حيلة تعد املستمع "  ن- بصرية"واألعوان أقوال وأفعال خارجة تعني عليه؛ وهي إما نصرة 
 وأما - ية لقبول قوله لفضائله ومشائله املقتض- ألن يذعن ويسمى استدراجات؛ واألعداد أما حبسب القائل

 وهو إحداث انفعال - وأما حبسب املستمع-  كتصرفات يف الصوت والكالم يؤدي إليه-حبسب القول
  .فيه كالرقة يف االستعطاف والقساوة يف اإلغراء، أو إيهام خلق الشجاعة أو السخاوة مبدح أو غريه

  أقسام المستمعين 

  .خماطب، وحاكم، ونظارة: واملستمعون ثالثة

كوجوب .. تصديقات املستحصلة أما صناعية تثبت حبجج مقنعة، أو غري صناعية تثبت بسنة مكتوبةوال
 ورمبا ختالفتا كجواز النكاح على الصاحلة وأخذ الدية من - كوجوب اإلنصاف-  أو غري مكتوبة- الصالة

و بيمني أو بتعذيب أو دون غري املكتوبة؛ أو بشهادة أو بعهد أ"  ن- نقيضها"العاقلة؛ فإن املكتوبة تقتضيها 
  .مبا جيري جمرى ذلك

  مبادئ الحجج الخطابية 

أوهلا املشهورات الظاهرة اليت حتمد يف بادئ الرأي مغافصة، : ومبادئ احلجج اخلطابية أصناف ثالثة
أن ال تنصر الظامل وإن "ورمبا خالفت احلقيقية فإا تقتضي " انصر أخاك وإن كان ظاملاً: "كقول القائل

واحلقيقية حتمد حبسب الظاهر يف األغلب وال ينعكس؛ ومنها ما حيمده قوم أو شخص وينتفع " اًكان أخ
  .به يف خماطبام
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  .وثانيهما املقبوالت ممن يوثق بصدقه كنيب أو إمام، أو يظن صادقاً كحكيم أو شاعر

ون مقابله مظنوناً ورمبا يك" زيد متكلم مع األعداء جهاراً فهو متهم: "وثالثهما املظنونات، كما يقال
  .باعتبار آخر، كما يقال ذلك بعينه يف نفي التهمة عنه

  تأليفات الخطابة 

ما يظن منتجاً فهي مقنعة حبسب املواد والصور معاً ويستعمل القياس والتمثيل فيها ويسميان : وتأليفاا
ط يستنبط بالفكر، ويسمى الشتماله على أوس" تفكرياً"حلذف كرباه أو " ضمرياً"ويسمى القياس " تثبيتاً"

  ".برهاناً"واملنتج عنه بسرعة " إقناعاً"التمثيل 

  ".رواسم"والقياس الظين قد ال يكون منتجاً يف احلقيقة، كموجبتني يف الشكل الثاين، ويسمى 

  .والتمثيل قد يكون خالياً عن اجلامع

  .وقد يقع االستقراء فيها أيضاً، ويقنع جبزئيات كثرية

  .اخللفوالتوبيخ فيها ك

واملقدمة اليت من شأا أن تصري جزء يثبت فهي موضوع، وينبغي أن ال يكون دقيقاً علمياً وال واضحاً 
  .عن ذكره غىن

  ما تستنبط منه الخطابة 

والقوانني اليت تستنبط منها املواضع تسمى أنواعاً، وقلّما يبحث يف اخلطابة عن الضروريات، بل يبحث يف 
  .األكثر عن األكثريات

فالن طاف ليالً : "على هيئة الشكلني األخريين؛ مثاهلا: ضمري على هيئة الشكل األول، والعالمة: والدليل
  ".فالن شجاع وظامل فالشجعان ظلمة" "فالن أصفر فهو وجل" "فهو لص

ورمبا كان " األصدقاء ناصحون: "والرأي قضية كلية ينتفع ا يف العمليات، ويستعمل مهمالً، كقولنا
  ".ال تكن فاضالً لئال حتسد: " ويكتسب مبقارنة محد، كما يقالشنيعاً

 أو خمترعات غري ممكنة كما -  حكايات أو أبعاضها- واألمثلة نافعة جداً، وهي أما شواهد مشهورة
  .يوضح على ألسنة العجم من احليوان، أو ممكنة خيترعها اخلطيب، أو أبيات

  أقسام الخطابة 
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إذناً أو منعاً؛ وأما منافرة تثبت مدحاً أو ذماً؛ أو مشاجرة تقتضي شكراً أو واملخاطبة إما مشاورة تفيد 
  .وهذان خصاميان. شكاية أو اعتذاراً

  أقسام المشهوريات 

    

واملشهوريات عظام كما تشتمل عليها الشرائع والسنن والسياسات، وكما يتعلق حبفظ املدن وأمور 
قوانني، وهي أما كليات يشرعها الشارع بإعطاء األصول، احلرب والصلح ومجع املواد وانفاقها من ال

ويتمها من يتبعه من اتهدين بتفريع الفروع، أو جزئيات يشري يف مأخذها الواقفون عليها ويف العمل ا 
  .يف األشخاص احلكام وغريهم من املبسوطني

  .وغري عظام يشري فيها اخلطيب الفطن

  ما يلزم إعداده للخطيب 

وعليه إعداد أنواع ملا ينسب إىل اخلري والشر؛ أما اخلري فبدين كالقوة والصحة واجلمال والنسب والثروة 
والفصاحة والصيت احلسن والبخت؛ أو نفساين كالعلم والذكاء والزهد واجلود والشجاعة والعفة وحسن 

  .السرية واألخالق املرضية وحصول التجارب والصناعات، والشر ما يقابلها

وهو كل ما يوصل إىل شيء من اخلريات كاجلد والطلب وحتصيل األسباب وانتهاز : ا ينسب إىل النافعومل
وهو كل ما يعوق عنه أو يوصل إىل الشرور، كإيثار : البخت؛ أو إىل الضار"  ن-مواتاة"الفرص وموافاة 

  .اللذة، والكسل، واللهو، والبطالة، وفوات األسباب، وضياع الفرص، وسوء التوفيق

وملا يتعلق باألشد واألضعف كاحلكم بأن أفضل اخلريات أعمها وأدومها وأعظمها وأعزها وأنفعها 
وأشهرها؛ وما يتبعها خريات أكثر، وما يكون االحتياج إليه أكثر وما يرغب فيه األكابر أو اجلمهور 

  .أكثر، وما يقابل ذلك

 مثالً يف العدل من كون الغىن والعلم - والرذائل الفضائل -وعلى املشري يف املنافرات أعداد أنواع األسباب
واخلشية من اهللا تعاىل، وطلب الثناء مبا يوجب العدل؛ ويف اجلور من كون االحتياج، والوثوق بأن ال 

 وكذلك يف - وأمثال ذلك مما يقتضي اجلور- يطالب، وعدم املواالت بالعواقب وضعف اور عليه
  .سائرمها؛ ويف املدح والذم ما

ويف املدح بالرذائل من طلب ما يشارك الفضيلة املناسبة له؛ مثالً يف اجلربزة من الكياسة يف الرأي، ويف 
من لطف املعاشرة، ويف البالهة من قلة املباالت مبا ال يعين، ويف التهور من اإلقدام يف "  ن-العشق"الفسق 
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  . وكذلك يف عكس ذلك- األخطار، ويف التبذير من البذل

 األفعال الضارة من حب اللهو والبطالة والشرارة واستباحة - جرات إعداد أنواع األسبابويف املشا
 أو غري الضارة فيما يغاير ذلك؛ وألحوال -التصرف يف األموال واألعراض والدماء، واالستهزاء باخللق

  .اجلور يف وقوعه ويف ال وقوعه مما يقتضي ذلك مطلقاً

واع مشتركة؛ منها ما يعد لالستدراجات من مبادئ االنفعاالت وأيضاً على اخلطيب مطلقاً إعداد أن
  .واألخالق

مثالً للغضب من باب األضرار واالستهانة، والكفران والوقاحة، ولفتوره من باب االعتراف بالذنب 
واالعتذار والتذلل، والتلقي باهلشاشة، أو باخلوف من الغاضب؛ وللحزن مما يوجب تصور فوت املرغوب 

صول احملذور عنه، وعدم االنتفاع باحليلة والتدبري يف ذلك؛ وللتسلية مما يتعلق بكون ذلك مما فيه، أو ح
ميكن أن يدفع أو يرجى التالقي والتدارك، أو باعتبار حال الغري، أو باالرشاد إىل احليل، وللخجلة مما 

من غريهم والكتساب يتعلق خبوف الفضيحة وتصور الدناءة واستشعار الشماتة من األعداء واالستهزاء 
الصداقة من جهة اإليثار على النفس واإلحسان من غري منة وستر العيوب والنصرة يف الغيبة والوفاق، 

  .وإلبطاهلا بأضداد ذلك

وللحسد من جهة مشاهدة خري يرى احلاسد نفسه أوىل به أو يف من ال حيبه؛ وللغرية من جهة ختيل 
 إدخال صاحبها إياه فيها، ولدواعي الشكر من جهة اإلنعام بال املشاركة ممن ال حق له يف احلقوق من غري

من يف وقت احلاجة أو مثلها أو دفع األذى بغري توقع والنصرة من غري توقع بذل؛ ولدواعي الشفقة من 
جهة وجود العناية الصادقة، أو تصور الضعف والعجز عن دفع الشر ممن يعين بع، أو لقصور حلوق ضرر 

 ولدواعي الشجاعة من جهة ختيل وفور القوة وكثرة الناصر والتوفيق بالعاقبة املرضية أو مبن ال يستحقه،
  .بكرب النفس وأضدادها مما يتعلق بأضداد ذلك

وكذلك مما يقتضي كل خلق خيتص بصنف مما خيتلف حبسب األسنان، كطلب اللذة يف الشبان وطلب 
لطبع يف العرب، وحسن التدبري وسرعة املاللة يف النفع يف الشيوخ، أو حبسب البلدان، كالفصاحة وغلظ ا

الفرس، والذكاء واحليلة يف اهلند، أو حبسب اهلمم، كالتكرب وعدم االلتفات إىل الغري يف امللوك، والدناءة 
  .يف السوقيني، والغرور يف أصحاب البحث

    

كلما هو لشخص "و " كنكلما يستطاع أو جيتهد فيه فهو مم: "ومنها ما يتعلق بإمكان األمور كما يقال
ما حدث : "؛ أو بوقوع وجودها كما يقال"إذا كان األصعب ممكناً فاألسهل ممكن"و " ممكن فلغريه ممكن

: أو كوا كما يقال" ما يقع يف وقت فوقوعه يف مثل ذلك الوقت متوقع"و " لشخص فهو ملثله متوقع
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كلما يقصده قادر عليه بإجياده فهو "و " األندر كائن فاألكثري كلئن"و " املؤثر كائن، فاألثر كائن"
  ".كائن

  .وقس على ذلك. ونفاستها وعظم فائدا، أو ما يقابل ذلك"  ن-لعزا"أو تعظيمها لقرا 

  .والغرض من هذه األمثلة اهلداية إىل كل أسلوب فليطلب التفاصيل من الكتب الكبرية

  استعمال المتقابالت في الخطابة 

قل ألنك إن صدقت أحبك اهللا، وإن : "ضايا املتقابلة الختالف االعتبارات، مثالً يقالوتقع يف اخلطابة الق
وللمقر ". اسكت ألنك إن صدقت أبغضك الناس، وإن كذبت أبغضك اهللا"و " كذبت أحبك الناس

  ".أنه مذنب، ألنه إن صدق فهو مذنب، وإن كذب فالكاذب مذنب: "بذنبه

  الضمائر المحرفة 

أن أوقعت إقناعاً فهي من الصناعة وتسمى بالضمائر احملرفة من باب االشتراك، كمدح واملغالطة ههنا 
فالن حيسن الكتابة ألنه يعد : "الكلب بأن كلب السماء أضوء كواكبها، ومن باب تركب املفصل

؛ "فالن مبارك القدم ألنه مع قدومه تيسر األمر الفالين: "ومن باب وضع ما ليس بعلة عنه" حروف اهلجاء
 وكذلك يف - "ألنه أذنب: فالن أذنب؟ فيقال: ملَ قلت: "ومن باب املصادرة على املطلوب إذا قيل

  .سائرها

فالن القاتل غري جمرم ألنه : "وإن مل أتوقع إقناعاً لكوا غري معقولة فهي خارجة عن الصناعة، كما لو قيل
  ".قتل يف حال السكر بغري اختيار منه

  أحسن قرب األنواع إلى الجزئيات 

وكلما كانت األنواع إىل اجلزئيات أقرب كان أخذ املواضع منها أسهل؛ وأيضاً كلما كانت املقدمات 
" زيد فاضل ألجل الفضيلة اليت صدرت عنه يف املقام الفالين: "باجلزئيات أخص كانت أقنع؛ مثالً إذا قيل

  ".ألنه مستجمع للفضائل: "كان أنفع مما لو قيل

  توابع الخطابة 

أوهلا يتعلَّق باأللفاظ؛ وهو أن تكون : فثالثة أشياء"  ن-ترتيبات" وتسمى تزيينات -  توابع اخلطابةوأما
عذبة غري ركيكة عامية وال مبينة فريتفع عن أن يصلح ملخاطبة اجلمهور، فإن الطبائع العامية قد تستوحش 
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.عن العمليات وأن تكون جيدة الروابط واالنفصاالت  

.الستعارة والتشبيه وما جيري جمرامها واالستكثار فيه قبيحوقد يتزين اللفظ با  

إن األبرار لفي نعيم، " بل ما يشبهه كما يف قوله تعاىل، - وبأن يكون ذات وزن والوزن ههنا غري احلقيقي
 والتقسيمات والتسجيعات وإيراد القرائن أيضاً تقتضي هذا 14-13- 82" وإن الفجار لفي جحيم

.الوزن  

.فوظ واملكتوب أسلوب خاص وكذلك ألصنافهاولكل من املل  

الترتيب؛ كالتصدير مبا يلوح باملقصود واالقتصاص باملقصود صرحياً والتبيان له مبا يقنع؛ واخلامتة : وثانيها
.وهو اخلتم بالتذكري، ورمبا خيتص بعض األصناف بالبعض، كما أن التصدير يف الشكاية قبيح  

 وقد يتعلق بالقول مثل رفع الصوت يف موضوع يليق به، - و من احليل وه- وثلثها األخذ بالوجوه والنفاق
.أو خفضه، فإنه يفيد إيذاناً حلال القائل أو استدراجاً يف املخاطب  

.وقد يتعلق بالقائل كتزكية نفسه أو كونه يف زي وهيئة يليقان به  

 أطوع، وكذلك يطيعون وال ميكن استعمال أكثر هذا القسم يف املكتوبات وضعفاء العقول لالستدراجات
.املتنسك وإن كان مبتدعاً"  ن-يعظمون"  
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تاسع الفصل ال  

  في الشعر

  .صناعة الشعر ما يقتدر معها على إيقاع ختيالت تصري مبادئ انفصاالت نفسانية مطلوبة

  موارد استعمال الشعر 

طابة، ألن النفوس العامية ومنفعتها العامة يف األمور املدنية اجلزئية املذكورة، ورمبا يكون أنفع من اخل
  .للتخيل أطوع منها لإلقناع، واخلاصة االلتذاذ ا والتعجب

والسبب يف كون التخيل حماكاة ما، فإن احملاكاة لذيذة كالتصوير مثالً، وإن كان لشيء قبيح، فمنها 
اذجة، أو مع  ومنها صناعية؛ وهي إما مطابقة س- قولية أو فعلية، كما يصدر عن الببغاء، والقرد-طبيعية

  .حتسني، أو مع تقبيح

  تعريف الشعر 

كالم موزون متساوي األركان : "وعند احملدثني": كالم خميل: "والشعر من الصناعات، وهو عند القدماء
  .وال يعتربون التخيل يف كالمه؛ واعتبار اجلميع أجود" مقفّى

    

  .فية تعرف يف عملهاوالوزن يعرف يف املوسيقى ماهية، ويف العروض استعماالً، والقا

  مواد الشعر 

ومواد الشعر من القضايا هي املخيالت، وهي ما يؤثر يف النفس فيبسطها ويقبضها أو يفيدها تسهيل أمر 
فيسهل التخيل شربه على من " أنه مخر لذيذ: "أو ويله، أو تعظيمه، أو حتقريه، كما يقال للمشروب املر

  .فينفر الطبيعة عنه، ورمبا تكون أولية أو مشهورة باعتبار آخر" أنه مر مقيء: "اعتاد اخلمر، وللعسل

  الشعر التام 

 إن قارنتها؛ والكالم حياكي أما باأللفاظ -والشعر التام حياكي بالكالم املخيل، وبالوزن، وبالنغمة املناسبة
وهرها إذا أو باملعاين أو ما، وكل واحد منهما أما حبسب جوهره أو حبسب حيلة، فاأللفاظ حتاكي جب
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كانت فصيحة جزلة، واملعاين حتاكي إذا كانت غريبة لطيفة، ومها معاً إذا كانت العبارة بليغة أدت حق 
  .املعىن اللطيف من غري زيادة أو نقصان

وأما احملاكاة حبسب احليل فهي اليت تسمى بالبديع والصنعة، فمنها ما خيتص بالشعر، ومنها ما خيتص 
 ما يتشاركان فيه، وقد تكون مبشاكالت وخمالفات تامة أو ناقصة يف األلفاظ أو يف بالكالم املنثور، ومنها

  .أجزائها أو يف املعاين أو فيهما؛ وهلا علم خاص يتكفل ببياا

  .ورمبا تكون أملح"  ن-جزافاً"واالستعارة والتشبيه من احملاكاة، واحملال منها تسمى خرافات 

دالل وأما باالشتمال؛ واألول أن يدل بالتشبيه على الشبيه، والثاين أن واحملاكاة الشعرية تكون أما باالست
  ". ن- وإيراد شيء آخر"يترائى بشيء ويراد غريه 

 وأما - كالربع للحبيب-واالستدالل أما باحملاكاة املطابقة، أو بغري املطابقة املمكنة، أو احملالة، أو بالتذكر
  .باملشاة كالشراب للماء

  .اعر كغلط القائس، وهو بتقصري، أو حتريف، أو كذب ممكن، أو حمالوسوء حماكاة الش

وال ميكن إعداد املواضع واألنواع للمخيالت كما تعد للمشهورات، ألا كلما كانت أغرب فهي ألذ 
  .وأعجب
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	   ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻕﺤﺍﻭﻟ
	   ﺕﺎﻤﺍﺩﻘﻤﻟﺍ ﺏﺫﻜ ﻊﻤ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺍ ﻕﺩﺼ
	   ﻥﺎﻫﺭﺒﻟﺍ ﺕﺎﻤﺩﻘﻤ ﺏﺎﺴﺘﻜﺍ ﺔﻴﻔﻴﻜ
	   ﺭﻭﺩﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ
	   ﺱﻜﻌﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ
	   ﺱﻜﻌﻟﺍﻭ ﺭﻭﺩﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺴﺍ ﺩﺭﺍﻭﻤ
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	   ﻑﻠﺨﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ
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	   ﻝﻴﺜﻤﺘﻟﺍ
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	   ﺔﻀﺭﺎﻌﻤﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ

	 ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺩﺤﻟﺍﻭ ﻥﺎﻫﺭﺒﻟﺍ ﻲﻓ
	   .ﻕﻴﺩﺼﺘ ﻪﻌﻤ ﺭﻭﺼﺘ ﺎﻤﺇﻭ ،ﻁﻘﻓ ﺭﻭﺼﺘ ﺎﻤﺇ ﻡﻠﻌﻟﺍ
	   ﻲﺒﺴﻜﻟﺍﻭ ﻱﺭﻭﺭﻀﻟﺍ
	   ﺔﺠﺤﻟﺍﻭ ﺡﺭﺎﺸﻟﺍ ﻝﻭﻘﻟﺍ
	   ﻡﹼﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍ
	   ﺏﻟﺎﻁﻤﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ
	   "ﺎﻤ" ﺏﻠﻁﻤ
	   "ﻝﻫ" ﺏﻠﻁﻤ
	   ﺏﻟﺎﻁﻤﻟﺍ ﻉﻭﺭﻓ
	   ﻡِﻟ ﺏﻠﻁﻤ
	   ﺏﻟﺎﻁﻤﻟﺍ ﺏﻴﺘﺭﺘ
	   .ﻪﻌﺒﺘﻴﻓ "ﻝﻬﺒ "ﻡﻟ" ﻝﺼﺘﻴﻭ
	   ﻥﺎﻫﺭﺒﻟﺍ
	   ﻥﺎﻫﺭﺒﻟﺍ ﺉﺩﺎﺒﻤ
	   :ﺔﺘﺴ ﻲﻫﻭ ،ﺎﻬﻟﻭﺒﻗ ﺏﺠﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺎﻴﺎﻀﻘﻟﺍ ﻪﺌﺩﺎﺒﻤﻭ
	   "ﻥﺇ" ﻭ "ﻡﻟ" ﻥﺎﻫﺭﺒ
	   ﻲﺒﺴﻜﻟﺍﻭ ﻲﻬﻴﺩﺒﻟﺍ
	   ﺱﺍﻭﺤﻟﺍ ﻩﺩﻴﻔﻴ ﺎﻤ
	   ﺱﻭﺴﺤﻤﻟﺍ ﻡﻜﺤ ﺭﺘﺍﻭﺘﻤﻟﺍ ﻡﻜﺤ
	   ﻊﺒﺭﻷﺍ ﻝﻠﻌﻟﺍ
	   ﻥﺎﻫﺭﺒﻟﺍ ﺕﺎﻤﺩﻘﻤ ﻁﺌﺍﺭﺸ
	   ﻥﺎﻫﺭﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ ﻲﻓ ﻲﺘﺍﺫﻟﺍ
	   ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﺘﺍﺫﻟﺍ
	   ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﻝﺍﻭﺤﺃ
	   ﺎﻬﻋﻭﻀﻭﻤ
	   ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﺉﺩﺎﺒﻤ
	   ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤ
	   ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﺉﺩﺎﺒﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺴﺍ ﺔﻴﻔﻴﻜ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍﻭ ﻝﻭﻷﺍ ﺫﺨﺄﻤﻟﺍ
	   ﺎﻬﺘﻴﺼﺨﺃﻭ ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻤﻋﺃ
	   ﺭﺨﺁ ﻰﻟﺇ ﻡﻠﻋ ﻥﻤ ﻥﺎﻫﺭﺒﻟﺍ ﻝﻘﻨ
	   ﻡﻋﻷﺍ ﻡﻠﻌﻟﺍ
	   ﺩﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻭﻘﻟﺍ
	   .ﺕﺍﺫﻟﺎﺒ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻰﻠﻋ ﻝﺩﻴ ﻝﻭﻗ ﺩﺤﻟﺍ
	   .ﺩﺍﻭﺴﻟﺎﻜ ﹰﺎﺴﺤ ﻭﺃ ،ﺩﻭﺠﻭﻟﺎﻜ ﹰﻼﻘﻋ ﺭﻭﺼﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﺠ ﺉﺩﺎﺒﻤ ﹰﺎﻀﻴﺃ ﺩﻭﺩﺤﻠﻟ
	   ﺹﻗﺎﻨﻟﺍﻭ ﻡﺎﺘﻟﺍ ﺩﺤﻟﺍ
	   ﺩﺤﻟﺍ ﺏﺴﺘﻜﻴ ﻑﻴﻜ
	   ﺩﻭﺩﺤﻟﺍ ﻝﻴﺼﺤﺘ ﻲﻓ ﻪﺒ ﻥﺎﻌﺘﺴﻴ ﺎﻤ
	   ﻝﺼﻔﻠﻟ ﹰﺍﺀﺩﺒﻤ ﻊﻘﺘ ﺔﻠﻌﻟﺍ
	   ﻝﺼﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺽﺭﺍﻭﻌﻟﺍﻭ ﺕﻻﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻉﻭﻗﻭ
	   ﺩﻭﺩﺤﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺤﻟﺍ ﺀﺍﺯﺠﺃ ﻡﺩﻘﺘ
	   ﺩﻭﺩﺤﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻑﺭﻋﺃﻭ ﻊﺒﻁﻟﺎﺒ ﻡﺩﻗﺃ ﺩﻭﺩﺤﻟﺍ ﺀﺍﺯﺠﺃﻭ
	   ﻡﺴﺭﻟﺍ
	   ﺎﻬﺘﺎﻀﻭﺭﻌﻤ ﺭﻜﺫﺒ ﻊﻤ ﺔﻴﺘﺍﺫﻟﺍ ﺽﺍﺭﻋﻷﺍ ﺩﺤ
	   ﻪﻴﻟﺇ ﻑﺎﻀﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ ﻝﻤﺸﻴ ﻑﺎﻀﻤﻟﺍ ﺩﺤ
	   ﺕﺎﺒﻜﺭﻤﻟﺍ ﺩﻭﺩﺤ
	   ﺩﺤﺘ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ﻁﺌﺎﺴﺒﻟﺍ
	   ﻪﻴﻠﻋ ﻥﺎﻫﺭﺒ ﻻﻭ ﻪﻟ ﺩﺤ ﻻ ﻲﺌﺯﺠﻟﺍ ﺹﺨﺸﻟﺍ

	 ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻝﺩﺠﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﺏﻴﺠﻤﻟﺍﻭ ﻝﺌﺎﺴﻟﺍ
	   ﻝﺩﺠﻟﺍ ﺉﺩﺎﺒﻤ
	   ﺕﺍﺭﻭﻬﺸﻤﻟﺍ
	   ﻪﺘﺭﻭﺼﻭ ﻝﺩﺠﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤ
	   ﻲﻟﺩﺠﻟﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﺓﺩﺌﺎﻓ
	   ﻲﻟﺩﺠﻟﺍ ﺭﻅﻨ ﻉﻭﻀﻭﻤ
	   ﻝﺩﺠﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤ ﻝﺼﺤﺘ ﺍﺫﺎﻤﺒ
	   ﻝﺩﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﻉﻭﻀﻭﻤﻟﺍ
	   ﻝﺩﺠﻟﺍ ﺕﺎﻤﺩﻘﻤ
	   ﻝﺩﺠﻟﺍ ﺕﻻﻭﻤﺤﻤ
	   ﺔﻴﻟﺩﺠﻟﺍ ﺕﻻﻭﻤﺤﻤﻟﺍ ﻁﺌﺍﺭﺸ
	   ﻝﺩﺎﺠﻤﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﺏﺭﺩﺘﻴ ﻥﺃ ﻲﻐﺒﻨﻴ ﺎﻤ
	   ﻝﺎﻁﺒﻹﺍﻭ ﺕﺎﺒﺜﻹﺍ ﻊﻀﺍﻭﻤ
	   ﺭﺜﻵﺍﻭ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﻊﻀﺍﻭﻤ
	   ﺱﻨﺠﻟﺍ ﻊﻀﺍﻭﻤ
	   ﻝﺼﻔﻟﺍ ﻊﻀﺍﻭﻤ
	   ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ ﻊﻀﺍﻭﻤ
	   ﺩﺤﻟﺍ ﻊﻀﺍﻭﻤ
	   ﻱﺩﺤﻟﺍ ﺏﻴﻜﺭﺘﻟﺍ ﻊﻀﺍﻭﻤ
	   ﻭﻫ ﻭﻬﻟﺍ ﻊﻀﺍﻭﻤ
	   ﻝﺌﺎﺴﻟﺍ ﺎﻴﺎﺼﻭ
	   ﺏﻴﺠﻤﻠﻟ ﺎﻴﺎﺼﻭ
	   ﻝﺩﺎﺠﻤﻠﻟ ﻲﻐﺒﻨﻴ ﺎﻤ

	 ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻁﻟﺎﻐﻤﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﺔﻴﻅﻔﻠﻟﺍ -ﻁﻠﻐﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﺃ
	   ﺔﻴﻭﻨﻌﻤﻟﺍ -ﻁﻠﻐﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﺃ
	   ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻥﻋ ﺔﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ...ﺔﻁﻟﺎﻐﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﺃ

	 ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﺒﺎﻁﺨﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﺔﺒﺎﻁﺨﻟﺍ ﺔﻌﻔﻨﻤ
	   ﺔﺒﺎﻁﺨﻟﺍ ﺀﺍﺯﺠﺃ
	   ﻥﻴﻌﻤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ
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	   ﺔﺒﺎﻁﺨﻟﺍ ﺕﺎﻔﻴﻟﺄﺘ
	   ﺔﺒﺎﻁﺨﻟﺍ ﻪﻨﻤ ﻁﺒﻨﺘﺴﺘ ﺎﻤ
	   ﺔﺒﺎﻁﺨﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ
	   ﺕﺎﻴﺭﻭﻬﺸﻤﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ
	   ﺏﻴﻁﺨﻠﻟ ﻩﺩﺍﺩﻋﺇ ﻡﺯﻠﻴ ﺎﻤ
	   ﺔﺒﺎﻁﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﻼﺒﺎﻘﺘﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺴﺍ
	   ﺔﻓﺭﺤﻤﻟﺍ ﺭﺌﺎﻤﻀﻟﺍ
	   ﻥﺴﺤﺃ ﺕﺎﻴﺌﺯﺠﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻉﺍﻭﻨﻷﺍ ﺏﺭﻗ
	   ﺔﺒﺎﻁﺨﻟﺍ ﻊﺒﺍﻭﺘ

	 ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺭﻌﺸﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﺭﻌﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺴﺍ ﺩﺭﺍﻭﻤ
	   ﺭﻌﺸﻟﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘ
	   ﺭﻌﺸﻟﺍ ﺩﺍﻭﻤ
	   ﻡﺎﺘﻟﺍ ﺭﻌﺸﻟﺍ
	  ﺱﺭﻬﻔﻟﺍ



