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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 املقالة األوىل

 الشيء الذي عنه الفحص ومنفعته

حلاصلة عن الشيء املفحوص عنه الفحص يف هذا الكتاب وباملنفعة ا ينبغي أن نبتدئ أوال فنخرب بالشيء الذي: قال
أن   وهي-باألشياء اليت تترتل من هذا الكتاب مبرتلة األصول واملبادئ لسائر ما يتكلم فيه مث بعد ذلك خنرب. عنه

كامل، وما احملمول على كل  نعرف ما هي املقدمة، وما هو احلد،وما هو القياس، و أي القياسات كامل وأيها غري
 .منه لشيء أوال على شيءشيء أو ليس مبحمول على كل ا

إمنا الفحص عنه من أجل الفحص عن  أما الشيء الذي عنه الفحص يف هذا الكتاب فهو الربهان ألن القياس: فنقول
الربهاين يف مجيع املوجودات على أمت ما يف طباعها أن حتصل  وأما املنفعة احلاصلة منه فهو حصول العلم. الربهان
 .لإلنسان

وانقسام من  واملقدمة هلا انقسام من جهة الكيفية. ل موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شيءفهي قو فأما املقدمة
وأما من جهة الكيفية فمن قبل أن كل  .أما من جهة الكمية فمنها كلية ومنها جزئية ومنها مهملة. جهة الكمية

 مثل قولنا كل -ول لكل املوضوعاملوجبة هي ما أوجب فيها احملم فالكلية. واحدة من هذه إما موجبة وإما سالبة
 . مثل قولنا وال إنسان واحد حجر-الكلية هي ما سلب فيها احملمول عن كل املوضوع والسالبة. إنسان حيوان

واجلزئية السالبة هي . إنسان  مثل قولنا بعض احليوان-واجلزئية املوجبة هي ما أوجب فيها احملمول لبعض املوضوع
 - وإما سالب الكلية عن املوضوع-احليوان ليس بإنسان  مثل قولنا بعض-وضوعإما سالب احملمول عن بعض امل

 .السالبة اجلزئية هلا عبارتان، إحدامها رفع البعض والثانية رفع الكل املوجود فيها  فإن-قولنا ليس كل حيوان إنسانا

. واحد، واللذة ليست خبري داد مثل قولنا العلم باألض-واملهملة هي اليت ال يقرن ا سور أصال ال كلي وال جزئي

 .النافعة يف معرفة القياس بإطالق  اعين األقسام-فهذه هي أقسام املقدمة من جهة الصورة

برهانية ومنها جدلية إىل غري ذلك من األقسام اليت يلحقها من جهة املواد  وأما انقسام املقدمة من جهة املادة فمنها
. يفترقان بأشياء واملقدمة الربهانية واجلدلية. سنبني بعد من هذه الصناعةيف الصنائع املنطقية على ما  املستعملة

وأما املقدمة اجلدلية فقد تكون كل واحدة من  .أحدها أن املقدمة الربهانية إمنا هي أحد جزءي النقيض وهو الصادق
 النقيض إذ كان من ايب، وايب فقد جييب بكل واحد من جزءي جزءي النقيض إذ كانت إمنا تؤخذ متسلمة

 وليس الفرق الذي بني املقدمة. هذه الصناعة عند السؤال أن جييب بأي جزءي النقيض أحب السائل يفوض إليه يف

فإن املربهن واجلديل . ذلك فرق أصال الربهانية واملقدمة اجلدلية مما له تأثري يف وجود القياس عنها، بل ليس بينهما يف
 أعين إذا وضع مقدمة -شيئا حمموال على شيء أو غري حممول ا صحيحا إذا أخذقد يقيس كل واحد من هؤالء قياس

 القياسية اليت هي كاجلنس للمقدمة الربهانية واجلدلية، وهي اليت ينظر فيها يف هذا من املقدمات فتكون املقدمة

تكون من املعلومات اليت  وأما املقدمة الربهانية فهي. الكتاب، هو قول موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شيء



والفصول اليت . للسائل فمن املتسلمات املشهورة وأما اجلدلية أما للقياس فمن املشهورات، وأما. األول بالطبع
هي مستوفاة يف كتاب الربهان وكتاب اجلدل، والنظر فيها من هذه اجلهة  تنفصل ا هذه املقدمات بعضها من بعض

  مثل املقدمات السوفسطائية-هي مستوفاة يف الصنائع اخلاصة افصول سائر املقدمات  وكذلك. هو هنالك

 .ذكر وأما هاهنا فيكفي من معرفة فصول املقدمات هذا القدر الذي. واخلطبية والشعرية

 -هو جزء ضروري يف كوا مقدمة وأما احلد فإنه يدل به يف هذا الكتاب على الشيء الذي تنحل إليه املقدمة مما

 ال األشياء اليت تزاد يف املقدمة ملوضع -الضروريان يف وجودها وضوع اللذان مها جزءا املقدمةوهو احملمول وامل
  فإن تلك ليست تنحل إليها املقدمة على أا أجزاء ضرورية فيها، إذ كانت قد-الوجودية  وهي الكلم-الرباط

على ما جرت عليه العادة  ويف الضمريتكون املقدمة مقدمة بالفعل وإن كانت الكلم الوجودية موجودة فيها بالقوة 
-عند العرب يف الثالثية وعلى ما عليه األمر يف الثنائية وسواء . أعين من أنه ليست ا حاجة إىل الكلم الوجودية 

 .املوجبة والسالبة يف هذا املعىن املقدمات
   

املوضوعية بذاا ال  لك األشياءالقياس فهو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من االضطرار عن ت فأما
 وسائر ما أخذ يف احلد هي -به القول اجلازم  وأريد-فالقول هاهنا هو جنس القياس. بالعرض شيء ما آخر غريها

. إذا وضعت فيه،يريد به إذا تسلمت واصطلح عليها: فقوله. القياسي فصول متيز القول القياسي باحلقيقة من غري

قياس من  وإمنا قال أكثر من واحد ألنه سيبني بعد أنه ال يكون. د، يريد ا املقدماتمن واح أشياء أكثر: وقوله
النتيجة غري املقدمات، فإن الشيء  شيء ما آخر، يعين به النتيجة، وذلك أنه واجب أن تكون: وقوله. مقدمة واحدة

من قبل أن اللزوم منه ضروري إمنا إشترط فيه من االضطرار  لزم من االضطرار،: وقوله. ال يؤخذ يف بيان نفسه
  وهي-الشرط ينفصل القياس من األقاويل اليت يلزم عنها الشيء لزوما غري ضروري ومنه غري ضروري، وذا

أراد به أن يكون القياس تاما،  بذاا،: وقوله. االستقراء واملثال واملقاييس اليت تنتج السلب مرة واإلجياب أخرى
بالعرض، حتفظا من األشكال اليت قد تنتج يف بعض املواد على ما  ال: وقوله.  قياساوهو أن ال ينقصه شيء يكون به

من  ال بالعرض، حتفظا: وقوله. أن يكون القياس تاما، وهو أن ال ينقصه شيء يكون به قياسا  مثل ال به-سيبني بعد
الشكل الثاين إذا كانت  يف مثل النتاج من موجبتني - األشكال اليت قد تنتج يف بعض املواد على ما سيبني بعد

 - أعين وجوده للقياس-احلد هو بني بنفسه وبعض ما أخذ يف هذا. احملموالت مساوية للموضوعات يف احلمل

قوال جازما هو بني بنفسه إذ كان القول اجلازم هو الذي يصدق أو  وذلك أن كون القياس.  سيبني وجوده-وبعضه
م عنه غري املقدمات وأن يكون اللزوم ضروريا هو بني بنفسه، فيه من أن يكون االز يكذب، وكذلك ما قيل

والذي . ذه الصفة  أعين أن القياس جيب أن يكون-كون اللزوم بذاته ال بالعرض هو أيضا أمر بني بنفسه وكذلك
أتلف فيما بعد إذا تبني أن كل قياس فإمنا ي بقي أن يبني هو أن الواجب أن يوضع فيه أكثر من مقدمة، وذلك سيبني

 .من مقدمتني ال أكثر وال أقل

من النتيجة إىل  والكامل هو الذي ال حيتاج يف ظهور ما يلزم عنه.  غري كامل- كما قلنا- منه كامل ومنه والقياس
حيتاج يف بيان ما يلزم عنه من النتيجة إىل  وغري الكامل هو الذي. استعمال شيء آخر غريه مما يبني به إنتاجه



وذلك أن القياس باجلملة جيب أن . الزم عن املقدمات اليت وضعت فيه  أشياء أخر مما هواستعمال شيء آخر أو
 -قياس مث هذا ينقسم قسمني، فمنه ما ينقصه شيء يبني به أنه. ال ينقصه شيء يكون به قياسا يكون تاما، وهو أن

- ومنه ماال ينقصه شيء يبني به أنه قياس-وهو الذي خيص هاهنا باسم غري الكامل  .وهو الكامل 

شيء يف كل املوضوع إال وحيمل عليه احملمول  وأما املقول على الكل أو املقول وال على واحد، فيعىن به إذا مل يوجد
باملوضوع ويوجد فيه، حىت يكون قولنا كل ما هو حيوان فهو جسم إذا  موجودا لكل املوضوع ولكل ما يتصف

وكل ما  واحد من احليوانات فهو جسم بل كل واحد من احليواناتاملقول على الكل ليس معناه كل  أردنا به معىن
مبدأ يف هذا الكتاب وبني  وهذا هو الفرق بني املقول على الكل املستعمل. يتصف بكل واحد منها فهو جسم

إذا مل يوجد شيء يف كل املوضوع إال ويسلب عنه  وكذلك املقول وال على واحد، إمنا يعىن به. املقدمة الكلية
 أعين األشياء اليت -كل املوضوع وعن مجيع األشياء املوجود فيها املوضوع مول، حىت يكون احملمول مسلوبا عناحمل

 .املوضوع يتصف ا

 .املقاييس أي صنف كان فهذه هي األشياء اليت جيب أن تتقدم معرفتها قبل النظر يف أصناف

 املقدمات املنعكسة

ولذلك تنقسم أجناس املقاييس . اضطرارية وإما ممكنة  وإما-ة بالفعل أي موجود-وكل مقدمة فإما أن تكون مطلقة
ولذلك . من هذه إما موجبة وإما سالبة، وإما كلية وإما جزئية وإما مهملة بانقسام جهات املقدمات وكل واحدة

 - نةووجودية وممك  أعين أن منها ما يكون من مقدمات ضرورية-املقاييس املوجودة من قبل هذه اجلهات تتنوع

اختالفها من قبل األسوار وبالكيفية اختالفها من   أعين بالكمية-كما نتنوع من جهة اختالف املقدمات يف الكمية
 .واملمكنة قد عرفتها من الكتاب املتقدم واجلهة الضرورية.قبل اإلجياب والسلب

   
فيها موجود لكل   احملمول أي اليت-الوجودية فيشبه أن يكون أريد ا هاهنا املوجودة بالفعل بإطالق وأما

الربهان أن املقدمات اليت حتمل على  فإنه قدصرح أرسطو يف كتاب. موضوعاته ال يف زمان مشار إليه بل بإطالق
 أعين اليت يوجد احملمول فيها لكل أشخاص -ليست بضرورية وقد يدخل يف هذا اجلنس اليت. الكل غري الضرورية

 أعين أن الضرورية يوجد - هو الفرق بني الضرورية وبني املوجودة بالفعلوهذا .املوضوع وذلك يف أكثر الزمان
هذا الصنف  ويشبه أن يدخل يف. فيها لكل أشخاص املوضوع يف كل الزمان، وأما تلك ففي أكثر الزمان احملمول

موجودا أو مادام بالفعل مادام املوضوع  من املقدمات اليت جيهل من أمرها أا ضرورية أو غري ضرورية، ال املوجودة
 ألن هذه شخصية وإن وجد منها كلية ففي األقل من الزمان -اإلسكندر  وهو الذي يذهب إليه- احملمول موجودا

 أرسطو من استعمال أمثال هذه املقدمات الوجودية فيما يأيت بعد وإن كان قد يستعملها وقد حذر. وبالعرض

 -ثاوفرسطس وغريه الضروري واملمكن على ما يذهب إليهوال هي أيضا شيء يشمل . أرسطو ألمور دعته إىل ذلك

-إال أن يريد املعلومة الوجود اهولة كوا ضرورية أو غري ممكنة فإن املقصود هاهنا هو قسمة املقدمة إىل أقسام  
 .املوجودة لنا بالطبع يف املقدمات، وسيبني هذا من قولنا بعد الوجود أو إىل أقسام املعارف األول



باالنعكاس  وأعين.  منها ما ينعكس ومنها ما ال ينعكس- أعين املطلقة والضرورية واملمكنة-الثالث قدماتوهذه امل
صدقها وكيفيتها من اإلجياب أو  أن يتبدل ترتيب أجزاء القضية فيصري حمموهلا موضوعا وموضوعها حممول ويبقى

ظا فهو الذي يسمى يف هذه الصناعة قلب الصدق حمفو فأما إذا يتبدل الترتيب ومل يبق. السلب أيضا حمفوظا
 .القضية

 القول يف انعكاس املقدمات املطلقة

مثال ذلك إن كان وال شيء من اللذة خري صادقا .السالبة تنعكس حمفوظة الكمية فأما املقدمات املطلقة الكلية فإن
املوجبة الكلية فإا تنعكس   وأما.وأما املوجبة الكلية فإا تنعكس أيضا. والشيء من اخلري لذة صادق أيضا فقولنا

وذلك أنه إن كان قولنا . يف السالبة بل تنعكس جزئية  كاحلال- أعين كلية-أيضا لكنها ال تنعكس حمفوظة الكمية
 .اخلري لذة صادق إن كل لذة خري صادق فقولنا بعض

لنا بعض اللذة خري صادقا فواجب وذلك انه كان قو .وأما املقدمات اجلزئية املطلقة فإن املوجبة منها تنعكس جزئية
 -وأما السالبة منها فليس تنعكس دائما ويف كل مادة من هذا الصنف. أيضا أن كون قولنا بعض اخلري لذة صادقا

بإنسان، ليس   وذلك أنه إن كان صادقا قولنا بعض احليوان ليس-الذي يشترط يف املقدمات املنعكسة وهو الشيء
 مثل -بيان ما ال ينعكس منها فاالستقراء كاف يف. ض اإلنسان ليس حبيوان وهو قولنا بع-بصادق عكس هذا

 .السالبة اجلزئية

فليكن أوال مثال السالبة الكلية قولنا اَ وال يف شيء من ب، على أن . إىل قول وأما بيان ما ينعكس منها فقد حيتاج
يبني من ذلك أنه إمنا  أحرى أن ال يظن مبااَ مثاال للمحمول و ب مثاال للموضوع، فإن التمثيل باحلرف هو  يكون

 مثل أن نضع بدل اَ حيوانا -من قبل األمر يف نفسه  ال-  أعين من قبل مادة املثال املوضوع فيه-لزم من قبل املادة
قولنا وال شيء من اَ ب صادقا فإنه جيب ضرورة أن يكون وال شيء من ب اَ  فأقول إنه إذا كان. وبدل ب حجرا

املتقدم وهو قولنا  إن مل يكن قولنا وال شيء من ب اَ صادقا فنقيضه هو الصادق على ما تبني يف الكتاب نهصادقا، أل
اليت هي بعض ب موجودة باحلس يف اَ   فتكون ج- وهو ج مثال-فلنفرض ذلك البعض شيئا حمسوسا. بعض ب اَ

صادقا، وذلك خلف ال وقد كنا فرضنا أن فهي بعض اَ، فيكون بعض اَ موجودا باحلس يف ب ه والشيء من اَ هو ب
 .بيانه وإذا كذب هذا، صدق قولنا وال شيء من ب اَ، وهو الذي قصدنا. اَ كاذب فإذن قولنا بعض ب. ميكن

   
صادقا، فأقول إنه جيب  وذلك أنه إن كان كل ب اَ. املوجبة الكلية املطلقة فإا تنعكس كما قلنا جزئية وأما

مل يكن قولنا بعض اَ ب صادقا فنقيضه هو  برهان ذلك أنه إن. ادة أن يكون بعض اَ ب صادقاضرورة ويف كل م
وإذا كان هذا صادقا، فعكسه أيضا صادق على ما تبني قبل من أن  . وهو قولنا وال شيء من اَ هو ب-الصادق

قولنا  هذا خلف ال ميكن فإذن. وقد كنا فرضنا أن كل ب اَ. وهو قولنا وال شيء من ب اَ السالبة الكلية تنعكس
 .اَ وإذا كذب هذا صدق نقيضه، وهو قولنا بعض ب. وال شيء من اَ هو ب هو كاذب

ا أيضا تنعكس جزئية وذلك أنه إن كان بعض بصادق  وأما املوجبة اجلزئية، فأقول إ اَ صادقا، فبعض اَ ب



وإذا صدق هذا، فعكسه أيضا . يء من اَ بش  وهو ال-ضرورة، ألنه إن مل يكن صادقا فنقيضه هو الصادق
فإذن قولنا وال شيء من اَ . فرضنا بعض ب اَ، هذا خلف ال ميكن وقد كنا.  وهو قولنا وال شيء من ب اَ-صادق

 . وهو قولنا بعض اَ ب-هو الصادق ب كاذب ضرورة، فنقيضه

 موضع ب حيا ويف موضع اَ إنسانا، فصدق ومثال ذلك إن جعلنا يف .وأما اجلزئية السالبة فإا ال تنعكس دائما
 .قلنا وهذا كاف يف اإلبطال كما.  وهو قولنا ليس كل إنسان حيا-إنسانا، مل يصدق عكسه قولنا ليس كل حي

 .فهذه هي املقدمات املنعكسة وغري املنعكسة يف املادة املطلقة

 القول يف انعكاس املقدمات الضرورية

السالبة منها تنعكس كلية أيضا والكلية املوجبة جزئية وكذلك اجلزئية   الكليةوأما املقدمات االضطرارية فإن
أن يكون وال  وبيان ذلك أنه إن كان وال شيء من ب اَ باضطرار صادقا، فأقول إنه يلزم. يف املطلقة املوجبة كاحلال

 من اَ ب باضطرار، فنقيضه وال شيء برهان ذلك أنه إن مل يكن صادقا قولنا. شيء من اَ ب باضطرار صادقا أيضا
املادة املمكنة اليت هي مضادة للمادة الضرورية، وإما اجلزئية املوجبة   وهي إما املوجبة اجلزئية اليت يف- إذن صادق

يعرض عن  فإن املطلقة هي من طبيعة املمكن، واحملال الذي. كان ليس هاهنا غري هاتني املادتني الضرورية، إذ
إنزاله حمال، لكن إن أنزلناها اجلزئية   إذ كان املمكن هو الذي إذا أنزل بالفعل مل يلزم عنفرضهما هو واحد بعينه،

 مثل أن -وإن أنزلناه اجلزئية املمكنة. املطلقة لزوم احملال عن هذا الفرض الضرورية يتبني بالبيان املتقدم يف السالبة
لكن إن . حمال  بالفعل أنه ليس يعرض عن ذلكاَ ب بإمكان، فهو ظاهر أنا إن أنزلنا أن بعض اَ ب نفرض بعض

وقد كنا وضعنا أنه وال شيء . قد تبني انعكاسها أنزلنا أن بعض اَ ب بالفعل، فبعض ب اَ بالفعل، ألن اجلزئية املطلقة
وإذا كذبت . فإن املوجود من طبيعة املمكن واملمكن مضاد للضروري من ب اَ بالضرورة، هذا خلف ال ميكن،

وال  الضرورية واملمكنة، فواجب أن تصدق السالبة الضرورية الكلية ألن ما ليس موجود بإمكان  اجلزئيةاملوجبة
 .بالضرورة فهو مسلوب بالضرورة

أيضا جزئية ضرورية، ألنه إن كان كل ب اَ باضطرار صادقا فأقول إنه  وأما املوجبة الكلية الضرورية فإا تنعكس
 ر، ألنه إن كان بعض اَ ب بإمكان ال باضطرار وجب أن يكون بعض ب اَاَ ب باضطرا جيب أن يكون بعض

الذي هو موجود يف اَ  وذلك أنا إذا فرضنا بعض ب. بإمكان، وذلك ببيان الفرض املتقدم املستعمل يف الوجودية
اَ بإمكان، وقد كنا وضعن فيكون إذن. بإمكان شيئا حمسوسا، كان ذلك الشيء بعض اَ وبعض ب بعض ب ا كل ب

أن يكون الصادق مع قولنا كل ب اَ باضطرار إن بعض اَ ب  فإذن واجب. و اَ باضطرار، وهذا خلف ال ميكن
 .باضطرار

فواجب أن  اجلزئية االضطرارية فإا تنعكس أيضا جزئية ضرورية، ألنه إن كانت بعض ب اَ باضطرار وأما املوجبة
 .اَ  شيء من ب باضطرار هويكون شيء من اَ باضطرار هو ب وإال مل يكن



هو البيان الذي اعتمده أرسطو  وهذا البيان الذي نسقناه. فهذه هي املقدسات املنعكسة يف املطلقة واالضطرارية
 .الباب عليه وبه تنحل الشكوك اليت شككها القدماء يف هذا. فيها

 القول يف انعكاس املقدمات املمكنة

   
توجد وأن ال توجد يف   يقال عليها اسم املمكن باحلقيقة، وهي اليت ميكن أن أعين اليت-املقدمات املمكنة وأما

 أعين أن - انعكاس املوجبات املطلقة والضرورية  فإن احلال يف انعكاس املوجبات منها كاحلال يف-الزمان املستقبل
اَ ب بإمكان، فأقول إن وذلك بني أنه إن كان كل اَ ب بإمكان أو بعض . جزئية الكلية املمكنة واجلزئية تنعكسان

باضطرار على ما تقدم، وقد بعض ب كان وضع أن كل اَ  اَ بإمكان ألنه إن مل يكن بإمكان بل باضطرار فبعض اَ ب
 .ب بإمكان، هذا خلف ال ميكن

 ذهوذلك أن الكلية السالبة يف ه. هذه املادة فانعكاسها على ضد االنعكاس يف تلك وأما املقدمات السوالب اليت يف

. تأتلف يف املقدمات املمكنة املادة ال تنعكس كلية واجلزئية تنعكس على ما سنبني ذلك عند القول يف املقاييس اليت

باحلقيقة على ما بني يف الكتاب املتقدم، وإمنا قوا قوة  والسبب يف ذلك أن السوالب يف هذه املادة ليست سوالب
 وكما أن القضية اليت ال. الوجودية يف القضايا اليت ليس فيها جهةفيها نظري الكلمة  املوجبات، وذلك أن اجلهة

يوجد ال خريا، ويوجد   مثل قولنا زيد- يقرن حرف السلب فيها بالكلمة الوجودية وإمنا يقرن باحملمول هي موجبة
ا هذا ممكن  مثل قولن-باجلهة وإمنا يقرن باحملمول  كذلك هذه القضايا ملا كان حرف السلب ال يقرن فيها-ال أبيض

 .وسنبني هذا فيما بعد بيانا أكثر. أن ال يكون يف بعض هذا يكون يف شيء من هذا، وممكن أن ال

 ائتالف القياس

قبل ومباذا يأتلف وكيف جهة ائتالفه ومىت يأتلف  وإذ قد تبينت هذه األشياء من أي شيء يأتلف القياس الذي حد
ألن الكالم يف القياس جيب . من بعد ذلك ينبغي أن نتكلم يف الربهانمث . بالضرورة ائتالفا يلزم عنه شيء آخر غريه

كل قياسا برهانا،  يتقدم على الكالم يف الربهان ألن القياس أعم من الربهان إذ كان كل برهان قياسا وليس أن
 .وذلك إذا كان شكله منتجا ومل تكن مقدماته صادقة

هل كل ج هو   مثل قولنا- القياس الذي يؤلف على مطلوب حمددالقياس املطلوب يف هذا الكتاب إمنا هو فنقول إن
 إنه -  وهو مثال ب-الذين مها طرفا املطلوب وهو بني أنا إذا أخذنا شيئا منسوبا جلَ و اَ. اَ أم ليس شيء من ج اَ

 مشتركا متباينتان حبدين ومشتركتان يف حد واحد، وإنه إذا أخذنا شيئا يأتلف من ذلك مقدمتان من ثالثة حدود
. ليس فيها اَ  أعين أن ج هي اَ أو أن ج ليست هي اَ أو-ذه الصفة إنه ميكن أن يبني به املطلوب لطريف املطلوب

هي اَ فيلزم أن تكون اَ يف ج و ب ،هي ب ليست هي اَ، فيلزم  أو. مثال ذلك أن نقول ج و ب ،هي ب نقول ج
يف املقدمة الواحدة وبفلنسم موضوع املطل. أن ال تكون اَ يف ج-الطرف األصغر وحممول املطلوب -  الذي هو ج 



-يف املقدمة الثانية  وتسمى.  احلد األوسط- الذي هو ب- الطرف األكرب واحلد املشترك بينهما-الذي هو اَ 

ن ترتيب احلد األوسط م ولنسم. املقدمة اليت فيها الطرف األصغر الصغرى واليت فيها الطرف األكرب الكربى
 .الطرفني الشكل

أربعة أحدها أن يكون موضوعا للطرفني أو حمموال عليهما أو موضوعا  وملا كان احلد املشترك له من الطرفني أوضاع
 األصغر أو عكس ذلك، فلننظر يف أي ترتيب منها يصح أن تكون األشكال الطبيعية للقوة لألكرب وحمموال على

 -تروم إعطائه هذه الصناعة فإن هذا هو القياس الذي. طبع ال بقوة صناعية أعين اليت يقع عليها الناس بال-الفكرية

ومن هذا الفحص يبني . جنس منها من غري املنتجة أعين الذي تروم حصر أجناسه ومتيز األصناف املنتجة يف جنس
ن احلد الشكل الرابع الذي يضعه جالينوس ليس بشكل طبيعي، وهو أن يكو لك أن األشكال احلملية ثالثة وأن

كالم   أعين أنه ال يوجد يف-على الطرف األعظم موضوعا لألصغر ألنه ليس تعمله فكرة بالطبع األوسط حمموال
 .الناس ولو وجد لكان من جنس الشكل األول ومل يكن رابعا

 القول يف الشكل األول

 مثل أن نقول كل ج هو ب -حمموال واألكرب حمموال عليه أما إذا رتب احلد األوسط من الطرفني بأن يكون: فنقول
وأرسطو يسمي هذا الترتيب . بنفسه أن هذا الترتيب قياسي وأنه يوجد لنا بالطبع  فهو من البني-وكل ب هو اَ

 .األول الشكل
   

واألخرى جزئية أو  كل مقدمتني إما أن يكون كالمها كلية أو جزئية أو مهملة أو تكون إحدامها كلية وملا كانت
واحدة من هذه األصناف الثالثة تنقسم  واألخرى مهملة أو إحدامها مهملة واألخرى جزئية، وكلإحدامها كلية 

الصغرى أو بالعكس، وكذلك الكلية مع املهملة واجلزئية مع املهملة  قسمني إما أن تكون الكلية الكربى واجلزئية
إحدامها   سالبتني معا، أو تكوناألصناف التسعة من التركيب إما أن تكون موجبتني معا أو وكل واحد من هذه

والكربى هي املوجبة، والضرب الثاين  موجبة والثانية سالبة، وهذا ضربان، أحدمها أن تكون الصغرى هي السالبة
وأرسطو يبني املنتج . تلك التسعة حدث عنها ستة وثالثون إقترانا عكس هذا، فهو بني أنه إذا ضرب هذه األربعة يف

 .ما أقوله منها وغري املنتج على

مثال ذلك من احلروف أنه مىت وضعنا كل  أما مىت كانت املقدمتان كليتني موجبتني، فإنه ينتج موجبة كلية ضرورة،
ومثال ذلك من املواد . أن كل ج هو اَ وذلك بالضرورة ودائما ج هو ب وكل ب هو اَ، فأقول إنه ينتج عن ذلك

 واللزوم.  حساس فإنه يلزم عن ذلك أن يكون كل إنسان حساساإنسان حيوان وكل حيوان أنا مىت وضعنا أن كل

قولنا كل ب هو اَ أو كل  هاهنا ظاهر من معىن املقول على الكل الذي رمسناه يف أول هذا الكتاب، وذلك أن معىن
ا فإذ. أن كل ما هو ب ويوصف بب بإجياب فهو اَ  إمنا هو- وهي املقدمة الكربى يف هذا التأليف- حيوان حساس

يوصف بب باَ أضفنا اىل هذا الوضع أن ج وكذلك قولنا كل حيوان حساس إمنا . بإجياب لزم ضرورة أن يوصف ج
ظاهر أنه  يوصف بأنه حيوان فهو حساس، فإذا أضفنا اىل هذا أن اإلنسان يوصف بأنه حيوان، فهو نريد به كل ما



 .الشكلفهذا هو أحد الضروب املنتجة يف هذا . جيب أن يوصف باحلساس

معىن املقول وال  مىت كانت املقدمتان كليتني وكانت الكربى سالبة والصغرى موجبة، فهو ظاهر أيضا من وكذلك
شيء من ب هو اَ، فيجيب عن ذلك وال شيء  مثال ذلك قولنا كل ج فهو ب، وال. على واحد أنه ينتج سالبة كلية

شيء مما يوصف بب بإجياب هو اَ، وج يوصف بب بإجياب، أي وال  من ج اَ، ألن معىن قولنا وال شيء من ب اَ
 .من اَ فيجب أن ال يوصف بشيء

والصغرى سالبة، فإنه ال يكون عن ذلك  وأما مىت كانت املقدمتان الكليتان سالبتني معا أو كانت الكربى موجبة
ومرة سالبا صادقا، ومن أنه ينتج يف املواد مرة موجبا صادقا  قياس منتج ال كلي وال جزئي، وذلك ظاهر من أنه

 املقول على الكل، إذ كان شرط ما يقال على الكل إمنا هو أن تكون اَ مسلوبة عن كل ما أيضا ليس فيه معىن

سواء  وملا كانت ج توصف بب وصف سلب مل جيب منه أن يوصف باَ وصف سلب. يوصف بب وصف إجياب
صادقة ومرة سالبة صادقة،  ني ينتجان يف املواد مرة موجبةوأما أن هذين الضرب. كانت الكربى موجبة أو سالبة

الكربى منها موجبة والصغرى سالبة مرة احلي واإلنسان  فذلك ظاهر مىت جعلنا حدود املقدمتني الكليتني اللتني
 فإذا قلنا. اإلكرب واألوسط اإلنسان واألصغر الفرس، ومرة احلي واإلنسان واحلجر والفرس على أن احلي هو احلد

حجر واحد  وإذا قلنا وال.  وهو أن كل فرس حي-فرس واحد إنسان وكل إنسان حي، انتج موجبا كليا وال
كان هذا التركيب مرة ينتج  وإذا.  وهو قولنا وال حجر واحد حي-إنسان وكل إنسان حي، أنتج سالبا كليا

وإذا كان . ما أخذ يف حد القياساالضطرار ودائما على  السالب ومرة ينتج املوجب، فليس يلزم عنه شيء آخر من
 احلدود اليت تنتج املوجب يف املقدمتني السالبتني الكليتني هي النطق والفرس وكذلك. ذلك كذلك فليس بقياس

واحد ناطق ينتج كل  وذلك أنه وال إنسان واحد فرس. واإلنسان، واليت تنتج السالب هي النطق والفرس واحلمار
هذا التأليف مرة ينتج املوجب ومرة السالب،  فإذن. احد فرس وال فرس واحد ناطقإنسان ناطق، وأيضا وال محار و

 .فليس بتأليف قياس
   

إال . واثنتني غري منتج  أعين أن اثنتني منها منتج- املقاييس اليت تأتلف من مقدمتني كليتني يف هذا الشكل فهذه حال
ينتج أصال شيئا من األشياء ال بقياس صناعي وال  ليسأنه ينبغي أن تعلم أن الذي كليتني سالبتني يف هذا الشكل 

وأما اليت الصغرى فيه سالبة فقد يظن به أنه ينتج سالبة . الفكرة من غري روية بقياس طبيعي، وهو الذي تأيت به
بالطبع، وإمنا كان  لكن هذا النوع من اإلنتاج ليس هو عن قياس تقع عليه الفكرة. إذا عكسنا املقدمات جزئية
هاهنا كما قلنا إمنا هو إحصاء املقاييس اليت تقع  واملقصود.  لو كان هذا النوع من الشكل األول قياسا طبيعيايكون

 .عليها أفكار الناس بالطبع

الكربى موجبة  مىت كانت إحدى املقدمتني يف هذا الشكل كلية واألخرى جزئية، فإنه مىت كانت الكلية هي وأما
مثال ذلك أنه . قياس منتج كانل هي الصغرى وكانت موجبة فإنه يكون عن ذلككانت أو سالبة وكانت اجلزئية 

وذلك بني من معىن املقول على .يكون بعض ج هو اَ مىت وضعنا أن بعض ج هو ب وكل ب هو اَ، فإنه جيب أن
-الكل، ألن معىن قولنا كل ب هو اَ بعض ج  هو كل ما يوصف بب وصف إجياب فهو اَ، و-كما قلناه غري مرة 



،وال . فواجب أن يكون ذلك البعض موصوفا بألف وضع موصوفا بب هو ب وكذلك مىت وضعنا أن بعض ج
السالب، وعلى  ب اَ، فإنه جيب عن ذلك أن بعض ج ليس اَ، وذلك أيضا يبني من معىن املقول على الكل شيء من

املهملة قوا قوة اجلزئية إذ كانت  لة، ألنهذا النحو يلزم األمر مىت جعل عوض اجلزئية يف هذين الصفتني مهم
وأما كوا دالة على املعىن الكلي . الدائم الضروري الوجود فيها املهملة ال تنفك من أن تكون جزئية، وذلك هو

 .ولذلك جعلوا قوا قوة اجلزئية فليس بالزم هلا،

ت املقدمة الكربى غري كلية إما مهملة وإما كانت أو سالبة، وكان وأما إذا كانت املقدمة الكلية هي الصغرى موجبة
 وذلك ظاهر فيها من أنه ليس يوجد فيها معىن املقول. موجبة، فإنه ال يكون عن ذلك قياس جزئية سالبة كانت أو

ومثال ذلك مىت وضعنا . سالبا  أعين أا توجد تنتج يف املواد مرة موجبا ومرة-وظاهر أيضا من املواد. على الكل
بعض ب، فإنه ليس يلزم عنه أن يكون اَ مسلوبة عن  و ب و اَ موجودة يف بعض ب أو غري موجودة يفأن كل ج ه

أنه نقص هاهنا من شرط املقول على الكل الكلية املوجودة فيه، إذ كان  بعض ج أو موجودة يف بعض ج وذلك
إمنا هي   بب بإجياب فقط و اَ هاهناالكل أن يكون اَ حممولة بإجياب أو بسلب على كل ما يوصف معىن املقول على

 .مقولة على بعض ب ال على كلها

اليت الصغرى منها كلية موجبة والكربى جزئية موجبة اخلري والقنية  ومثال احلدود اليت تنتج املوجب الصادق يف
 ري والقنيةواليت تنتج السالب اخل. حكمة قنية وبعض القنية خري والنتيجة فكل حكمة خري واحلكمة وذلك أن كل

. وال جهل واحد خري وذلك أن كل جهل قنية وبعض القنية خري.  أعين املكتسب- واجلهل الذي على طريق امللكة

شيء من ج هو ب وبعض ب اَ أو بعض ب  وهذا هو أيضا غري منتج بالطريق الطبيعي وكذلك مىت وضعنا أنه وال
فمثال حدود . ك بني أيضا من معىن املقول على الكل ومن املوادوذل. الكيفية ليس هو اَ، فإنه ال ينتج نتيجة حمفوظة

الققنس، وذلك  اليت تنتج املوجب مما الكربى فيه موجبة جزئية والصغرى سالبة كلية األبيض والفرس و املقدمات
اليت تنتج سالبة صادقة األبيض  واحلدود. أنه وال ققنس واحد فرس و بعض الفرس أبيض ينتج كل ققنس أبيض

الفرس أبيض ينتج وال غراب واحد أبيض وهو سالب  لفرس والغراب، وذلك أنه وال غراب واحد فرس وبعضوا
 .صادق

جزئية  املقاييس أا تنتج املوجب الكلي مرة والسالب الكلي مرة، فبني أنه ليس ينتج سالبا وإذا تبني يف أمثال هذه
أن تنتج دائما سالبا جزئيا ومن  الكلي فليس ميكن فيهاوذلك أن من جهة أا قد تنتج املوجب . وال موجبا جزئيا

وهذه ليست مقاييس . دائما ال موجبا كليا وال جزئيا جهة أا تنتج السالب الكلي فليس ميكن فيها أن تنتج
 .واحدة وكذلك يلفى األمر إن أخذ هاهنا بدل اجلزئية مهملة، إذ كانت قوما. طبيعي باإلضافة إىل ما ينتج بطريق

   
سالبة، فإنه ال  أيضا مىت كانت املقدمة الكربى كلية موجبة كانت أو سالبة وكانت املقدمة الصغرى جزئية وكذلك

 أعين - كان ليس يوجد فيه احلد األوسط يكون أيضا قياسا ينتج املطلوب بطريق طبيعي، ألن الطرف األصغر ملا
ول على الكل، أمكن أن يوجد الطرف األكرب فيه وأن املفروضة يف املق  على الشريطة- ليس هو حمموال عليه بإجياب

ميكن أن  ومثال ذلك أنا إذا وضعنا أن بعض ج غري موجودة لشيء من ب وكل ب اَ، فإنه. منه ال يوجد يف شيء



وذلك . احلي واإلنسان واألبيض ومثال حدود ذلك من املواد. ينتج أن اَ موجودة مرة لبعض ج ومرة غري موجودة
 - وهي السالبة اجلزئية-األبيض ليس بإنسان فإن قولنا بعض. بيض ليس بإنسان وكل إنسان حيأن بعض األ

 كان القياس مؤتلفا مع مقدمتني صغرامها -واحد من األبيض إنسان  وهي قولنا وال-يصدق مع السالبة الكلية
ال  وإن كانت.  تنتج املتضادينموجبة كلية، وقد تبني أن هذا غري منتج من جهة احلدود اليت سالبة كلية وكربامها

إنسان وبعضه ليس  تصدق مع قولنا بعض األبيض ليس بإنسان السالبة الكلية، فيكون بعض األبيض ضرورة هو
 إذ كان جيب أن يكون -السالب واملوجب  أعين-فإذن ال يوجد يف هذا الوضع حدود تنتج املتضادين. بإنسان

األبيض ليس بإنسان قولنا إن بعض األبيض إنسان، كان الالزم عن  ضبعض ج هو اَ، ألنه إذا صدق مع قولنا بع
موجبة   وقد تبني أنه ينتج والبد- وهو الذي يكون من موجبة صغرى جزئية وكربى كلية-منتجا هذا التأليف تأليفا

ثل هذه لكن يبني يف م.اجلزئي فلذلك ال يصح أن يوجد يف مثل هذه املادة سالب كلي، ألنه نقيض للموجب. جزئية
 أن هذا -مع املوجبة اجلزئية، وهي اليت تسمى جزئية بالطبع  أعين إذا كانت املقدمة اجلزئية السالبة صادقة-املادة

 ميكن أن جند يف ذلك البعض الذي سلب عنه اإلنسان ما يصدق عليه احليوان وما يكذب التأليف غري منتج، فإنه

. وال ثلج واحد حيوان ذا فرضنا أنه الثلج مثال، صدق قولناوذلك أن بعض األبيض الذي ليس بإنسان، إ. عليه

اجلهة قد يظهر لنا أن هذا التأليف مرة ينتج  فمن هذه. وإذا فرضناه الققنس مثال، صدق قولنا إن كل ققنس حيوان
 .صادقا، ومها املتضادان موجبا كليا صادقا ومرة سالبا كليا

إمنا يطلب هاهنا املنتج دائما ال حبسب مادة من  ج من جهة أنهوقد ميكن أيضا إن يقال أن هذا الشكل غري منت
 سلمنا أنه ينتج موجبة جزئية، فإمنا ينتجها يف املوضع الذي تكون اجلزئية السالبة فيه وملا كان هذا التأليف إن. املواد

 وهي -سالبة الكليةمعها ال  ال يف املوضع الذي تصدق- أعين يف املادة اليت تصدق معها املوجبة اجلزئية-بالطبع
هو املنتج بالذات وهو املنتج يف كل مادة، مل يعد هذا   وكان املطلوب من التأليفات إمنا-اليت تسمى جزئية بالوضع

 كما ال يعد الذي من موجبتني يف الشكل الثاين منتجا وإن كان قد ينتج يف بعض املواد التأليف يف التأليفات املنتجة

 .جمهولة ها اإلنتاج من اليت ال يتأتى فيها اإلنتاج قد تكونألن املواد اليت يتأتى في

والصغرى سالبة جزئية أنه غري منتج مبثل  وكذلك يبني أيضا أن التأليف الذي تكون املقدمة الكربى فيه سالبة كلية
ان وال وذلك أن بعض األبيض ليس بإنس. النامي واإلنسان واألبيض وحدود ذلك من املواد غري. هذا البيان بعينه

  الذي هو-فإن أخذنا من ذلك البعض الثلج وققنس، أنتج لنا أن الثلج غري نام وأن ققنس .إنسان واحد غري نام

 .فنجد هذا التأليف ينتج املتقابلني معا.  نام-طائر
   

ة، فأنه ال والثانية جزئي املقدمتان املأخوذتان يف هذا الشكل كلنامها جزئية أو مهملة أو إحدامها مهملة وإذا كانت
إحدامها موجبة واألخرى سالبة وذلك بني من أنه ليس  يكون من ذلك قياس موجبتان كانتا معا أو سالبتان معا أو

إذ كان ذلك يقتضي شرطني، أحدمها أن تكون الكربى كلية كيفما كانت يف  .يوجد فيها معىن املقول على الكل
. جزئية  أعين كلية أو-وجبة وال بد كيفما كانت يف كميتها وأن تكون الصغرى م-موجبة أو سالبة  أعين-كيفيتها

واحلدود العامة هلا أما فيما ينتج . التأليفات وقد تبني أنه غري منتج من احلدود اليت تنتج املتضادات يف مجيع هذه



ن  أعين أن يكون احلي هو الطرف األعظم واألبيض األوسط واإلنسا-واإلنسان املوجب الكلي، فاحلي واألبيض
اإلنسان  وذلك أن بعض.أنك جتد يف هذه احلدود مجيع أصناف تلك التأليفات وكلها ينتج موجبا األصغر وذلك

. يلزم عنها أن اإلنسان حي وكلها. أبيض وبعض األبيض حي وبعض اإلنسان ليس بأبيض وبعض األبيض ليس حبي

 أعين أن يكون احلي هو األكرب -يض واحلجرفاحلي واألب وأما احلدود العامة هلا اليت ينتج فيها السالب الكلي،
 .واحلجر واألبيض األوسط واألصفر

-فقد تنب املنتج يف هذا الشكل من غري املنتج، وأن النتج منها أربعة فقط وهو الذي يكون من موجبتني كليتني،  
ية سالبة سالبة كربى وجزئية موجبة صغرى، ومن كل ومن موجبة كلية كربى وموجبة جزئية صغرى، ومن كلية

 أعين أنه ينتج موجبة كلية وموجبة جزئية وسالبة -مجيع أصناف القضايا  وأنه ينتج-كربى وكلية موجبة صغرى
 . وأن املقاييس املنتجة يف هذا الشكل كاملة، ولذلك مسي بالشكل األول-جزئية كلية وسالبة

الصنف الذي ينتج السالبة   أعين أن-يجتنيظن القدماء من أن الثالثة األصناف اليت يف هذا الشكل قد تنتج نت وما
والذي ينتج املوجبة اجلزئية والذي ينتج املوجبة الكلية  الكلية قد ينتج عكسها وكذلك الذي ينتج املوجبة اجلزئية

 فذلك جهل بغرض أرسطو هاهنا وذلك أن أرسطو إمنا قصد -عكسيهما وهي موجبة جزئية أعين أما ينتجان أيضا
بالقصد الثاين وعلى غري  أصناف النتائج املوجودة بالذات وأوال للمقاييس الطبيعية، ال املوجودةيعدد هاهنا  أن

 .جمرى الطبع القياسي

 القول يف الشكل الثاين

 وذلك إما بأن يكون -على موضوع املطلوب وعل حمموله  أعين-وأما مىت محل احلد األوسط على الطرفني مجيعا
حمموال على أحدمها بإجياب وعلى الثاين بسلب كان احلمل يف كليهما كليا أو   أوحمموال عليهما بإجياب أو سلب

قياسي وأن الفكرة  يف أحدمها كليا ويف اآلخر جزئيا أو مهمال، فإنه بني أن مثل هذا التأليف هو تأليف جزئيا أو
ط ليس حبي، فيقال له ومل ذلك القائل هذا السق مثال ذلك أنه قد يقول. اإلنسانية تقع عليه بالطبع ال بطريق صناعي

البني أن هذا القول قد حذف منه قائله املقدمة الصغرى لبياا، وهي أن  فإنه من. فيقول ألن احلي يستهل صارخا
 . حمموال على الطرفني-  الذي هو احلد األوسط-يستهل صارخا وهذا هو أخذ املستهل صارخا هذا الطفل مل

وموضوع املطلوب األصغر،  ين، ولنسم احلد احملمول عليهما أيضا األوسط،فلنسم مثل هذا التأليف الشكل الثا
املطلوب املقدمة الصغرى، واليت موضوعها حممول  وحممول املطلوب األكرب، واملقدمة اليت موضوعها موضوع

يتميز لنا يف القول هو الطرف األصغر، مث يليه األوسط، مث يليه األعظم ل ولنفرض األول. املطلوب املقدمة الكربى
 .من األصغر ألما يف هذا الشكل ال يتميزان إال باإلضافة إىل املطلوب الطرف األكرب

فأما إذا . كلية ليس يوجد فيه قياس كامل، وتوجد فيه قياسات منتجة، إذا كانت املقدمات كلية وغري وهذا الشكل
 بإجياب وكان - أيهما كان-الطرفني دكانت كلية فإن القياس إمنا يوجد فيه، إذا كان األوسط حمموال على أح

 .عليهما بإجياب، فلن يكون فيه قياس منتج وأما إذا كان حمموال. حمموال على اآلخر بسلب
   



هي املوجبة،  أوال مقدمتني كليتني إحدامها سالبة واألخرى موجبة، ولتكن الكربى هي السالبة والصغرى فلنضع
ب، فأقول إنه يلزم عن ذلك وال شيء من  ل ج هو ب وال شيء من اَ هومثال ذلك ك. فأقول إا تنتج سالبة كلية

قولنا وال شيء من اَ هو ب فقلنا والشيء من ب هو اَ وقد كان معنا   وهي- ج هو اَ ألنه إذا عكسنا السالبة الكلية
السالبة أيضا  ولنضع. اَب،أنتجنا يف الصنف الثاين من الشكل األول على ما تبني أنه وال شيء من ج  أن كل ج هو

مثال ذلك قولنا وال شيء من ج . كلية هي الصغرى واملوجبة هي الكربى، فأقول إن هذا التأليف ينتج أيضا سالبة
برهان ذلك أنا نعكس املقدمة السالبة فيكون معنا وال . ج هو اَ هو ب وكل اَ هو ب، فهذا ينتج أنه وال شيء من

اَ  عنا أن كل اَ هو ب، فينتج لنا يف الصنف الثاين من الشكل األول أنه وال شيء منكان م شيء من ب هو ج، وقد
بعينها كانت نتيجة القياس األول  وهذه النتيجة. هو ج، مث نعكس هذه النتيجة فيكون معنا وال شيء من ج هو اَ

 .من هذا الشكل

ومثال ذلك أنه .ه ال يكون عن غري ذلك قياس منتجموجبتني أو سالبتني معا، فإن وأما إذا كانت املقدمتان الكليتان
وال بعض ج هو اَ،  وضعنا كل ج هو ب وكل اَ هو ب، فأقول إنه ليس يلزم عن ذلك أن يكون كل ج هو اَ إذا

املوجب من املواد اإلنسان واجلوهر واحلي على أن  فمثال احلدود اليت تنتج.وذلك بني من املواد اليت تنتج املتضادات
أن كل إنسان جوهر وكل حي جوهر، وهذا ينتج يف هذه املادة أن كل  ذ اجلوهر هو احلد األوسط، وذلكنأخ

 احلدود اليت تنتج السالب من املواد احلجر واجلوهر واحلي، وذلك أن كل حجر جوهر وكل ومثال. إنسان حي

 .حي جوهر وال حجر واحد حي

اَ هو ب، فإنه يوجد هذا التأليف أيضا يف املواد ينتج  ء منوكذلك مىت وضعنا أنه وال شيء من ج هو ب وال شي
اليت تنتج املوجب اإلنسان واخلط واحلي، وذلك أنه وال إنسان واحد خط وال حي  ومثال احلدود. املتضادين معا

وال حجر  ومثال احلدود اليت تنتج السالب الكلي احلجر واخلط واحلي، وذلك أنه. وكل إنسان حي واحد خط
ينتجان املوجب ومرة ينتجان  فيوجد هذان التأليفان مرة. خط وال حي واحد خط ينتج وال حجر واحد حيواحد 

 .السالب، فليسا بقياس

املقدمتان كليتني مىت يكون قياس يف هذا الشكل ومىت ال يكون، وأن القياسات  فقد تبني من هذا القول إذا كانت
 .ردها إىل الشكل األول  وهو-إمنا يبني أا منتجة بغريها ال بنفسهايف هذا الشكل ليست بكاملة، إذ كانت  املنتجة

جزئية، فإنه إذا كانت الكربى كلية والصغرى جزئية  فأما إذا كانت إحدى املقدمتني يف هذا الشكل كلية واألخرى
ه يكون من  فإن- أعين إن كانت إحدامها سالبة كانت األخرى موجبة-الكيفية وكانت إحدامها خمالفة لألخرى يف

ج هو  ومثال ذلك أن يكون بعض. فلتكن أوال الكربى سالبة كلية والصغرى موجبة جزئية. منتجة ذلك قياسات
وال شيء من اَ ب ليس هو اَ ألنه. ب فيكون  فأقول إنه من االضطرار أن يكون بعض ج ينعكس وال شيء من اَ ب

وقد تبني أنه يلزم يف هذا الشكل أن يكون . الشكل األول معنا بعض ج هو ب والشيء من ب اَ، فريجع هذا إىل
 مثال ذلك أن. ولتكن أيضا املقدمة الكربى الكلية املوجبة والصغرى السالبة اجلزئية .بعض ج ليس فيه شيء من اَ

فأقول إنه يلزم عنه جزئية سالبة وهي أن بعض ج ،وكل اَ هو ب ليس ب برهان ذلك . ليس هي اَ يكون بعض ج
 ونضيف إليه - وهو أن كل ج هي اَ-نقيضه أنه إن مل يكن قولنا إن بعض ج ليس هو اَ صادقا، فليكن الصادق



 فيلزم عنه يف الشكل األول أن يكون كل ج هو ب، وقد وضعنا -اَ ب  وهي قولنا وكل-املقدمة الثانية اليت وضعنا
،ليس ب وما لزم عنه الكذب . هذا خلف ال ميكن أن بعض ج فهو كذب، والكذب إمنا لزم عن وضعنا أن كل ج

 .بيانه  وذلك ما أردنا-فقولنا كل ج اَ كذب، فنقيضه إذن صادق وهو قولنا بعض ج ليس اَ اَ
   

خمالفة يف الكيفية  كانت املقدمة الكربى يف هذا الشكل هي اجلزئية و الصغرى هي الكلية وكانت احدامها وأما إذا
مثال ذلك أن . جزئية سالبة و الصغرى موجبة كلية فلتكن أوال الكربى. ن أيضا عن ذلك قياسللثانية، فإنه ال يكو

،وبعض اَ ليس هو ب هو ب ا توجد تنتج يف املواد املختلفة املتضادين معا يكون كل جفاحلدود اليت . وبيان ذلك أ
حي وبعض  األوسط، فإن كل غراباملوجب الغراب و احلي و اجلوهر، و الغراب هو األصغر و احلي هو  تنتج

السالب فهي الغراب و احلي  وأما احلدود اليت تنتج.اجلوهر ليس حبي، فينتج كل غراب جوهر وهو موجب صادق
و . فينتج و ال غراب واحد أبيض، وذلك صادق و األبيض، وذلك أن كل غراب حي و بعض األبيض ليس حبي،

و مثال ذلك من احلروف و ال . جبة جزئية و الصغرى سالبة كليةمو كذلك أيضا ال يكون قياس إذا كانت الكربى
واحلدود اليت تنتج املوجب يف هذا التأليف هي احلجر واحلي واجلوهر، . اَ هو ب شيء من ج هو ب و بعض

كل  هو األصغر واحلي هو األوسط، وذلك أنه وال حجر واحد حي وبعض اجلوهر حي، تكون النتيجة واحلجر
حبسب ترتيبنا واحلي هو  حلدود اليت تنتج السالب هي العلم واحلي واجلوهر، والعلم هو األصغروا. حجر جوهر

 .العلم ليس جبوهر األوسط، وذلك أن العلم ليس حبياة وبعض اجلواهر حية، والنتيجة

 .يف كيفيتها، مىت يكون قياس ومىت ال فقد تبني إذا كانت املقدمة الكلية يف هذا الشكل خمالفة للجزئية

 فال يكون منهما قياس - أعين إما سالبتني معا أو موجبتني معا-الكيفية وأما إذا كانت الكلية واجلزئية متوافقتني يف
ب ليست يف  ومثال ذلك أن تكون. أوال سالبتني ولتكن الكلية هي املقدمة الكربى واجلزئية الصغرى فلتكن. البتة

وال شيء من اَ هو ب هووبرهان ذلك أن ق. كل ج ليست يف كل ج غري حمدود، فقد تصدق معه السالبة  ولنا ب
معه السالبة الكلية، مل يكن منتجا على ما تبني ووجدت حدود  فإذا صدقت. الكلية، وقد تصدق معه املوجبة اجلزئية

د تنتج معها املوجبة اجلزئية مل توجد حدود تنتج موجبة كلية، وذلك أنه لو وجدت حدو وإذا صدقت. تنتج املوجبة
هو ب، فتكون  كل ج هو اَ وقد كان معنا وال شيء من اَ هو ب، لقد كان جيب أن يكون وال شيء من ج أن

بالطبع، وهي اليت تصدق معها بعض ج هو ب،  وقد كنا فرضناها سالبة. اجلزئية السالبة سالبة بالوضع ال بالطبع
 أعين أا مرة -  قبل أن تلك السالبة اجلزئية غري حمدودةغري منتج من لكن بني أن هذا التأليف.هذا خلف ال ميكن

مل يعد قياسا،  وما كان مرة ينتج ومرة ال ينتج.  فتكون مرة تنتج ومرة ال تنتج-بالطبع ومرة بالوضع تكون جزئية
ستعمل يستعمل يف هذا البيان املتقدم الذي ا وقد ميكن أن. إذ القياس هو الذي ينتج نتيجة واحدة دائما وباضطرار

. ذلك البعض شيء يصدق عليه حممول املطلوب وشيء يكذب عليه يف نظري هذا من الشكل األول بأن يؤخذ من

 -األبيض ليس حبي وال حجر واحد حي، مث نأخذ من بعض األبيض ما يكذب عليه احلجر مثال ذلك أن نقول بعض

اىل السالبة الصغرى  بيان قوته قوة النقل ولكن هذا ال-  وهو الرخام-  وما يصدق عليه احلجر-الثياب البيض وهو
 .وذلك ما يظن أن أرسطو أضرب هاهنا عنه. الكلية



-موجبتني وتكون الكلية الكربى واجلزئية الصغرى مثل أن يكون بعض ج ب وكل اَ ب ولتكونا أيضا فإنه أيضا  
 كان ذلك غري منتج على ما تبني، الكلية، وذلك أنه إن صدقت مع املوجبة اجلزئية املوجبة. ال يكون عن ذلك قياس

صدقت معها السالبة اجلزئية، مل توجد هنالك حدود تنتج  وإن. ووجدت حدود تنتج املوجب فيها والسالب
يف الذي يكون من سالبتني، لكن بني أنه غري منتج بذلك الوجه بعينه الذي تبني  املوجب الكلي للسبب الذي قلناه

 .ذلك به

 مثل أن يكون وال شيء من -اجلزئية لبتني وكانت املقدمة الكلية هي الصغرى والكربى هيوأما إن كانتا مجيعا سا
وبعض اَ ليس ب ب واحلدود اليت تنتج املوجب الكلي فيه هي الغراب واألبيض  . فإنه ال يكون عن ذلك قياس-ج

 السالب الغراب واألبيض واليت تنتج. واألبيض هو األوسط واحلد األكرب هو احلي واحلي، والغراب هو األصغر
 .والغراب هو األصغر واألبيض األوسط واحلجر األكرب واحلجر،

   
الكربى، ألنه ينتج  يكون قياس وإن كانتا موجبتني معا وتكون املقدمة الكلية هي الصغرى واجلزئية هي وكذلك ال
. هو األصغر واألبيض األوسطواحلي، والققنس  فمثال احلدود اليت تنتج املوجب الققنس واألبيض. املتضادتني

واليت تنتج السالب الكلي الثلج واألبيض . والنتيجة كل ققنس حي وذلك أن كل ققنس أبيض وبعض احلي أبيض،
 .أبيض وبعض احلي أبيض، والنتيجة وال ثلج واحد حي وذلك أن كل ثلج. واحلي

 .قياس  الكمية أنه ال يكون يف هذا الشكلاملقدمتان متشاتني يف الكيفية وخمتلفتني يف فقد تبني أنه إذا كانت

فإنه ال يكون أيضا منهما قياس كانتا  وأما إذا كانت كلتامها جزئية أو مهملة أو إحدامها جزئية والثانية مهملة،
البة والثانية سالبة، ألن مجيعها تنتج يف املواد املختلفة املوجبة تارة والس موجبتني معا أو سالبتني معا أو إحدامها موجبة

األصغر واألبيض  واحلدود العامة اليت تنتج املوجب يف مجيعها هي اإلنسان واألبيض واحلي، واإلنسان هو .تارة
تنتج  واحلدود العامة جلميعها اليت. حي وكلها ينتج أن اإلنسان. ولن خيفى عليك تأليفها. األوسط واحلي األكرب

وكلها ينتج أن غري النامي ليس .  النامي واألوسط األبيضغري السالب غري النامي واألبيض واحلي، واألصغر هو
 .حبي

 -وضعنا القول أنه إذا وجد يف هذا الشكل قياس منتج فمن االضطرار أن تكون املقدمات على ما فقد تبني من هذا

ضطرار أن املقدمات ذه الصفة فمن اال  وأنه إذا وجدت-أعين أن تكون الكربى كلية والثانية خمالفة هلا يف الكيفية
قياس يكون يف هذا الشكل فهو غري كامل، إذ كان إمنا يبني فيه  وتبني مع هذا أن كل. يكون يف هذا الشكل قياس

  مثل انعكاسها ورجوعها إىل الشكل- أشياء أخر إما من األمور الالحقة باضطرار ملقدماته أنه قياس إذا زيد فيه

موجبة وإمنا تكون سالبة   بني أنه ال يكون يف هذا الشكل نتيجةوهو.  وإما باستعمال بيان اخللف يف ذلك-األول
 .كلية أو جزئية

 القول يف الشكل الثالث



 -الطرفان حمموالن عليه، فإنه يسمى هذا الشكل الشكل الثالث وإذا كان احلد األوسط موضوعا لطريف املطلوب و

مثل أن تكون اَ وج ا شكل طبيعي، وذلك أنه قد يقول القائل إنوهو بني أن هذا الشكل أيض. حممولتني على ب  ج
واملقدمة اليت . احلائط حمدث ومن املواد اجلسم حمدث ألن احلائط جسم وألن. هي اَ لكون ب هي ج و ب هي اَ

 الذي هو - واليت فيها حممول املطلوب-األصغر  وهو الذي يسمى احلد-فيها موضوع املطلوب تسمى الصغرى
الطرف األصغر ج واألوسط ب واألكرب اَ، ويكون ترتيبها يف القول  الكربى، وليكن مثال تسمى -الطرف األكرب
 .باحلد األوسط مث يليه األصغر مث يليه األكرب بأن نبدأ أوال

كامل وقد ميكن أن يكون فيه قياس، إذا كانت مقدمتاه كليتني أو إحدامها  وليس يكون أيضا يف هذا الشكل قياس
 .ة، وقد ميكن أن ال يكون فيهما قياسجزئي كلية واألخرى

مثال ذلك قولنا كل ب هو جَ  وكل ب هو اَ، فأقول إنه ينتج بعض . موجبتني فلتكن أوال املقدمتان كليتني ولتكن
أن كل ب   جزئية فيصري بعض ج هو ب، ومعنا- وهي قولنا كل ب هو ج-ألنه تنعكس الصغرى الكلية ج هو اَ

أما باخللف . هذا باخللف وباالفتراض وقد يبني. كل األول أن بعض ج هو اَ، على ما تبني هنالكهو اَ فينتج يف الش
املقدمتني، فيلزم عنهما نقيض املقدمة الثانية، وما لزم عنه الكذب فهو  فبأن تأخذ نقيض النتيجة ونضيف إليها إحدى

جزء من   و ز هو جزء من ب، فز ضرورةباالفتراض فبأن نفرض بعض ب هو ز، وألن ج يف كل ب، وأما. كذب
 .من ج، فبعض ج هو اَ ج، وألن اَ يف كل ب، و ز جزء من ب، فز ضرورة جزء من اَ وقد كانت جزءا

مثال ذلك قولنا كل ب هو ج . يكون أيضل قياس وكذلك مىت كانت املقدمة الكربى سالبة والصغرى موجبة، فإنه
 ألنه إذا عكسنا املوجبة الكلية -  أعىن سالبة جزئية-بعض ج ليس هو اَ  إنه ينتجوال شيء من ب هو اَ، فأقول

 .األول بعض ج هو ب وال شيء من ب اَ فبعض ج ليس هو اَ، وذلك يف الشكل: القول هكذا جزئية، ائتلف
   

هو ج وكل  ء من ب مثل قولنا وال شي-كانت الكلية السالبة هي الصغرى والكلية املوجبة هي الكربى وأما إذا
فمثال احلدود . عند استعماله يف املواد  فإنه ال يكون يف ذلك قياس ينتج املطلوب، ألنه ينتج املتضادين-ب هو اَ

وذلك أنه وال إنسان واحد . واألصغر هو الفرس واألوسط هو اإلنسان اليت تنتج املوجب الفرس واإلنسان واحلي،
 واحلدود اليت تنتج السالب غري النامي واإلنسان. ، وهو موجب صادقينتج وكل فرس حي فرس وكل إنسان حي

 .واحلي، فاإلنسان ليس بغري نام واإلنسان حي، وينتج أن غري النامي ليس حبي

فيها املوجب الفرس وغري  فاحلدود اليت ينتج. إذا كانت املقدمتان الكليتان سالبتني فإنه ال يكون قياس أصال وأما
أن غري النامي ليس بفرس وليس حبي ينتج الفرس  فرس هو األصغر وغري النامي األوسط، وذلكالنامي واحلي، وال

النامي واإلنسان، والفرس األصغر وغري النامي األوسط واإلنسان األكرب،  واليت تنتج السالب الفرس وغري. حي
 .النامي ليس بفرس وغري النامي ليس بإنسان و الفرس ليس بإنسان وذلك أن غري

موجبتني  قياس يف هذا الشكل إذا كانت املقدمتان كليتني ومىت ال يكون، وذلك أنه إذا كانتا  تبني مىت يكونفقد
املوجبة كان قياس ينتج سالبا  كان قياس ينتج موجبا جزئيا، وكذلك مىت كانت الكربى هي السالبة والصغرى هي

 .سالبة والكربى هي املوجبة، فإنه ال يكون قياسهي ال وأما إذا كانتا سالبتني أو كانت الصغرى الكلية. جزئيا



 وكانتا موجبتني، فإنه يكون قياس منتج موجبة -  أيهما اتفق-واألخرى جزئية وأما إذا كانت إحدامها كلية
كانت   أعين إذا-ذلك أنه إذا وضعنا أن كل ب هو ج وبعض ب هو اَ، فأقول إن بعض ج هو اَ مثال.جزئية

بعض اَ هو ب وكل ب هو   وذلك أنه ينعكس بعض ب هو اَ فيكون معنا-لكربى اجلزئيةالصغرى هي الكلية وا
 وهو أن بعض ج هو اَ وهذا -النتيجة فينتج املطلوب ج، ينتج يف الشكل األول أن بعض اَ هو ج، مث نعكس هذه

 .ينتج بعكسني

أن  ومثال ذلك أن نضع.  قياس منتجكانت اجلزئية هي الصغرى والكلية هي الكربى، فإنه يكون وكذلك أيضا إن
اجلزئية، فيكون معنا بعض  وذلك أنه تنعكس هذه. بعض ب هو ج وكل ب هو اَ، فأقول إنه ينتج أن بعض ج هو اَ
وقد يبني هذا باالفتراض، وذلك أنا فرضنا . اَ ج هو ب وكل ب هو اَ، فينتج يف الشكل األول أن بعض ج هو

 أعين -وكل ز هي اَ، ورجع إىل الذي من كليتني موجبتني يف هذا الشكل كل ز هي جبعض ب مثال هو ز، كان 
نقيض   وذلك بأن نأخذ- وهو الذي يسمى اخللف-وقد يبني بسياقة الكالم إىل احملال. هي اَ أنه ينتج بعض ج

 الذي -يء من ج هو اَوال ش مثال ذلك أن نأخذ. النتيجة فنضيف إليها إحدى املقدمتني، فيلزم أن تكذب الثانية
 فينتج لنا يف الشكل األول أن - بعض ب هي ج  وهي قولنا- ونضيف إليها املقدمة الصغرى-هو نقيض النتيجة

فقد ساق الكالم بوضع نقيض .  وهو أن كل ب هو اَ-الكربى اليت وضعنا بعض ب ليست اَ، وهو نقيض املقدمة
 .ذن حمال، فالنتيجة صادقةإىل احملال، فذلك النقيض إ تلك النتيجة فيه

 والثانية سالبة، وكانت املقدمة السالبة هي الكربى واملوجبة هي الصغرى، فقد يكون فأما إذا كانت إحدامها موجبة

 مثل أن يكون كل -الكلية مثال ذلك أنا نفرض أوال أن السالبة الكربى هي اجلزئية واملوجبة الصغرى هي. قياس
وذلك إن مل . اَ ن وذلك بسياقة الكالم إىل احملال أقول إنه ينتج أن بعض ج ليس هو ف-ب هو ج وبعض ب ليس اَ

 فإذا أضفنا إىل هذه املقدمة - هو أن كل ج هو اَ-فليكن الصادق نقيضه يكن صادقا قولنا بعض ج ليس اَ،
وضعنا   ألنا قد كنا أنتج لنا أن كل ب هو اَ، وذلك حمال ألنه نقيض املقدمة الكربى- ب ج  وهي كل-الصغرى

بالفرض إذا فرض بعض ب شيئا  وقد يبني ذلك.  هو أن بعض ج ليس اَ-أن بعض ب ليس اَ،فنقيضه هو الصادق
وكل ز هو ج ألن ز جزء ب، فيعود إىل الصنف املنتج من  حمسوسا وليكن مثال ز، فيكون معنا وال شيء من ز هو اَ

وهذا الصنف ليس .  وينتج بعض ج ليس اَ-ربى سالبة والصغرى موجبةكليتني الك  أعين الذي من-هذا الشكل
 .باالنعكاس يتبني

ومثال . اجلزئية، فإنه يكون أيضا قياس منتج وكذلك إذا كانت السالبة الكربى هي الكلية، واملوجبة الصغرى هي
كسنا املوجبة الصغرى منه وذلك أنا إذا ع. فينتج بعض ج ليس هو اَ ذلك بعض ب هو ج، وال شيء من ب هو اَ،

 .األول رجع إىل الشكل
   

. املطلوب كانت املقدمة الكربى هي املوجبة والصغرى هي السالبة، فإنه ال يكون يف ذلك قياس على وأما وإن

. والصنف الثاين عكس هذا. اجلزئية وهذا صنفان كما األول أحدمها أن تكون الكربى هي الكلية والصغرى هي

مثال ذلك قولنا بعض ب ليس هو ج وكل ب هو اَ، فأقول  .ربى هي الكلية والصغرى هي اجلزئيةفلنضع أوال الك



اإلنسان  فمثال املواد اليت ينتج فيها املوجب. ينتج يف املواد املختلفة املتضادين معا وذلك أنه. إن هذا غري منتج
وذلك أن بعض احلي ليس بإنسان  .ألكربواحلي والنامي، واإلنسان هو األصغر واحلي هو األوسط والنامي هو ا

السالب فليس توجد، إذ كان قد يصدق مع السالبة اجلزئية  وإما احلدود اليت تنتج. وكل حي نام وكل إنسان نام
فإذن ليس يصدق وال شيء من ج هو . ب هو ج وكل ب هو اَ، فبعض ج إذن هو اَ فيكون بعض. املوجبة اجلزئية

تصدق فيها مع السالبة   وهي املادة اليت- يف غري املنتج من قبل أنه إمنا ينتج يف بعض املوادهذا الصنف يعد لكن. اَ
 .اجلزئية املوجبة اجلزئية

مثال ذلك أن يكون وال شيء من ب هو ج وبعض . والكربى هي اجلزئية وكذلك إذا كانت الصغرى هي الكلية
واحد إنسان  ملوجب املائي واإلنسان واحلي، وذلك أنه وال مائيفاحلدود اليت تنتج ا. إنه غري منتج ب هو اَ، فأقول

املائي والعلم واحلي، وذلك أنه وال  واحلدود اليت تنتج السالب.وبعض املائي حي وكل إنسان حي، وهي النتيجة
 .واحد حياة مائي واحد له علم وبعض املائي له حياة، فال علم

ومثال احلدود اليت تنتج السالب إذا . واجلزئية  أعين الكلية-  معاوكذلك أيضا ال يكون قياس، إذا كانتا سالبتني
واحلي، والنامي هو األوسط هو األصغر واحلي األعظم، وذلك أن النمو  كانت الصغرى هي الكلية النامي والعلم

ائي واإلنسان امل ومثال احلدود اليت تنتج املوجب. النمو ليس حبياة والعلم ليس حبياة، وهي النتيجة ليس بعلم وبعض
واحلدود اليت تنتج . إنسان حيوان، وهي النتيجة املائي ليس بإنسان وبعض املائي ليس حبيوان وكل واحلي، وذلك أن

الكلية البياض والثلج والغراب، وذلك أن بعض األبيض ليس بثلج وال  السالب، إذا كانت املقدمة الكربى هي
اليت  وأما احلدود اليت تنتج املوجب فيه فليس يوجد للعلة. والنتيجة وال ثلج واحد غراب ابيض واحد غراب،

إن كان كل ج هو اَ وقد كان معنا   وذلك أنه-  أعين ألنه قد يصدق فيه مع السالبة اجلزئية املوجبة اجلزئية-تقدمت
لف ال وضعنا يف مقدمات هذا القياس وال شيء من ب اَ، هذا خ بعض ب هو ج، أنتج لنا أن بعض ب هو اَ، وقد

 لكن يعلم أنه ليس بقياس ألنه ليس ينتج نتيجة واحدة. هذا الصنف أن ينتج موجبا أصال فإذن ال ميكن يف. ميكن

من املوضع الذي يصدق فيه  دائما، وذلك أنه ال يدرى املوضع الذي يصدق فيه مع السالبة اجلزئية املوجبة اجلزئية
 .معها السالبة الكلية

القياس جزئيتني أو مهملتني أو احدامها جزئية واألخرى مهملة، موجبتني كانتا معا  يف هذاوأما إذا كانت املقدمتان 
 العامة -اليت تنتج املوجب واحلدود. سالبتني معا أو إحدامها موجبة واألخرى سالبة، فإنه لن يكون يف ذلك قياس أو

واألبيض هو احلد . غري النامي واحليالسالب األبيض و واليت تنتج.  البياض واإلنسان واحلي-هلذه الضروب كلها
 .األكرب األوسط فيهما واحلي هو

وأنه إذا كانت الصغرى يف هذا  فقد تبني من هذا القول مىت يكون قياس يف هذا الشكل ومىت ال يكون قياس،
تج فمن غريها أنه يكون قياس منتج، وأنه إذا كان قياس من القياس موجبة وكانت فيه مقدمة كلية إما الصغرى وإما

 وتبني أيضا أن القياسات يف هذا الشكل غري كاملة، وأن منها ما يبني. ذه الصفة االضطرار أن تكون املقدمات

الشكل نتيجة كلية ال  باالنعكاس واالفتراض واخللف ومنها ما يبني باالفتراض واخللف، وأنه ليس يوجد يف هذا



سالبتني وال من جزئيتني وال من مهملتني وال من  نتج فيها منسالبة وال موجبة، وأنه يعم األشكال كلها أنه ال ي
 .قوة اجلزئيات مهملة وجزئية إذ كانت املهمالت قوا

 األمور العامة لألشكال الثالثة

   
أنه قد يكون  إذا كان يف كل واحد من أصناف املقاييس مقدمتان إحدامها كلية سالبة واألخرى موجبة، وتبني أنه

املفروض فمىت كانت السالبة الكلية  أما املطلوب.  أعين أنه ينتج مطلوبا مفروضا وغري مفروض-قياس منتج دائما
كانت الصغرى هي الكلية السالبة، وكذلك احلال يف  وأما غري املفروض فمىت. هي الكربى يف الشكل األول

. ي تكون الصغرى فيه سالبةكلية والكربى جزئية ن ويف الشكل الثالث الذ الشكل الثاين الذي تكون فيه الصغرى

ب وال  كان وال شيء من ج هو ب وكل ب هو اَ، فإذا عكست هاتان املقدمتان فقيل بعض اَ هو وذلك أنه إذا
فأنه ينتج بعض اَ ليس هو ج ،هو ج املقاييس يف املقاييس املقصودة هاهنا، إذ  لكن مل تعد أمثال هذه. شيء من ب

فأما القياس الذي . تقع عليه الفكرة بالطبع باإلضافة اىل املطلوب احملدود القياس الذيكان املطلوب هاهنا إمنا هو 
اَ يف ج فقلنا اَ يف ج  املطلوب، فليس تعتمده القوة الفكرية بالطبع وال تؤلفه أصال، ألنه مثال إذا طلبنا هل ينتج غري

وكذلك .  الناس كثريا، وهذا هو الشكل األولكالم ألن اَ يف ب و ب يف ج، كان ذلك قياسا طبيعيا موجودا يف
 اَ، فهو بني أن هذا التأليف موجود لنا بالطبع، وهذا هو الشكل الثاين وهو موجود إذا قلنا اَ يف ج ألن ب يف ج ويف

هذا قياس موجود لنا بالطبع، و وكذلك إذا قلنا اَ يف ج ألن اَ و ج يف ب، هذا أيضا. كثريا يف كالم الناس بالطبع
ب و ب يف اَ، فهو شيء ال يفعله بالطبع أحد، ألن الذي  وأما أن نقول أن اَ يف ج ألن ج يف. هو الشكل الثالث

شيء ال  فكأن هذا مبرتلة من قال اَ يف ج ألن اَ يف ب و ب يف د، وهذا. وهو أن ج يف اَ يلزم منه هو غري املطلوب،
 .تفعله الفكرة بالطبع

- الذي يذكره جالينوس-  الشكل الرابعومن هنا يبني أن وذلك أنه إذا طلبنا . ليس بقياس تقع عليه الفكرة بالطبع 
التأليف  اَ ألن ب يف اَ و ج يف ب، فنحن بني أحد أمرين، إما أن نلحظ الالزم عن هذا هل ج فيها اَ فقلنا ج فيها

يكون عندما نأيت ذا التأليف  لبنا، وإما أن وذلك خالف ما ط- وهو أن ج يف اَ- ونطرح ذلك املطلوب باجلملة
-يبقى املطلوب يف أذهاننا على ما كان عليه عند الطلب . وهو أن يكون املوضوع فيه موضوعا واحملمول حمموال 

فيه موضوع بالطبع، واحملمول فيه حممول بالطبع، فإذا بقي املوضوع  وذلك أن كل مطلوب واحد فاملوضوع
- وذلك موجود يف أذهاننا ذه الصفة مادام املطلوب مطلوبا-وب واحملمول حمموالاملطل موضوعا عندنا يف مث أتينا  

يرى جالينوس أن هذا شكل   على ما-حبد أوسط يكون حمموال على حممول املطلوب وموضوعا ملوضوع املطلوب
.  املطلوب وإما على عكسههاهنا شكل أول إما على  باإلضافة إىل املطلوب، وإال فما هاهنا شكل رابع وإمنا-رابع

 أعين باإلضافة إىل املطلوب احملدود الذي -إمنا نتصوره على هذه اجلهة لكن لنرتل هاهنا أن هذا الشكل الرابع
فمىت طلبنا  . فإنه ليس يتصور شكل رابع إال على هذا الوجه-موضوع بالطبع واحملمول حممول بالطبع املوضوع فيه

محلنا عليه موضوع املطلوب، عاد  وسط فحملناه مرة على حممول املطلوب ومرةوجود شيء يف شيء وأخذنا حدا أ



فهذا هو . والقياس وأنتج العكس، وذلك يف غاية االستكراه املطلوب موضوعا واملوضوع مطلوبا فانعكس الطلب
بعكسني كما بالطبع على مطلوب حمدود حىت يكون هاهنا قياس ينتج املطلوب احملدود  السبب يف أن مل تؤلفه فكرة

يستعمله أرسطو يف رد  والفرق بني هذا العكس والعكس الذي. جالينوس يف الشكل الرابع على ما يقال عنه يراه
يف تبني اإلنتاج يف مقاييس طبيعية، وهذا  كثري من أصناف الشكل الثاين والثالث إىل األول أن ذلك العكس هو

منا مل يلتف أرسطو إىل املقاييس الصناعية ألا غري حماكية وإ. طبيعي عكس يف تبني اإلنتاج يف قياس صناعي ال
النتائج  ولذلك ظن قوم أنه توجد نتائج كثرية يف كل واحد من األشكال غري. أن تكون غري متناهية للوجود وتكاد

مث أنتجت بتوسط النتائج  وتلك إن جعلت مطلوبات،. اليت ذكرها أرسطو، وذلك إما جزئياا وإما عكوسها
 .ول، فذلك إنتاج بطريق غري طبيعي بل صناعياأل
   

األشكال كلها، ألن   أكمل-أعين اللذين ينتجان نتيجة كلية-يبني أن الصنفني الكليني من الشكل األول وأرسطو
منها إىل الكلية يف هذا الشكل وترجع اجلزئية اليت  مجيع أصناف املقاييس املنتجة اليت يف الشكل الثاين ترجع الكلية

وذلك أن مجيع أصناف الشكل . الشكل الثالث إىل اجلزئية اليت يف الشكل األول  اىل اجلزئية، ومجيع أصناففيه
بالكلية اليت يف الشكل  إمنا ينتج جزئية واجلزئية اليت يف الشكل األول ميكن فيها أن تبني على طريق اخللف الثالث

الصنفان من الشكل األول أكمل من مجيع أصناف  هذانالثاين اليت تبني بالكلية اليت يف الشكل األول، فيكون 
 .ذين الصنفني املقاييس املنتجة، إذ كلها ميكن أن يبني

وذلك . بالكلية اليت يف الشكل الثاين، فعلى ما أقول وأما كيف تبني اجلزئية اليت يف الشكل األول على طريق اخللف
فإن مل يكن ذلك فنقيضها هو .  إن اَ موجودة يف بعض جب يف بعض ج، فأقول أنه كانت اَ موجودة يف كل ب و

-الصادق  فينتج يف الشكل-وهو أنه وال شيء من اَ يف ج ،وقد كان معنا أن اَ موجودة يف كل ب   الثاين أن ب
ومبثل هذا يبني إنتاج السالب . ميكن غري موجودة يف شيء من ج، وقد كنا فرضناها يف بعض ج، هذا خلف ال

 .الثاين عن طريق اخللف يف الشكل األول بالكلى السالب من الشكلاجلزئي 

 .إثبات شيء وإبطاله فقد تبني من هذا القول أصناف القياسات املطلقة اليت توجب

 جهات مقدمات املقاييس

 القول يف القياسات االضطرارية

 -ة ويف املادة اليت تدل عليها اجلهةواملمكنة خيالف بعضها بعضا يف اجله وألن املقدمات املطلقة واالضطرارية: قال

وأشياء ليست  هاهنا أشياء كثرية موجودة بالفعل من غري أن يكون وجودها باضطرار وهذه هي املطلقة، وذلك أن
وأن ال توجد وهذه هي املمكنة،  مبضطرة أن تكون وال هي موجودة بالفعل بل هي ممكنة أن توجد يف املستقبل

جيب أن تكون املقاييس املؤلفة من صنف صنف من هذه   فهو بني أنه-ذه هي املضطرةوأشياء هي موجودة دائما وه
فيكون القياس االضطراري مؤلفا من مقدمات اضطرارية، والقياس املطلق من  .خمتلفة من قبل اختالف مقدماا



 .واملمكن من مقدمات ممكنة مقدمات مطلقة،

فقريبة من املقاييس اليت تأتلف من املقدمات املطلقة، وذلك أن  يةفأما املقاييس اليت تأتلف من املقدمات االضطرار
عدم  املنتجة من املطلقة هي بعينها تشترط يف املنتجة من الضرورية واألشياء اليت هي سبب األشياء اليت تشترط يف

 زيادة االضطرار فرق بينهما إال اإلنتاج يف غري املنتج منها هي بعينها سبب عدم اإلنتاج يف الضرورية، إذ كان ال
وإمنا . املنتجة على عدد املنتجة وغري املنتجة من الضرورية ولذلك كانت األصناف املنتجة من املطلقة وغري. فقط

  أعين يف-املطلقة تقال على ما كان موجودا بالفعل من غري أن يشترط يف ذلك وجود ضرورة الفرق بينهما يف أن

مادام املوضوع موصوفا   توجب أن يوجد احملمول فيها يف كل املوضوعوذلك أن املطلقة هي اليت. مجيع الزمان
فيها يف كل املوضوع من جهة ما املوضوع  هي اليت يوجد والضرورية.بصفة من الصفات اليت ميكن أن تفارقه

 وليست. قولنا كل ماش متحرك ومثال الضرورية كل إنسان ناطق فمثال املطلقة األوىل. موصوفا بصفة ال تفارقه

الضرورية  اإلسكندر وال ما حكى عن ثاوفرسطس، وقد بينا ذلك يف مقالة أفردناها لذلك، وأن املطلقة ما حيكى عن
 .تقال على ما كان موجودا بالفعل ومشترطا فيه هذه الزيادة

   
وذلك أنه . قةيأتلف من املطل البيان فيما يأتلف من املنتج يف الشكل من االضطرارية هو بعينه جهة البيان فيما وجهة

الشرط الذي به يكون القياس يف الشكل األول منتجا  ال فرق بني املقول على الكل أو املقول وال على شيء، وهو
وذلك أن معىن املقول على الكل فيهما إمنا هو أن تكون اَ مقولة بإجياب أو سلب  .يف املادة املطلقة أو الضرورية

وأما شرط . ذلك  بالفعل موجودا بزيادة شرط الضرورة أو بغري زيادةما هو بالفعل ب سواء كان ما هو على كل
وهذا هو . الكل املستعمل يف هاتني املادتني املقول على الكل املستعمل يف املادة املمكنة فمخالف لشرط املقول على

 من املنتج يف وكذلك جهة البيان فيما يأتلف. نفسه على ما سيبني بعد الذي هو ظاهر كالم أرسطو، وهو احلق يف
الثاين  والثالث من املقدمات االضطرارية هي بعينها جهة البيان فيما يأتلف من ذلك يف الشكل الشكل الثاين

وذلك . األول بعكس إحدى مقدمتيه والثالث من املقدمات املطلقة، وذلك فيما كان منها يتبني برجوعه اىل الشكل
 .واحد وكذلك ما كان منها يتبني بالفرض ة هوأن وجود العكس يف املقدمات املطلقة والضروري

وذلك .كانت املقدمة الكلية موجبة واجلزئية سالبة، فليس األمر فيه واحدا وأما ما كان منها يبني باخللف، وهي مىت
. اجلهة والسلب الذي يؤدي إىل االستحالة يكون مؤلفا من إحدى مقدميت القياس ومن نقيض النتيجة يف أن القياس

ولكن الذي . النتيجة الالزمة عن هذا التأليف ومل يتبني بعد جهة. تلطا من مقدمة ضرورية ومطلقة أو ممكنةفيكون خم
بأن نفرض البعض املسلوب عنه شيئا مشارا إليه ويكون احملمول مسلوبا عن  تبني باخللف هناك يبني هاهنا باالفتراض

 .تني إحدامها موجبة والثانية سالبةإىل الصنف الذي يكون يف ذلك الشكل من كلي مجيعه، فريجع

 القول يف املقاييس املختلطة من الضرورية والوجودية

   
ضعفها، وذلك أن الصنف  املنتجة يف هذه املختلطة هي بعينها املقاييس املنتجة يف غري املختلطة إال أا واملقاييس

أحدمها أن تكون . كل األول يكون صنفنيالش مثال ذلك أن الذي من كليتني مثال يف. الواحد بعينه يكون صنفني



فتكون املقاييس املنتجة يف كل شكل هاهنا . والصنف الثاين عكس هذا .الكربى هي الضرورية والصغرى الوجودية
 والشيء الذي به يتبني املنتج من غري املنتج هناك هو الذي به يتبني. شكل من الضرورية ضعف املنتجة يف كل

 أعين ألي جهة -جهة نتائجها وإمنا الذي بقى أن ننظر فيه هاهنا من أمر هذه املختلطة هو. ة أعين يف املختلط-هاهنا
املقدمة الكربى يف الشكل األول ضرورية فإن النتيجة  وأرسطو يقول إنه إذا كانت. تكون تابعة من جهيت املقدمتني

و ج فهو ب بالفعل وكل ما هو ب فليكن كل ما ه. مل تكن النتيجة ضرورية تكون ضرورية، وإن مل تكن ضرورية
اَ بالضرورة يف  فأقول إن هذين الصنفني من الشكل األول ينتج أحدمها أن. بالضرورة أو ليس اَ بالضرورة فهو اَ

من ب إذ كان من شرط الشكل األول  برهان ذلك أن ج هي جزء. كل ج واآلخر وال شيء من ج بالضرورة هو اَ
تكون ج جزءا من ب بالفعل و ب كال جلَ بالفعل ال  ة ومن شرط هذا االختالط أنأن تكون الصغرى فيه موجب
وإذا محل شيء على الكل فهو حيمل على اجلزء ضرورة باجلهة اليت ا محل . املمكنة باإلمكان كاحلال يف املقاييس

ليست الضرورية لكن  ربىوأما إن كانت الك. وذلك بني بنفسه، فإن اجلزء منطو يف الكل وداخل حتته. الكل على
قولنا كل ج فهو ب باضطرار وكل ب فهو  مثال ذلك. كانت الضرورية الصغرى فإنه ليس تكون النتيجة ضرورية

إنه ليس ينتج يف هذا التأليف أن كل ج فهو اَ باضطرار أو ليس اَ  فأقول. اَ بالفعل أوال شيء من ب اَ بالفعل
 ك ممكنا فلنضع أن كل ج هو اَ باضطرار، وقد فرضنا أن كل ج هو بأنه إن كان ذل برهان ذلك. باضطرار

كل ب هو اَ باضطرار،  وقد وضعنا أن. باضطرار، فينتج لنا يف الشكل األول والثالث أن بعض ب هو اَ باضطرار
لك من أن ج وقد يبني أيضا ذ. سالبة ليست بضرورية ومبثل هذا تبني إذا وضعنا املقدمة الكربى. هذا خلف ال ميكن

فإذا كانت اَ حممولة. هي جزء من ب بغري ضرورة.  اليت هي الكل-على كل ما هو جزء لب- فهي حممولة على ج 
 مثال ذلك أن نضع. كانت جزءا من ب وهو أيضا بني من احلدود أن النتيجة ليست ضرورية بغري ضرورة، إذ

ال بالضرورة   إنسان حي باضطرار وكل حي متحركعوض اَ متحركا وعوض ب حيا وعوض ج إنسانا، فنقول كل
أا ليست تنتج ضرورية دائما ال أا  فتكون النتيجة كل إنسان متحرك ال بالضرورة، إال أن احلدود إمنا تعطى

 .اخللف ومعىن املقول على الكل ليست تنتج ضرورية أصال كما يعطى ذلك قياس

 فإنه إذا كانت املقدمة الكلية اضطرارية وهي -تنتج نتائج جزئية ليت أعين ا-وأما املقاييس اجلزئية يف هذا الشكل
 وإن كانت اجلزئية وهي الصغرى اضطرارية والكربى ليست باضطرارية، فليست. اضطرارية الكربى فالنتيجة

من  أعين - املقاييس الكلية النتيجة اضطرارية موجبة كانت الكربى أو سالبة، والربهان على ذلك هو الربهان على
-جهة املقول على الكل، ومن جهة اخللف، ومن جهة املواد وذلك إذا وضعنا بدل اَ متحركا وبدل ب حيا وبدل  

األبيض حي بالضرورة وكل حي متحرك ال بالضرورة فينتج بعض األبيض  بعض: ج أبيض، فيأتلف القياس هكذا
 .بالضرورة متحرك ال

   
كانت املقدمة  إن. صنف أن جهة النتيجة تابعة جلهة املقدمة الكربىبني من أمره أنه ال يرى يف هذا ال فأرسطو

وثاوفرسطس و أودميوس من قدماء املشائني  .الكربى مطلقة فالنتيجة مطلقة، وإن كانت ضرورية فالنتيجة ضرورية
 مثال هذا  أعين أا توجد أبدا يف-جهة النتيجة تابعة ألخس اجلهتني وثامسطيوس من متأخريهم ومن تبعهم يرون أن



يف ذلك  ومن أقوى ما يتمسكون به. للمقدمة املطلقة، فإن الوجود املطلق أخس من الوجود الضروري التأليف تابعة
محال ما على الكل فيجب أن  أم يرون أن كل شيء كان فيه شيء جيري جمرى اجلزء والكل فإنه مىت محل شيء

على شيء ما محال جبهة ما فيجب أن حيمل الكل على  اجلزءحيمل على اجلزء بتلك اجلهة بعينها، ومىت محل أيضا 
كان كل قياس فيه شيء جيري جمرى الكل وجمرى اجلزء فمىت كانت إحدى  وملا. ذلك الشيء بتلك اجلهة بعينها

 واألخرى ضرورية، فال خيلو ذلك من أن تكون الضرورية هي الصغرى واملطلقة هي الكربى أو املقدمتني مطلقة

شيء جيري جمرى  فإن كانت الضرورية هي الصغرى، ففيها: قالوا.  الكربى واملطلقة هي الصغرىالضرورية هي
األوسط، وأما الذي جيري جمرى اجلزء فاحلد  أما الذي جيري جمرى الكل فاحلد. الكل وفيها شيء جيري جمرى اجلزء

بتلك اجلهة بعينها حتمل على الكل الذي هو احلد األوسط أن تكون  فيجب مىت محل شيء جبهة ما على. األصغر
 .ومىت كانت الضرورية هي املقدمة الكربى كان الكل واجلزء موجودا فيها أيضا. األصغر اجلزء الذي هو الطرف

فيجب مىت محل اجلزء  .أما الذي جيري جمرى الكل فالطرف األكرب، وأما الذي جيري جمرى اجلزء فاحلد األوسط
اجلهة بعينها هي جهة محل الكل الذي هو  صغرى جبهة ما أن تكون تلكالذي هو احلد األوسط على الطرف األ

 .أن تكون جهة احلمل يف النتيجة تابعة جلهة املقدمة املطلقة فكيف ما كان جيب: قالوا. الطرف األكرب عليه

األول  شكلوذلك أن اعتبار الكل واجلزء يف القياس من جهة ما هو قياس منتج يف ال. فيه بني وهذا القول االختالل
موجبة، واشترط يف الكربى أن  ولذلك اشترط فيها أن تكون. حبسب املقول على الكل إمنا هو يف املقدمة الصغرى

كذلك فال اعتبار بالكل واجلزء املوجود يف املقدمة  وإذا كان ذلك. تكون كلية ومل يشترط فيها أن تكون موجبة
الواجب اعتبار الكل واجلزء يف املوضع الذي هو شرط يف أو مل يكن، بل  الكربى إن وجد، سواء كان ضروريا

تابعة  وإذا كان ذلك كذلك فتكون جهة النتيجة. وهو الكل واجلزء املوجود يف املقدمة الصغرى وجود القياس،
يف كل واحدة من املقدمتني، مل يكن  ولو سلمنا هلم أن اجلزء والكل يعترب. جلهة املقدمة الكربى على ما يراه أرسطو

يكون يف املقدمة الصغرى ويف موضع االعتبار باجلزء والكل  لنا أن جنعل يف موضع االعتبار باجلزء والكل الذي
ومل  وأيضا فمىت اعتربنا اجلزء والكل يف املقدمة الكربى. يتحكم على القياس هذا التحكم املوجود يف الكربى حىت

منطويا يف احلمل حتت املقدمة  ب أن يكون الطرف األصغرنعتربه يف الصغرى، مل يكن قياس إال بالعرض ألنه ليس جي
 .الكربى، وذلك بني بنفسه

 -جيب أن تكون جهة النتيجة تابعة ألخس جهيت املقدمتني كاحلال يف اإلجياب والسلب وأما ما حيتجون به من أنه

 فإن هذا قياس -أخس  هيأنه مىت كانت إحدى املقدمتني موجة واألخرى سالبة أن النتيجة تتبع السالبة اليت أعين
جهة أن السالبة أخس من املوجبة، بل من جهة  وذلك أن النتيجة ليس تتبع املقدمة السالبة دون املوجبة من. شبهي

 .و اختالل هذا القول ظاهر بنفسه. موجبة ال سالبة واملطلقة وإن كانت أخس فهي. ما هي سالبة
   

صغرى وضرورية  بعض املواد ما ينتج املطلق، وهو مؤلف من مطلقةحيتجون به أيضا من أنه قد يوجد يف  وأما ما
 -فكل إنسان متحرك ال باضطرار  مثال ذلك قولنا كل إنسان ميشي أي بالفعل وكل ماش متحرك باضطرار-كربى

باضطرار من جهة ما هو إنسان، وإمنا هو متحرك من جهة ما  فإن وجه التغليظ يف ذلك أن املاشي ليس هو متحرك



 وهو أن كل إنسان متحرك -املأخوذ يف املقدمة الكربى يف النتيجة كانت ضرورية اش فإذا اشترط هذا الشرطهو م
تكون النتيجة  وليس ينبغي أن جياب يف هذا بأن يقال إمنا عرض يف هذا التأليف أن. من جهة ما هو ماش باضطرار

شرط املقول على الكل الذي استعمله  د فيهامطلقة والكربى ضرورية من أجل أن هذه املقدمة الضرورية ليس يوج
حممولة بالضرورة على كل ما يوصف بب بإجياب، كان   وهو أن تكون اَ-أرسطو على العموم يف هذا الكتاب
  فإنه ال فائدة يف هذا االشتراط إذا مل يكن صادقا يف مجيع املواد، وإمنا-بإمكان موصوفا بب بالفعل أو بالضرورة أو

قولنا كل ما هو ب هو اَ  وحنن إذا استقرينا املواد ظهر لنا أن. رط الشيء الصادق يف مجيع املوادينبغي أن يشت
 مثل قولنا كل ماش -ب بالفعل فهو اَ باضطرار بالضرورة أو هو اَ بإطالق أن يف بعض املواد معناه كل ما هو

 مثل قولنا كل متحرك هو - فهو اَ باضطراركل ما هو ب بالقوة أو بالفعل  ويف بعض املواد معناه-متحرك باضطرار
مادة يف  وإذا كان األمر هكذا فإذن املقول على الكل الصادق يف كل. األمر يف القضية املطلقة وكذلك. جسم

ما هو بالفعل ب إذ كان يف بعض  املقدمة الضرورية واملطلقة هو أن تكون اَ موجودة بالضرورة و بإطالق على كل
بعضها على ما هو بالفعل فقط، ألن اَ إذا صدقت على كل ما  ل ما هو بالقوة والفعل ب ويفاملواد يصدق على ك

 أعين أنه ليس إذا صدقت على كل ما بالفعل ب - ما هو بالفعل، وليس ينعكس هذا هو بالقوة ب فهي تصدق على
واملطلقة أن   الضروريةوهلذا ما جيب أن يكون شرط املقول على الكل يف. على كل ما هو بالقوة ب فهي تصدق

ما حيمل عليه احلد األوسط بالفعل ال   أعين على- يكون الطرف األكرب حمموال على كل ما هو احلد األوسط بالفعل
والكربى ضرورية أو مطلقة، مل يكن القياس منتجا حبسب  ولذلك مىت كانت املقدمة الصغرى ممكنة. باإلمكان

رح به أرسطو بعد ألنه إمنا يكون منتجا حبسب املقول على الكل يف بعض ما ص املقول على الكل يف كل مادة على
يكون من قبل  وما. اليت يصدق فيها أن اَ بإطالق أو بالضرورة على كل ما هو ب بالفعل أو بالقوة  وهي-املواد

ة الكربى فإنه يوجد وأما املقدمة املمكن. فيه فتأمل هذا، فإن أبا نصر قد وهم على أرسطو. املواد فغري معترب هاهنا
. أبو نصر أنه شرط أرسطو يف املقول على الكل يف مجيع أصناف املقدمات فيها يف مجيع املواد الشرط الذي ظن به

الكربى  ولذلك مىت كانت. كل ما هو ب فهو اَ بإمكان يصدق على ما كان بالقوة أو بالفعل ب وذلك أن قولنا
فليس إذن شرط املقول على الكل  .كان من االختالط على ما سيبني بعدممكنة، كانت النتيجة ممكنة يف أي ضرب 

 هو واحد على ما ظنه أبو نصر من أن يكون احملمول -واملمكنة  أعين املطلقة والضرورية-يف مجيع املقدمات الثالث
 مكان أو أعين بإ- بإمكان على كل ما هو ب بأي واحد كان من هذه األصناف الثالثة بإطالق أو بالضرورة أو

املستعمل يف هذا الكتاب  وال هو أيضا ما ذكره عن اإلسكندر من أن شرط املقول على الكل. باضطرار أو بالفعل
فإنه لو كان األمر هكذا مل . ما هو بالفعل ب فقط هو أن تكون اَ حممولة باضطرار أو بإمكان أو بالفعل على كل

 .ذا واضح فتدبرهوه. على الكل تنتج اليت من ممكنتني حبسب املقول

 وال يف شرط - على ما ذهب إليه أبو نصر-ال يطابق املواد واالستقراء شاهد ملذهب أرسطو، فإنه ال فائدة يف شرط
-ال يعم مجيع أصناف املقدمات وذا تنحل احلرية اليت عرضت للناس يف مذهب . على ما ذهب إليه اإلسكندر 

أن شاء  ي على ما سيبني من قولنا إذا وصلنا إىل ذلك املوضعاختالط املمكن مع الوجودي والضرور أرسطو يف
 .الشكل األول فقد تبني أن احلكم يف اختالف الضرورية مع املطلقة للمقدمة الكربى يف. اهللا



 القول يف اختالط املطلقة والضرورية يف الشكل الثاين

   
وإن كانت املوجبة  ة فإن النتيجة ضرورية،الشكل الثاين فإنه مىت كانت املقدمة السالبة فيه هي الضروري وأما

مثال . اضطرارية واملوجبة الكلية الصغرى مطلقة اضطرارية فليست النتيجة اضطرارية فلتكن أوال السالبة الكلية
فألن السالبة تنعكس يرجع هذا الضرب اىل . من اَ هو ب بالضرورة ذلك قولنا كل ج هو بالفعل ب وال شيء

 .الذي كرباه سالبة ضرورية وصغراه مطلقة، فالنتيجة ال حمالة ضرورية، على ما تبني ولالصنف من الشكل األ

ينعكس قولنا وال شيء  وكذلك يعرض هذا بعينه إن صريت السالبة الكلية االضطرارية صغرى واملطلقة كربى، ألنه
ج يف الشكل األول وال شيء هو ب بإطالق فينت من ج هو ب فيصري معنا وال شيء من ب هو ج بالضرورة وكل اَ

 .فإذا انعكست هذه النتيجة حصل املطلوب .من اَ هو ج بالضرورة، على ما تبني قبل

وكانت السالبة هي املطلقة أنتجت مطلقة، ألن السالبة املطلقة هي اليت  فإن كانت املقدمة املوجبة هي االضطرارية
ضرورية أن  إذا كانت الكربى يف الشكل األول غريوقد تبني أنه . انعكست كربى يف الشكل األول تكون إذا

ضرورية بل مطلقة مىت كانت  وقد يبني بطريق اخللف أن النتيجة ليست. النتيجة تكون غري ضرورية بل مطلقة
القياس هي وال شيء من ج هو اَ بالضرورة وقد كان معنا  وذلك أنه إن وضع أن نتيجة هذا. املوجبة هي الضرورية

ج هو ب بالضرورة، فإذا عكسنا املوجبة الكلية كان معنا بعض ب هو ج وال شيء   القياس أن كليف مقدمات هذا
ليس هو اَ من ج بالضرورة، وقد كان معنا أن  هو اَ بالضرورة، فالنتيجة على ما تبني يف الشكل األول أن بعض ب

وإذا كانت ب ليست هي اَ . بإطالقليس هو اَ   وهو أن ب-اَ ليس هو ب بإطالق، فإذن عكسها صادق أيضا
بإطالق، ألن املطلق من طبيعة املمكن وقد كانت النتيجة أن بعض ب  بإطالق، فقد ميكن أن يكون كل ب هو اَ

الكربى  وذا البيان بعينه يبني ذلك مىت كانت االضطرارية املوجبة هي. هذا خلف ال ميكن ليست اَ بالضرورة،
أن النتيجة يف هذين الصفني  وكذلك تبني أيضا من احلدود. وهو الذي ينتج بعكسنيوالسالبة املطلقة الصغرى 

كل إنسان بالضرورة : إنسان فيأتلف القياس هكذا فليكن بدل اَ أبيض وبدل ب حي وبدل ج. ليست اضطرارية
إلنسان أن وذلك ليس بضروري، ألنه قد ميكن ا. وال إنسان واحد أبيض فينتج. حي وال أبيض واحد بالفعل حي

 .يكون يكون أبيض و أن ال

وبيان ذلك ذه الطريق . املقدمة السالبة وكذلك توجد جهة النتيجة يف القياسني اجلزئيني من هذا الشكل تابعة جلهة
 وبتلك -الذي استعمل فيه اخللف يف القياسني الكليني من هذا الشكل  أعين بالعكس وباخللف يف املوضع-بعينها

 .بأعياا احلدود

 تأليف الوجودي واالضطراري يف الشكل الثالث

بالقوة  النتيجة تكون فيه أبدا تابعة جلهة املقدمة اليت ال تنعكس، ألن تلك املقدمة هي وأما الشكل الثالث فإن جهة
 تابعة للمقدمة الكربى، خبالف ما عليه وقد تبني أن جهة النتيجة يف الشكل األول. املقدمة الكربى يف الشكل األول



فيه تابعة جلهة املقدمة املنعكسة إذ كانت املنعكسة يف هذا الشكل هي   أعين أن جهة النتيجة-األمر يف الشكل الثاين
والكربى  وذلك أن الصغرى يف الشكل الثاين هي بعينها كما هي يف الشكل األول. األول بالقوة الكربى يف الشكل

األول، والصغرى هي اليت تنعكس  بعينها كما هي يف الشكلوالكربى يف الشكل الثالث هي . هي اليت تنعكس فيه
وما يبني باالفتراض، فإن األصناف اليت تتبني باالفتراض أيضا  فيه، وهذا القانون مطرد فيما يبني منها إنتاجه بالعكس

 .تتبني بالعكس قوا قوة األصناف اليت

-الشكلفإذا أصبحت لنا هذه اجلملة فإنه مىت كانت املقدمتان يف هذا   وكلية موجبة فأيها -كما يقول أرسطو 
بتعمد عكسنا املطلقة الكلية جزئية، فيصري يف الشكل األول ما  كانت ضرورية، فإن النتيجة تكون ضرورية، وذلك

 وصغراه مطلقة جزئية، ينتج نتيجة جزئية ضرورية على ما تبني فإن كانت اليت عكسنا هي كرباه كلية ضرورية

- فاألمر يف ذلك بني- وذلك إذا كانت الضرورية هي الكربى منه-كلالصغرى من هذا الش أعين أنه ينتج من  
يبني . الضرورية يف هذا الشكل هي الصغرى وإن عكسنا الكربى لكوا مطلقة، فكانت الكلية. غري عكسنا للنتيجة

 .ما تبني  عكس املقدمة وعكس النتيجة، على-ذلك بعكسني
   

العكس إمنا يكون  موجبة واألخرى سالبة فجهة النتيجة تابعة ضرورة جلهة السالبة، ألنإحدى الكليتني  وإن كانت
كانت النتيجة ضرورية على ما تبني وإن  يف املوجبة فتصري السالبة كربى يف الشكل األول، فإن كانت ضرورية

 .كانت مطلقة فمطلقة

فإن  لية واألخرى جزئية وكانتا موجبتني ك- أعين يف املنتج منها-املقدمتني يف هذا الشكل وإن كانت إحدى
كان القياس من جزئيتني وقد تبني  النتيجة تابعة للكلية منهما ألا اليت ال تنعكس يف هذا الشكل، ألا إن انعكست

وإن كانت إحدامها موجبة واألخرى سالبة . الشكل األول وإذا مل تنعكس فهي اليت تكون كربى يف. أنه غري منتج
السالبة، ألن السالبة إن كانت يف هذا الشكل هي الكلية فهي الكربى يف الشكل  تيجة تابعة جلهةفإن جهة الن

البيان  وإن كانت اجلزئية فقوا عند. إذ كانت الصغرى ال ميكن أن تكون يف الشكل األول سالبة األول،
 .باالفتراض قوة السالبة الكلية، على ما تبني من االفتراض

 اليت تأتلف من املقدمات املمكنةالقول يف املقاييس 

 واملمكن باجلملة هو. يقال مىت يكون القياس من مقدمات ممكنة وكيف يكون ومباذا يكون وينبغي اآلن أن: قال

يشتمل الشيء املوجود  ونعين بالذي هاهنا ما. الذي ليس بالضروري ومىت وضع موجودا مل يعرض من ذلك حمال
-ع أصناف ما يقال عليه الضروريبالفعل واملعدوم، وبالضروري مجي أعين الضروري املطلق والضروري باإلضافة  

 ال ما يقال عليه -وإما يف املستقبل، املوجب من كل هذه والسالب إىل وقت ما إما يف املاضي وإما يف احلاضر
 .االسم، وهو املمكن الذي قصدنا حده هاهنا الضروري باشتراك

أنه ليس ميكن أن يصدق املتناقضان معا، ألن القول بأن الشيء ال ميكن  هر منفأما أن هذا هو حد املمكن فذلك يظ
باضطرار  أن يكون وباضطرار أن ال يكون يناقضه قولنا ميكن أن يكون وليس مبحال أن يكون وال أن يكون وحمال



 أن يكون وقولنا يكون قولنا حمال أعين أنه يلزم قولنا ال ميكن أن-وذلك أن هذه يلزم بعضها بعضا. أن ال يكون
وإذا . قولنا ليس مبحال أن يكون وال ضروري أن ال يكون باضطرار أن ال يكون، كما يلزم قولنا ممكن أن يكون

األشياء واجبا إما أن تصدق عليه السالبة أو املوجبة، فإذن قولنا ممكن أن  كان ذلك كذلك وكان كل واحد من
. يكون أن ال يكون إذ كان يكذب عليه قولنا بالضرورة الأن يصدق عليه قولنا ليس بالضرورة  يكون واجب

بضروري أن يكون وأن  ولذلك ينعكس هذا حىت نقول كل ممكن فليس بضروري أن يكون وأن ال يكون وما ليس
 وهو الشيء الذي يشمل -لفظ الذي ولذلك يشبه أن يكون جنس هذا احلد ما يدل عليه. ال يكون فهو ممكن

ويكون ما زيد . إذ كان بقي الدائم الوجود والدائم العدم  وفصله قولنا ليس بضروري- قلنااملوجود واملعدوم كما
وهذا هو مذهب أيب . مل يلزم عنه حمال خاصة من خواص املمكن ال فصال من فصوله فيه من أنه إذا وضع موجودا

قولنا ما ليس  فهوم منوحيتمل أن يكون هذا القول هو الفصل األخري يف احلد ويكون امل. هذا احلد نصر يف
قولنا ليس وجوده بالضرورة يصدق  وألن. بضروري أي ليس وجوده يف املستقبل بالضرورة، مثل كسوف القمر

فيكون على هذا جنس املمكن هو املعدوم، والفصل . حمال على املمتنع زيد فيه ومىت أنزل موجودا مل يعرض عنه
 .وهذا هو مذهب جل املفسرين من املشائيني. ليلزم عنه حما الذي خيصه هو إذا وضع موجودا مل

   
السالبة املمكنة ال سالبة   أعين-املقدمات املمكنة أن املوجبة منها تلزم السالبة،والسالبة تلزم املوجبة ومما خيص

اإلمكان،ألن تلك هي املناقضة للمكنة على ما  املمكن، وهي اليت توجب اإلمكان وتسلب الوجود ال اليت تسلب
قولنا ممكن أن يكون قولنا ممكن أن ال يكون، إذ كانت هذه هي طبيعة  يف بارى ارميناس وذلك أنه يلزمتبني 

املوجودة يف  وهذا اللزوم موجود يف مجيع أصناف املتقابلة. يتهيأ أن يوجد الشيء وأن ال يوجد  أعين أنه-املمكن
يكون يف شيء منه،وقولنا ممكن أن يكون  ن أن الوذلك أنه يلزم قولنا ممكن أن يكون يف كل الشيء ممك.هذه املادة

والربهان على ذلك هو أن املمكن هو ما ليس بضروري .هذين يف كله قولنا ممكن أن ال يكون يف بعضه، وعكس
 فإذن ما ميكن أن يوجد ميكن أن ال يوجد، وما ميكن أن ال.الوجود فيمكن أن ال يوجد الوجود، وما ليس بضروري

سوالب هي يف احلقيقة  وهذه املقدمات اليت تعدها هنا. إذ كان ليس بضروري أن ال يوجديوجد ميكن أن يوجد
يقرن فيها باجلهة وإمنا يقرن بالكلمة الوجودية،  موجبات معدولة على ما تبني يف بارى أرميناس، إذ كان حرف ال ال

 .القضايا اليت ليست بذات جهة وذلك مثل ما يقرن باملوضوع يف

 مثل أن يشيب اإلنسان يف سن الشيخوخة وينمى يف -األكثر أحدها املمكن على. لى ثالثة أضربواملمكن يقال ع
  مثل أن ال يشيب اإلنسان يف سن-على األقل، وهو الذي يقابل املمكن على األكثر والثاين املمكن. سن الشباب

يكون وأن ال يكون على  كن أنوالثالث املمكن على التساوي، وهو الذي مي. االكتهال، وال ينمى يف سن الشباب
على التساوي فإنه يلزم املوجبة منه السالبة،  فأما املمكن الذي.  مثل متزق هذا الثوب أو ال متزقه-التساوي

 وأما الذي على األكثر فإنه يلزم املوجبة منه السالبة والسالبة منه املوجبة على .والسالبة منه املوجبة على التساوي

وذلك أنه إن كان ميكن . على األكثر لى األقل فإنه يلزم املوجبة منه السالبة والسالبة منه املوجبةوأما الذي ع. األقل
واملمكن الذي على األقل وعلى . أن يشيب على األقل أن يشيب اإلنسان على األكثر يف سن االكتهال فيمكن



  فأا قد تستعمل املمكن على-ابة مثل اخلط-الربهان،وقد تستعمله صنائع كثرية التساوي فليس تستعمله صناعة

 .وأما الزجر والتكهن فإا قد تستعمل الذي على األقل. التساوي

جهة   أي من-هو القول يف تعريف مىت يكون قياس ومىت ال يكون من املقدمات املمكنة بإطالق والغرض هاهنا إمنا
هذا الكتاب إمنا ينظر فيه يف  قل، إذ كانما هي ممكنة سواء كانت يف األكثر أو يف الذي على التساوي أو يف األ

املقاييس اليت تأتلف من املقدمات املمكنة يف الشكل األول،  وإذ قد تقرر هذا فلنقل يف. صورة القياس، ال يف مادته
 .بالصرفة مث باملختلطة ولنبدأ من هذه أوال

 القول يف املقاييس اليت تأتلف من املقدمات املمكنة الصرفة

  وليف الشكل األ

. بأعياا عدد املقاييس املنتجة يف املادة املطلقة والضرورية إن عدد املقاييس الكاملة املنتجة يف هذه املادة هي: فنقول

 هو ج فهو ب بإمكان وكل ما هو ب فهو اَ بإمكان، فواجب أن يكون كل ج هو اَ وذلك أنه إن كان كل ما

 -قولنا كل ب اَ بإمكان الكل أو املسلوب عن الكل، وذلك أن معىنوذلك بني أيضا من معىن املقول على . بإمكان

أو بالقوة فإنه اَ بإمكان، أي فإن اَ حممولة عليه  أي كل ما يوصف بب بإمكان أو بالفعل، أي كل ما هو ب بالفعل
ملقدمة وكذلك إن كانت ا. بب بإمكان، فيجب أن تكون ج هي اَ بإمكان فإذا وضعنا أن ج موصوفة. بإمكان

بإمكان فإنه   مثل قولنا كل ج هو ب بإمكان وال شيء من ب هو اَ-سالبة والصغرى موجبة كلية الكربى كلية
أن تكون اَ مسلوبة عن كل ج جزء بإمكان لب بإمكان جيب أيضا من جهة أن ج. 

   
كان ال يوجد فيها  يكون قياس، إذكانت املوجبة من املقدمتني الكليتني الكربى والسالبة الصغرى فإنه ال  وأما إذا

أعين متصفا األوسط وصف إجياب على   وهو أن يكون الطرف األصغر متصفا باألوسط،-شرط املقول على الكل
املادة عن السالبة فقد يكون قياس إال أنه غري تام، إذ كان تبني بشيء  وأما جهة لزوم املقدمة املوجبة يف هذه. ما قيل

املقدمة  وذلك أنه إذا وضعنا بدل.  وهو الذي يسميه أرسطو يف هذه املادة عكسا-لكلاملقول على ا زائد على
 وهو الذي -يف هذا الشكل  كان واجبا أن يكون من ذلك الصنف األول- وهي املوجبة-السالبة الالزم عنها

 فإا تنعكس إىل إذا كانت السالبة الكلية أقلية، وأكثر ما ينتفع مبثل هذا القياس. يكون من موجبتني كليتني
وكذلك إذا كانت املقدمتان الكليتان يف هذا الشكل سالبتني فلن يكون قياس  .األكثرية وهي املستعملة أكثر ذلك

إىل املوجبتني  وقد يكون قياس غري تام إذا عكسنا السالبتني. ليس يوجد فيها معىن املقول على الكل تام، إذ كان
أكثر ما ينتفع ذا العكس إذا كانت السوب  و. لصغرى إىل املوجبة الالزمة هلاالالزمتني هلا، أو عكسنا السالبة ا

وذلك أن السائل قد يقصد . يف اجلدول وهي حيلة جيدة يف تلك الصناعة أقلية، فإن أمثال هذه املقاييس هي نافعة
تنتج  املقدمات اليتموجبة أكثرية لينتج منها موجبة أكثرية، فيخاف إن هو صرح بالسؤال عن  أن يتسلم مقدمات

 .ايب مبا يلزم عن ذلك فيسلمها له تلك النتيجة أن ال يسلمها له ايب فيسأل عن سوالبها األقلية فال يشعر



كلية والثانية جزئية وكانت الكلية هي الكربى و الصغرى هي اجلزئية،  وأما إذا كانت إحدى املقدمتني يف هذه املادة
املقول   يكون قياس تام كانت الكلية الكربى سالبة أو موجبة، وذلك بني من معىنالصغرى موجبة فإنه إذا كانت

تام إذا عكست الصغرى إىل  وأما إذا كانت الصغرى سالبة فإنه ال يكون قياس تام، لكي يكون غري. على الكل
 .املوجبة الالزمة عنها

 ياس بتة ال تام وال غري تام موجبتني كانتا معاجزئية والصغرى كلية، فإنه ال يكون ق وأما إذا كانت املقدمة الكربى

الكل ال بانعكاس وال من  وذلك أنه ال يوجد فيها معىن املقول على. أو سالبتني أو إحدامها موجبة واألخرى سالبة
اَ، مل ميتنع أن تكون ج داخلة حتت البعض الذي  وذلك أنه إذا قلنا كل ج هو ب وبعض ب هو. نفس املقدمات

فال يلزم لذلك أن يكون كل ج هو اَ وال أن ال يكون . عن اَ سلبا ضروريا  أعين الذي يسلب- ب على اَتفضل به
مل يصدق  وكذلك إذا. بإمكان ألنه إذا مل يكن كل ج اَ بإمكان فليس يصدق كل ج هو اَ بإمكان يف شيء منها

وقد يتبني يف مجيع هذه  .هو بإمكانأيضا أن يكون بعض ج هو اَ بإمكان، فلن يصدق أيضا أن بعض ج ليس 
والصغرى كلية من احلدود، ألا تنتج املوجب تارة  األصناف أا غري منتجة جزئيتني كانتا معا أو الكربى جزئية

فاحلدود اليت تنتج املوجب مثل اإلنسان واألبيض . واملوجب الضروري  أعين السالب الضروري-والسالب تارة
 حي - وهي النتيجة-ان أبيض بإمكان وبعض األبيض حي بإمكان وبعض الناساإلنس واحلي، ذلك أن بعض

حي  واليت تنتج السالب الثوب األبيض واحلي، وذلك أن بعض الثياب أبيض بإمكان وبعض األبيض .بالضرورة
نقول كل إنسان   مثل أن-وكذلك يعرض مىت أخذنا الصغرى كلية. بإمكان وال ثوب واحد حي، وهي النتيجة

ثوب ممكن أن يكون أبيض وبعض  أن يكون أبيض وبعض األبيض ممكن أن يكون حيا فكل إنسان حي، وكلممكن 
احلدود املأخوذة يف هذا التأليف ينتج مرة موجبة  وكون. األبيض حي بإمكان وال ثوب واحد حي، وهي النتيجة

 أعين -ن النتائج أي مادة كانتأن هذا التأليف ليس بقياس أصال لنتيجة م ضرورية ومرة سالبة ضرورية يدل على
 وذلك أن بإنتاجه السالب الضروري تارة واملوجب الضروري تارة يدل على. ضرورية أو مكنة مطلقة فرضت أو

نتيجة مطلقة وال ممكنة، ألن  أنه ليس ينتج نتيجة واحدة ضرورية وبكونه ينتج الضروري يدل على أنه ليس ينتج ال
 .املطلقة واملمكنة ليست بضرورية

   
 وهي -اجلزئية، أربعة تامة املقاييس املنتجة يف هذا الشكل يف هذه املادة مثانية أصناف إذا مل تعد املهملة غري فتكون

وما يقوله ثامسطيوس يف أن هذه األربعة الغري . ذه املادة  وهي اخلاصة- وأربعة غري تامة-اليت تنتج يف املواد األخر
  كانت السوالب اليت وضعت أوال أكثرية انعكست إىل األقلية وتلك ال تستعمل يفألنه إن تامة ال غناء هلا أصال

الصنائع اليت تضع املقدمات  صناعة أصال وإن كانت أقلية فتلك مقدمات غري مسئول عنها يف صناعة يف صناعة من
قد بينا الوجه الذي به تستعمل السؤال، فهو قول باطل ألنا  بالسؤال وال موضوعة أيضا ابتداء يف الصنائع اليت ال

يكون  فإنه يشبه أن. هذا إن سلمنا أن املقدمات األقلية ال تستعملها صناعة. صناعة اجلدل تستعمل وينتفع ا يف
 .اإلهلي الذي يفحص عن هذه الطبيعة حيتاج إىل استعماهلا، وذلك هو صاحب العلم



 تأليف املمكن والوجودي يف الشكل األول

مطلقة والثانية ممكنة فإن كانت املقدمة الكربى هي املمكنة والصغرى هي  حدى املقدمتنيونقول أنه إذا كانت إ
 -على الكل  أي بينة اإلنتاج حبسب املقول-أصناف املقاييس اليت توجد يف هذا التركيب تكون تامة املطلقة، فإن

 وتكون - واجلزئي املوجبالسالب  أعين اليت تنتج املوجب الكلي والسالب الكلي واجلزئي-وهي أربعة أصناف
املطلقة والصغرى هي املمكنة فإن املقاييس املنتجة يف هذا النوع  وأما إذا كانت الكربى هي. نتائجه ممكنة حقيقية

والسالبة إما  وتكون النتيجة املوجبة منها ممكنة كانت كلية أو جزئية،. هذا الشكل غري تامة من االختالط تكون يف
 .ية أو كانت كليةممكنة وإما ضرورية جزئ

   
مثال ذلك أن . ممكنة أوال الكربى هي املمكنة والصغرى هي املطلقة ولتكونا كليتني، فأقول أا تنتج نتيجة فلتكن

وذلك أن معىن قولنا . أن كل ج هو اَ بإمكان يكون كل ج هو ب بالفعل وكل ما هو ب فهو اَ بإمكان هذا ينتج
ب بالقوة أو بالفعل فهو اَ بإمكان، وذلك أن هذا هو شرط املقول على  كل ما هوكل ما هو ب فهو اَ بإمكان أي 

االضطرارية  املقدمة الكربى املمكنة خبالف شرط املقول على الكل املأخوذ يف الكربى الوجودية أو الكل املأخوذ يف
واد إمنا تصدق هذه املقدمات على كثري من امل وذلك أنه مىت قلنا إن كل ب هو اَ بالفعل أو بالضرورة فهو بني أن يف

إنسان ميشي وكل إنسان ناطق، فإن هاتني املقدمتني إمنا تصدقان على ما هو   مثل قولنا كل- كل ما هو بالفعل فقط
كل ما هو بالقوة   أعين على- ويف كثري منها يصدق على األمرين مجيعا-بالفعل ال على ما هو إنسان بالقوة إنسان

يصدق على املتحرك بالفعل واملتحرك   مثل قولنا كل متحرك جسم، فإنه-اصة الضرورية وخب-وما هو بالفعل
 إمنا هو أن يكون - أعين الضرورية واملطلقة- يف هاتني املقدمتني فإذا كان األمر كذلك فالعام يف كل مادة. بالقوة

. بالفعل أو بالفعل لكل ما هو ب أعين أن تكون اَ موجودة بالضرورة -هو بالفعل احلد األوسط احملمول موجودا ملا

دائما يف كل مادة من التأليف  فإذن ليس يف هذا التأليف مقول على الكل ألن املقول على الكل هو الذي يوجد
ولذلك ما يقول أرسطو يف . التأليف مقول على الكل ال معىن له الواحد بعينه، فقول أيب نصر إنه قد يوجد يف هذا

 نت الكربى مطلقة والصغرى ممكنة إن القياسات تكون غري تامة، ألن الصغرى إذا كانتكا هذا االختالط أنه مىت

فوجب أن يتجنب ما ينتج  ممكنة والكربى مطلقة أو ضرورية مل يتضمنها شرط املقول على الكل العام يف كل مادة
وأما املقدمة . عض املوادوإن كانت قد تنتج يف ب حبسب بعض املواد كما يتجنب إنتاج املوجبتني يف الشكل الثاين

 أعين أنه يف كل مادة يصدق فيها أن اَ مقولة بإمكان على كل ما هو ب -ذلك املمكنة الكربى فاألمر فيها خبالف
بالقوة وإنسان  وذلك أن قولنا كل ما هو إنسان فهو ممكن أن ميشي يصدق على ما هو إنسان. بالفعل بالقوة أو

وال أدري كيف خفي هذا على .املواد وهذا أمر ظاهر بنفسه من استقراء. وادوكذلك األمر يف سائر امل. بالفعل
 - هذا فنقول إنه مىت كان وعلى قولنا أن كل ب هو اَ بإمكان وإذ تقرر. املفسرين، واألمر يف ذلك يف غاية البيان

تكون  بالفعل، فظاهر أن اَ مث وضعنا أن ج هو ب -أو بالقوة أن اَ حممولة عليه بإمكان أي أن كل ما هو ب بالفعل
والصغرى املطلقة موجبة كلية أن  وكذلك يبني األمر مىت كانت الكلية املمكنة الكربى سالبة. مقولة على ج بإمكان



وذلك أن . بعينه املشترط يف املقدمة الكربى السالبة املمكنة النتيجة تكون سالبة ممكنة من معىن املقول على الكل
نضع   مث-من ب هو اَ بإمكان أي وال شيء مما هو ب بالقوة كان أو بالفعل هو اَ بإمكان يءمعىن قولنا أنه وال ش

 .أن ج هي ب بالفعل، فيجب أن يكون ج ليس شيئا من اَ بإمكان

الصادق  الكربى هي املطلقة والصغرى هي املمكنة، فإنه ال يكون قياس تام ألن شرط احلمل املطلق وأما إذا كانت
 -وضعنا أن كل ب هو اَ بالفعل فمىت.  هو أن يكون على أشياء موجودة بالفعل ال بالقوة- كما قلنا-يف كل مادة

أ، ج هو ب باإلمكان، فبني أن ج ليست داخلة حتت   وأضفنا إىل ذلك-أي كل ما هو ب بالفعل فهو اَ بالفعل
 بل من شيء - أين من املقدمات أنفسها-فسهالنوع من املقاييس غري بني اإلنتاج بن شرط املقول على الكل وأن هذا

 .كاملة وهذا هو شرط القياسات الغري. ولكن هو مأخوذ من املقدمات املوضوعية فيه آخر
   

ممكنة إا  قال أرسطو يف أصناف املقاييس اليت تكون الكربى فيها يف هذا االختالط مطلقة والصغرى فلذلك ما
املقاييس الغري تامة أن الكذب احملال ليس يلزم  وهو يوطئ لبيان إنتاج هذه. مقاييس غري تامة، ورام بياا باخللف

 أي -لبيان هذا املعىن أنه مىت كان شيئان يلزم وجود أحدمها عن اآلخر وهو أيضا يوطئ أوال. عن الكذب املمكن
 فإنه -النتيجة ن توجداألول، مثل لزوم النتيجة عن القياس، أعين أنه جيب ضرورة مىت وجدت املقدمات أ الثاين عن

- الذي هو متبوع-يلزم يف ذلك الشيئني إذا وجد األول منهما بالضرورة  الذي هو تابع -فإن الثاين يوجد 
.  أعين باإلمكان العام، وهو الذي يقابل املمتنع-أيضا بإمكان وإذا وجد األول بإمكان فإن الالزم يوجد. بالضرورة

 ت اَ موجودة فإن ب تكون موجودة بالذات عن وجود اَ وتومهنا بدل اَ مثالأنه مىت كان مثال ذلك أنه إذا فرضنا

النتيجة، فأقول أنه مىت كان وجود اَ ضروريا كان وجود ب ضروريا ومىت كان وجود اَ  القياس املنتج وبدل ب
كنة، فأقول أن ب موجودة بإطالق فلتكن ب أوال مم ممكنا كان وجود ب ممكنا ومىت كانت اَ موجودة بإطالق فإن

 وأعين هاهنا بغري ممكنة رفع -برهان ذلك أنه إن كانت ب غري ممكنة. ممكنة ب الالزم وجودها عن وجود اَ تكون
يف وقت ما هو ممكن  املعاين اليت يدل عليها اسم املمكن وهو السالب الذي يصدق على املمتنع، وكان املمكن مجيع

 فإن اَ إذا فرضناها ممكنة و - خيرج إىل الفعل  املمكن هو الذي ال جيوز أنهو الذي جيوز أن خيرج اىل الفعل، وغري
وقد كنا وضعنا أنه إذا وجدت اَ . وخترج إىل الفعل من غري أن توجد ب ب غري ممكنة، فإنه قد ميكن أن توجد اَ

 نت اَ ممكنةفإذن واجب مىت كا. أن تكون ب موجودة وغري موجودة معا، هذا خلف ال ميكن وجدت ب، فيجب

 . أعين أي نوع اتفق مما يقال عليه اسم املمكن-أن تكون ب ممكنة

 ومثال ذلك إذا وضعنا وجود اَ كاذبا. فأقول إنه ليس يلزم عن الكذب املمكن كذب مستحيل وإذا تقرر هذا

با ممكنا، ال يكون كاذ  فأقول إن وجود ب- وهو املمكن الذي يرتل موجودا يف الوقت الذي هو غري موجود-ممكنا
القياس أو إحدامها كاذبة ممكنة، فإنه ليس ميكن  ومثال ذلك أن تكون مقدمات.  وهو الدائم الكذب-كاذبا ممتنعا

وقد كنا فرضنا . فهي يف وقت كذا ممكنة حقيقية. أن اَ إذا كانت كاذبة وذلك. أن تكون النتيجة كاذبة مستحيلة
ممكنة معا،   ممكنة، واملمكن ليس بكاذب مستحيل فتكون ب ممكنة غريكانت ممكنة حقيقية أن ب تكون أن اَ إذا

ممكنة فليس تكون النتيجة كاذبة  فإذن مىت كانت إحدى مقدمات القياس أو كلتامها كاذبة. وذلك خلف ال ميكن



 .مستحيلة، بل كاذبة ممكنة

  مثل أن تكون كل ج هي-ة ممكنةمقدمتني كليتني، كربامها موجبة مطلقة، وصغرامها موجب فإذا تقرر هذا فلنضع

برهان ذلك أنه إن مل . تكون اَ إن هذا التأليف ينتج دائما أن ج ممكنة أن: ب بإمكان وكل ب هي اَ بالفعل، فأقول
 ومعىن أن كل ج ممكنة أن -ليس ميكن أن يكون كل ج اَ  وهو قولنا-تكن كل ج ممكنة أن تكون اَ فليكن نقيضها

بالفعل-املقدمة موجودة بالفعل زلنا هذهفإذا أن. تكون ب هي ب فإذا.  كانت كذبا غري حمال- وهي أن كل ج 

أن بعض ب بالضرورة ليست  أضفناها إىل الالزم عن قولنا ليس ميكن أن يكون كل ج اَ، أنتج لنا يف الشكل الثالث
فيكون معنا يف الشكل . اَ بالضرورةبعض ج ليس  يف اَ ألن قولنا ليس ميكن أن يكون كل ج اَ يصدق معه قولنا

والثانية سالبة ضرورية جزئية، فهي تنتج ضرورة سالبة ضرورية جزئية على  الثالث مقدمتان إحدامها وجودية موجبة
النتيجة،  لكن قد كان موضوعا لنا أن كل ب هو اَ بالفعل وهو نقيض. بعض ب ليس اَ بالضرورة  وهو-ما تقدم

 وهي قولنا -إىل املقدمة الكاذبة املمكنة ذب احملال إمنا لزم ضرورة عن املقدمة اليت أضفناهافالك. هذا خلف ال ميكن
وما لزم . الكاذب املمكن ال يلزم عنه كاذب مستحيل على ما تبني  إذ كان-ليس ممكن أن يكون كل ج اَ باضطرار

 قولنا ليس ميكن أن يكون كل ج اَ،وإذا كذب قولنا فبعض ج ليس اَ باضطرار الالزم عن  .عنه حمال فهو حمال

-فقولنا أنه ليس ميكن أن يكون كل ج اَ كاذب، وإذا كان هذا كاذبا فنقيضه هو الصادق وهو قولنا كل ج ممكنة  
 .أن تكون اَ

   
  أعين أن ال- اجلهة وإمنا يعرض هلذا التأليف أن يكون منتجا ذه. من هذا أن نتيجة هذا القياس هي ممكنة فقد تبني

الغري منتجة مىت أخذت املطلقة احلقيقية،  ينتج مرة اإلجياب الضروري ومرة السلب الضروري كاحلال يف املقاييس
أعين اليت يشاهد باحلس وجود احملمول فيها جلميع املوضوع يف مجيع  وهي اليت يصح فيها احلمل الكلي املطلق،

-ستقراء الذي يستويف فيه مجيع اجلزئياتوهذه هي املقدمات اليت تنشأ عن اال. أكثره الزمان أو يف مثل أن كل  
إمكان عدمها يف األقل من الزمان  والفرق بينها وبني الضرورية أن هذه خيطر بالبال. غراب أسود وكل ثلج أبيض

. الذهن يشعر فيها بالنسبة الذاتية اليت بني احملمول واملوضوع املستقبل، والضرورية ال خيطر ذلك فيها بالبال ألن

أن   مثل-وأما املطلقة اليت توجد يف األقل من الزمان.  تعمل أكثر املقاييس-يقول أرسطو  كما-ومن هذه املطلقة
. يف املمكنة األقلية قياس  كما ال يعمل-  وخباصة مع املمكنة- فهو بني أنه ال يعمل منها قياس-كل متحرك إنسان

 فإا -زمان معني مىت أخذت الكربى والصغرى ممكنة  يف أعين اليت ال يصح فيها احلمل الكلي إال- وهذه املطلقة
السبب يف ذلك أن هذه املطلقة إمنا تصدق الكلية فيها يف الزمان . السالب توجد مرة تنتج املوجب ومرة تنتج

املوجود يف الزمان  واملقدمة الصغرى من جهة ما هي ممكنة ليست مبنطوية حتت الكربى إذ كان املمكن هو احلاضر،
 .ستقبلامل

الكلية املأخوذة صادقة على األزمنة الثالثة، ال ما يظنه أبو  فهذا هو عندي معىن إيصاء أرسطو أن تكون املقدمات
 هي يف معىن املقول على الكل، فإنه ليس ميكن أن يوجد املقول على الكل يف املقدمة نصر من أن هذه الوصية

يصدق فيها أن اَ موجودة بالفعل   وهي اليت-ثة إال يف بعض املوادالكربى الوجودية احلقيقية عاما يف األزمنة الثال



الصفة فالتأليف من ذلك يكون منتجا حبسب املقول على  وإذا وجد األمر ذه. لكل ما هو ب بالقوة أو بالفعل
 منتجة تستعمل املقدمات املطلقة إال يف هذه املادة فما باله قد قال أا غري فإن كان أرسطو وصى أن ال. الكل

باله قد قال فيها إا   وبني إنتاجها باخللف، وما- أعين املطلقة إذا اختلطت مع املمكنة-املقول على الكل حبسب
املطلقة هي غري املطلقة اليت بني أا تنتج بطريق  فإذن واجب أن تكون هذه. تنتج املوجب مرة والسالب أخرى

 حبسب املقول على الكل العام صدقه يف بعض املواد ال يف كلها املنتج منها ويكون السبب عن إعراضه عن. اخللف
كما فهم ذلك  الوصية أيضا مما يفهم منها أن املقدمة الوجودية عنده هي اليت تشتمل الضروري واملمكن وليس هذه

منا هو وجود خارج الذهن، والقصد هاهنا إ  ليس هلا- أعين املطلقة اليت ذه الصفة- ثامسطيوس، فإن هذه املقدمة
فأما أن كان قصد أرسطو باجلهات إحصاء . أو للمعارف األول إحصاء جهات املقدمات املطابقة ألصناف الوجود

وإن كان أراد إحصاءها . الوجود فليس ينتفع باملطلقة على رأي ثاوفرسطس وثامسطيوس فصول املقدمات من جهة
موجود للموضوع وجنهل هل   كثريا ما نعلم أن احملمولجهة املعارف األول اليت لنا بالطبع فقد ينتفع ا، فإن من

 أعين املطلقة حبسب الوجود واملعرفة -األمرين مجيعا ويشبه أن يكون قصد باملطلقة. هو موجود بإمكان أو باضطرار
 أي يف وقت ما -يذكرها اإلسكندر فإن تلك ال يأتلف منها قياس إال بالعرض  وهي اليت حددنا، ال اليت0

التأويل  فعلى هذا.  أعين أن تكون الصغرى ممكنة-خلطت مع املمكن فليس يأتلف منها قياس أصال ذاوإ. خمصوص
 .مبذهبه يف هذه الصناعة تنحل الشكوك الواردة على كالم هذا الرجل، مع أنه التأويل أحلق الالئق

   
املوجودة يف زمان معني  املطلقةيبني من احلدود املأخوذة من املواد أنه إذا أخذت يف مثل هذا االختالط  وأرسطو

واحلدود اليت تنتج . ضروريا وحينا موجبا ضروريا بالفعل أنه ال يكون قياس منتج أصال، ألنه ينتج حينا سالبا
وذلك أن . واألصغر هو اإلنسان واألوسط هو املتحرك واألكرب هو الفرس .السالب هي اإلنسان واملتحرك والفرس

 كا، وكل متحرك قد يكون يف وقت ما فرسا إذا مل يوجد شيء متحرك إال فرس،يكون متحر كل إنسان ميكن أن

. اإلنسان واملتحرك واحلي واحلدود اليت تنتج املوجب هي.  وهي وال إنسان واحد فرس-والنتيجة سالبة ضرورية

 يف ذلك يكون حيا إذا تومهنا أنه ال يتحرك فإن كل إنسان ممكن أن يكون متحركا، وكل متحرك يف وقت ما قد
وإذا كان األمر هكذا فلتكن املطلقة .  وهي أن كل إنسان حي-ضرورية الوقت شيء إال احليوان، والنتيجة موجبة

 اليت ال ختتص بزمان دون زمان، وسواء علم من أمرها أا ليست ضرورية أو جهل ذلك فإن املأخوذة هاهنا هي

 .أكثر املقدمات هذه هي حاهلا

الكلية موجبة ممكنة، فأقول إنه ينتج سالبة مطلقة باشتراك  لكربى سالبة مطلقة والصغرىولتكن املقدمة الكلية ا
  أي ليست تنتج-ومعىن قولنا يف أمثال هذه املقاييس إا منتجة. املمكنة والضرورية  أعين اليت تقال على-االسم

واملوجب فيها هو مقول  ن السالب لك-املوجب مرة والسالب مرة، بل إمنا تنتج إما املوجب فقط وإما السالب فقط
مثال ذلك قولنا كل ج فهو . فيها إا غري تامة على أكثر من معىن واحد، فهذا هو أحد األسباب اليت من أجله قيل

فمرة تكون . بإطالق، فأقول إنه ينتج هذا أنه وال شيء من ج هو اَ بإمكان ب بإمكان وال شيء من ب هو اَ
مل يكن  برهان ذلك إنه إن. هو اَ بالضرورة، ومرة تكون وال شيء من ج هو اَ بإمكانشيء من ج  النتيجة وال



-الصادق قولنا إنه ميكن أن يكون وال شيء من ج هو اَ، فليكن نقيضه هو الصادق وهو أنه ليس ميكن أن يكون  
ضرورة، وذلك بني اللزوم هو اَ فبعض ج هو اَ بال وإذا مل ميكن أن يكون وال شيء من ج. وال شيء من ج هو اَ

 وذلك بنقل املقدمة املمكنة يف هذا -اَ بالضرورة وأن كل ج هو اَ بالفعل فإذا كان معنا أن بعض ج هو. بنفسه
كربى   كان معنا قياس يف الشكل الثالث من مقدمتني موجبتني،إحدامها جزئية ضرورية- الوجودية الشكل إىل

وذلك أنه يرجع من موجبتني  .أن هذا قد ينتج جزئية ضرورية باالفتراضوقد تبني . والثانية كلية مطلقة صغرى
 وقد كان موضوعا لنا يف القياس أنه -اَ باضطرار  وهي أن بعض ب هي-كليتني يف الشكل الثالث كربامها ضرورية

 ج اَ واخللف مل يلزم عن الكذب املمكن وإمنا لزم عن وضعنا أن بعض .وال شيء من ب اَ، هذا خلف ال ميكن
أن يكون   وهذا يصدق معه- وهو قولنا ليس بالضرورة هو اَ-كذب هذا فنقيضه هو الصادق بالضرورة،لكن إذا

وقد . ومرة سالبة ممكنة ليس اَ بإمكان، وليس اَ بالضرورة، فلذلك تكون نتيجة هذا القياس مرة سالبة ضرورية، ج
وبدل اَ غراب، فيأتلف هكذا كل إنسان ميكن أن   ب مفكرفليكن بدل ج إنسان وبدل. يبني هذا املعىن من احلدود

 وهي سالبة ضرورية وليكن ج أيضا إنسانا و -وال إنسان واحد غراب يكون مفكرا وال مفكر واحد غراب ينتج
بعلمه، فتكون  كل إنسان ميكن أن يكون عاملا، وال عامل واحد متحرك: متحركا، فيأتلف القياس هكذا ب عاملا و اَ

 .ممكنة  وهي سالبة-يجة كل إنسان ميكن أن ال يكون متحركا بعلمهالنت

احملمول فيها لكل املوضوع يف زمان مشار  وقد شك أبو نصر يف هذا املثال ملا اعتقد أن الوجودية هي اليت يوجد
 قولك وال مفكر واحد غراب هو ضروري ال وجودي، إال أن تريد إن:  وقال- مثل ما حكاه عن اإلسكندر- إليه

 لعدم التفاته إىل الفرق بني املطلقة والضرورية عند أرسطو ألن الضروري عند أرسطو هو وهذا كله. بالتفكر التخيل

. اإلنسان عن الغراب وليس امتناع الفكرة من الغراب من الواجب الضرري عند مجيع الناس مثل سلب. الذايت

وباجلملة إذا أخذ الفكر بالفعل كانت . عنده روريوالوجودية هي الصادقة عنده فقط، والصادق أيضا هو غري الض
 .بالذات املقدمة ضرورية بالعرض مطلقة

   
هذا الشكل أن  الصغرى يف هذا الشكل سالبة ممكنة، فإنه ال يكون قياس تام إذ كان من شرط اإلنتاج يف فإن كانت

القياس الذي تقدم وكذلك يعرض كان  لكن إذا عكست السالبة املمكنة إىل موجبة ممكنة،. تكون الصغرى موجبة
 حىت تعكس - أعين أنه ال ينتج شيئا- الصغرى هي املمكنة مىت كانت املقدمتان يف هذا االختالط سالبتني وكانت

الصغرى يف هذا الشكل سالبة مطلقة، فإنه لن يكون قياس منتج كانت الكربى سالبة  فإن كانت. املمكنة إىل موجبة
وال ثلج واحد  وذلك أنه. دود اليت تنتج املوجب الضروري هي الثلج واحلي األبيضواحل. أو موجبة ممكنة ممكنة

واحلدود اليت تنتج السالب . ضرورية  وهي موجبة-حي وكل حي ميكن أن يكون أبيض، والنتيجة كل ثلج أبيض
ار واحد وكل حي ميكن أن يكون أبيض، والنتيجة وال ق وذلك أن كل قار ليس حبي. هي القار واحلي و األبيض

 .ضرورية  وهي سالبة-ميكن أن يكون أبيض

ومىت ال يكون، وإذا كان فما منه تام  فقد تبني إذا كانت املقدمتان كليتني يف هذا االختالط مىت يكون قياس منتج
 .غري التام بقياس اخللف وما يكون بينا باالنعكاس وتبني ما يكون بني اإلنتاج من. وما منه غري تام



من هذا االختالط كلية واألخرى جزئية وكانت املقدمة الكربى ممكنة كلية سالبة   إحدى املقدمتنيفأما إذا كانت
املقدمتان كليتني  موجبة والصغرى اجلزئية موجبة، فإنه يكون قياس تام على حنو ما كان األمر إذا كانت كانت أو

 إال أن - أعين ممكنة- لكربى بعينهاا وتكون جهة النتيجة هي جهة تلك. وكانت الكربى ممكنة والصغرى مطلقة
فإن كانت املقدمة الكربى . على الكل كما كان األمر يف تلك هذه جزئية وتلك كلية، وذلك بني من معىن املقول

 وكانت املقدمة الصغرى جزئية ممكنة كانت املقدمتان موجبتني أو إحدامها موجبة واألخرى كلية ومطلقة غري ممكنة

بان باخللف يف هذا  فمنها ما يبني باخللف، وهي نظري ما. ذلك قياسات منتجة غري تامةسالبة، فإنه يكون عن 
مىت كانت الصغرى اجلزئية سالبة ممكنة كاحلال  ومنها ما يبني بالعكس، وهي. االختالط الذي فيه املقدمتان كليتان

واحلدود اليت تنتج املوجب .  قياسكانت الصغرى سالبة مطلقة، فإنه لن يكون وأما إذا. فيها إذا كانت سالبة كلية
الثلج  وذلك أن بعض الثلج ليس حبي وكل حي ميكن أن يكون أبيض، والنتيجة بعض. واحلي واألبيض هي الثلج

حي ميكن أن يكون أبيض،  ذلك أن بعض القار ليس حبي وكل. واليت تنتج السالب فالقار واحلي واألبيض. أبيض
أخذت هذه احلدود مهملة، قامت مقام اجلزئية  وإذا. ي سالبة ضرورية جزئية وه-والنتيجة بعض القار ليس بأبيض

وهذا شيء ينبغي أن يعتمد يف . بعض الثلج ليس حبي إن بعض الثلج حي ومل توهم ما توهم اجلزئية يف مثل قولنا
 .عامة للجزئية واملهملة احلدود اليت تؤخذ

سالبة كانت أو موجبة ممكنة أو مطلقة، فإنه ليس يكون  كربىفإن كانت املقدمة الكلية هي الصغرى واجلزئية هي ال
املقدمتان جزئيتني أو مهملتني، فإنه ال يكون قياس كانت الكربى هي املطلقة  يف ذلك قياس وكذلك إذا كانت

. الغري خمتلطة والربهان على ذلك هو الربهان املتقدم على هذه األصناف يف املواد. املمكنة أو بالعكس والصغرى

اإلنسان واألبيض واحلي واألصغر هو  واحلدود اليت تنتج املوجبة الضرورية يف هذه إذا كانت الكربى جزئية،
تنتج السالب، فالثوب واألبيض واحلي فقد تبني من هذا ما  وأما اليت. اإلنسان واألبيض األوسط، واحلي األكرب

 . وما غري املنتج وما كان من املنتج تاما- أعين األول-االختالط يف هذا الشكل املنتج يف هذا النوع من

 القول يف تأليف الضروري واملمكن يف الشكل األول

   
عدد املقاييس  إحدى مقدميت القياس ممكنة والثانية اضطرارية، فإن أنواع املقاييس املنتجة تكون على وإذا كانت

والتامة تكون هاهنا إذا كانت املقدمة الكربى هي  .املنتجة يف املختلطة من املمكن والوجودي التامة منها وغري التامة
أما النتائج هاهنا . التامة إذا كانت الكربى هي الضرورية والصغرى هي املمكنة املمكنة كما كانت هنالك، وغري

وأما إن . النتائج أو جزئية إذا كانت املقدمتان موجبتني ممكنة تامة كانت املقاييس أو غري تامة كلية كانت فتكون
. اضطرارية والسالبة ممكنة، فإنه تكون النتيجة ممكنة نت إحدى املقدمتني موجبة واألخرى سالبة وكانت املوجبةكا

السالبة  اضطرارية، تكون النتيجة مرة سالبة ممكنة ومرة سالبة مطلقة، كما أنه إذا كانت فإن كانت املقدمة السالبة
وهذا كله سواء كانت . ممكنة  سالبة ضرورية ومرة سالبةيف اختالط ممكن والوجودي وجودية كانت النتيجة مرة

إذا كانت الكلية هي الكربى واجلزئية الصغرى فإنه إذا   أعين-املقدمتان كليتني أو إحدامها كلية واألخرى جزئية



ومل يقل أن هاهنا قياسا ينتج سالبة ضرورية ألن ذلك جزئي و يف . منتجا أصال كانت اجلزئية هي الكربى مل يكن
كما أنه مل . االضطرارية املواد وإن كان يوجد قياس ينتج سالبة االضطرار فإن سالبة االضطرار غري السالبة بعض

ويف بعض املواد كاحلال يف إنتاج الشكل الثاين  يقل إن هاهنا قياسا ينتج موجبة ضرورية، فإن ذلك أيضا جزئي
 .موجبة

  الضرورية والصغرى هي املمكنة، فأقول إنه ينتج ممكنة الكليتني ولتكن الكربى هي فلتكن املقدمتان موجبتني

بإمكان وكل ب هو ب هو اَ بالضرورة، فأقول  ضرورية وأن القياس يف ذلك يكون غري تام مثال ذلك قولنا كل ج
حممولة املقول على الكل يف املقدمة الضرورية أن تكون اَ  أنه ينتج كل ج هي اَ بإمكان وأنه قياس غري تام ألن شرط

نظري هذا  فأما ما به يتبني أن النتيجة ممكنة فبقياس اخللف على النحو الذي بان يف. بالقوة على ما هو ب بالفعل ال
املمكن يصدق على السالبة   وهي سالبة ضرورية ألن غري-وذلك بأن نأخذ نقيض النتيجة. من االختالط اآلخر

 بعد أن ننقلها إىل الوجود فيلزم عنه نقيض -الصغرى  وهي-ياس ونضيف إليها املقدمة املمكنة من الق-الضرورية
فأما إذا كانت الكربى هي املمكنة . الضرورية ألن الكربى كانت موجبة ضرورية  وهي السالبة-املقدمة الكربى

 وتكون -تقدم  وذلك بني من معىن املقول على الكل على ما-الضرورية فإنه يكون يف ذلك قياس تام والصغرى
 .يجة ممكنةالنت

سالبة وكانت السالبة اضطرارية وكربى والصغرى ممكنة، فإنه  فإن كانت إحدى املقدمتني الكليتني موجبة واألخرى
ضرورية،  ومل يقل إنه ينتج سالبة. ينتج نتيجتني إحدامها سالبة مطلقة والثانية سالبة ممكنة يكون قياس منتج غري تام

ولكن . يصدق إال يف بعض املواد صغر داخال بالقوة حتت األوسط وذلك الإذ ذلك إمنا ميكن إذا كان الطرف األ
فليكن معنا أن كل ج هو ب بإمكانه وإنه وال شيء من . وممكنة يبني أيضا بقياس اخللف إنه ينتج نتيجة مطلقة سالبة

النتيجة  ه إن مل تكن هذهبرهان ذلك أن. فأقول إنه ينتج وال شيء من ج هو اَ بالفعل أو بإمكان ب هو اَ بالضرورة،
هي املناقضة للنتيجة يف   وهو أن بعض ج هي اَ باضطرار، وذلك أن هذه-صادقة، فليكن نقيضها هو الصادق

 وهو أن ب ليس اَ -الكلية الضرورية من القياس  ولنضف إليها املقدمة السالبة-الكيفية والكمية واجلهة
 ممكنة أن تكون يف بعض ج، وقد كان موضوعا لنا أن كل ج هو ب ب غري  فينتج يف الشكل الثاين أن-بالضرورة

صدقت  فإذا.  وهي السالبة املطلقة- وإذا كذبت املوجبة الضرورية صدق نقيضها. خلف ال ميكن بإمكان، هذا
سالبة فإذا كانت املقتدمة الكربى  .السالبة الوجودية، أمكن أن تصدق معها السالبة املمكنة إذ املطلق ممكن الوجود

 على ما تبني من معىن املقول على -وتكون النتيجة ممكنة ممكنة والصغرى موجبة اضطرارية، فإنه يكون قياس تام
 .الكل

   
صغرى وكانت  فإن كانت املقدمة السالبة. يقول إنه ليس ميكن أن يتبني بقياس اخللف أنه ينتج مطلقة وأرسطو

فإن .  على ما تقدم-املمكنة اىل املوجبة  غري تام بعكس السالبةممكنة فإنه ال يكون قياس تام، لكن يكون قياس
. وال إذا كانتا مجيعا سالبتني وكانت الصغرى هي االضطرارية كانت الصغرى السالبة اضطرارية مل يكن قياس،

 وذلك أنه وال ثلج واحد حي واحلي أبيض بإمكان، والنتيجة. الثلج واحلي واألبيض واحلدود اليت تنتج املوجب



أن النتيجة وال  وذلك. واحلدود اليت تنتج السالب القار واحلي واألبيض.  وهي أن كل ثلج أبيض-ضرورية موجبة
ليس حبي واحلي ليس بأبيض والقار ليس  وذلك أن القار. وكذلك إذا أخذتا سالبتني.  وهي سالبة-قار واحد أبيض

 .الثلج أبيضبأبيض بإمكان و وأيضا فإن الثلج ليس حبي واحلي ليس. بأبيض

ضرورية وسالبة، فإن النتيجة تكون سالبة مطلقة وسالبة  وأما إذا كانت إحدى املقدمتني جزئية وكانت الكربى
 وأما إذا. كانتا كليتني الكربى سالبة، وتبني ذلك باخللف كما بان ذلك يف الكليتني ممكنة كما كانت احلال إذا

جزئية، وذلك بني من  ى سالبة ممكنة فإن النتيجة تكون ممكنةكانت الصغرى جزئية موجبة وضرورية وكانت الكرب
والربهان . وضرورية، فإن النتيجة تكون ممكنة وأما إذا كانتا موجبتني وكانت الكرى كلية. معىن املقول على الكل

ي الكربى فإن كانت املقدمة الكلية هي الصغرى واجلزئية ه. معا كليتني على ذلك هو الربهان الذي تقدم إذا كانتا
املوجب  واحلدود اليت تنتج. اضطرارية والكلية ممكنة موجبة كانت أو سالبة، فإنه ال يكون قياس وكانت اجلزئية

حبي، واإلنسان حي  وذلك أن كل إنسان ميكن أن يكون أبيض وبعض األبيض ليس.اإلنسان واألبيض واحلي
وأما احلدود اليت . واإلنسان حي بالضرورة ض حيواإلنسان ميكن أن ال يكون أيضا أبيض وبعض األبي. بالضرورة

الثوب ميكن أن يكون أبيض وبعض األبيض ليس حبي، والثوب  وذلك أن. تنتج السالب فالثوب واألبيض واحلي
ميكن أن ال يكون أبيض وبعض األبيض حي، والثوب ال ميكن أن يكون حيا، سواء  وأيضا فإن الثوب. ليس حبي

الصغرى كلية  وكذلك إذا كانت. جبة إذا كانت كلية وممكنة فإا غري منتجةالصغرى سالبة أو مو كانت
واحلدود اليت تنتج املوجب إذا كانت . أصال واضطرارية سالبة كانت أو موجبة والكربى ممكنة جزئية، فإنه ال ينتج

، والغراب حي الغراب ليس بأبيض بالضرورة وبعض األبيض حي بإمكان وذلك أن. سالبة الغراب واألبيض واحلي
بأبيض وبعض  وأما احلدود اليت تنتج السالب فالقار واألبيض واحلي وذلك أن القار ليس. النتيجة  وهي-بالضرورة

الصغرى كلية موجبة واضطرارية فهي  وأما احلدود اليت تنتج املوجب إذا كانت. األبيض حي، والقار ليس حبي
 -الضرورة وبعض األبيض حي، والنتيجة وكل ققنس حيب وذلك أن كل ققنس أبيض. الققنس واألبيض واحلي

وذلك أن الثلج أبيض وبعض األبيض حي والثلج ليس . فالثلج واألبيض واحلي واليت تنتج السالب. وهي ضرورية
-حبي بالضرورة  .وهي النتيجة 

مهملة واألخرى أو جزئيتني أو إحدامها  وكذلك ال يكون أيضا يف هذا الصنف قياس إذا كانت املقدمتان مهملتني
واحلدود العامة هلذه األصناف كلها، أما . الضرورية أو بالعكس جزئية كانت الكربى هي املمكنة والصغرى هي

وتركيبها قريب  .فاإلنسان واألبيض واحلي، وأما اليت تنتج السالب فالغري متنفس واألبيض واحلي اليت تنتج املوجب
 .على من تأملها

يف هذا الشكل من اختالط املمكن واملطلق هي مساوية ألصناف   أصناف املقاييس املركبةفقد تبني من هذا القول إن
التام واملنتج  املمكن والضروري، املنتج منها للمنتج وغري املنتج لغري املنتج واملنتج التام للمنتج املقاييس املركبة من
بعينه وتبني أن النتائج منها يف املوجبات ممكنة  حدوالطريق الذي يبني به غري التام وفيهما وا. غري التام لغري التام

املقدمات الكرب منها هي املمكنة وأما إذا كانت الضرورية أو الوجودية فإا تكون  وكذلك يف السوالب، إذا كانت
ة املمكنة والضرورية فسالب يف املختلطة من املمكنة والوجودية فسالبة ضرورية أو ممكنة، أما يف املختلطة من أما



 .مطلقة أو سالبة ممكنة
   

 -موجبة ممكنة كيف قال أرسطو يف املقاييس املختلطة اليت كرباها سالبة مطلقة وصغراها: سائل فيقول وقد يسأل

سالبة ممكنة والثانية سالبة ضرورية، أو إا تنتج   إا تنتج نتيجتني إحدامها-وهي السالبة الغري تامة يف هذا االختالط
الضرورية، وسكت عن النتيجة املطلقة وهو قد ينتجها، وبرهان اخللف الذي استعمل  مكنة السالبةمع السالبة امل

 -ممكنة باشتراك االسم يف بيان أنه ينتج سالبة ضرورية وممكنة يقتضي أنه قد ينتج املطلقة وباجلملة سالبة أرسطو

 -اها سالبة ضرورية وصغراها موجبة ممكنةاليت كرب وكيف قال يف املقاييس. أعين املمكن القول على الثالث جهات

-وهي الغري تامة يف هذا االختالط إا تنتج أيضا نتيجتني إحدامها سالبة مطلقة واألخرى سالبة ممكنة، وقال إنه  
الضروري، وبرهان  يوجد يف هذا الصنف برهان على أنه ينتج السالب الضروري ويبني من أمره أنه قد ينتج ليس

وهل يف هذا كله فرق . يدل على إمكان ذلك مل يف بيان إنتاجه السالب املمكن والسالب املطلقاخللف الذي استع
فإن الذي .  وهو الذي ال تكون الكربى فيه ممكنة-مساه غري تام بني املوجبات والسوالب يف هذا االختالط الذي

االختالط خبالف   هذين النوعني مناملفسرون الذين وصلتنا أقواهلم هو أن التأليفات املوجبة يف فهم عنه من ذلك
املفسرون هو الذي يقتضيه ظاهر ألفاظه أو  وهذا الذي قاله. السوالب، وأن املوجبات منها تنتج ممكنات حقيقية

كل الصنفني ينتج نتائج ممكنة باشتراك االسم على ظاهر ما يقتضيه  ليس يف ذلك فرق بني املوجبات والسوالب، بل
 . يف ذلك وعلى ظاهر ما يذهب إليه أبو نصر يف تفسريه هذا املوضعاملستعمل برهان اخللف

املقول على الكل جهة  وأعين باالنطواء تضمن. إن اإلنتاج باجلملة إما أن يكون سبب االتصال: حنن اآلن فنقول
ن احلد وأعين باالتصال تضمن املقول على الكل كو.األصغر املقدمة الصغرى وانطوائها حتت محل احلد األكرب على

 وإمنا يتضمن - أعين جهة املقدمة الصغرى- األصغر فقط من غري أن يتضمن اجلهة األوسط حمموال بإجياب على
وهو أن تكون  واالتصال منه تام وهو أن تكون كلتا املقدمتني موجبتني، ومنه غري تام. اإلجياب فقط جنسها وهو

 .الكربى كلية سالبة والصغرى موجبة فقط

الكربى   أعين أن املقدمة-املختلطات وجد منها ما ينتج حبسب االنطواء دائما ويف كل مادة يف هذهفأرسطو ملا نظر 
الكربى وذلك يف اختالط   فحكم يف هذه حكما جزما إن جهة النتيجة تابعة للمقدمة- فيه تتضمن جهة النتيجة

لوجودي يف الصنف التام مع الضروري وا الوجودي مع الضروري ويف اختالط املمكن مع الضروري والوجودي
- أعين إذا كانت املقدمة الكربى هي املمكنة-منه . فإن االنطواء موجود يف هذه التأليفات على ما تبني من قولنا 

 اختالط املمكن مع الضروري والوجودي الذي تكون املقدمات الضغر فيه ممكنة، وجد وملا نظر يف الصنف من

من قبل االنطواء وعاد إىل  واد فرفض اإلنتاج الذي يكون يف هذا االختالط أعين يف بعض امل-االنطواء فيها جزئيا
ومعىن دوامه أنه إذا رفعت نتيجته عن القياس . الدائم تبني اإلنتاج الذي يكون يف هذه من قبل االتصال إذ كان هو

 ، وهو الصنف املوجب، أعين التام-وفعل ذلك يف الصنفني من االتصال مجيعا. اخللف مل يكن بعد قياسا، ولزم عنه

وما ال يلزمه، وأن   وعرف ما يلزم كل واحد منهما من النتائج من جهة االتصال-والناقص، وهو الصنف السالب
من مقدمة كربى مطلقة وصغرى ممكنة أن  فابتدأ فعرف قي املوجب الذي يأتلف. املوجب يف ذلك خبالف السالب



وأنه ليس ميكن أن يكون غري ذلك، إذ اإلنتاج هلذا الضرب إمنا  قيةالنتيجة حبسب االتصال جيب أن تكون ممكنة حقي
بأن يبني أنه مىت وضعت نتيجة هذا القياس سالبة ضرورية كلية، إنه يعرض عن ذلك  وذلك.هو من جهة االتصال

. روريةاملطلقة والض وإذا كذبت السالبة الكلية الضرورية أمكن أن تصدق املوجبة املمكنة الكلية واملوجبة .حمال

الضرورية ألن االتصال تام وليس يف املقدمتني جهة  لكن أطرح املطلقة ألا إمنا تكون حبسب االنطواء، وسقطت
 .حقيقية ضرورية فبقي أن تكون ممكنة

   
 وغري - النتيجة املمكنة ينبغي أن يفهم هذا املوضوع عاما على ما يقتضيه ظاهر برهانه من أنه ملا أخذ نقيض وليس
كذب السالب كذب الذي لزم عنه السالب   فلزم عنها الضروري السالب بني كذب السالب، فلما بني-املمكنة

صدق املمكن العام، فتكون النتيجة على هذا ممكنة باشتراك   وإذا كذب غري املمكن- وهو غري املمكن-الضروري
 ب حممولة على كل ج بإمكان، وذلك إنه إذا كانت اَ حممولة على ب بإطالق و .االسم، فإن هذا الفهم حمال

موجودة جلَ من االضطرار  إنه ليس ميكن أن حتمل اَ على ج باضطرار ألنه إن كان يف هذا احلمل انطواء فاَ فأقول
وإن مل يوجد فيه غري معىن االتصال فظاهر . تبني فإن املطلق من طبيعة املمكن على ما. وبإطالق مع، وذلك خلف

إذا كانت ألف موجودة لكل ب بالفعل و ب موجودة لكل ج بإمكان فإن اَ  بإمكان ألنهأيضا أن اَ موجودة جلَ 
بإمكان، فاَ  موجودة جلَ بإمكان ال باضطرار، فإا وجدت جلَ بتوسط وجود ب هلا و ب وجدت هلا بالضرورة تكون

لب، لوجب يف ب أن تكون مشاركتها  لو وجدت اَ بالضرورة جلَ من جهة وذلك أنه. موجودة هلا ضرورة بإمكان
يبني أيضا أا ال تنتج من قبل االتصال مطلقة، ألن  وكذلك. موجودة بالضرورة جلَ وقد كانت فرضت بإمكان

 الذي حبسب االتصال التام تابعة ألخس املقدمتني، ألنه ملا كانت النسبة اليت بني احلد النتيجة تكون أبدا يف اإلنتاج

جلهة محل الكل على اجلزء  كل اىل اجلزء فظاهر مىت محل شيء على الكل محال خمالفااألوسط واألصغر هي نسبة ال
حيمل على اجلزء باجلهة اليت محل على الكل، فإن  أنه إن كان ذلك احلمل أنقص جهة من محل الكل على اجلزء أنه

 اجلزء محل الكل محل ذلك الشيء على الكل إن ذلك الشيء حيمل على كان محل الكل على اجلزء أنقص جهة من
 .على اجلزء

املختلطة جهتها تابعة  هو الذي ظهر ألودميوس وثاوفرسطس من قدماء املشائني من أن النتيجة تكون أبدا يف وهذا
 ال حبسب االنطواء -  أعين التام-حبسب االتصال وما قالوه صحيح يف اإلنتاج الذي يكون. ألخس جهيت املقدمتني

هذا أن االختالط ليس ينتج أصال نتيجة ضرورية وال مطلقة من جهة   تبني منفقد. وهو الذي ذهب على القوم
 أرسطو بيانه، إذ كان ذلك جزئيا ويف بعض املواد وكأنه بضرب من العرض إذ كان ذلك إمنا االتصال الذي قصد

 من كربى الذي يكون يكون من قبل االنطواء، واالنطواء أمر عارض هلذا التأليف ومبثل هذا بني يف االختالط
 أعين بذلك النوع من -االتصال ممكنة حقيقية ضرورية موجبة وصغرى ممكنة موجبة أن النتيجة تكون أيضا من قبل

بالعرض هلذا التأليف وأما املطلقة فليس ميكن أن توجد فيه، إذ كان ليس   وأطرح الضرورية ألا-برهان اخللف
املختلطات   ما فهمه مفسرو املشائني من النتائج يف هذهفأذن. جهيت املقدمتني واالتصال تام توجد يف إحدى

 .املوجبات ممكنة حقيقية هو الصحيح



   
الكربى فيه سالبة والسلب   وهو الذي اتصاهلا غري تام من قبل أن-األقيسة السالبة يف هذا النوع من االختالط وأما

التصال ال من قبل االنطواء، إذ كان قبل ا  فإن أرسطو أيضا نظر يف جهات نتائجها من-هو انفصال االتصال
يف االختالط الذي يكون من كربى سالبة مطلقة وصغرى موجبة  فبني. عارضا يف هذا النوع من االختالط أيضا

 ومرة تكون سالبة - أعين سالبة-هذا الضرب من االختالط مرة تكون ممكنة حقيقية ممكنة أن جهة النتيجة يف
حمال، وإذا  وضعت نتيجة هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية أنه يعرض عن ذلكوذلك بأن بني أنه مىت  .ضرورية

وأمكن أن تصدق السالبة املمكنة  كذبت املوجبة اجلزئية الضرورية أمكن أن تصدق السالبة الكلية الضرورية
جهة  أعين أنه ينتج جهة ليست هي -نقصان االتصال والسالبة املطلقة، وهذا شيء عرض هلذا التأليف من قبل

وذلك أنه ليس ميتنع أن يوجد شيء واحد مسلوب عن شيئني أحدمها باضطرار  .واحدة من املقدمتني املأخوذة فيه
موجودة جلَ   مثل أن تكون اَ غري-وأحد الشيئني موجود لآلخر بإمكان، إذا مل يوجد فيهما االنطواء واآلخر بإطالق

وأما . ألا إمنا تلزم عن االنطواء عن السالبة املطلقة، فسكت هاهنا -باضطرار ولب بإطالق و ب جلَ بإمكان
موجبة ممكنة، فإنه قال فيه أيضا حبسب االتصال إنه ينتج سالبة  االختالط الذي يكون من سالبة كربى ضرورية و

مىت  فإنه بني أنه مىت وضعت يف هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية لزم عنها حمال، وبني أنه مطلقة وسالبة ممكنة
املمكنة والسالبة الضرورية، إال أنه  كذبت اجلزئية املوجبة الضرورية أنه ميكن أن تصدق السالبة املطلقة والسالبة

ولذلك قال إنه ليس يوجد قياس يبني به .  وهو جزئي-االنطواء أطرح السالبة الضرورية إذ كانت إمنا تنتج حبسب
 ا يبني وجود السالب املمكن دائما حيث يوجد االنطواء كم- يريد دائما- سالبا ضروريا أن هذا التأليف ينتج

 . أعين يف الضرب التام من هذا االختالط- دائما

استعمله أرسطو على ما يظن من أنه إذا كذبت املوجبة اجلزئية االضطرارية صدقت  وليس األمر يف هذا البيان الذي
فيخص املنتج  فحص عن عكس السالبة املمكنةوقد بني ذلك أرسطو عندما . املمكنة، فإن ذلك غري صادق السالبة

 أعين ذات جهة غري -واألخرى برانية من قبل االتصال الناقص أنه ينتج نتيجتني إحدامها حبسب أخس املقدمتني
وحتصيل جهات هذه النتائج على مذهب أرسطو أن التأليف ال  .موافقة إلحدى جهيت املقدمتني املأخوذة يف القياس

دائما، فجهة  االنطواء دائما أو ال يوجد فيه معىن االنطواء دائما فإن وجد فيه معىن االنطواء معناخيلو أن يوجد فيه 
االنطواء دائما وإمنا وجد فيه معىن االتصال،  وإن مل يوجد فيه معىن. النتيجة تابعة جلهة املقدمة الكربى، وذلك دائما

فإن كان االتصال تاما فجهة النتيجة موافقة ألخس . ءال حلكم االنطوا فجهة النتيجة تابعة عنده حلكم االتصال
 -برانية وإن كان ناقصا فجهة النتيجة مرة تكون موافقة ألخس جهيت املقدمتني ومرة تكون. القياس جهيت مقدميت

 .األمر عن أرسطو يف هذه النتائج فهكذا ينبغي أن يفهم. أعين غري موافقة جبهتها إلحدى جهيت مقدميت القياس

مجيع املفسرين اللهم إال االسكندر، فإنه مل تصل الينا  أن هذا املقصد من التفسري هو شيء ذهب علىوأحسب 
 وأما ثامسطيوس فإنا جنده قد ذهب عليه هذا األمر، كما ذهب. والرجل عظيم القدر جدا أقواله يف هذه األشياء،

. شرحه هلذا املوضوع صر، وذلك بني منعلى قدماء املشائني، وكذلك يشبه أن يكون هذا املعىن ذهب على أيب ن

حىت كأنه الذي أبرزته العناية اإلهلية لنوقفنا  فما أعجب شأن هذا الرجل وما أشد مباينة فطرته للفطر اإلنسانية



يف النوع اإلنساين حمسوسا ومشارا إليه، فما هو إنسان، ولذلك كان  معشر الناس على وجود الكمال األقصى
مفهوم يف قوله يف  وحنن يف تلخيصنا هذه املواضع قدميا أجرينا العبارة فيها على ما يعطيه. هياإلال القدماء يسمونه

الشكوك الواردة فيه إىل أن ظهر لنا فيها هذا   لنجد بذلك سبيال إىل حل-  وهو الذي فهمه املفسرون-بادي الرأي
، وإن أمهل اهللا يف العمر فسنشرح هذا إىل ما ال يتطرق إليه شك فليفعل فمن أحب أن حيول العبارة فيها. القول

 .كالمه على اللفظ، فإن هذا املوضع إىل هذه الغاية فيما أحسب مل يشرح شرحا تاما املوضع من

 القول يف تأليف املمكن يف الشكل الثاين

   
ني أم إحدامها سالبت كلتا املقدمتني ممكنة يف الشكل الثاين فإنه ال يكون قياس منتج، موجبتني كانتا أم وإذا كانت

وأما إذا كانت إحدامها مطلقة . كلية واألخرى جزئية موجبة والثانية سالبة، كليتني كانتا أو جزئيتني معا أو إحدامها
 وأما إذا كانت. املوجبة هي املطلقة والسالبة هي املمكنة، فإنه ال يكون قياس منتج واألخرى ممكنة فإنه إن كانت

املقدمتني أيضا ضرورية  ومثل هذا يعرض إذا كانت إحدى. فإنه يكون قياس منتجالسالبة املطلقة وكانت كلية، 
 .املقاييس على حنو ما فهم فيما تقدم واملمكن هاهنا ينبغي أن يفهم يف نتائج هذه. واألخرى ممكنة

السالبة السالبة املمكنة ال تنعكس حمفوظة الكمية والكيفية كما تنعكس  وينبغي أن نبني هاهنا أوال أن الكلية
يلزم عن هذا أن  فلنضع أوال أن كل ج ميكن أن ال يكون شيئا من اَ، فأقول إنه ليس. والسالبة املطلقة الضرورية

فستصدق معها املوجبة املمكنة الكلية برهان ذلك أنه إن أمكن ذلك. تكون كل اَ ممكنة أن ال يكون شيئا من ج- 

بات املمكنة ترجع إىل سوالبها الكلية للكلية واجلزئية للجزئيةاملوج  ألن-وهي قولنا كل اَ ميكن أن يكون ج .

ميكن أن   وهي قولنا كل ج-كل ج ميكن أن ال يكون شيئا من اَ تصدق معها املوجبة املضادة هلا وذلك أن قولنا
نة الكلية يكون ج، فاملوجبة املمك  فإذن يصدق مع قولنا كل ج ميكن أن يكون اَ قولنا كل اَ ميكن أن-يكون اَ

. وأيضا فإن كوا ال تنعكس دائما يظهر من املواد. ميكن تنعكس كلية وقد تبني أا ال تنعكس، هذا خلف ال

مثال . أن ال يكون شيئا من اَ فقد ميكن أن يكون بعض اَ ليس هو ج بالضرورة وذلك أنه إذا كان كل ج ميكن
- مثل الثلج وققنس- ليس هو إنسانا بالضرورةإنسان ميكن أن ال يكون أبيض وبعض األبيض ذلك أن كل وإذا  

ال يكون ج، ألن بعضه  أمكن أن يكون بعض اَ بالضرورة ليس هو ج، فليس يصدق مع ذلك أن كل اَ ميكن أن
 .واجب وضروري أن ال يكون

ول القائل كل اَ إن ق: ومثال ذلك أن يقول قائل. قد تبني انعكاسها بطريق اخللف وقد يظن أن السالبة املمكنة: قال
ذلك أنه إن مل   وهو أن كل ب ميكن أن ال يكون شيئا من اَ برهان-أن ال يكون شيئا من ب ينعكس صادقا ميكن

 وملا -كل ب غري ممكن أن ال يكون اَ  وهو-يكن صادقا قولنا كل ب ميكن أن ال يكون اَ فنقيضه إذن هو الصادق
أن بعض ب بالضرورة اَ وكان هذا قد تبني أنه ينعكس إذ كانت   يلزمهكان قولنا كل ب غري ممكن أن ال يكون اَ

 لكن يف. ب بالضرورة وقد كنا فرضنا أن كل اَ ميكن أن ال يكون ب، هذا خلف ال ميكن جزئية ضرورية، فبعض اَ

 إن بعض ب من اَ قولنا وذلك أنه ليس الالزم عن قولنا كل ب غري ممكن أن ال يكون يف شيء. هذا القول مغالطة



يناقض قولنا كل ب ممكن أن ال يكون اَ قولنا بعض  بالضرورة اَ، بل وقد يلزمه أن بعض ب بالضرورة ليست اَ ألنه
وملا كان قولنا أن كل . قولنا بعض ب بالضرورة اَ قولنا كل ب ممكن أن يكون اَ ب بالضرورة ليست اَ كما يناقض

مم ب ممكن أن يكونممكن أن يكون اَ يلزمه أن كل ب اَ يناقضه قولنا بعض  كن أن ال يكون اَ وكان قولنا كل ب
بعض ب بالضرورة ليست اَ، فإذن قولنا كل ب  ب بالضرورة اَ وقولنا كل ب ميكن أن ال يكون اَ يناقضه قولنا

بالضرورة ليست اَ ممكن أن يكون اَ يناقضه قولنا بعض ب هاتني اجلزئيتني وكذلك يناقض . بالضرورة اَ وبعض ب
فإذن قولنا كل  . والذي يناقض هذا يلزم نقيضه-  وهي قولنا كل ب ميكن أن ال يكون اَ-السالبة املمكنة املقدمة

فقولنا . اَ، والثاين بعض ب بالضرورة هو اَ ب ممكن أن ال يكون اَ يناقضه شيئان، أحدمها بعض ب بالضرورة ليست
يكون اَ قد يلزمه مرة أن بعض ب بالضرورة اَ ومرة أن بعض ب بالضرورة   اليف قياس اخللف كل ب غري ممكن أن

السالبة الضرورية،  كان الالزم هو السالبة اجلزئية الضرورية مل يفض القول إىل حمال ألنه ليس تنعكس فإن. ليست اَ
-بل قد يكون كل اَ ممكن أن ال يكون ب وبعض ب ليس بالضرورة اَ ن ميكن أن يكون أبيض مثل قولنا كل إنسا 

 .الثلج وققنس وبعض األبيض ليس هو إنسان بالضرورة، مثل
   

واألخرى سالبة يف  تبني أن السوالب املمكنة ال تنعكس، فلنضع مقدمتني كليتني ممكنتني إحدامها موجبة فإذ قد
ذا التأليف ال ينتج شيئا،  فأقول إن ه-يكون ب  مثل قولنا كل ج هو ب بإمكان وكل اَ ميكن أن ال-الشكل الثاين

وال بقياس اخللف تبني أيضا . املمكنة كما أمكن ذلك يف املادة املطلقة والضرورية ألنه ال ميكن أن تنعكس السالبة
 -حمال إذ كانتا متالزمتني يكون قياس، ألنه إن أخذنا نقيض النتيجة املوجبة املمكنة احلقيقية مل يعرض عن ذلك أنه

وباجلملة وإن . النقيض جزئية ضرورية موجبة أو سالبة وكذلك إن أخذنا. نة واملمكنة السالبةأعين املوجبة املمك
 إمنا ينتج بالذات نتيجة ممكنة إذ كانت املقدمتان ممكنتني، ال نتيجة مطلقة وال كان عن هذا التأليف قياس، فإنه

أن تكون سالبة ممكنة وإما  جة ممكنة فإمافإن كان ينتج نتي. ضرورية إذ كان ليس يف هذا القياس مقدمة ذه الصفة
و بكل واحدة من هاتني . ضرورية، ومرة موجبة ضرورية لكن تبني من احلدود أا تنتج مرة سالبة. موجبة ممكنة

 ممكنة أو موجبة ممكنة، وذلك أن السالبة الضرورية تناقض املوجبة املمكنة والسالبة النتيجتني يبطل أن تنتج سالبة

. سالبة اإلنسان واألبيض والفرس فاحلدود اليت تنتج يف هذه املادة. ذلك املوجبة الضرورية تناقض كليهمااملمكنة وك

كل إنسان ميكن أن يكون أبيض وكل فرس ميكن أن : هكذا واألبيض هو احلد األوسط واإلنسان األصغر، ويأتلف
ذا كانت اَ مسلوبة عن ج باضطرار، مل وإ.  وهي سالبة ضرورية-إنسان واحد فرس ال يكون أبيض، والنتيجة وال

املوجبة فمن هاهنا تبني  كل اَ ممكنة أن تكون يف ج وال كل اَ ممكنة أن ال تكون يف ج ألا تنعكس على يصدق أن
وقد تبني ذلك أيضا من أنه ينتج يف بعض املواد موجبة  .أن هذا التأليف ليس مبنتج نتيجة ممكنة ال سالبة وال موجبة

وليس ميكن .  وهي موجبة ضرورية-الفرس احلي، وذلك أنه ينتج كل إنسان حي  وذلك إذا أخذنا بدل.ضرورية
بنفسه ومناقضتها  ال املوجبة املمكنة وال السالبة املمكنة، وذلك أن مناقضتها للسالبة املمكنة بني أن يصدق معها

يكون قياس يف هذا الشكل وإن غري مكان  وكذلك تبني أنه ال. للموجبة املمكنة من أجل لزومها للسالبة املمكنة



وكذلك تبني أنه ال يكون قياس وإن أخذت . أو بالعكس  أعين إن جعلت صغرى بعد أن كانت كربى-السالبة
 .والربهان على ذلك ذه احلدود بأعياا، ولن يعسر ذلك على من تأملها. سالبتني كلتا املقدمتني موجبتني أو

  الشكل الثاينتأليف الوجودي واملمكن يف

الشكل مطلقة واألخرى ممكنة وكانت السالبة هي املمكنة، فإنه ال يكون عن  وإذا كانت إحدى املقدمتني يف هذا
إذا كانتا معا  والربهان على ذلك هو الربهان الذي استعمل. أصال كلية كانت كلتا املقدمتني أم جزئية ذلك قياس

فإن كانت املقدمة . ضرورية ومرة موجبة ضرورية ا توجد مرة تنتج سالبة أعين أ-ممكنتني وبتلك احلدود بأعياا
وذلك أن السالبة املطلقة تنعكس، . وكانتا معا كليتني، فإنه يكون قياس سالبة هي املطلقة واملوجبة هي املمكنة

تبني  غرىلكن إذا كانت الص.  وسواء كانت السالبة هي الكربى أو الصغرى- على ما تقدم-األول فيكون الشكل
 .ذلك بعكسني عكس املقدمة وعكس النتيجة على ما سلف

  سالبتني وكانت إحدامها ممكنة واألخرى مطلقة، فإنه يكون قياس غري تام إذا-الكليتني  أعين- فإن كانت كلتامها

وإن . وجبةمطلقة سالبة وممكنة م انعكست السالبة املمكنة إىل املوجبة اليت تلزمها، ألنه يكون مؤتلفا من مقدمتني
أما احلدود اليت . وذلك تبني من أا تنتج مرة موجبة ومرة سالبة كانت كلتا املقدمتني موجبتني فإنه لن يكون قياس،

وذلك أن كل إنسان ميكن أن يكون صحيحا وكل حي هو صحيح . اإلنسان والصحة واحلي تنتج املوجب فهي
وذلك أن كل  . السالب فاإلنسان والصحة والفرسوأما اليت تنتج.  وهي النتيجة-إنسان حي باضطرار وكل

 . وهي سالبة ضرورية-فرس إنسان ميكن أن يكون صحيحا وكل فرس هو صحيح، والنتيجة وال إنسان واحد
   

 -كليتني معا إحدى املقدمتني كلية واألخرى جزئية، فإنه يعرض يف ذلك مثل ما عرض فيها إذا كانتا وإذا كانت

وذلك أنه مىت كانت . غري املنتج يف هذه ها هو شرط املنتج يف تلك، وغري املنتج فيها هوأعين أن شرط املنتج في
وذلك يبني كما يبني ذلك إذا كانتا . فإنه لن يكون يف ذلك قياس املوجبة هي املطلقة الكلية كانت أو اجلزئية،

الشكل  ة فإنه يكون قياس بالعكس إىلوأما إذا كانت الكلية هي املطلقة وكانت سالب. بأعياا كليتني وبتلك احلدود
غري تام إذا انعكست السالبة  وإن كانت كلتامها سالبتني وكانت إحدامها مطلقة، فإنه يكون أيضا قياس. األول

السالبة املطلقة جزية فإنه ال يكون قياس موجبة كانت املقدمة  فإن كانت.  على ما تبني- املمكنة إىل املوجبة املمكنة
والثانية  ال يكون قياس إذا كانت تلك املقدمتني مهملتني أو جزئيتني، أو إحدامها مهملة بة وكذلكاألخرى أم سال

 .وحبدود واحدة بأعياا والربهان على ذلك هو الربهان املتقدم. جزئية موجبتني كانتا معا أم سالبتني

 تأليف املمكن واالضطراري يف الشكل الثاين

الشكل ممكنة والثانية اضطرارية وكانتا كليتني معا وكانت السالبة هي  اوإذا كانت إحدى املقدمتني يف هذ
. ممكنة يكون قياس بعكس السالبة إىل الشكل األول الذي كرباه سالبة ضرورية وصغراه موجبة الضرورية، فإنه



 .غرىالضرورية هي الكربى أو الص وقد تبني إن هذا ينتج سالبة مطلقة وممكنة سالبة، وسواء كانت السالبة

وبيان ذلك من احلدود أن نفرض الطرف األصغر إنسانا . قياس فأما إذا كانت املوجبة هي الضرورية فإنه ال يكون
وذلك أن كل إنسان ميكن أن ال يكون أبيض وكل ققنس فهو أبيض بالضرورة،  .واألوسط أبيض واألكرب ققنس

دائما  نتج سالبة ضرورية فليس ميكن أن ينتجوما ي.  وهي سالبة ضرورية-وال إنسان واحد ققنس والنتيجة أنه
دائما، ألن الضرورية إمنا تكون عن  وهو بني أيضا أنه ال ينتج نتيجة سالبة ضرورية. ممكنة ال موجبة وال سالبة

وكذلك تبني . على ما تبني- سالبة واملوجبة وجودية ال ممكنة مقدمتني ضروريتني، أو عن قياس تكون الضرورية فيه
فإنه  وقد يظهر أيضا من احلدود أنه ال ينتج سالبة ضرورية،. ألن املطلقة من طبيعة املمكن  ينتج مطلقة،أيضا أنه ال

وأما اليت تنتج . اليت تقدمت فاحلدود اليت تنتج سالبة ضرورية هي. مرة ينتج سالبة ضرورية ومرة موجبة ضرورية
ن متحرك بالضرورة وكل حي ممكن أن ال يكون يقضا وذلك أن كل. موجبة ضرورية فهو اليقظان واملتحرك واحلي

ال يكون يف هذا التأليف قياس منتج أصال، وسواء كانت املوجبة  فإذن. متحركا وكل يقظان حي بالضرورة
 .الكربى الضرورية هي الصغرى أو

سالبة املمكنة إىل يكون قياس إذا انعكست ال فإن كانت املقدمتان متشاتني يف الكيفية فإما إن كانتا سالبتني، فإنه
وقد تبني أن هذا منتج، وسواء . من مقدمتني املوجبة ممكنة والسالبة ضرورية املوجبة اليت تلزمها، ألنه يكون تأليفا

 .السالبة هي الصغرى أو الكربى كانت

ة ال مطلقة يكون قياس ألنه بني أن النتيجة ليس ميكن أن تكون سالب فإن كانت املقدمتان الكليتان موجبتني، فإنه لن
موجبة   وال أيضا سالبة ممكنة وال-  ال اضطرارية وال مطلقة-مل يؤخذ يف القياس مقدمة سالبة وال اضطرارية، ألنه

فليس ميكن أن ينتج دائما ال  اضطرارية، ألنه تبني من احلدود أا تنتج سالبة ضرورية وما ينتج سالبة ضرورية
فأما احلدود اليت تنتج السالب . ينتج سالبة ممكنة  ال ميكن أنموجبة ضرورية وال ممكنة وال مطلقة، وكذلك

فإن كل إنسان ميكن أن يكون أبيض وكل ققنس أبيض، والنتيجة وال . والققنس الضروري، فاإلنسان واألبيض
 .ققنس إنسان واحد

 .قدمتان كليتنياملنتجة، إذا كانت امل فهذه هي الضروب املنتجة يف هذا الشكل يف خذا الضرب من االختالط وغري
   

يكون قياس ينتج  كانت املقدمة السالبة هي كلية واضطرارية فإنه إحدامها كلية واألخرى جزئية، فإنه إن فإن كانت
فترجع إىل الشكل األول الذي يأتلف من موجبة  إما سالبة ممكنة وإما سالبة مطلقة، ألن السالبة االضطرارية تنعكس

. إذا كانت املوجبة هي االضطرارية فإنه ال يكون أيضا قياس البتة وأما. يةممكنة صغرى، وسالبة كربى ضرور

قياس  الربهان بعينه إذا كانتا كليتني، وبتلك احلدود بأعياا اليت سلفت وكذلك ال يكون والربهان على ذلك هو
 أعين - كانت كلتا املقدمتنيفإن. كليتني والبيان يف ذلك هو البيان الذي تقدم إذا كانتا. إذا كانتا كلتامها موجبتني

وذلك أنه إذا . كلية اضطرارية، فإنه يكون يف ذلك قياس غري تام  سالبتني وكانت إحدامها-الكلية واجلزئية
 .تقدم  على ما-السالبة إىل املوجبة فإنه يكون قياس كما يكون إذا كانتا كليتني انعكست املمكنة

ذلك هو الربهان الذي استعمل فيما  والربهان يف. لتني أو جزئيتنيوكذلك ال يكون قياس إذا كانت املقدمتان مهم



 .تقدم وبتلك احلدود بأعياا

سالبة  وضعت املقدمة السالبة كلية اضطرارية أنه يكون ضرورة قياس ينتج إما سالبة مطلقة وإما فقد تبني أنه مىت
واحد للحدود يف املقاييس املطلقة   أن بترتيبوهو بني. ممكنة، وأنه مىت وضعت املوجبة اضطرارية أنه ال يكون قياس

 .املقاييس غري تامة وهو بني أن هذه. والضرورية يكون قياس أوال يكون

 تأليف املمكن يف الشكل الثالث

كليتني، فإنه يكون قياس وتكون النتيجة جزئية ممكنة على حنو ما تكون  وإذا كانت املقدمتان يف هذا الشكل ممكنتني
. على تلك  والربهان على ذلك هو الربهان-  أعين بتلك الشروط بأعياا- صرف والضرورية الصرفال يف املطلقة

إذا انعكست إحدى السالبتني إىل  وختص هذه املادة أنه مىت كانتا سالبتني فإنه يكون من مجيعها قياس غري تام
 .ةموجبة، والثانية سالب املوجبة الالزمة هلا، ألنه يعود من ممكنتني إحدامها

املنتجة منها وغري املنتجة تكون كما كانت يف املادة املطلقة  فإن كانت إحدامها كلية واألخرى جزئية، فإن املقاييس
  أعين بانعكاس-وخيص هذا أنه إذا كانتا معا سالبتني، كان قياس باالنعكاس. بأعينها والضرورية وبتلك الشروط

 .التأليفات ال البسيطة وال املركبة ن قياس من سالبتني يف شيء من ألنه ال يكو-السالبة إىل املوجبة الالزمة هلا

فإنه ال يكون أيضا قياس، ألنه ينتج مرة موجبة ضرورية ومرة سالبة  وأما إذا أخذت املقدمتان مهملتني أو جزئيتني
 ساناوذلك أن بعض األبيض ميكن أن يكون إن. اليت تنتج املوجبة فإنسان وأبيض وحي أما احلدود. ضرورية

وذلك أن . واألبيض والفرس واليت تنتج السالبة اإلنسان. واألبيض ميكن أن يكون حيا، واإلنسان بالضرورة حي
 .والنتيجة وال إنسان واحد فرس األبيض ميكن أن يكون إنسانا واألبيض ميكن أن يكون فرسا،

ألخرى سالبة، ألا ميكن أن تؤلف هذا أو إحدامها موجبة و ا وذه احلدود بأعينها يتبني ذلك إذا كانتا سالبتني
 .التأليف

 تأليف املمكن والوجودي يف الشكل الثالث

الشكل مطلقة والثانية ممكنة وكالمها موجبتان كليتان، فإن النتيجة تكون ممكنة  وإذا كانت إحدى املقدمتني يف هذا
وكرباه مطلقة،  إىل ما صغراه ممكنةفإن كانت هي املمكنة عادت من الشكل األول . وذلك يتبني بانعكاس .جزئية

إىل ما صغراه يف الشكل األول مطلقة  فإن كانت الصغرى هي املطلقة عادت. وقد تبني فيما سلف أن نتيجته ممكنة
 .ممكنة وكرباه ممكنة، وقد تبني أن هذا أيضا ينتج

 وكانت السالبة -الصغرىالكربى أو   أعين-فإن كانت إحدامها موجبة واألخرى سالبة وكان أيهما اتفق مطلقة
السالبة هي املمكنة كانت النتيجة ممكنة حقيقية، وإن كانت  فإن كانت. هي الكربى، فإن النتيجة تكون ممكنة

. ممكنة  أعين أنه ينتج نتيجتني سالبة ضرورية وسالبة-النتيجة سالبة ممكنة باشتراك االسم السالبة هي املطلقة كانت

يكون قياس إال إذا انعكست املمكنة  وكانت ممكنة أو كانتا مجيعا سالبتني، فإنه الفإن كانت السالبة هي الصغرى 



 .إىل ما هو من موجبتني وإما إىل ما كرباه سالبة وصغراه موجبة السالبة إىل املمكنة الالزمة عنها، ألنه يعود إما
   

السالبة الكربى  و كانت الكلية هيكانت إحدى املقدمتني كلية واألخرى جزئية وكان كالمها موجبتني أ وأما إذا
 ونتيجته - على ما تبني-اجلزئية املوجبة واجلزئية املوجبة، فإنه يكون قياس برجوعها إىل الشكل األول بانعكاس

فإن كانت املوجبة هي الكلية والسالبة اجلزئية وكانت الصغرى . الكليتني تكون على حنو ما كانت نتيجة املقدمتني
فليكن . اخللف وبيان ذلك يكون بقياس. ة والكربى السالبة اجلزئية املمكنة، فإنه يكون قياساملوجب هي املطلقة

يكون اَ ألنه إن مل يكن هذا صادقا  كلف ب فهو ج وبعض ب ليس هو اَ بإمكان، فأقول إن بعض ج ممكن أن ال
- وهو أن كل ج هو اَ بالضرورة- فنقيضه هو الصادق جلهة والكمية، وقد كان معنا أن ألن هذه هي املناقضة يف ا 

ينتج يف الشكل األول أن كل ب هو اَ بالضرورة، وقد كان معنا أن بعض ب ليس  كل ب فهو ج بإطالق، فإذن
املمكنة، فإنه يكون  وأما إن كانت الكربى اجلزئية هي الوجودية والصغرى هي. بإمكان، هذا خلف ال ميكن هو اَ

فإنه ال يكون قياس ألن خاصة الشكل  نت الصغرى هي السالبة وكانت مطلقة،فإن كا. قياس يبني باالفتراض
 . على ما سلف- فإنه يكون قياس إذا انعكست إىل املوجبة وإن كانت ممكنة. الثالث أن ال تكون صغراه سالبة

 مل يف األصنافوبرهان ذلك هو الربهان املستع. مهملتني أو جزئيتني، فإنه ال يكون قياس وإذا كانت كلتا املقدمتني

 . وبتلك احلدود بأعياا- أعين يف املمكن الصرف-الكلية يف هذا الباب

 تأليف املمكن واالضطراري يف الشكل الثالث

وكانت إحدامها اضطرارية واألخرى ممكنة وكانتا معا موجبتني، فإنه يكون عن  وإذا كانت كلتا املقدمتني كليتني
 . باالنعكاس إىل الشكل األولوذلك بني. ينتج نتيجة ممكنة ذلك قياس

 واألخرى سالبة وكانت املوجبة هي الضرورية وهي الصغرى، فإن النتيجة تكون سالبة فإن كانت إحدامها موجبة

. ممكنة وصغراه موجبة ضرورية وذلك بانعكاس املوجبة ورجوع التأليف من الشكل األول إىل ما كرباه سالبة. ممكنة

تكون سالبة ممكنة وسالبة مطلقة برجوعها بالعكس إىل ما  ارية الكربى، فإن النتيجةفإن كانت السالبة هي االضطر
فإن كانت الصغرى سالبة ممكنة والكربى موجبة . ضرورية وصغراه موجبة ممكنة كرباه يف الشكل األول سالبة

سالبة ضرورية فإنه  صغرىوإن كانت ال. فأنه ال يكون قياس إال بعكس السالبة املمكنة إىل املوجبة املمكنة ضرورية،
وذلك أنه وال إنسان واحد فرس وكل . والفرس فاحلدود اليت تنتج املوجب هي اإلنسان والنائم. ال يكون قياس

واحلدود اليت تنتج السالب اإلنسان اليقظان . فرس ميكن أن يكون نائما إنسان ميكن أن يكون نائما، والنتيجة فكل
 س واحد إنسان يقظان وكل فرس ميكن أن يكون نائما، والنتيجة وال إنسانوذلك أنه وال فر .والنائم والفرس

 .واحد يقظان هو نائم

موجبتني، فإنه يكون قياس تام بالرجوع إىل الشكل  فإن كانت إحدى املقدمتني كلية والثانية جزئية وكانت كلتامها
فإن كانت إحدى املقدمتني . كل األوليف األصناف اليت ترجع إليها من الش األول وتكون النتيجة ممكنة كحاهلا

ممكنة،  موجبة وكانت السالبة هي الكربى، فإنه إن كانت اضطرارية فإن النتيجة تكون مطلقة أو سالبة واألخرى



كانت كلية وإن كانت جزئية  ألا ترجع بالعكس إىل الصنف من الشكل األول الذي ينتج هاتني النتيجتني إن
تكون النتيجة ممكنة حقيقية، كحاهلا يف الصنف من القياس  نت السالبة هي املمكنة فإاوإن كا. فباالفتراض واخللف

 فأما إن كانت السالبة هي الصغرى فإنه إن كانت ممكنة كان قياس بعكسها إىل. األول الذي يرجع إليه يف الشكل

كانتا كليتان، وبتلك  ني إذاوذلك يبني على حنو ما تب. املوجبة املمكنة، وإن كانت هي الضرورية مل يكن قياس
 .احلدود بأعياا

وكيف يكون وأي نتيجة ينتج أي قياس، وأيها تامة وغري تامة، كاحلال  فقد تبني مىت يكون يف هذا الضرب قياس،
 .وهنا انقضى القول يف مجيع املقاييس احلملية. تكون يف هذا الشكل يف األصناف اليت

  الفصل األول

 مليةالتكلم يف املقاييس احل

   
ترتقي إىل الشكل  ويبني بنحو ما قيل يف األشكال الوجودية أن مجيع املقاييس اليت يف هذه األشكال أيضا :قال

اإلطالق ترجع كلها بأسرها إىل الشكل األول،  فأما أن مجيع أجناس املقاييس املوجودة على. األول الذي فيها
لية هي هذه الثالثة فقط وأن ما عداها من املقاييس اليت ليست املقاييس احلم فذلك يبني إذا تبني أن مجيع أجناس

 .فكلها مضطرة إىل احلملية حبملية

وكل واحد من هذين إما أن . موجود إما أنه غري موجود إن كل قياس باجلملة فهو إمنا يبني إما أن الشيء: فنقول
ما أن يبينه على جهة احلمل وإما أن يبينه يبني أن الشيء موجود أو غري موجود فإ وكل ما. يكون كليا وإما جزئيا

والغرض اآلن إمنا هو  . وهو الذي يدعى بقياس اخللف-جهة االشتراط، وإما أن يبينه بقياس مركب من هذين على
فإنه إذا تبينت هذه تبينت املقاييس . على اإلطالق التكلم يف املقاييس احلملية، وشروط املنتج منها من غري املنتج

 .قياس اخللف والقياس الذي يكون بشريطة  وهو- هذه يف اإلنتاجاملضطرة إىل

 إما على - مثل أن حنتاج أن نبني أن اَ حممولة على ب-يف شيء موجود إنه مىت احتجنا أن نبني أن شيئا: فنقول
 على جهة اإلجياب، فهو من الظاهر أنه جيب أن نأخذ يف بيان ذلك على جهة احلمل أن شيئا جهة السلب وإما

قد أخذنا الشيء يف بيان  فإن أخذنا يف ذلك أن اَ حممولة على ب، فمن البني أنا. موجود لشيء وحممول على شيء
إن أخذنا يف ذلك مباينة باحملمول واملوضوع  وكذلك. نفسه، وذلك مستحيل وغري مفيد علما زائدا يف املطلوب

 مثل قولنا إن اَ حممولة على ب - إجياب وال سلبشيء يف املطلوب ال املطلوب، فهو بني أيضا أنه ليس يلزم عنه
موجودة يف ب  وإذا امتنع هذان الوجهان، فلم يبق إال أن يكون القول املأخوذ يف بيان أن اَ. د ألن ج حممولة على

ألحد الطرفني، فال خيلو أن يكون  مث إن كان مشاركا. إما قول مشارك له يف أحد الطرفني أو مشارك هلما معا
يكون موضوعه موضوع املطلوب وحمموله غريه، أو يكون  موله هو حممول املطلوب بعينه وموضوعه غريه، أوحم

فإنه ال خيلو القول املشارك ألحد الطرفني من هذه . املطلوب هو حمموله حممول املطلوب هو موضوعه أو موضوع



قضية  ه من غري أن يشاركه حكم آخر أوخيلو أيضا هذا املشارك إما أن يوجد حكما واحدا بنفس مث ال. األقسام
املشارك ألحد طريف  فإن أخذ.  وذلك من غري أن يتصل باملطلوب- أخرى وإما أن يوجد مشاركا لقضية أخرى

 حبمل أحدمها على صاحبه، فهو بني -مشاركة جلَ  مثل أن نأخذ أن اَ- املطلوب الذي هو اَ و ب قضية واحدة فقط
وإن .  ما مل يشارك ج ب- أي حممولة بإجياب أو بسلب على ب-لب  اَ مشاركةأنه ليس يلزم عن ذلك أن تكون

 وج مشاركة لد حبمل بعضها على بعض، فهو بني أيضا أنه يكون عن ذلك قياس إال أنه ال أخذنا اَ مشاركة جلَ

ر املشاركة ألحد األمو ولو أخذنا.  أعين على وجود اَ يف ب أو سلبها عنه-يكون قياس على املطلوب الذي طلب
 فإنه ليس -نأخذ اَ مشاركة للج واجلَ للد والد َهللا  مثل أن-الطرفني إىل غري اية من غري أن يشارك الطرف اآلخر

فإن . مشاركة لب إما حبمل إجياب أو سلب ما مل يكن املشارك لأللف مشاركا للب يلزم عن ذلك أن تكون اَ
وأما . حمدود  أعين أن القياس يكون على غري مطلوب- قدمات غري حمدودةالغري حمدود إمنا يكون عن م القياس

مقدمات حمدودة مشاركة لطريف   فإنه جيب أن يأتلف من- أعين الذي يكون على مطلوب حمدود-القياس احملدود
 بطريف يأتلف من مقدمتني تشتركان حبد أوسط وختتلفان املطلوب، ولذلك ما جيب أن يكون أقل القياس احملدود إمنا

 مثل أن تكون اَ مشاركة -شيئا حممول على شيء من أجل محل شيء على شيء املطلوب وإال مل ميكن أن يبني أن
يكون من  فقد تبني من هذا أن كل قياس فإنه. مشاركة للب، فحينئذ جيب أن تكون ألف مشاركة للب للج و اجلَ

 . حد أصغر وأوسط وأكرب-مقدمتني وثالثة حدود
   

 أعين -احلملية كل قياس محل مؤلف على مطلوب حمدود فإنه يكون أحد هذه الثالثة األصناف من املقاييس نوأما أ
أن احلد األوسط الذي يؤخذ مشاركا   وأنه ليس يوجد شكل رابع، فهو ظاهر من-الشكل األول والثاين والثالث

 ال خيلو من ثالثة أحوال، إما أن -لوباللذين مها طرف املط  مثل أن نأخذ اجلَ مشاركة للب واأللف-للطرفني
 وهذا هو - مثل أن تكون اَ مقولة على ج وج مقولة على ب- حمموال لألصغر يكون موضوعا للطرف األكرب

- أو يكون موضوعا هلما- وهذا هو الشكل الثاين-األول، أو يكون حمموال عليهما مجيعا الشكل وهذا هو الشكل  
ألن احملمول على األكرب حممول على   على األكرب موضوعا لألصغر فليس ميكن،وأما أن يؤخذ حمموال. الثالث

األصغر فيكون الشيء بعينه حمموال على نفسه، وذلك  األصغر إذ كان األكرب حمموال يف الطلب بالطبع على
نتج غري وأما إذا اعترب حبسب املشاركة فإنه ي. حبسب املطلوب املفروض هذا إذا اعترب احلد األوسط. مستحيل

صنفا  فهو ذه اجلهة إن عد هذا التأليف شكال رابعا كما يضعه جالينوس، فإمنا يكون. عكسه املطلوب الذي هو
فكرة بالطبع، وال يوجد  ولذلك ليس تقع عليه. من أصناف الشكل األول على مطلوب غري مفروض ال شكال رابعا

كل قياس محلي فإنه إمنا يكون ضرورة أحد هذه  لقول أنفقد تبني من هذا ا. يف كالم قياسي وال برهاين وال ظين
 مثل أن يبني أن ألف موجودة يف الب بوجود -الواحد بعينه يبني بأوساط كثرية األصناف الثالثة، وإن كان املطلوب

و من اثنني األشكال الثالثة أ  فهو قياس مركب من واحد من هذه-اجلَ واجلَ يف الد، والد يف اله واله يف الب اَ يف
 .منها أو ثالثة

واحد من هذه األشكال الثالثة ومن القياس الشرطي، فذلك يبني من أن  وأما أن قياس اخللف أيضا مركب من



ويبني بقياس  يكون بسياقة الكالم فيه إىل احملال بقياس محلي ومن أن املطلوب فيه األول إمنا يلزم قياس اخللف إمنا
له، مث تبني املستثىن من هذا القياس  إما أن يكون مشاركا لضلع املربع أو مباينا مثل أن نقول أن القطر -شرطي

ألنه إن كان مشاركا كانت : وذلك بأن نقول. يؤدي إىل احملال  بقياس محلي- وهو أنه ال يكون مشاركا-الشرطي
 مربع الضلع إىل مربعاآلخر نسبة عدد مربع إىل عدد مربع، فيلزم عن ذلك أن تكون نسبة  نسبة مربع أحدمها إىل

املربعني أحدمها إىل  وقد تبني يف العاشرة من كتاب االسطقسات أن نسبة. القطر نسبة عدد مربع إىل عدد مربع
فإذا تبني أنه غري .  هذا خلف ال ميكن- الواحد  وهي نسبة اإلثنني إىل-اآلخر ليست نسبة عدد مربع إىل عدد مربع

 فقلنا لكنه - وهو قولنا القطر إما مباين وإما مشارك-استعملناه أوال الذيمشارك استثنيناه من القياس الشرطي 
العناد الذي  وهذا هو القياس الشرطي املنفصل الذي يأتلف من املتعاندات التامة. ضرورة مباين غري مشارك، فهو

 يف هذا القياس يبني - نا كما قل-فاحملال .مىت استثىن أحدمها أنتج مقابل الثاين، على ما قيل يف املقاييس الشرطية
 .شرطي بقياس محلي، واملطلوب يبني بقياس

احلملي، وذلك أن القياس الشرطي جنسان  وأما القياس الشرطي فإنه تبني أيضا من أمره أنه ال يستغين عن القياس
 مثل -لمن املتالزمات ويرتبط حبروف الشرط اليت تعطى االتصا أحدمها القياس املتصل، وهو الذي يتركب. أوالن

وهو  والشيء الذي يلزم عنه الشيء يسمى املقدم، و الالزم التايل،. طالعة فالنهار موجود قولنا إن كانت الشمس
 والثاين -الشمس طالعة فالنهار موجود  مثل قولنا لكن-صنفان، أحدمها يستثىن فيه املقدم بعينه فينتج التايل بعينه

-دميستثىن فيه مقابل التايل فينتج مقابل املق واجلنس . مثل قولنا لكن النهار غري موجود فالشمس ليست بطالعة 
-وهو يتركب من املعاندة التامة العناد وتقرن به حروف الشرط اليت تدل على االنفصال الثاين الشرطي املنفصل،  

تج مقابل التايل، املقدم بعينه فين وذلك أنه يستثىن فيه.وهذه أربعة أصناف. مثل قولنا هذا الوقت إما ليل وإما ار
ويستثىن فيه مقابل املقدم فينتج التايل، ويستثىن فيه مقابل التايل فينتج  ويستثىن فيه التايل بعينه فينتج مقابل املقدم،

فليس بنهار، أو  لكنه ليس بليل فهو ار، أو لكنه ليس بنهار فهو ليل، أو لكنه ليل: وذلك أنا قد نقول .املقدم
 .لكنه ار فليس بليل

   
املطلوب  أجناس القياسات الشرطية األول هي هذان اجلنسان فكالمها إذا تؤمل األمر فيهما ظهر أن وإذا كانت

بقياس محلي يف الشرطي املنفصل  وأما املستثىن فإنه حيتاج إىل أن يبني. فيهما هو الذي يبني فيها جبهة الشرط
ذلك أنه إذا كان االتصال فيها بينا بنفسه واملستثىن بينا و .واملتصل، إذ كان التعاند واالتصال فيها بينا بنفسه

واملستثىن بينا  وذلك ظاهر جدا يف الشرطي املنفصل، فإنه إذا كان التعاند بينا بنفسه. بنفسه بنفسه، كان الالزم بينا
وكان بينا بنفسه أنه يكون إما حمدثا و إما قدميا  بنفسه فاملطلوب بني بنفسه، ألنه إن كان بينا أن العامل ال خيلو أن

ويشبه أن يكون األمر كذلك يف الشرطي املتصل، فإنه إذا كان وجود . ضرورة عدمي بقدمي، فكونه حمدثا بني بنفسه
أفعال  وكذلك إن كانت. بنفسه ووجودها عن الطبيعة بينا بنفسه من غري وسط فوجود الطبيعة بني احلركة بينا

وكذلك إن كانت احلركة معلومة  .د عن النفس فالنفس بينة الوجود بنفسهاالنفس بينة الوجود بنفسها وبينة الوجو
وإن كان عدم احلركة يف شيء ما بني . الوجود بنفسه الوجود ومعلوم بنفسه وجودها عن حمرك، فاحملرك معلوم



خمرج الشرط وباجلملة فأنت إذا تأملت الرباهني اليت خترج . بني الوجود بنفسه الوجود بنفسه، فعدم احملرك هنالك
االستثناء، وهذا إمنا يلزم يف   وجدت إما االتصال فيها بينا بوسط وإما- وذلك يف املطلوبات بالطبع- العلوم يف

وأما اليت هي بالقوة محلية فتلك محلية . الشرطية احلقيقية املقاييس الشرطية اليت ليست هي محلية بالقوة وهي
 وهذا النوع من. بني ا املطلوب بذاا ومفردة بزيادة مقدمةأمكن يف هذه أن ي ولذلك. أخرجت خمرج الشرط

 .لذلك وقد تقصينا ذلك يف قول أفردناه. الشرطيات هو الذي يشارك املقدم التايل حبد واحد

أصال يف بيان شيء جمهول بالطبع، وإن  وأما إذا كان األمران يف القياس الشرطي معلومني بأنفسهما، فإنه ال يستعمل
وليس لقائل أن .  مثل استعمال االستقراء وما أشبهه-اهول بالطبع ستعمل يف بيان ما هو أقل خفاء منكانت قد ت

أن يكون  تكون املقدمتان يف القياس احلملي معلومتني بأنفسهما والنتيجة جمهولة، كذلك قد يتفق يقول إنه كما قد
الشرطية واملستثناة، وتكون النتيجة  أنفسهما، أعين أن تكون املقدمتان معلومتني ب- األمر يف القياس الشرطي

القياس احلملي معلومتني والنتيجة جمهولة ألن املقدمتني مل تتألف بعد يف   فإنه إمنا اتفق أن كانت املقدمتان يف-جمهولة
 لزوم ما إىل التأليف يف وأما املقدمتان يف القياس الشرطي فإا ليست حمتاجة. التأليف الذي يلزم عنه النتيجة الذهن

 إذ اللزوم يف - كما ظن أبو نصر-حد القياس يلزم عنها ألن اللزوم هو أحد املقدمات، ولذلك ال يدخل حتت
فما قاله أبو نصر من أنه يدخل حتت . القياس الشرطي أحد ما يوضع القياس احلملي يتولد عن املقدمتني، وهو يف

القياس   اللزوم ليس بصحيح، ألن اللزوم ليس هو جزءا منمقدمتني إحدامها املقدم والثاين حد القياس لكونه من
. ألن اللزوم هو فعل القياس ولو كان القياس الشرطي قياسا، لكان يوجد قياس من مقدمة واحدة. وإمنا هو تابع

يقوله يف ذلك أبو نصر وال على ما يتشكك يف ذلك عليه  فهكذا ينبغي أن يفهم هذا املوضع من أرسطو، ال على ما
 الذي أرشدنا إليه يظهر ما يقوله أرسطو يف هذا األمر ظهورا بينا، ألنه قد تبني من وباجلملة فباالستقراء.  سيناابن

وحمال . ذا النحو من البيان  إمنا علمناها- مثل وجود النفس وغريها-قولنا أن كثريا من األشياء املعلومة بأنفسها
وكذلك املقاييس اليت نسميها . بنفسه واهول بالطبع لى املعلومأن يكون طريق واحد بعينه يستعمل يف الوقوف ع

  هي مقاييس محلية يف احلقيقة أخرجت-املؤتلفة من مقدمتني شرطيتني يشركان حبد أوسط  وهي-املقاييس االقترانية

 .وقد بينا ذلك يف غري هذا املوضع. خمرج الشرط

 وذلك أن ماعدا. األول وأا تنحل إىل الكلية منها على ما سلفإمنا يتم بالشكل  فقد تبني أن مجيع أجناس املقاييس

 على ما -باملقاييس الكلية اليت فيه احلملية يتم باحلملية، واحلملية تتم بالشكل األول، واجلزئية اليت يف الشكل األول
 .تبني
   

كيف ما  مقدمة كليةكانت يف كميتها و" كيف ما" واجب أن يكون يف كل قياس منتج مقدمة موجبة  وبني أنه
هنالك قياس، وإما أن يكون على غري  وذلك أنه إذا مل يكن هنالك مقدمة كلية فإما أن ال يكون. كانت يف كيفيتها

مثال ذلك إن كان املطلوب هل اللذة باملوسيقى خري، فإن ما  .املطلوب، وإما تكون املقدمة بنفسها هي املطلوب
 مث أن كان غريه فإنه ال خيلو من.  خيلو من أن يكون املطلوب نفسه أو غريهاملطلوب ال ميكن أن يؤخذ يف بيان هذا

 وهي أن بعض -تكون جزئية  أو-  وهي أن اللذة خري-ثالثة أحوال، إما أن تكون املقدمة املأخوذة يف ذلك مهملة



 مل تأمن أن - وهو أن اللذة خري-املقدمة مهملة فإن أخذت.  وهي أن كل لذة خري- أو تكون كلية-اللذات خري
.  وهو أن اللذة املوسيقية خري-غري اللذة املوسيقية، فال يتضمن املطلوب تكون هذه املهملة تصدق من اللذات على

دائما، فغري  وذلك إن أنتجت أمثال هذه. صرحنا أيضا فيها بالسور اجلزئي، فقلنا بعض اللذات خري وكذلك إن
املهملة تنتج عن ذلك أن لذة العلم  وكذلك. صادقا على لذة العلم مثل أن يكون قولنا بعض اللذات خري-املطلوب

فال بد يف القياس النتج . املطلوب نفسه فهو بني أنه ليس يكون قياس وأما إن أخذنا. خري، إال أنه ليس هي املطلوب
هي  خرىاألصغر نطويا حتت األوسط انطواء اجلزءئي يف الكلي حىت تكون نسبة إحدامها إىل األ أن يكون الطرف

ومن هنا تبني أنه واجب أن .والثالث نسبة اجلزء إىل الكل، وذلك بالفعل يف الشكل األول وبالقوة يف الشكل الثاين
. ألا إن كانت سالبة مل تنطو حتتها، وال وجدت فيها هذه النسبة تكون املقدمة املنطوية حتت املقدمة الكلية موجبة،

والثالث  ي يتضمن هذه النسبة موجودابالفعل يف الشكل األول ويف الثايناملقول على الكل الذ ولذلك كان معىن
 .بالقوة

موجبة، وأن النتيجة الكلية إمنا تبني عن  فقد تبني من هذا القول أن كل قياس فواجب أن تكون فيه مقدمة كلية
 وقد تبني -األول والثاين وذلك يف الشكل -عن مقدمتني إحدامها جزئية مقدمات كلية، وأن النتيجة اجلزئية قد تبني

إال عن  وإذا كان ذلك كذلك فالنتيجة الكلية ال تبني ضرورة.  وذلك يف الشكل الثالث-كليتني عن مقدمتني
 .الكليتني وعن الكلية واجلزئية  أعين عن-وأما النتائج اجلزئية فقد تبني عن الصنفني مجيعا. مقدمتني كليتني

 أعين أنه إن كانت -إحدامها شبيهة يف جهتها وكيفيتها بالنتيجة  املقدمتني أووهو بني أيضا أنه واجب أن تكون كلتا
املقاييس   وذلك يف-ممكنة أو مطلقة، فإنه إما أن تكون كلتا املقدمتني بتلك اجلهة أو إحدامها النتيجة ضرورية أو

 .الكل اليت تنتج نتيجة واحدة، وهي املنتجة مبا يتضمن من معىن املقول على

أيضا مىت يكون ناقصا ومىت يكون تاما،   أيضا مما قيل مىت يكون قياس منتج ومىت يكون غري منتج، واملنتجوهو بني
 .احلدود فيه مرتبه أحد تلك األحناح الثالثة اليت وصفنا وأنه مىت كان القياس محلي فبالضرورة أن تكون

 ال أكثر، إن مل تكن النتيجة الواحدة بعينهافإا تكون بثالثة حدود ال أقل من ذلك و وهو بني أيضا أن كل نتيجة

تبني مبقاييس كثرية كل  وذلك يكون على ضربني، أحدمها أن تكون النتيجة الواحدة بعينها.تبني مبقاييس كثرية
أن ذلك ممكن بنحوين، أحدمها مثل أن تبني نتيجة ه  ولتعلم.  أعين مفردا وبذاته-واحد منها كان يف إنتاج النتيجة

 ومبقدميت ج د على حدة، أو مبقدميت اَ ب على حدة ومبقدميت اَ ك على حدة أو ب لَ دميت اَ ب على حدةمثال مبق

مقدمات أخر إما كالمها وإما  والضرب الثاين أن تكون املقدمتان املنتجتان للنتيجة املفروضة نتائج عن. على حدة
ب ويكون مقدميت د ه ومقدمة ب منتجة مبقدميت و ز، أو  ومثال ذلك أن تكون نتيجة ه منتجة مبقدميت اَ . إحدامها

اجلهة  فعلى. مبقدميت د ه وتكون مقدمة ب مبينة باالستقراء أو بينة بنفسها من أول األمر تكون مقدمة اَ منتجة
ة ألا يف هذا كثرية والنتائج كثري وعلى هذه اجلهة تكون املقاييس. األوىل تكون املقاييسي كثرية والنتيجة واحدة
. و اَ و ب اللذان مها مقدمتان نتيجة ه، ونتيجتا مقدميت د ه و ز و املثال ثالثة، وهي ه اليت هي النتيجة األخرية،

واحدة عن اكثر  مل تكن مقاييس كثرية لنتيجة واحدة وإمنا هو قياس واحد، فإنه ال ميكن أن تكون نتيجة فأما مىت
 .مقدمتني  تبني هاهنا أنه ال يكون قياس عن أقل منمن حدود ثالثة، ألنه قد



   
مثال منتجة عن   مثل أن نرتل أن ه-أنه يكون عن قياس واحد نتيجة واحدة من أربع مقدمات وستة حدود فلنرتل

د ومقدميت ج قياس أن تكون نسبة  وألنه قد تبني أنه إن كان مزمعا أن يكون.مقدميت اَ ب عن مقدميت اَ ب
كانت نسبة إحدامها إىل األخرى نسبة اجلزء إىل الكل، فإنه يكون  فإن. ا إىل األخرى نسبة اجلزء إىل الكلإحدامه

املفروضة،  فإن كانت عنهما نتيجة، فال ختلو من ثالثة أحوال إما أن يكون عنهما نتيجة ه .عنهما ضرورة نتيجة
مث يف كل واحد من هذه األحوال . هذين ا آخر غريوإما أن تكون النتيجة إحدى مقدميت ج د، وإما أن تكون شيئ

ال ختلو أيضا مقدمتا ج من أن تكون نسبة إحدامها إىل األخرى نسبة الكل إىل اجلزء أو ال  الثالثة ملقدميت اَ ب د
 أن تكون مث هذه النتيجة أيضا ال ختلو من تلك الثالثة األحوال إما. فتحدث عنهما ضرورة نتيجة فإن كانت. تكون

فإن كانت . النتيجة شيئا آخر غري هذين نتيجة ه املطلوبة، وإما أن تكون النتيجة إحدى مقدميت اَ ب، وإما أن تكون
نتيجة ه نتيجة ما بأن تكون نسبة إحدامها إىل  النتيجة احلادثة عن مقدميت اَ ب د املطلوبة وكانت عن مقدميت ج

تكون  تلك النتيجة هي نتيجة ه أو هي إحدى مقدميت اَ ب فإنهالكل إىل اجلزء فإنه إن كانت  األخرى نسبة
د غري نتيجة ه وغري إحدى  وإن كانت نتيجة مقدميت ج. قياسات كثرية على نتيجة واحدة، وذلك شيء غري ممتنع

يت ج وأما إن مل تكن نسبة مقدم. غري متصل بعضها ببعض مقدميت اَ ب فإنه تكون مقاييس كثرية على مطالب كثرية
 الكل إىل اجلزء، فإنه ليس يكون هلا غناء يف نتيجة ه إال أن تؤخذ على جهة االستقراء د إحدامها إىل األخرى نسبة

هلا املقدمات اليت ليست  لتصحيح مقدميت القياس أو لستر النتيجة وإخفائها أو لغري ذلك من األشياء اليت تؤخذ
 .اجلدل ة من على ما تبني يف الثامن- ضرورية يف اإلنتاج

مقدميت اَ ب غري اله وغري إحدى مقدميت  فهذا ما يلزم مىت فرضنا أن نتيجة مقدميت اَ ب هي ه وأما إن كانت نتيجة
مقدميت ج د أما نتيجة ه وإما إحدى مقدميت اَ ب، وإما شيئا آخر غري هذين،  ج، فإنه أيضا ال خيلو أن تكون نتيجة

إحدى مقدميت ج د  فإن كانت نتيجة مقدميت اَ ب غري اله وغري.  غري منتجة أصالأن تكون مقدمتا ج د وإما
ليس يكون قياس على مطلوب واحد فضال على  وكانت نتيجة مقدميت ج د غري اله وغري إحدى مقدميت اَ ب فإنه

مقاييس كثرية على مطالب مقدميت ج د هي اله فإنه أيضا تكون  وإن كانت نتيجة. املطلوب وتكون مقاييس كثرية
 مقدميت ج د إحدى مقدميت اَ ب، فإنه تكون أيضا مقاييس كثرية على مطلوب واحد إال وإن كانت نتيجة. كثرية

مقدميت اَ ب مع أن نتيجة  وإن كانت مقدمتا ج د غري منتجة فإنه ال يكون له غناء يف نتيجة. أنه غري مطلوب
اَ ب إحدى مقدميت ج د فإن مقدميت ج د ال ختلو  أما إن كانت نتيجة مقدميتو. مقدميت اَ ب هي غري املطلوب

 أن تكون منتجة له، وإما إلحدى مقدميت اَ ب، وإما لشيء آخر غريها فإن كانت من تلك الثالثة األحوال إما أيضا

وأن كانت نتيجتهما . تنعمم نتيجتهما ه فإنه تكون مقاييس كثرية على املطلوب الواحد، وقد تبني أن ذلك غري
 أعين - وإن كانت نتيجتهما. قياس على املطلوب إحدى مقدميت اَ ب فإنه يكون البيان دورا، وال يكون هنالك

د وغري إحدى-مقدميت ج فإنه تكون أيضا مقاييس كثرية على مطلوب واحد، إال أنه غري   غري اله ،مقدميت اَ ب
ويكون باطال، ويكون  د غري منتجة أصال، فإنه ليس يكون هلا غناء يف اإلنتاجوأما أن كانت مقدمتا ج  .املطلوب

 .هنالك قياس واحد لكن على غري املطلوب



 الوجوه اليت ميكن أن يتصور ا أن مطلوبا واحدا يبني عن قياس واحد مركب من أكثر من فقد تبني أن مجيع

من ثالثة حدود، وذلك ما  بني مطلب واحد هو مركب من أكثروذا بعينه يبني أنه ال ميكن أن ي. مقدمتني مستحيلة
أكثر من ثالثة حدود وكانت الثالثة احلدود هي  وإذ تبني أن كل قياس بسيط فإنه ال يكون من. قصدنا بيانه

فكل قياس . وقد كان تبني أنه ال يكون ب أقل. من مقدمتني وثالثة حدود مقدمتان فقط، فكل قياس ال يكون بأكثر
 .بأكثر من ثالثة حدود وال بأقل فال يكونبسيط 

   
منه مقدمة  هذا فهو بني أيضا أن كل قياس بسيط أو مركب من مقاييس بسيطة تام التركيب غري ناقص وإذا تبني

أفراد ألن احلدود أكثر من  من املقدمات الضرورية يف النتيجة األخرية فهو مؤلف من مقدمات أزواج وحدود
مقدماته أزواجا فإنه غري منتج إال أن يكون أخذ فيه   أي قياس كان ذه الصفة ومل تكناملقدمات بواحد، وأنه

حذف منه بعض املقدمات الضرورية، وخاصة هذا القياس أن تكون النتائج فيه  مقدمة ليست ضرورية يف اإلنتاج أو
وهو الذي يصرح  ملوصول،والقياس املركب الذي ذه الصفة يسمى ا. املقدمات، لن عن كل مقدمتني نتيجة نصف

باملقدمات الوسط مرتني، مرة من حيث   جبميع املقدمات الضرورية يف إنتاج املطلوب ويصرح فيه-  كما قلنا-فيه
املقدمات اليت بني املطلوب األول وبني املقدمات األول   وعين بالوسائط-هي نتائج، ومرة من حيث هي مقدمات

  مثل أن نبني أن اَ-يت إليها ينحل القياس املركب، وهي املعروفة بنفسهاالبسائط ال اليت ائتلفت منها األقيسة

مثال ذلك أن يبني مقدمة ج  .موجودة يف ب مبقدميت ج ود وتبني كل واحدة من هاتني املقدمتني مبقدمتني أيضا
وتكون مقدمات ه ك مبقدميت ح ومقدمة د ز األربعة بينة بنفسها، ف مبقدميت ه ك ح تكون مجيع مقدمات هذا ز

 أعين نتائج باإلضافة إىل ما حتتها، مقدمات باإلضافة -هي نتائج ومرة هي مقدمات القياس ما خال هذه األربع مرة
 .ما فوقها إىل

جبميع املقدمات فقط دون النتائج الالزمة   وهو الذي إمنا يصرح فيه إما-وأما القياس املركب الذي يسمى املفصول
ليس يصرح فيه جبميع املقدمات تكون خاصته أن احلدود اليت تزيد   فإنه من جهة أنه-ض املقدماتعنها وإما ببع

املركب  بواحد إال أنه ليس تكون املقدمات أبدا أزواجا واحلدود أفرادا كما كانت يف القياس أبدا على املقدمات
كانت املقدمات أفرادا كانت  دا ومىتاملوصول، بل خاصة هذا أنه مىت كانت املقدمات أزواجا كانت احلدود أفرا

أحدمها على اآلخر بواحد، فمىت كانت املقدمات أفرادا  احلدود أزواجا، ألن هذه هي خاصة األعداد اليت يزيد
 .آخر انعكس األمر، فعادت املقدمات أزواجا واحلدود أفرادا واحلدود أزواجا وزيد هنالك فرد

يف  يه يتصل بعضها ببعض إذ ليس حتول بينها النتائج اليت يصرح االقياس أن املقدمات ف وملا كان يلحق هذا
فمنها ما هلا غناء يف إنتاج  .القياس املوصول بل حتذف هاهنا حذفا، وجب أن حتدث فيه مع كل ثالثة حدود نتيجة

ثة يف هذا وإذا كان هذا هكذا كانت النتائج احلاد. فوائد  وهي النتائج املسماة-املطلوب، ومنها ليس هلا غناء
ومىت زيد حد واحد تزيد نتائج .  أعين مىت كانت احلدود أكثر من أربعة- واملقدمات القياس أكثر كثريا من احلدود

يليه نتيجة، وإمنا جيتمع منه  من احلدود اليت زيد عليها احلد بواحد، ألنه ال جيتمع من احلد املزيد ومن احلد الذي أقل
 وهو أن - احلدود، وسواء كان احلد املزيد يف الطرف األسفل ابع، وهكذا إىل آخرومن احلد الثالث، مث منه ومن الر



-يكون موضوعا للموضوع األول  أو كان - وهو أن يكون حمموال على احملمول األخري-أو يف الطرف األعلى 
ما خال  ائجالوسط، وذلك أنه إذا كان يف الوسط، عمل أيضا مع احلدود اليت فوقه واليت حتته نت أيضا مزيدا يف

 وهي -إذا كانت معنا حدود أربعة مثال ذلك أنه. احلدين اللذين يليانه اللذين أحدمها من فوق واآلخر من أسفل
د ج ونتيجة   فإنه يكون عن هذه احلدود ثالث-حدود اَ ب ،د ونتيجة حلدود اَ ج ،ج نتائج نتيجة حلدود اَ ب
د ج زيد عليها حد واحد فإن. حلدود ب- ونتيجة- حدثت ثالث نتائج-وهو مثال ه ،د ج حلدود   نتيجة حلدود ه

احلادثة عن احلد املزيد أقل من احلدود   فتكون أكثر من احلدود وتكون النتائج-ه ج ب، ونتيجة أيضا حلدود ه د اَ
 .اليت أضيف إليها احلد املزيد بواحد

تلف فيه هذه  ياس املركب املوصول واملفصول، فإنه إذا ملالسبارات ميكن أن يوقف على معرفة نوعي الق فبهذه
املقدمات اليت ليس هلا غناء يف إنتاج  اخلواص ومل تكن هنالك مقدمات زيدت لغرض من األغراض اليت تزاد فيها

وما وجدت فيه خواص املوصول . أصال ال موصول وال مفصول املطلوب، فهو بني أن القول ليس بقياس مركب
 .املفصول فهو مفصول وما وجدت فيه خواصفهو موصول، 

  فصل

   
بعينها ويف كم  النتائج اليت تكون عن املقاييس عندنا معلومة ويف كم من شكل تكون النتيجة الواحدة وألن ضروب

النتائج واملطلوبات يكون وجود  من صنف يف ذلك الشكل تكون، قد يظهر لنا من ذلك أي ضرب من ضروب
القياس عليه أسهل، ألنه من البني أن الضرب   ضرب من ضروب النتائج يكون وجودالقياس عليه أصعب وأي

أصنافا من أصناف الشكل الواحد بعينه أسهل من اليت تتبني عن مقاييس  الذي يتبني عن مقاييس أكثر أشكاال وأكثر
 .أصنافا أقل أشكاال وأقل

وأما السالب الكلي فقد . صنف واحد منه وذلك يف. فأما املوجب الكلي فقد تبني أنه ال يبني إال يف الشكل األول
.  ويبني يف األول يف صنف واحد فقط ويف الثاين يف صنفني اثنني-الثاين  يف األول ويف-تبني أيضا أنه يبني يف شكلني

 واحد منه، اجلزئي فقد تبني أيضا أنه ينتج يف الشكل األول والثالث، أما يف الشكل األول ففي صنف وأما املوجب

يف األشكال كلها، أما يف األول ففي  وكذلك تبني أن السالب اجلزئي ينتج. وأما يف الثالث ففي ثالثة أصناف منه
وإذا كان هذا كله كما وصفنا فظاهر . الثالث ففي ثالثة أصناف صنف واحد، وأما يف الثاين ففي صنفني، وأما يف

 واحد، وأنه أسهلها كلها إبطاال إذ كان يبطل بإثباتاملوجب الكلي إذ كان يثبت بطريق  أن أعسرها إثباتا هو

. يثبت بالسالب الكلي والسالب اجلزئي أسهلها إثباتا، إذ كان يثبت بأكثرها طرقا وأيضا فإنه. السالب اجلزئي

.  وهو الكلي- وبثبوت مضاده- وهو اجلزئي-نقيضه وباجلملة فإبطال الكلي أسهل من إثباته، إذ كان يبطل بثبوت

شكلني إال أن إبطاله أسهل من إثباته، وذلك أنه يبطل بإثبات اجلزئي  ب الكلي يثبت يف شكلني ويبطل يفوالسال
من إبطاهلا،  وأما املطلوبات اجلزئية فإثباا أسهل.  وهو إنتاجه نفسه-املوجب ويثبت جبهة واحدة املوجب والكلي

كثرية ومن جهة إثبات الكلي الذي   أصنافوذلك أا تثبت من جهتها أنفسها وهي تتبني بأشكال كثرية ويف



ولذلك كان أعسرها إبطاال هو السالب اجلزئي، إذ كان إمنا  .يشتمل عليها وتبطل من جهة الكلي املناقض هلا فقط
 .املوجب الكلي  وهو-يبطل بأعسرها إثباتا

ق أكثر من الطرق اليت يتبني اجلزئي يتبني بطر وباجلملة فإثبات املوجب أعسر من إثبات السالب، وذلك أن السالب
يتبني بطرق أكثر من اليت يتبني ا املوجب الكلي وألن إثبات السلب هو  ا املوجب اجلزئي وكذلك السالب الكلي

واإلبطال  وأما إذا أخذ اإلثبات. فعلى هذه اجلهة قد يصح أن يقال إن اإلبطال أسهل من اإلثبات إبطال الوجود،
 .ل الكلي أسهل من إثباته و اجلزئي بالعكسللكلي واجلزئي، كان إبطا

يكون، وكيف ينبغي  تبني مما قيل كيف يكون ترتيب احلدود يف املقاييس، ومن كم من حد ومن كم من مقدمة فقد
وما يبني منها يف أشكال قليلة وما يبني  أن تكون نسبة املقدمات بعضها إىل بعض، وأي مطلوب يبني يف أي شكل،

 .األول من هذه املقالة وهنا انقضى الفصل. ةمنها يف أشكال كثري

  الفصل الثاين

 كيف يستنبط القياس

تقصد معرفته وبأي سبيل تأخذ مقدمات كل  وقد ينبغي أن تعلم كيف يستنبط القياس على كل مطلوب: قال
 أن نكون ا بالقياس فقط، بل وأن تكون عندنا قوانني نقدر ا على فإنه ليس ينبغي لنا أن نكون عاملني. قياس

والثاين معرفة  وذلك يتم مبعرفة صنفني من القوانني، أحدمها معرفة القوانني اليت ا يستنبط القياس، .عاملني للقياس
 .القوانني اليت ا تستخرج مقدمات القياس

   
 وحيمل عليها الطبيعي األشياء املوجودة منها ما ال حيمل على شيء البتة إال بالعرض وعلى غري ارى فنقول إن

قد نقول إن زيدا هذا هو إنسان وهو  فإنا.  مثل زيد وعمرو وخالد-غريها، وهي أشخاص اجلواهر احملسوسة
ومنها ما حيمل .  مثل أن نقول إن هذا األبيض هو زيد-بالعوض حيوان، فنحمل عليه غريه وال حنمله على غريه إال

مثال . ألنواع على األشخاص، ومحل األجناس على األنواعشيء، وهذه هي مثل محلنا ا عليها شيء وحتمل هي على
ومنها صنف . بنفسه وهذان الصنفان بني وجودمها. محل احليوان على اإلنسان ومحل اإلنسان على زيد وعمرو ذلك

على ارى الطبيعي، وسنبني وجود هذا  ثالث وهي األشياء اليت حتمل على شيء وال حيمل عليها شيء أصال وذلك
هنالك يبني أن األشياء احملمولة بعضها على بعض تنتهي باجلملة إىل  من احملموالت يف كتاب الربهان، فإنالصنف 

األشياء  وإذا تقرر هذا وكان بينا أن أكثر الفحص والطلب إمنا هو يف. حيمل عليه حممول أصال حممول أخري ليس
بني أن كل مطلوب يكون يف هذا   فهو-يها شيء أعين اليت حتمل على شيء وحيمل عل-املتوسطة بني هذين الطرفني

 .منهما على شيء وحيمل عليه شيء اجلنس أن احملمول فيه واملوضوع يلحقه أنه حيمل كل واحد

اجلملة إىل مقدمات كل مطلوب يكون داخال يف هذا اجلنس من  وإذا تقرر هذا أيضا فالسبيل اليت ا نصل يف
- أعين املتوسطة-املوجودات نقسم أوال املطلوب إىل حديه الذين مها احملمول واملوضوع، إذ كل تكون بأن  



-مث ننظر يف األشياء اليت توجد لكل واحد من هذين احلدين. ينقسم إىل هذين احلدين مطلوب أعين األشياء اليت  
واألجناس والفصول واخلواص واألعراض  توجب حملمول املطلوب واليت توجب ملوضوعه، وتلك هي احلدود

 أعين األشياء اليت يوجب هلا -كل واحد من جزئي املطلوب  ويف األشياء أيضا اليت يوجد هلا-قة للشيءالالح
 ويف األشياء أيضا اليت تسلب عن كل واحد من هذين احلدين، -يوجب هلا حمموله موضوع املطلوب واألشياء اليت

 .أا تنعكس نت السوالب قد تبنيبأعياا األشياء اليت يسلب عنها كل واحد من هذين احلدين غذ كا وهي

احلدين أو لكليهما وأي هي أجناس وأي  وينبغي عندما نفعل هذا أن منيز أي من هذه احملموالت هي حدود ألحد
منيز أيضا أي من هذه هو حد باحلقيقة أو جنس أو خاصة أو  هي خواص وأي هي أعراض الحقة وكذلك ينبغي أن

شهور أو جنس أو خاصة أو عرض، لنستعمل من ذلك الالئق بصناعة الرأي امل عرض وأي منها هو حد حبسب
استعمل يف  من ذلك باحلقيقة استعمل يف صناعة الربهان، وما كان من ذلك حبسب الرأي املشهور صناعة، فما كان

 .لوجود املطلوب وباجلملة فكلما أكثرنا من اكتساب أنواع املقدمات كان أسرع. صناعة اجلدل
   

 ال اللواحق -منهما  وهي احملمولة على كل واحد- يؤخذ من اللواحق إال اللواحق العامة لكال احلدينال وينبغي أن
كان املطلوب هل اإلنسان كذا، فإنه ليس ينبغي  مثال ذلك أنه إن.  وهي اجلزئية، أعين احملمولة على بعضها-اخلاصة

 كما -ه ال يكون قياس إال من املقدمات الكليةهو الحق لكل إنسان ألن أن خنتار ما هو الحق إلنسان ما، بل ما
يبني من   وليس- على ما تبني-ينبغي أن تؤخذ املقدمات مهملة، ألن املهملة قوا قوة اجلزئية وكذلك ال. تبني

يلحقها كل واحد من احلدين األشياء  وكذلك ينبغي أن خنتار من األشياء اليت. أمرها هل هي كلية أم ليست بكلية
والسور أبدا إمنا جيب أن يقرن مبوضوع املقدمة . ال بعضه ثال ذلك أن خنتار ما يلحقه اإلنسان كلهم. الكلية

  على ما تبني يف الكتاب-إذا قرن مبحموهلا كان إما مستحيال وإما غري نافع يف القياس املستنبطة ال مبحموهلا، ألنه

فرق يف هذا املوضوع بني  حقه حماطا بأمر كلي فالوإذا كان أحد احلدين من املطلوب الذي نلتمس أخذ ال. املتقدم
 وقد - مثل احلي-أنه إذا التمسنا لواحق اإلنسان مثال ذلك. أن نلتمس الحقه نفسه أو الحق ذلك الكلي احمليط به

يف هذا املوضع فرق بني أن جند الحقا من لواحق اإلنسان أو الحقا من لواحق  علمنا أن احلي حميط باإلنسان، مل يكن
احلدين وكان احلد  وكذلك أيضا مىت التمسنا الحق أحد. كل ما حلق احمليط باإلنسان فقد يلحق اإلنسان حلي، ألنا

نشتغل بتصحيح أن ما هو الحق لذلك احلد  الذي التمس الحقه حميطا مبوضوعات ما، فليس ينبغي أيضا هاهنا أن
وإمنا ينبغي أن نصحح أن .  ملا حييط به ذلك الشيءالشيء فهو الحق فهو الحق ملوضوعه، إذ كان معلوما أن ما حلق

بني  مثال ذلك أنه إذا كان احلي الحقا لإلنساين وحميطا به، فهو. الحقه حميط بذلك املوضوع ذلك احلد الذي أخذ
. به اإلنسان أو ليس حييط به أنه الحق لكل ما حييط به اإلنسان، وإمنا الذي ينبغي أن نصحح أن هذا الشيء حييط

كان املطلوب يف املمكن األكثري أخذنا من اللواحق  فإن. بغي أن خنتار من هذه اللواحق املناسبة للمطلوبوين
 املطالب اليت تكون يف املمكنة األكثرية إمنا تكون من مقدمات أكثرية، كما أن قياس املمكنة األكثرية، ألن قياس

 .ات ضروريةاملطالب اليت تكون يف املادة الضرورية إمنا تكون من مقدم

 .القوانني اليت ا يلتمس اكتساب املقدمات يف كل قياس نقصد عمله فهذه هي



القياس  وذلك أن كل مطلوب يلتمس.  أعين صورته فهي على ما أقوله-اليت ا يلتمس القياس نفسه وأما القوانني
 .جزئيا عليه فإما أن يكون موجبا كليا أو سالبا كليا أو موجبا جزئيا أو سالبا

فإن . موضوعات حممولة وحمموالت موضوعة فإن كان املطلوب موجبا كليا وأردنا إنتاجه، فإنه ينبغي أن ننظر يف
بعض حمموالت موضوعه فبالضرورة ما يكون احملمول منه يف كل  ألفينا بعض موضوعات احملمول يف هي بأعياا

 إذ كان املوجب الكلي إمنا ينتج يف هذا هذا الوضع بعينه هو وضع الشكل األول، وذلك بني من أن. املوضوع
باملؤلف وجند  ومثال ذلك أن يكون مطلوبنا هل كل جزء من أجزاء العامل حمدث، فنجد العامل موصوفا .الشكل

مؤلف وكل مؤلف حمدث، فكل جزء من  كل جزء من أجزاء العامل: املؤلف موضوعا باحلدث، فيأتلف القياس هكذا
 .أجزاء العامل حمدث

 فإن ألفينا. جزئية من مقدمات كلية، فإن ذلك ميكننا بأن نأخذ موضوعات احلدين معا دنا أن ننتج موجبةفإن أر

وذلك بني . لبعض املوضوع شيئا واحدا بعينه موضوعا لكليهما، فبالضرورة ما جيب أن يكون احملمول منه موجودا
ة، فنجد شيئا واحدا موضوعا هلذين أزلي مثال ذلك أن يكون مطلوبنا هل حركة ما. من وضع الشكل الثالث

اجلرم السماوي متحرك واجلرم السماوي أزيل ينتج بعض : هكذا  وهو اجلرم السماوي فيأتلف القياس-احلدين
ذلك يف الشكل األول مىت ألفينا أحد موضوعات احملمول هو بعينه أحد احملموالت على  وقد يتفق. املتحرك أزيل

 .موضوع املطلوب بعض
   

وفيما ال ميكن أن  أن ننتج سالبا كليا فإن ذلك يتفق بأحد وجهني إما أن ننظر يف لواحق موضوع املطلوب نافإن أرد
بعينه املوضوع الذي ال ميكن أن يوضع  يكون موضوعا حملمول املطلوب فإن ألفينا الحق موضوع املطلوب هو

. أن يوجد يف شيء من موضوع املطلوباملطلوب ليس ميكن  للمحمول، أنتج لنا ذلك يف الشكل األول أن حممول

النفس غري مائتة، فنجد املتحرك من تلقائه الحقا من لواحق موضوع هذا  مثال ذلك أن يكون مطلوبنا هل
نفس  كل:  فيأتلف القياس هكذا-بعينه املوضوع الذي ال ميكن أن يوجد فيه حممول هذا املطلوب  وهو-املطلوب

والوجه الثاين أن ننظر يف  . ذاته مائت، ينتج عن ذلك أن كل نفس غري مائتةمتحركة من ذاا وال شيء متحرك من
املوضوع أنتج لنا عن ذلك يف الشكل الثاين أن احملمول  لواحق احلد احملمول، فإن ألفينا فيها ما هو مسلوب عن

جد املوجود ذلك أن يكون مطلوبنا هل اخلالء أحد املوجودات الطبيعية، فن مثال. مسلوب عن مجيع املوضوع
واملوجودات  اخلالء ليس مبحسوس: للموجودات الطبيعية ومسلوبا عن اخلالء فيأتلف القياس هكذا احملسوس موجبا

 .الطبيعية الطبيعية حمسوسة، النتيجة فاخلالء ليس واحدا من املوجودات

طلوب ينتج يف األشكال تبني أن هذا امل فإن أردنا أن ننتج سالبة جزئية فإن ذلك يتفق على وجوه ثالثة، إذ قد
وفيما ال ميكن أن يكون يف احملمول، فإن كان بعض اللواحق هو بعينه ما  أحدها أن ننظر يف لواحق املوضوع. الثالثة

ذلك أن يكون  مثال. يكون يف احملمول فإنه ينتج يف الشكل الثاين أن احملمول ليس يف بعض املوضوع ال ميكن أن
فعلها جوهرها واملائت ليس فعله  ائتة، فنجد بعض األنفس يلحقها أن يكونمطلوبنا هل بعض األنفس غري م

األنفس فعله جوهره وكل مائت ليس فعله جوهره، فريجع  بعض: جوهره، فيأتلف القياس يف الشكل الثاين هكذا



أن نأخذ فينتج فيه أن بعض األنفس غري مائتة وقد يبني ذلك يف الشكل الثالث ب إىل الشكل األول بعكس السالبة
بعينه، أنتج لنا  فإن وجدنا من هذه شيئا هو واحد. موضوع املطلوب واألشياء اليت يسلب عنها احملمول موضوعات

الشكل األول بأن جند لواحق املوضوع  وقد يتفق هذا يف. يف الشكل الثالث أن احملمول مسلوب عن بعض املوضوع
 .نه ينتج هذا املطلوب مبقدمات كلية يف الشكل الثالث فقطأ هي بعينها ما ال ميكن أن يوجد فيها احملمول، إال

هو  وينبغي أن خنتار من اللواحق للطرفني واملوضوعات هلا ما. أن نتخري املقدمات الكلية وقد كانت الوصية هاهنا
نها إذ القياس مما هو أقل عموما م أكثر عموما وأكثر كلية، ألنه إذا وجد القياس من أمثال هذه املقدمات فقد وجد

عموما فقد ميكن أن يوجد مما هو أقل عموما وقد مبكن أن ال  هو منطو فيها، وإذا مل يوجد القياس مما هو أكثر
وجدنا القياس على أن اإلنسان مركب من األضداد من جهة أنه متغذ فقد وجدنا القياس  مثال ذلك أنه إذا. يوجد
يف املتغذي  تغذي ومنطويا فيه، ومىت وجدنا األضدادذلك من جهة أنه حساس إذ كان احلساس أخص من امل على

يف اإلنسان، فإذن مىت وجدنا  فقد وجدناه يف احلساس، ومىت وجدنا املتغذي يف احلساس فقد وجدنا املتغذي
وإن مل جند القياس على ذلك من جهة أنه . بتوسط احلساس األضداد يف اإلنسان بتوسط املتغذي فقد وجدناها فيه

 .على ذلك من جهة أنه حساس وقد ميكن أن ال جند ن أن جند القياسمتغذ فقد ميك

 وأنه ال يكون - على ما تبني من أمر القياس-أن يكون مبقدمتني وثالثة حدود وهو بني أن هذا النظر ليس يتجاوز
 .يف اشكال الثالثة اليت ذكرت ومن هذه يف املنتجة منها قياس إال

 مثل - املقدمات وأخذ اللواحق واملوضوعات ما يأتلف منه شكل غري منتجيف اكتساب ولذلك ما ينبغي أن يتجنب
موجبتان يف الشكل الثاين  ليس ينبغي أن نأخذ الالحق للطرفني إذا كانا أمرا واحدا بعينه ألنه يكون من ذلك أنه

. ال ينتج من سالبتنيمسلوب عن الطرفني، ألنه قد تبني أنه  وكذلك ال ينبغي أن نأخذ ما هو. وقد تبني أنه غري منتج

املطلوب وما يسلب عن موضوع املطلوب شيئا واحدا فليس ينبغي أن نأخذه ألنه  وكذلك إذا كان موضوع حممول
 .املقدمة الصغرى سالبة يف الشكل األول، وقد تبني أن ذلك غري منتج تكون

   
 -محل أو وضع  إىل احلدين نسبة أعين إذا نسب- أنه إمنا يكون قياس إذا أخذ شيء واحد مكررا مرتني وهو بني

يكون قياس يوجب أن أحد الطرفني  وهو احلد األوسط، وأنه إن كان احلد األوسط شيئني مل يكن قياس إذ ال
قياس إذا أخذ شيئان للطرفني خمتلفان كاألضداد وباجلملة  وأما ما يظن أنه قد يكون. موجود لآلخر أو مسلوب عنه
احد، فإن ذلك راجع إىل أن قوة ذلك قوة أخذ شيء واحد موجب ألحدمها و ما ال ميكن أن جيتمعا يف شيء

قبل أن  مثال ذلك إن بني مبني أن اللذة ليست بغاية إنسانية من.اآلخر،ولوال ذلك مل يكن منتجا ومسلوب عن
تج أوال أن اللذة إنسانية من جهة أنه ين اللذة شر والغاية اإلنسانية خري، فإنه إمنا ينتج من هذا أن اللذة ليست بغاية

هذه النتيجة أن الغاية اإلنسانية خري، أنتج له أن اللذة ليست بغاية  فإذا أضاف إىل. ليست خبري من جهة أا شر
فمن اعتقد  .أمثال هذه املقاييس هي أقيسة مركبة من أكثر من شكل واحد، ال أا قياس رابع بسيط فإذن. إنسانية

ومن اعتقد ذلك مل يعرف ما هو القياس  رتلة من اعتقد فيما هو مركب أنه بسيط،يف مثل هذا أنه قياس واحد فهو مب
 .يعرف القياس بإطالق البسيط، ومن مل يعرف ما هو القياس البسيط مل



 وهي ثالثة -اليت تنسب إىل كل واحد من احلدين  أعين باألشياء-وأقيسة اخللف إمنا تكون ذا النحو من النظر
أشياء حتمل عليه، وإما أشياء تسلب عنه إما على جهة احلمل وإما على جهة  توضع له، وإماكما قلنا، إما أشياء 

أن  وذلك ظاهر من أن كل مطلوب يبني بقياس محلي ميكن. ذلك غري خمتلف يف السلب على ما قيل الوضع إذ كان
أن يبني بتلك احلدود  يبني بتلك احلدود بأعياا بقياس اخللف، وكذلك كل مطلوب يبني بقياس اخللف فيمكن

يف كل اَ وغري موجودة يف شيء من ه، وأردنا أن  مثال ذلك أنه إذا كان عندنا أن ب موجودة. بأعياا بقياس محلي
موجودة يف شيء من ه بطريق اخللف، قلنا أن اَ غري موجودة لشيء من ه، وإال فلتكن  نبني اتني املقدمتني أن اَ غري

ه، وقد كانت غري   كان معنا أن ب موجودة يف كل اَ، فينتج لنا أن ب موجودة يف بعضموجودة ببعضها وقد اَ
طريق احلمل، قلنا إن اَ غري موجودة يف  وإن أردنا أن ننتج ذلك عن. موجودة يف شيء من ه، هذا خلف ال ميكن

غري موجودة يف شيء من ه ألن ب ،وموجودة يف كل اَ شيء من ه. 

- يف مجيع املطالب، وذلك أن كال القياسنيوكذلك يبني األمر  إمنا يكتسبان بأخذ -أعين اجلزمي والسائق إىل احملال 
وإمنا الفرق بينهما أن القياس السائق إىل احملال . وبأخذ شيء واحد يكرر فيهما لواحق الطرفني أو مبوضوعاا،

والقياس احلملي يأتلف  .املقدمة احلق الثانيةمن مقدمتني، إحدامها املقدمة احلق واألخرى كذب، فينتج نقيض  يأتلف
فإن . االعتراف مبقدمتني، وذلك يكون بالطرق اليت وصفنا فال بد يف كل قياس منهما من. من املقدمتني احلق ال غري

وسيبني ذلك أكثر . وإن أخذ نقيض املطلوب وأضيف إليه أحدمها كان قياس خلف اكتفى ما كان القياس محليا،
هذا النحو من  وكذلك املقاييس الشرطية مضطرة إىل. أنواع املقاييس احلملية الواقعة يف قياس اخللف إذا تبينت

 وهو الذي تبني به إما صحة -محلي النظر، إذ قد تبني أنه ال يبني مطلوب بقياس شرطي دون أن يقترن به قياس
 . مادة ضرورية أو يف مادة ممكنةيبني كل مطلوب كان يف فهذا النحو من النظر.املستثىن وإما صحة االتصال

ذه السهيل ميكن أن يستخرج كل قياس، بل وأنه ليس ميكن أن يستخرج قياس بغري  وهو بني أيضا أنه ليس فقط
األشكال الثالثة إمنا تكون  السبيل، ألنه قد تبني أن كل قياس إمنا يكون بواحد من األشكال الثالثة وأن هذه هذه

فإذن ليس ميكن أن يوجد قياس إال من النظر يف هذه . الطرفني من األمور احملمولة على الطرفني أو املوضوعة على
بني  فإن كان أيضا بينا أن كل قياس إمنا يكون من النظر يف هذه األشياء، فهو. واملوضوعة  أعين الالحقة-األشياء

 .حدود  يكون بواحد من األشكال الثالثة ومن مقدمتني وثالثةمن ذلك أن كل قياس إمنا
   

تعليم كان حقيقيا  الطريق يف اكتساب املقدمات واملقاييس على املطلوبات هو عام يف مجيع الصنائع ويف كل وهذا
ق نافع وبني أن هذا الطري. املشهور مشهورة أو مشهورا، ألنه تؤخذ اللواحق واملوضوعات يف احلقيقي حقيقية ويف

املطالب، وإال كنا جدرا مىت مل تكن عندنا هذا الطريق أن نقصد يف  لنا معرفته يف اكتساب املقدمات يف مجيع
 اتفق إىل أي شيء اتفق من املقدمات وإىل مقدمات واحدة بعينها يف املطلوبات املوجبة استنباط أي مطلوب

 -أنواع املطالب األربعة ض لنا أن نروم استنباط مجيعوليس هذا فقط، بل وكان ميكن أن يعر. واملطلوبات السالبة

وأما مىت كان . واحد من مقدمات واحدة بأعياا  بطريق-أعين اإلجياب الكلي والسالب الكلي واملوجب اجلزئي
 .مطلوب من أشياء حمدودة معروفة قليلة العدد عندنا هذا الطريق كان قصدنا يف مطلوب



خنتار يف كل مطلوب املقدمات اخلاصة باجلنس الذي فيه ذلك املطلوب املناسبة  ق أنوينبغي إذا استعملنا هذا الطري
علميا اخترنا األشياء  أنه إن كان املطلوب عمليا أن خنتار املقدمات املناسبة لألمور اإلرادية، وإن كان  مثل-له

ولذلك ما حيتاج يف معرفة . ةالصناعة النظري املناسبة لألمور النظرية اخلاصة بذلك اجلنس الذي تنظر فيه تلك
 -مثال ذلك أنه حيتاج يف علم النجوم.  إىل التجربة- به املناسبة له  أعين اخلاصة-املقدمات األوائل يف كل جنس

-أعين علم اهليئة الكواكب  ولذلك ملا علمت بالتجربة والرصد حركات. إىل التجربة املوقفة على حركات النجوم 
صناعة ويف كل علم احلاجة فيه إىل  وكذلك األمر يف كل. اهني على معرفة أفالكهااملتحرية، أمكن أن توجد الرب

األوائل واملقدمات املوجودة يف ذلك اجلنس، أمكننا بسهولة أن  فإنه إذا اكتسبنا بالتجربة مجيع. التجربة ضرورية
 .ميكن ن يف ذلك اجلنس مما الاألشياء املطلوبة يف ذلك اجلنس وأن نعرف ما ميكن أن يربه جند الرباهني على مجيع

على االستقصاء واخلصوص جبنس  وأما القول. فقد قلنا على العموم كيف ينبغي أن نكتسب املقاييس واملقدمات
 .اجلدل جنس من أجناس املطالب فسيقال فيه يف كتاب

قدمات اليت تكون من يعني يف اكتساب امل وأما طريق القسمة فأنه جزء صغري من هذا النحو من النظر، ألنه قد: قال
القسمة كأا قياس ضعيف ال قياس حقيقي، ألن الذي يقيس  والسبب يف أنه جزء صغري كون. الفصول الالحقة

 ينبغي أن يربهن بالقياس وينتج فيها أبدا شيئا خارجا عن املقدمات غري منطو فيها، بطريق القسمة يضع فيها ما

 .وذلك خبالف ما عليه األمر يف القياس

القسمة أنه قياس تربهن به حدود األشياء كان غلطهم يف طريق القسمة يف  والقدماء ملا كانوا يظنون بطريق: قال
ميكن أن  فإذن مل يعلموا ما. يف ظنهم أن احلد يربهن، والثاين يف ظنهم أن طريق القسمة قياس موضعني، أحدمها

وإمنا كانت القسمة . املقاييس اليت ذكرناها  فإمنا تبني ذهيربهن مما ال ميكن أن يربهن، وال علموا أن ما تبني بالقياس
 الذي -يف القياس يكون أبدا أخص من الطرف األول، والطرف األول ليست قياسا يف احلقيقة ألن احلد األوسط

 أعين أن احلد األوسط أعم من الطرف األعظم الذي - منه، ويف القسمة األمر بالعكس  أعم-هو حممول املطلوب
معلوما عندنا مبقدمتني  مثال ذلك إذا كان عندنا جمهوال أن اإلنسان مائت أو غري مائت وكان. مول املطلوبحم هو

مائت أو غري مائت، وأردنا أن نبني من هاتني املقدمتني أن  إحدامها أن اإلنسان حيوان واملقدمة الثانية أن احليوان إما
  و هو أنه حيوان-  ليحصل لنا من ذلك حده-د هذين املتقابلني أعين أح- وإما غري مائت اإلنسان إما حيوان مائت

 الذي -أحدمها على التحصيل اإلنسان حيوان واحليوان إما مائت أو غري مائت، ال أنه:  فألفنا القول هكذا-مائت
 - القياسفإذن احلد األوسط يف هذا. من األقيسة املذكورة  إال أن كان بينا بنفسه أو معلوما بقياس-كان مطلوبا لنا

وكذلك إن كان معلوما عندنا أن اإلنسان .  الذي هو املائت أوغري املائت-املطلوب  أعم من-الذي هو احليوان
هذين، مل نستفد  مائت وأن املائت منه ذو رجلني ومنه ذو أرجل كثرية وأردنا أن نعرف أي هو اإلنسان من حيوان

 مثل -الوجوه، ال يف مطلوب مطلق ليست قياسا بوجه منفإذن القسمة . ذلك عن طريق القسمة بوجه من الوجوه
- وال يف مطلوب مقيد- أن الشيء موجود أو غري موجود مثل أن يطلب هو الشيء عرض أو جنس أو خاصة أو  

 . ولكنها نافعة يف القياس-حد
   



 واعمن أي شيء تكتسب املقاييس وكيف تكتسب وإىل أي شيء ينبغي أن نقصد يف كل نوع من أن فقد قيل

 .املطالب

  الفصل الثالث

 رد املقاييس املستعملة يف الكتب إىل هذه األشكال

 ذلك أن نقول كيف تكون لنا قدرة على رد املقاييس املستعملة يف الكتب واملخاطبات إىل وقد بقي علينا بعد: قال

الذي ذكرناه، ألن هذا  هذه األشكال وحتليلها إليها، إذ كانت ليست تستعمل يف الكتب واملخاطبات على الطريق
ألنه إذا عرفنا أنواع املقاييس وكانت لنا قدرة على  هو األمر الثالث الذي بقي علينا أن ننظر فيه من أمر املقاييس

يقع منها يف الكالم واملخاطبة إىل األشكال اليت ذكرناها فقد مت لنا غرضنا األول  عملها وقدرة على أن نرد مجيع ما
أن نزداد يقينا مبا قيل من  أنه يعرض لنا عندما نتكلم يف حل املقاييس إىل األشكال اليت ذكرنامعرفة القياس مع  من

إذا وجدنا مجيع املقاييس املستعملة يف الكتب واملخاطبات  أن كل قياس إمنا يكون بواحد من األشكال املتقدمة ألنه
وهذا هو .  هي اسطقسات مجيع املقاييسلنا بضرب من االستقراء أن هذه األشكال ترجع إىل هذه األشكال حصل

. جهاته  أعين أن يوجد حقا من كل وجه يتأمل منه ومتفقا من كل جهة من-الذي يقوم عليه الربهان شأن الشيء

 .جلهة  يعين أنه تشهد منه جهة-فإن احلق كما يقول أرسطو شاهد لنفسه ومتفق من كل جهة

املقدمتني يف ذلك القول القياسي،  إىل هذه األشكال أن يروم وجودفأول ما ينبغي أن يفعله من يريد حل املقاييس 
مث من . إىل أعظم أجزائه أسهل من قسمته إىل أصغر أجزائه فإن املقدمتني هي أعظم أجزاء القياس، وقسمة الشيء

 ما هي املقدمة الكربى وأي هي الصغرى، وذلك بني من طريف املطلوب، وهل صرح بعد ذلك فينبغي أن يعلم أميا
فأي هي  وإن كان صرح بواحدة وسكت عن واحدة. ذلك الكالم القياسي أم إمنا صرح بواحدة منهما معا يف

املتلو واملقروء أن يصرحوا  فإنه كثريا ما يعرض يف الكالم. املسكوت عنها احملذوفة، هل الكربى أو الصغرى
ثريا أيضا ما يضعون يف القياس من مقدمات وك. الكربى بالكربى وحيذفوا الصغرى أو يصرحوا بالصغرى وحيذفوا

وال يف إبطاهلا، وذلك إما لإليضاح وإما لإلقناع وأما لغري ذلك من الوجوه اليت  ليست نافعة ال يف إثبات النتيجة
أو نقص منه  فينبغي لذلك أن نفحص هل أخذ يف ذلك القول القياسي مقدمة زائدة. يف الثامنة من اجلدل عددت

ائتلف القياس، ألنه مىت مل جند املقدمتني  نرفض الزائد ونضع الناقص حىت جند املقدمتني اللتني منهمامقدمة ضرورية ل
ومن الكالم القياسي ما تسهل معرفة ما فيه من الزيادة . األشكال املتقدمة مل ميكن أن نرد القول القياسي إىل أحد

بقياس، إذ ليس   وليس- أنه يلزم عنه شيء باضطرار من جهة-ومنه ما يعسر، ومنه ما يظن أنه قياس ما والنقصان،
عن مقدمتني نسبة إحدامها إىل األخرى  كل ما يلزم عن شيء باضطرار فهو الزم لزوما قياسيا بل ما لزم باضطرار

ناقص ويعسر معرفة ما نقص منه قول من قدم إلنتاج أن أجزاء  فمثال ما هو. نسبة الكل إىل اجلزء فهو قياس
 اجلوهر ليس يبطل اجلوهر وببطالن أجزاء اجلوهر يبطل اجلوهر، فإن هذه النتيجة هي أن ببطالن غرياجلوهر جوهر 

 وهذه املقدمة هي -جوهر  وهي أن ما يبطل اجلوهر ببطالنه فهو- الزمة عن هذا القول لكن تنقصه املقدمة الكربى



 وذلك أنه إذا -ليس يبطل اجلوهر ببطالنهجبوهر ف  وهو أن ما ليس- الزمة من املقدمة اليت صرح ا يف هذا القول
 وهو أن ما يبطل اجلوهر ببطالنه فهو جوهر، فإذا أضفنا إىل هذه -نقيضها صحت لنا هذه املقدمة صح لنا عكس

وقد .جوهر  أنتج لنا يف الشكل األول أن أجزاء اجلوهر-أن أجزاء اجلوهر يبطل ببطالنه اجلوهر  وهو-الصغرى
ببطالا يبطل اجلوهر وهو غري جوهر فال   مثل أن يقال أجزاء اجلوهر-إىل غري هذا الشكلميكن أن حنل هذا القول 

أن أجزاء اجلوهر ليست غري جوهر مث يضاف إىل هذا وما ليس هو غري  يبطل ببطالنه اجلوهر فينتج يف الشكل الثاين
 قولنا - ومعرفة ذلك مهمل-ومثال ما نقص منه بعض املقدمات. أن أجزاء اجلوهر جوهر جوهر فهو جوهر فينتج

اإلنسان موجودا  كان اإلنسان موجودا فاحلي موجود وإن كان احلي موجودا فاجلوهر موجود، فإن كان إن
 .جوهر فاجلوهر موجود، وذلك أنه نقص من هذا وكل إنسان حي وكل حي

   
شيئا قد لزم عن شيء   وجدنافإذن مىت. الغلط يف هذا هو أن يظن مبا لزم باضطرار أنه الزم لزوما قياسيا وسبب

فإذا وجدنا مقدميت القياس ذا الفعل فينبغي أن . معا فليس ينبغي أن نتومهه قياسا تاما إال إذا وجدنا فيه املقدمتني
 الثالثة احلدود ومنيز احلد األوسط الذي هو احلد املشترك للحدين اللذين مها طرفا نقسم املقدمتني أيضا إىل

األصغر وموضوعا لألكرب أو  فإن ألفينا احلد األوسط حمموال على.  يف كل قياس من حد أوسطاملطلوب، فإنه البد
فإن كان احلد األوسط حمموال يف أحدمها مسلوبا . األول حمموال على األصغر مسلوبا عن األكرب، فإنه يكون الشكل

ن احلد األوسط موضوعا للطرفني وإن كا. جهة الوضع فإنه يكون الشكل الثاين عن اآلخر على جهة احلمل ال على
ألنه . الثالث طريق اإلجياب أو ألحدمها على طريق اإلجياب وللثاين على طريق السلب، فإنه يكون الشكل إما على

على ارى الطبيعي يف احلمل، وسواء  قد تربهن أنه ليس هاهنا نسبة رابعة للحد األوسط إىل الطرفني والطرفان
والثانية جزئية، ما مل تقع اجلزئية كربى يف الشكل األول والثاين، فإن  كانت إحدامها كليةكانت املقدمتان كلية أو 

 .وضعه يف ذلك واحد احلد األوسط

مكرر مرتني أن ذلك القول ليس بقياس، ألنه إذا  وإذا كان هذا هكذا فهو بني أن أي قول مل يوجد فيه شيء واحد
وألنه . حد أوسط، وإذا مل يكن هنالك حد أوسط فليس هنالك قياسفيه  مل يوجد فيه حد واحد مكرر مرتني فليس

  ومنها ما- وهو للكلى املوجب-يبني كل مطلوب يف كل شكل وأن منها ما يبني يف شكل واحد قد تبني أنه ليس

 - وهو السالب اجلزئي- األشكال  ومنها ما يبني يف الثالثة- وهو السالب الكلي واملوجب اجلزئي-يبني يف شكلني

فكل ما كان من املطلوبات . أتفق لكن يف الشكل اخلاص به فهو بني أنه ليس ينبغي أن نلتمس املطلوب يف أي شكل
 وكل ما كان إمنا. فإمنا يعرف الشكل الذي به تبني بوضع احلد األوسط فيه من الطرفني يتبني بأكثر من شكل واحد

وما . احلد األوسط طلوب نفسه كما تعرفه من وضعتبني يف شكل خمصوص فقد يعرف الشكل الذي يبني به من امل
فيه الوضع الذي يكون يف ذلك الشكلني فهذه  كان منها يتبني يف شكلني فإنا نلتمس فيه أن جند وضع احلد األوسط

 .الذي به أنتج املطلوب يف القول القياسي املكتوب أو املتلو هي اليت منها ميكن أن نقف على شكل القياس

 كثرية الغلط واخلدعة بأن نظن عند حتليل القول فيما ليس بقياس أنه قياس وعكس ذلك راراقد يعرض لنا م

مهملة فإن شكل  أحدها إذا ظننا أن املقدمات كلية وليست يف احلقيقة كلية، يعرض إذا أخذت. ألسباب شىت



د، فيظن أنه يلزم عن ذلك كائن وال فاس مثل أن نأخذ أن اإلنسان حيوان وأن احليوان غري. القياس يغلطنا يف ذلك
 وأما - وهو أن اإلنسان حيوان- واملقدمة الصغرى صادقة بالكل .أن اإلنسان غري كائن وال فاسد، وذلك كذب

 وإمنا يصدق ذلك - وذلك أنه ليس كل حيوان هو غري كائن وال فاسد-باجلزء ال بالكل الكربى فإمنا هي صادقة
 .حد من أشخاص احليواناحليوان الكلي املعقول ال على كل وا على

من قبل فساد نسبة احلدود بعضها إىل بعض يف الوضع حىت نظن فيما هو قياس أنه  وقد يعرض الكذب واخلدعة
كل إنسان قابل  مثال ذلك أن يقول قائل إن. بقياس، وذلك بأن تؤخذ على اجلهة اليت هي ا غري صادقة ليس

وسبب ذلك أن . الصحة وذلك كذب ان يل سيمكن أن يقبلللمرض واملرض ليس ميكن أن يقبل الصحة، فاإلنس
ينبغي، وذلك أنه أخذ بدل موضوع الصحة واملرض والصحة  احلدود يف هذه املقدمات مل تؤخذ يف احلمل على ما

 ولذلك إذا غرينا ذلك فقلنا -قولنا صحيح صحة وبدل قولنا مريض مرض  أعين أنه أخذ بدل-واملرض نفسه
 .يصح  وهو أن اإلنسان ميكن أن- ن مريضا واملريض ميكن أن يصح، أنتج لنا أمرا صادقايكو اإلنسان ميكن أن

   
بدل القابل  فإنه إذا أخذت األحوال وامللكات. يتحفظ ذا يف أمثال هذه املقدمات فلن يكون قياس فمىت مل

قائل اإلنسان ميكن أن يقبل قد يقول  للملكات، ليس قياسا يف الشكل األول فقط بل وال يف الثالثة األشكال ألنه
 وهو أن -تأليف يف الشكل الثاين غري منتج إذ كان ينتج كذبا وهذا. الصحة واملرض ليس ميكن أن يقبل الصحة

وذلك أن . وكذلك ميكن أن ال يوجد هلذا التأليف نتيجة يف الشكل الثالث. املرض اإلنسان ليس ميكن أن يقبل
. الشكل الثالث يف شيء واحد وليس يوجد أحدمها يف الثاين، وهذا تأليفوالصحة والعلم واجلهل يوجدان  املرض

أنه أخذ بدل املوضوع للملكات واألحوال  والسبب يف ذلك. فلذلك يظن هلذه العلة أن األشكال الثالثة غري منتجة
ال، وحينئذ أمثال هذه املقدمات أن نأخذ القابل للحال مع احل ولذلك كان واجبا يف.األحوال أنفسها وامللكات

 .حمموال نصريه حدا موضوعا

نطلبها أبدا من حيث يدل عليها أسم مفرد،  واحلدود اليت ينحل إليها القياس وخباصة احلد األوسط فليس ينبغي أن
ولذلك قد يعسر أن نرد أمثال . إذا كان ذلك احلد ليس أسم مفرد ألن كثريا ما يدل عليها بقول مركب وخباصة

قولنا  مثال ذلك. شكال املتقدمة، ويغلط فس ذلك فيظن أنه قد يكون قياس من غري حد أوسطاأل هذه األقاويل إىل
فلذلك ما ينبغي أن ال يطلب احلد  .إمنا صار املثلث زواياه مساوية لقائمتني ألن اخلارجية منه مساوية للداخلتني

 .ظا مفرداقوال وأحيانا يكون لف األوسط يف كل قياس وال لفظا مفردا، بل أحيانا يكون

إذا محل بعضها على بعض إما على جهة السلب وإما على  وأيضا ليس جيب أن نطلب للحدود املوجودة يف القياس
 مثل أنه إذا أخذنا أن الطرف األكرب موجود يف األوسط واألوسط يف األخري، -احلمل جهة اإلجياب نسبة واحدة من

األول يف األخري  ل صفة لألوسط واألوسط صفة لألخري وأنيل ينبغي أن يفهم من ذلك يف كل موضع أن األو فإنه
على أنه صفة وموصوف، بل إمنا ينبغي  وكذلك مىت سلبنا حدا عن حد فليس ينبغي أن يفهم منه سلبه. أيضا صفة

نوجب شيئا لشيء أو نسلب شيئا عن شيء أو أكثر من حنو  أن يفهم من ذلك واحدا من أحناء النسب اليت ا
مثال ذلك أنه يصدق قولنا لألضداد علم واحد . أكثر من حنو واحد من أحناء النسب ن كان يوجد منهاواحد منها إ



األول صفة  وقد يتفق أن يكون الطرف. األضداد علمها واحد وليس يصدق قولنا األضداد علم واحد وقولنا
وقد . النتيجة أن العلم للفاضلللفاضل و مثال قولنا احلكمة علم واحلكمة. لألوسط وال يكون األوسط صفة للثالث

لألخري واألول غري صفة لألوسط مثل أنه وضعنا يف كل ضد   أعين أن يكون احلد األوسط صفة-يكون عكس هذا
وقد يتفق أن ال يكون األول صفة لألوسط وال األوسط . تكون إن يف اخلري علما علما واخلري ضد فإن النتيجة

وعلى . واخلري جنس مثال ذلك أن يف اخلري علما والعلم له جنس،. النتيجةيكون األول صفة لألخري، وهي  لألخري
يدل على أن هذا هو غري هذا، بل أحيانا  فإنه ليس مىت سلب شيء عن شيء. هذا ينبغي أن يفهم األمر يف السلب

للحركة مثال ذلك أنه يصدق قولنا ليس . ذلك من ضروب النسب على أن هذا ليس هلذا أو ليس يف هذا وما أشبه
. ليست هي حركة، وكذلك نقول الكون ليس له كون وال نقول الكون ليس كونا حركة وال يصدق قولنا احلركة

 .إىل هذا أن اللذة كون، أنتج أنه ليس للذة كون ال أن اللذة ليست كونا فإذا أضفنا

 - يريد بالرفع-مفردة ا تؤخذأما احلدود املوضوعة فينبغي أن تؤخذ باجلهة اليت : باجلملة وبالقول الكلي وقال

فينبغي أن تؤخذ على النحو الذي تكون به صادقة سواء  وأما املقدمات. ألنه ذه اجلهة يستدل على املقدمات منها
 .مرفوعة مثل قولنا العشرة ضعف اخلمسة، والثوب من كتان فغري. كانت مرفوعة أو غري مرفوعة

 فينبغي أن يؤخذ. ة وال مطلقة،بل قد تكون مركبة كما تكون مقيدةليست تكون أبدا مفرد واحلدود املوجبة للشيء

احملمولة على جهة  كل على النحو الذي هو به صادق من تركيب أو إفراد أو إطالق أو تقييد، وكذلك احلدود
 .السلب

   
 مع احلد األكرب ال احلدود اليت تكرر يف املقدمات يف بعض املواضع ثالث مرات فينبغي أن تكرر مع احلد فأما

هو حمسوس فاإلنسان يتلف من جهة ما هو  مثال ذلك قولنا اإلنسان حمسوس واحملسوس يتلف من جهة ما. األوسط
حمسوس مع احلد األوسط فقلنا اإلنسان حمسوس من جهة ما هو  حمسوس، فإنه إن كررنا قولنا من جهة ما هو

 ن جهة أنه خري فالعدل يعلم من جهة أنه خري، فإنقولنا العدل خري واخلري يعلم م وكذلك. حمسوس كان ذلك كذبا

حيتاج إىل هذا التكرير ألن  وإمنا. وضعناه مع احلد األوسط فقلنا العدل خري من جهة أنه خري كان كذبا وغري مفهوم
 .ومل يشترط من جهة ما هو حمسوس كان كذبا به تكون املقدمة صادقة، ألنه مىت قلنا إن اإلنسان يتلف

الذي نتيجته مطلقة مثل وضعها يف القياس الذي تنتجه مقيدة  ع احلدود يف مقدمات القياسوليس وض: قال
 ذلك أنه إذا بني مبني أن اخلري معلوم وأنه معلوم ما بواسطة أنه موجود، فينبغي أن مثال. ومشترط فيها شرط ما

بيان ذلك أنه موجود على  ق أخذ يفيبني أنه معلوم ما بأن يأخذ يف بيان ذلك أنه موجود ما، ال موجود على اإلطال
 - أي خيصه-معلوم كانت النتيجة أن اخلري معلوم ما وذلك أنه مىت قلنا اخلري موجود ما وذلك املوجود. اإلطالق

ومىت قلنا إن اخلري موجود واملوجود معلوم فإمنا ينتج لنا . الذات اخلاصية بالشيء وذلك أن ما املشددة إمنا تدل على
 .م من جهة أنه موجود ال من جهة ما خيصهاخلري معلو أن

 احلدود إذا كانت غري واضحة بأمساء أوضح منها، وكذلك يبدل القول املركب بالقول وينبغي أن تبدل األمساء يف

بقول مركب له اسم  املركب الذي هو أوضح منه إذا كان يدل عليه بقول مركب، وإذا كان احلد الذي يدل عليه



إذا كان ال فرق بني قولنا إن املتوهم ليس  مثال ذلك أنه. مكان ذلك القول ألنه أسهل وأخصفينبغي أن نأخذ امسه 
هو مظنونا، فينبغي أن يستعمل يف القياس قولنا املتوهم ليس هو مظنونا  جنسه املظنون وبني قولنا إن املتوهم ليس

 .املتوهم ليس جنسه املظنون بدل قولنا

 أعين أن ال يزاد يف -املقدمات على النحو الذي يكون يف النتيجة ون العبارة يفوباجلملة فينبغي أن يتحفظ بأن تك
 وذلك أنه إن كانت النتيجة أن. يف املقدمات وال ينقص منها حرف قد أخذ يف املقدمات النتيجة حرف ليس يؤخذ

وإن كانت النتيجة . والالمباأللف  اللذة هي اخلري فينبغي أن يؤخذ اخلري يف املقدمات اليت تنتج هذه النتيجة معرفا
يف املقدمات على هذا النحو، ألن بونا كثريا بني قولنا اللذة  أن اللذة هي خري بغري تعريف، فينبغي أن يؤخذ اخلري

اللذة  وذلك أن القول األول يدل على أن اللذة من اخلري، والقول الثاين يدل على أن. اخلري خري وقولنا اللذة هي
 .وحدها هي اخلري

وذلك أنه فرق كبري بني أن . فيها باملقول على الكل ا أخذت احلدود حممولة بعضها على بعض فينبغي أن يتحفظوإذ
توجد فيه الباء توجد األلف يف كله وبني أن نقول إن األلف توجد يف كل ما  نقول يف املقدمة الكربى أن الذي

يف كل اجليم، أنتج لنا   كل ما فيه الباء أن الباء موجودةفإنه إذا أضفنا إىل قولنا إن األلف توجد يف. الباء توجد فيه
أن الذي يوجد فيه الباء توجد األلف يف كله أن الباء  بالضرورة أن اَ موجودة يف كل اجليم وأما مىت أضفنا إىل قولنا

لشيء الذي ذلك أن تكون األلف موجودة يف كل اجليم إذا كان الشرط إمنا هو أن ا توجد يف كل اجليم، مل يلزم عم
فليس يلزم عن ذلك  .فيه الباء توجد األلف يف كله، فقد يكون ذلك الشيء بعض ما توجد فيه الباء ال كله توجد

البعض الذي يتصف بالباء وال توجد فيه  أن تكون األلف موجودة يف كل اجليم، إذ قد ميكن أن تكون اجليم من
 كبري بني أن نقول إن اَ مسلوبة عن كل الشيء الذي فرق  أعين أنه- وكذلك مىت كانت الكربى سالبة. األلف

كل  فهو بني أنه إذا أخذ يف احلدود أن اَ مقولة على. أن اَ مسلوبة عن كل ما فيه الباء توجد فيه الباء وبني أن نقول
وإن . ماَ مقولة على كل اجلي الشيء الذي تقال عليه الباء وأن الباء مقولة على كل اجليم، أنه ليس يلزم أن تكون

 .تكون األلف مقولة على كل اجليم أخذ أن األلف مقولة على كل ما يقال عليه الباء، لزم أن
   

. بقول مستحيل  أي نأيت يف ذلك- ينبغي أن يتوهم أنا حنيل يف قولنا إن األلف هي ب والباء هي اجليم وليس: قال

بيانه، وإمنا نأخذها بدل املواد كما يأخذ  لوبفإنا لسنا نستعمل هذه احلروف على أا الشيء املشار إليه املط
يقصد الربهان عليه ولذلك قد يضع املهندس أن هذا اخلط طول مقدار  املهندس اخلط الذي يرمسه بدل اخلط الذي

ولذلك وإن كانت األلف املكتوبة ليست هي . طول ال عرض له، وليس كذلك يف احلس قدم وأن هذا اخلط هو
اجليم موضوعة للباء  لف، فلسنا نريد بقولنا إنه مىت مل تكن مقولة على كل ما هو ب وكانتوال الباء هي األ الباء

يكن شيء نسبته إىل آخر كنسبة الكل إىل اجلزء  إال أنه إذا مل. أنه ليس يلزم أن تكون األلف مقولة على اجليم
 أخذنا بدل األمثلة الداخلة حتت هذا لكن. اجلزء فإنه ال يكون عن ذلك قياس وآخر نسبته إىل هذا كنسبة الكل إىل

 .احلروف ألنه أسهل يف التعليم إذ كان إعطاء املثال ضروريا يف التعليم القول

الشرطي ألن  النحو من النظر ميكننا أن حنل املقاييس وليس ينبغي أن نطلب على هذا النحو حل القياس فبهذا: قال



جهة الوضع واالصطالح بني  ط ألن ذلك إمنا يكون علىليس ميكن أن حيل القياس الذي تبني على جهة الشر
كانت توجد قوة واحدة غري قابلة لألضداد فإنه   مثل أنه إن وضع واضع على جهة االصطالح أنه إن-املتكلمني

توجد قوة واحدة غري قابلة لألضداد فيلزم عنه أن ال يكون لألضداد  ليس يكون لألضداد علم واحد مث تبني أنه
  وهو قولنا أنه ليس لألضداد-ميكن أن حيل من هذا القول ليس هو ما وضع على جهة الشرط فالذي. علم واحد

قولنا أنه توجد قوة   وهو-  لكن الذي ميكن أن حيل هو الشيء الذي يبني على جهة القياس احلملي- علم واحد
أضداد واملرض والصحة املرض والصحة   وهو قولنا- ألنه قد كان على ذلك قياس-واحدة غري قابلة لألضداد

أن ليس كل األضداد قوا واحدة، ألنه لو وجد ذلك  ليست قوما واحدة فيجب عن ذلك يف الشكل الثالث
وكذلك . كان ذلك ألن القياس الشرطي إمنا يتبني فيه املستثىن بقياس محلي وإمنا. لوجد الشيء صحيحا مريضا معا

تبني أنه مركب  الذي يسوق إىل احملال، ال القياس الشرطي، ألنه قدليس حيل منه إال القياس احلملي  قياس اخللف
 .من النوعني من القياس

   
استعمل يف بيان  بني أن ما كان من املطالب يبني يف أكثر من شكل واحد انه قد ميكن أن حيل القول الذي وهو أيضا

ناف القياسات اليت يف الشكل الثاين أص والقانون يف ذلك أن ما كان من. ذلك املطلوب إىل أكثر من شكل واحد
مثل مشاركة الصنف األول والثاين من الشكل الثاين -املطالب والثالث اليت تشارك األول يف بيان بعض أنواع

 األول يف إنتاج السالب الكلي، ومثل مشاركة األصناف اليت تنتج اجلزئي السالب يف للصنف الثاين من الشكل

األصناف يف الشكل الثاين   فما كان من هذه-ينتج السالب اجلزئي يف الشكل األولالشكل الثاين والثالث للذي 
واحد فقد ميكن ما يكون منه يف الشكل الثاين  والثالث مما يبني إنتاجه بالعكس سواء كان بعكسني أو بعكس

وأما ما تبني إنتاجه من . ذلك يف األول فقد ميكن أن يرد إىل الثاين والثالث والثالث أن يرد إىل األول وما كان من
القول إىل الشكل  األصناف يف الشكل الثاين أو الثالث بطريق اخللف أو االفتراض فإنه ال ميكن رجوع ذلك هذه

فليس ميكن رجوعه إىل الصنف من   مثل الضرب الرابع من الشكل الثاين الذي ينتج السالب اجلزئي-األول
أن ما كان من سالب كلي فيمكن فيه أن حيل القول  لك ما نرىولذ. الشكل األول الذي ينتج السالب اجلزئي

وأما السالب اجلزئي الذي ينتج يف الشكل الثاين ويف الثالث فليس . الشكل األول املنتج له إىل الشكل الثاين وإىل
نتاجها ال يبني إ منه شيء إىل الشكل األول، وال ما كان يف الشكل األول منه يرجع إىل هذين إال يف اليت يرجع

وأما رجوع ما كان يف الشكل الثاين . ذلك فيها وأما اليت يبني إنتاجها باالفتراض يف الشكلني فال ميكن. باالفتراض
- أعين من اليت تنتج السالب-إىل الثالث ورجوع ما كان من ذلك يف الثالث إىل الثاين فإمنا ميكن ذلك يف األصناف  
منهما يرجع   أعين أن كل واحد-ك يكون مىت كانت املقدمة السالبة كليةوذل. فيها عكس املقدمتني معا اليت ميكن

كانت السالبة يف الشكل الثاين جزئية  وأما مىت.  ألن السالبة الكلية تنعكس واملوجبة اجلزئية تنعكس-إىل صاحبه
الث إذا كانت وكذلك اليت يف الشكل الث. انعكست تكون جزئية فإن اجلزئية السالبة ال تنعكس والكلية أيضا إن

 رجوع مقدماا إىل الشكل األول، ألن السالبة الكلية تنعكس واملوجبة تنعكس جزئية السالبة هي الكلية أمكن

الثاين، ألن السالبة اجلزئية ال  وإن كانت السالبة هي اجلزئية فإن القياس ال ينحل إىل الشكل. كانت كلية أو جزئية



 .تنعكس

اليت تشترك يف مطلوب واحد من األجناس الثالثة من أجناس القياس  اف القياساتفقد تبني من هذا القول أي أصن
 .بعضها إىل بعض وأيها ال ميكن ذلك فيها ميكن فيها أن حيل

املعدولة أا والسالبة قضية واحدة بعينها، وذلك أنه يعرض من ذلك  وقد يوقع خدعة يف القياس أن يظن بالقضية
فيه  تج أنه غري منتج، وذلك إذا وقعت القضية املعدولة يف املوضع الذي إذا وقعتيظن باملن إما أن. أحد أمرين

وأما أن يظن . قياس أنه ليس بقياس السالبة مينع القياس أن يكون قياسا وظن باملعدولة أا سالبة فإنه يظن فيما هو
 املعدولة اليت ظن ا أا سالبة يف معدولة، وذلك إذا وقعت املقدمة بالنتيجة املعدولة أا سالبة وهي يف احلقيقة

 .القياس أن يكون منتجا موضع ال مينع
   

منه على معىن  يرفع هذه اخلدعة أن يعلم أن قولنا يف الشيء أنه ال أبيض و أنه ليس بأبيض ليس يدالن والذي
أن نسبة قولنا زيد وذلك . ليس بأبيض واحد، وأنه ليس سالبة قولنا زيد أبيض قولنا زيد ال أبيض بل قولنا زيد

ميكن أن ميشي إىل قولنا زيد ميكن أن ال ميشي، ونسبة قولنا زيد  أبيض إىل قولنا زيد ال أبيض هي نسبة قولنا زيد
 .زيد ليس يوجد أبيض هي نسبة قولنا زيد ميكن أن ميشي إىل قولنا زيد ليس ميكن أن ميشي يوجد أبيض إىل قولنا

فإن . أبيض، زيد ال أبيض  كذلك قولنا زيد- على ما تبني يف الكتاب املتقدم-فكما أن املمكنني قضيتان موجبتان
يكون كل شيء أما أبيض وأما ال أبيض كما جيب  كان قولنا زيد ال أبيض مبرتلة قولنا زيد ليس بأبيض، فيجب أن

ملوجودة ال يصدق وهو بني أن األشياء املعدومة وكثرة من األشياء ا. بأبيض أن يكون كل شيء إما أبيض وإما ليس
كان قولنا زيد  وأيضا لو. بيض وال أا ال بيض، وأما أا بيض أو ليست بيض فيصدق على مجيع األشياء عليها أا

اإلجياب والسلب جيتمعان يف شيء واحد بعينه  هو قادر أن ال ميشي مبرتلة قولنا زيد ليس هو قادر أن ميشي، لكان
ميشي وأن ال ميشي يصدقان معا كذلك كان جيب أن يكون قولنا فيه إنه قادر  ر أنألنه كما أن قولنا يف زيد أنه قاد

بقادر ال جيتمعان  وبني أن قولنا قادر وليس.  أعين لو كان معىن السلب يف ذلك هو معىن العدل-بقادر وإنه ليس
بلتها معا يف شيء واحد، فبأا توجد هي ومقا فالقضية املعدولة تفارق السلب، أما حينا. معا يف شيء واحد بعينه

وأما القضية السالبة واملوجبة فيخصهما أما ال جيتمعان يف . واحد منهما وأما حينا فبأا قد خيلو املوضوع من كل
كاذبني معا إذا  ولذلك كان قولنا يف سقراط أنه عادل وال عادل. وال خيلو من أحدمها شيء من األشياء شيء واحد

 أعين أنه ليس خيلو سقراط من أن -والكذب أنه عادل أو ليس بعادل يقتسمان الصدقكان سقراط ميتا، وقولنا 
قولنا يف زيد إنه يقدر أن ميشي ويقدر أن ال ميشي املتقابالن صادقان  وكذلك. يوصف بواحد منهما كان ميتا أو حيا

 وإذا كانت القضايا. فيه إنه يقدر أن ميشي ليس يقدر أن ميشي أحدمها صادق واآلخر كاذب معا فيه، وقولنا

والسوالب ظهر لبعضها إىل  وإذا قيست القضايا البسيطة واملعدولة املوجبات فيها. املعدولة موجبات فلها سوالب
 . نسبة تقابل ونسبة لزوم-بعض نسبتان

   
 حرف -خبري  وهي قولنا زيد ليس- حرف اَ وبدل سالبتها- وهي قولنا زيد خري-بدل املوجبة البسيطة فلنفرض



 وهي قولنا زيد ليس هو ال -سالبتها  حرف الدال، وبدل- وهي قولنا زيد ال خري-الباء، وبدل املوجبة املعدولة
فكل شيء إما أن يوجد اَ وإما ب، وليس ميكن أن جيتمعا   حرف جيم، ولنضع حتت األلف ج وحتت الباء د-خري

 حال ج مع د، إذ كانت إحدامها أيضا موجبة وكذلك. موجبة والثانية سالبة يف شيء واحد إذا كانت إحدامها
قولنا يف زيد إنه ال  وهو بني أيضا أن كل ما يوجد فيه د فبالضرورة يوجد يف كله ب، ألنه إن كان. سالبة واألخرى

ألنه واجب أن يصدق عليه قولنا إنه خري أو إنه  خري صدقا فواجب أن يكون قولنا فيه إنه ليس خبري أيضا صدقا،
فواجب أن يصدق عليه أنه ليس خبري، فإذن كل ما يوجد فيه د يوجد فيه ب  وإذا كذب عليه أنه خري. ريليس خب

ألنه إذا  وليس ينعكس هذا حىت تكون د موجودة يف كل ما يوجد فيه ب،. لد وموجودة حيث وجدت فب الحقه
وأما حال اَ . د مع ب يف اللزوم ذه حالفه. كان زيد معدوما صدق عليه أنه ليس خبري ومل يصدق عليه أنه ال خري

وليس ينعكس ذلك حىت تكون اَ الحقة جلَ . حيث وجدت  أعين أن ج الحقه لأللف وموجودة-مع ج فبعكس هذا
عليه قولنا إنه خري يصدق عليه إنه ليس ال خري ألنه إما أن يصدق عليه  وموجودة حيث وجدت، ألن ما يصدق

يصدق  وليس ينعكس هذا حىت يكون ما يصدق عليه قولنا إنه ليس ال خري. نه ال خريال خريا أو إ قولنا إنه ليس
بد أن يصدق عليه قولنا إنه ال خري  عليه قولنا إنه خري، فإن زيدا املعدوم يصدق عليه قولنا ليس ال خري إذ كان ال

دمها شيء وال جيتمعان يف واآلخر سالب، وليس خيلو من أح أو إنه ليس ال خري ألن هذين القولني أحدمها موجب
 وهي املوجبة املعدولة -  ويف د- وهي السالبة املعدولة- فبني أنه ليس ميكن يف ج وإذا كان هذا هكذا. شيء واحد

د إذ إحدامها  جيتمعا يف شيء واحد، ألن ما يصدق عليه اَ يصدق عليه ج وما صدق عليه جيم كذب عليه أن
 فقد جيتمعان يف شيء -السالبة البسيطة  وهي- و ب-هي السالبة املعدولة و-وأما جيم. موجبة واألخرى سالبة

فيما توجد ب وإمنا األمر بالعكس واحد، ألنه ليس يلزم وجود د-توجد فيما يوجد فيه د أعين أن ب . 

د مىت  عنا أن متقابلتان، وذلك أنه ملا كنا وض- وهي املوجبة املعدولة-املوجبة البسيطة ود  وهي-وقد يتوهم أن اَ
اآلخر وليس خيلو من أحدمها شيء   أي مىت وجد أحدمها ارتفع-كانت موجودة أن ب موجودة و ب و اَ متقابلتان

و اَ متقابلتان على جهة السلب واإلجياب للزم مىت وجد ب  لكن لو كان د.  فإذن د و اَ ذه الصفة-من األشياء
وقد ميكن مىت . ه كان واجبا أن يصدق على ب د إذ كان كاذبا عليه اَما بني ألن أن يؤخذ د، وذلك كذب وخالف

منعكس وأنه ال  أن ج الزمة لأللف وأن اَ ليس يلزم ج أن يبني من ذلك أن ب الحقة لد وأن ذلك غري وضعنا
 اَ و د أن جيتمعا هكذا فبني أنه ليس ميكن يف ميكن أن جيتمع د و اَ وميكن أن جيتمع ج و ب، وذلك أنه إذا كان هذا

وأما ج . وجدت ب فليس يوجد اَ ألن إحدامها موجبة واألخرى سالبة يف شيء واحد ألن ب حمصورة يف د وحيث
كان كل  وإذا. جيتمعا يف شيء واحد، ألنه ليس اَ حمصورة يف ج فقد توجد ج حيث ال توجد اَ و ب فقد ميكن أن

ميكن أن يبني بربهان آخر أنه مىت كانت  وقد. يوجد ج مرة يف اَ وتارة يف بشيء إما أن يوجد فيه اَ وإما ب فقد 
ال ميكن أن جيتمعا معا وأن ب وج قد ميكن أن جيتمعا وذلك أنه إذا  ج الحقة لأللف أن ب الحقة لد وأن د و اَ

دون  ا منها على ب ديف اَ وكان كل شيء إما أن يصدق عليه د أو ج فواجب أن يكون صادق كانت ج حمصورة
وإذا كانت ج . ب حمصورة يف د فإذن مىت كانت ج حمصورة يف اَ فإن. ج، ألن ج حمصورة يف مقابل ب الذي هو اَ

. ميكن أن جيتمعا يف شيء واحد وأنه ميكن ذلك يف ج و ب حمصورة يف اَ و ب حمصورة يف د فبني أن د و اَ ليس



وكما أنه ليس . الشخصية املعدولة و البسيطة يعرض مثله يف العدمية مع البسيطة وهذا الذي يعرض يف القضايا
البسيطة املوجبة  البسيطة الشخصية املوجبة الشخصية املعدولة املوجبة، كذلك ليس سالبة املوجبة الكلية سالبة

 .الكلية املعدولة
   

(239 ب )  أن -البسيطة  أعين املوجبة-كانت موجودةوقد ميكن أن يغلط يف هذا الترتيب حىت نظن أن اَ مىت 
وكذلك األمر يف . املوجبة البسيطة موجودة السالبة املعدولة موجودة وأنه مىت كانت السالبة املعدولة موجودة أن

 مثل أن يظن فيما هو خري أنه - يعرض مىت غلطنا فظننا أن املعدولة سالبة وذلك إمنا. السالبة البسيطة مع املعدولة
وسالبة   وذلك أنه مىت أخذنا اَ و ب موجبة-ال خري على جهة اإلجياب والسلب ال على جهة العدل  هومقابل ما

وجدت ج ومىت وجدت ج  وأخذنا أيضا اَ ود املعدولة موجبة وسالبة عرض ضرورة أن يكون مىت وجدت اَ
،وجدت ب ومىت وجدت د وجدت د فأما . ب الذي تبنيوذلك خالف الترتي وجدت اَ وكذلك مىت وجدت ب

كيف يعرض ذلك فالنه إذا وضعنا أن اَ و ب يقتسمان الصدق والكذب على مجيع املوجودات ووضعنا أن اَ و د- 

اَ  الصفة لزم ضرورة مىت وجدنا ب أن توجد د ومىت وجدنا د أن توجد ب، ألن اَ و ب و  هي ذه- وهي املعدولة
ب و د ألن اَ و ب   على مجيع املوجودات لزم مىت كذبت اَ أن تصدقو د ملا كانا يقتسمان الصدق والكذب

فإذن مىت وجدت. متقابالن على جهة اإلجياب والسلب وكذلك اَ و د  ،وجدت ب ومىت وجدت د وجدت د ب
هذه األربعة حدود وهذا اللزوم املظنون من. وكذلك يلزم يف اَ مع ج-و د و ب يف  ليس هو- اليت هي اَ و ج 

.  وذلك خالف ما تبني-  أعين أما متالزمان يف الوجود واالرتفاع-االرتفاع الوجود فقط بل يف الوجود و

البسيطة ليست  وإذن تقرر أن املوجبة. هذا الغلط أن ظن باملعدولة أا سالبة تقتسم الصدق والكذب والسبب يف
 .كاملوجبة املعدولة

والعلة . قولنا كل إنسان ال أبيض، بل قولنا ليس كل إنسان أبيض أبيضمثال ذلك أنه ليس سلب قولنا كل إنسان 
ذكرنا، وذلك أن قولنا كل إنسان أبيض وكل إنسان ال أبيض يكذبان معا وليس يوجد  يف ذلك هي العلة اليت

فإذن . بأبيض بالضرورة يف أي شيء كان من األشياء كاحلال يف قولنا كل إنسان أبيض، ليس كل إنسان أحدمها
به أنه وال إنسان واحد أبيض، وذلك أن  القياس الذي ينتج به قولنا كل إنسان ال أبيض هو غري القياس الذي ينتج

وقولنا وال إنسان واحد أبيض . تبني أا ال تنتج إال يف الشكل األول قولنا كل إنسان ال أبيض هي كلية موجبة وقد
تنتج يف   صنف واحد من األول ويف صنفني من الثاين، فهيوهي تنتج يف األول والثاين، وذلك يف هي سالبة كلية

معدولة، فليس ينبغي أن يظن به  وكذلك مىت كانت املقدمة الصغرى يف الشكل األول. ثالثة أصناف من املقاييس
عدولة واملقدمة امل. املقدمتان معدولتني كحاهلا إذا كانتا سالبتني أنه غري منتج كحاهلا إذا كانت سالبة وال مىت كانت

وليس حرف . بأن حرف العدل هو جزء من املقدمة، ولذلك يدخل أيضا عليه حرف السلب متيز من السالبة
 .وموضوعها جزءا من املقدمة، ولذلك حممول املوجبة وموضوعها هو بعينه حممول السالبة السلب

 .وهنا انقضت املعاين اليت تضمنتها هذه املقالة



هللا على حممد وآلهبسم اهللا الرمحن الرحيم صلى ا   

  املقالة الثانية

 الفصل األول

  املقاييس اليت تنتج نتائج كلية

   
املقدمات   وهي-قد بينا يف كم شكل تكون األقاويل القياسية وبأي صنف من أصناف املقدمات تكون وإذ: قال

 وذلك -ياس ومىت ال يكونمنهما ق  وبكم مقدمة تكون وأما إثنتان ومىت يكون- اليت فيها معىن املقول على الكل
 الذي هو ترتيب احلد األوسط بني -من األشكال الثالثة  وقلنا يف كيفية شكل شكل- إذا مل يلف بينهما حد مشترك

 أعين املوجب -من األشكال نلتمسه يف مطلوب مطلوب من املطالب األربعة  وقلنا مع ذلك أي شكل-الطرفني
على   وأخربنا بعد ذلك عن كيفية البحث عن املطلوب-سالب اجلزئيالكلي واملوجب اجلزئي وال الكلي والسالب

قول قياسي إىل القياس  اإلطالق ويف أي صناعة كانت وبأي سبيل نأخذ مقدمات القياس ونعملها وكيف حنل كل
 املقاييس ينتج نتائج كلية ومنها ما ينتج نتائج جزئية فإن الذي تركب منه، فنقول اآلن إنه ملا كانت املقاييس منها ما

نتائج  وأما املقاييس اليت تنتج. يلحقها ويعرض هلا أن تنتج سوى النتيجة األوىل نتائج كثرية اليت تنتج نتائج كلية قد
 وأما اليت تنتج سالبة -األوىل نتائج كثرية جزئية فإن اليت تنتج منها املوجبة اجلزئية قد يعرض هلا أن تنتج مع النتيجة

والسبب يف ذلك أن النتائج الكلية واجلزئية املوجبة تنعكس والسالبة اجلزئية  .نتيجة األوىلجزئية فليس تنتج غري ال
تلك الكلية واجلزئية  والقياس الذي ينتج نتيجة كلية موجبة يعرض له أن ينتج اجلزئية املنطوية حتت. تنعكس ليس

ينتج عكسها والسالبة اجلزئية املنطوية له أن  واليت تنعكس إليها الكلية املوجبة، والذي ينتج سالبة كلية يعرض
وأما الذي ينتج السالبة اجلزئية فليس يعرض له أن . يعرض له أن ينتج عكسها حتتها، والذي ينتج املوجبة اجلزئية

بعينه أن ينتج أكثر من  غريها، إذ كانت غري منعكسة وال حميطة بغريها، فمن هذه اجلهة يعرض للقياس الواحد ينتج
ما ينتجه من جهة أنه يلحق النتيجة األوىل   إال أن الذي ينتج بالذات وأوال هي واحدة، وسائرنتيجة واحدة

يعدد أمثال هذه يف نتائج املقاييس يف املقالة األوىل، وغلط يف ذلك قدماء  ولذلك مل. وبوساطتها فكأا نتائج بالعرض
 .فعددوها املفسرين

واحدة على جهة أخرى، إال أن ذلك يف  احد يعينه نتيجة أكثر منوقد ميكن أن يظن أنه قد يكون عن القياس الو
أحدمها مىت بينا أن حمموال ما يوجد . فإنه يعرض ذلك على وجهني وذلك أما يف الشكل األول. الظن ال يف احلقيقة

 ود يفعندنا أن شيئا ما ملوضوع املطلوب، فقد يظن أنه إذا تبني أن حممول املطلوب موج ملوضوع ما وكان ظاهرا

هل العامل الثالث  مثال ذلك أن يكون املطلوب. موضوعه أنه قد تبني مع ذلك أنه موجود يف موضوع املوضوع
حمدثة، وذلك أنه ظاهر بنفسه أن السماء جزء من أجزاء  حمدث، فإنه إذا تبني لنا أن العامل حمدث تبني لنا أن السماء

وليس ذلك حقيقيا، فإن .  واحد ذه اجلهة أكثر من نتيجة واحدةقد يكون عن قياس فهذا أحد ما يظن به أنه. العامل



العامل والثانية أن مجيع أجزاء  السماء حمدثة يف هذا املثال إمنا أنتج مبقدمتني إحدامها أن السماء جزء من أجزاء قولنا
 ملوضوع مبقدمتني وكان اآلخر أنه مىت بينا أن شيئا ما موجود والوجه. العامل حمدث فيلزم عن ذلك أن السماء حمدثة

األوسط يف مقدمتني منطو حتته موضوع آخر مع موضوع املطلوب، فقد يظن أنه ينتج عن  ظاهرا بنفسه أن احلد
األوسط مع موضوع  نتائج أكثر من واحدة إحداها النتيجة املطلوبة واألخرى اليت موضوعها منطو حتت احلد ذلك

فإنه . العامل حمدث مؤلف والثانية أن املؤلف حمدث ث مبقدمتني إحدامها أنمثال ذلك إن تبني أن العامل حمد. املطلوب
 املقدمتني نتيجتان إحدامها أن العامل حمدث والثانية أن اجلسم حمدث، ألنه ظاهر بنفسه قد يظن أنه ينتج لنا من هاتني

 .الكربى بينة عن قياس انتوأكثر ما يعرض هذا إذا ك. أن اجلسم منطو حتت املؤلف على مثال انطواء العامل حتته

وهذا بعينه يعرض يف الشكل األول الذي . يف الصغرى ومها يف احلقيقة قياسان يشتركان يف املقدمة الكربى ويفترقان
 .الذي ينتج املوجبة الكلية ينتج السوالب الكلية، كما يعرض يف

   
موضوع  من قبل انطواء موضوعها حتتينتج اجلزئية فليس يعرض فيه الصنف من النتائج الذي يكون  وأما الذي

يف مجيع أصناف املقاييس يف هذا  النتيجة لكون النتيجة جزئية ويعرض فيه الصنف الثاين لكون املقدمة الكربى كلية
يف األصناف الكلية منه أن يظن به أنه ينتج نتيجة وما هو  وأما الشكل الثاين فإنه يعرض. الشكل الكلية واجلزئية

 أعين -ويف احلقيقة إمنا هي نتيجة قياس يف الشكل األول. لقرب ذلك يف بادئ الرأي  النتيجةمنطو حتت موضوع
األوسط، ألن  وليس يظن فيه أنه ينتج مع نتيجة ما هو موضوع للحد. الطرف األعظم ملوضوع موضوعه وجود

تاج يف الشكل الثاين كوقوعها شعور اإلن ذلك إن أنتج فإمنا ينتج بترتيب الشكل الثاين والفكرة ال تقع بالطبع على
الطرف األعظم ملا هو موضوع للحد األوسط يف الشكل الثاين  فلذلك يظهر أن وجود.على ذلك يف الشكل األول

مثال ذلك قولنا . أنه ينتج بالقياس األول، خبالف ما هو موضوع ملوضوع النتيجة وليس يظن به. هو بقياس ثان
ليس مبركب  ركب حمدث، فإنه يلزم عن هذا القياس إن اجلسم السماويالسماوي ليس مبحدث واجلسم امل اجلسم

وأما أن يظن أنه يلزم . ظاهرا بنفسه وأن فلك الكواكب الثابتة غري مركب، إذ كان انطواؤه حتت اجلسم السماوي
 مثل أن يكون بينا بنفسه أن -للحد األوسط فيه عن هذا القياس وجود الطرف األعظم ملا هو موضوع

عن ذلك أن األسطقسات ليست مبركبة إال بقياس هو غري القياس   فإنه ليس يلزم-قسات ليست مبحدثةاألسط
وكذلك احلال يف الشكل . السماوي ليس مبركب، وذلك يف احلقيقة ويف بادئ الرأي الذي لزم به أن اجلسم

-الثالث األصغر فقط،   موضوع للطرفأعين أنه ليس يظن به أنه ينتج مع نتيجته إال وجود الطرف األكرب ملا هو 
أا تنتج غري نتيجتها، إذ موضوع  ولذلك ليس يظن باملقاييس اجلزئية منها. ال ملا هو موضوع للحد األوسط

 .املطلوب فيه جزئي

 الفصل الثاين

  يف أنه قد ميكن أن يكون من املقدمات الكاذبة نتيجة صادقة



  ومىت يكون ذلك وكيف

صادقتني وقد تكونان معا كاذبتني وقد تكون إحدامها صادقة  ما القياس قد تكونان معاواملقدمتان اللتان يكون منه
 ورمبا كانت كاذبة باجلزء، وأما - وهي اليت يصدق ضدها-رمبا كانت كاذبة بالكل والكاذبة. واألخرى كاذبة

فليس ميكن أن يكون  الصادقةفأما املقدمتان الصادقتان أو املقدمات . فتكون إما صادقة باضطرار وإما كاذبة النتيجة
عنهما نتيجة صادقة، لكن ليس يعرض ذلك من قبل  وأما املقدمات الكاذبة فقد ميكن أن يكون. عنهما نتيجة كاذبة

 .بعد املقدمات بل ذلك لعلة أخرى ستبني

متني الوجه لنأخذ بدل املقد فأما أنه ال ميكن أن يكون عن مقدمات صادقة نتيجة كاذبة فذلك يبني على هذا
أنه إذا وضعت اَ موجودة أن ب تكون موجودة ألن  الصادقتني اَ ونأخذ بدل النتيجة ب وهو بني من حد القياس

وهو بني أنه إذا وجد املقدم وجد التايل وأنه . الشرطي املتصل و ب مبرتلة التايل الف تكون مبرتلة املقدم يف القياس
إذا وجد التايل فيلزم أن   يوجد املقدم دون وجود التايل، وقد فرض أنهارتفع التايل ارتفع املقدم وإال لزم أن إذا

إن كانت ألف صادقة فباضطرار أن تكون ب  فإذن. يكون التايل موجودا وغري موجود معا، هذا خلف ال ميكن
يس واَ ل. ب غري موجودة و اَ موجودة، وقد تبني استحالة ذلك صادقة ألنه إن كانت غري صادقة عرض أن تكون

 واحدا وإمنا أخذت بدل املقدمتني الصادقتني اليت نسبة إحدامها إىل األخرى كنسبة الكل ينبغي أن يتوهم هنا شيئا

مقولة على كل ج صادقا و ب صادقا أيضا فباضطرار أن  إىل اجلزء، وذلك أنه إذا كان قولنا اَ مقولة على كل ب
الصادق غري صادق، وملا كان ليس يلزم من   عرض أن يكونيكون قولنا اَ مقولة على كل ج صادقا أيضا وإال

 كاذبة، ألن لزوم النتيجة عن - اليت هي النتيجة-كانت اَ كاذبة أن تكون ب ارتفاع املقدم ارتفاع التايل مل يلزم إذا
 -وجبامل وهذا الربهان بعينه هو عام للقياس الذي ينتج السالب أو.  أعين منعكسا-لزوما متكافئا القياس ليس

 .أعين أنه ال ميكن أن يكون فيه من مقدمات صادقة نتيجة كاذبة
   

يعرض ذلك من  كانت املقدمتان يف القياس كذبا فقد ميكن أن يكون عنهما نتيجة صادقة، إال أنه ليس وأما إذا
 الكربى الكلي واجلزئي ولكن مىت أخذت  أعين-أيهما اتفق أن تكون الكاذبة وال بأي نوع اتفق من نوعي الكذب

وأما مىت أخذت كاذبة . الذي هذا شأنه نتيجة صادقة أصال وحدها كاذبة بالكلية، فإنه ليس يكون عن القياس
 .صادقة املقدمتني كاذبة أو أخذت الصغرى كاذبة فقط، فقد ميكن أن تكون عنهما نتيجة باجلزء أو أخذت كلتا

 القول يف الشكل األول

وذلك أنه ليس مينع مانع . يظهر من املواد أا تنتج نتيجة صادقة فأقول إنه. كليةفلتكن أوال املقدمتان كاذبتني بال
-من أن تكون مثال اَ  وتكون اَ - اليت هي الطرف األصغر-  حممولة محل صدق على ج-اليت هي الطرف األعظم 

أخذ أن اَ  افإذ.  الذي هو الطرف األصغر- غري موجودة جلَ- اليت هي احلد األوسط-موجودة لب أيضا غري
 وهي أن اَ حممولة -النتيجة صادقة حممولة على كل ب و ب حممولة على كل ج، كانت املقدمتان كاذبتني وكانت

حيوان فكل إنسان حيوان، فهاتان املقدمتان كاذبتان  مثال ذلك قولنا كل إنسان حجر وكل حجر. على كل ج



ياس الكلي الذي ينتج السالب يف الشكل األول، ألنه قد جيوز بعينه يعرض يف الق بالكلية ونتيجة صادقة ومثال هذا
 و -األوسط  الذي هو- الذي هو الطرف األصغر وتكون اَ موجودة لب-اَ غري موجودة لشيء من ج أن تكون

ج كانتا كاذبتني، إال أنه ينتج أن  ب غري موجودة جلَ فإذا أخذ أن اَ غري موجودة لشيء من ب و ب موجودة لكل
. إنسان حجر وال حجر واحد صنم، قوال إنسان واحد صنم مثال ذلك قولنا كل.  وهو صدق- غري موجودة جلَاَ

 .كلتامها كاذبتني باجلزء وكذلك يبني مىت أخذت املقدمتان

. وكانت كاذبة بالكل، فأقول أن النتيجة ال تكون صدقا فإن كانت املقدمة الواحدة كذبا وكانت املقدمة العظمى

موجودة يف شيء من ب و ب موجودة يف كل ج، فإنا إن أخذنا أن اَ موجودة يف كل  لك أن تكون اَ غريوبيان ذ
ب-  -ج  فمحال أن تكون اَ موجودة يف كل- وهو صدق- وأخذنا أن ب موجودة يف كل ج-وذلك كذب 

يف شيء مما هو موضوع لب  وذلك أنه قد كان الصادق أن اَ ليست توجد. أعين أن يكون قولنا اَ يف كل ج صدقا
وذلك بني بنفسه من معىن املقول على . صادقا و ج موضوعا لب، فإذن ليس ميكن أن يكون محل اَ على جض

 .أخذت كاذبة بالكل سالبة أو موجبة الكل، وسواء كانت املقدمة الكربى إذا

ه ميكن أن تكون اَ موجودة يف كل ج ويف فقد تكون النتيجة صادقة، ألن وأما إذا كانت املقدمة الكربى كاذبة باجلزء
وتكون ب بعض ب يف كل ج .كان محل اَ على كل ب ،على كل ج و ب كاذبا  فإذا أخذت اَ حممولة على كل ب

ققنس أبيض وكل أبيض حي،  مثال ذلك قولنا كل. باجلزء ومحل ب على ج صادق بالكل، والنتيجة صادقة بالكل
وكذلك يعرض مىت كانت . قولنا كل أبيض حي  وهي-صادقة، والكربى كاذبة باجلزءفكل ققنس حي، والنتيجة 

مثال ذلك كل ثلج أبيض وال أبيض واحد حي، . كاذبة باجلزء  وأخذت- أعين الكلية-املقدمة الكربى سالبة
    وهي صدق والنتيجة وال ثلج واحد حي،

شيء مينع أن  فإن النتيجة قد تكون صدقا، ألنه ليساملقدمة الصغرى كلها كاذبة والكربى كلها صادقة  فإن أخذت
فإن أخذت اَ موجودة يف كل . ج تكون اَ موجودة يف كل واحدة من ب و ج وتكون ب غري موجودة يف شيء من

 وهي قولنا ب - والصغرى كاذبة- وهي صدق-ج ب و ب موجودة يف كل ج، ينتج أن اَ موجودة يف كل
أعين أن اجلنس حيمل عليهما مجيعا وال حيمل -اللذين حتت جنس واحد يعرض يف النوعنيوهذا . موجودة يف كل ج 
اجلنس  فمىت أخذ أن اجلنس موجود يف أحدمها بوجوده يف الثاين ووجود الثاين يف الذي أخذ أن .أحدمها على الثاين

مثال ذلك قولنا كل . الكليةب فيه أوال موجود، فقد أخذت نتيجة صدق من مقدمتني كربامها صدق وصغرامها كاذبة
كانت املقدمة الكربى سالبة، وهذا يعرض يف  وكذلك يعرض مىت. إنسان فرس وكل فرس حي، فكل إنسان حي
أن يكون اجلنس مساويا عن كل واحد من النوعني وكل واحد من  اجلنس مع األنواع اليت حتت جنس آخر أعين

ا يف الثاين وأخذ اجلنس غري موجود فيه، أنتج أن اجلنس فإذا أخذ أحدمها موجود النوعني مسلوب عن صاحبه،
طب واحد  مثال ذلك قولنا كل موسيقى طب و ال. عن الذي أخذ عنه مسلوبا من أجل سلبه عن الثاين مسلوب

 .وكربامها صادقة حيوان فوال موسيقى واحدة حيوان، وهو حق من مقدمتني صغرامها كاذبة بالكل

تكون صادقة، ألنه قد ميكن أن تكون اَ  رى كاذبة باجلزء فإن النتيجة أيضا قدوكذلك إن كانت املقدمة الصغ
يف بعض ج، أو تكون اَ غري موجودة يف شيء من ب وج  موجودة يف كل واحد من ب وج وتكون ب موجودة



أن اَ فإذا أخذ أن ب موجودة يف كل ج و اَ موجودة يف كل ب، أنتج . ج وتكون ب أيضا موجودة يف بعض
يعرض  وهذا. ج، وتلك نتيجة صادقة من مقدمتني كربامها صادقة بالكل واألخرى كاذبة باجلزء موجودة يف كل

مشاء، واإلنسان موجود يف   كاحلي فإنه موجود يف كل إنسان ويف كل-للجنس الذي يوجد يف النوع ويف الفصل
، لزم عن ذلك نتيجة صادقة، وهو أن كل مشاء حي فإذا قيل كل مشاء إنسان وكل إنسان. بعض املشاء ال يف كله

شيء من ج و ب و ب يف بعض ج، كاحلال يف اجلنس مع الفصل والنوع  ويعرض أن تكون اَ غري موجودة يف. حي
-الذي حتت جنس آخر  كالنبات فإنه ليس يف شيء من اإلنسان وال يف شيء من املتخيل، وبعض املتخيل إنسان، 

 .نبات سان وال إنسان واحد نبات، أنتج لنا وال متخيل واحدفإذا قلنا كل متخيل إن

 .األول فهذا ما يعرض للنتيجة مع املقدمات الكاذبة يف الصنفني الكليني من الشكل

كذبا واألخرى كلها صدقا أن تكون  و أما يف الصنفني اجلزئيني منه فقد ميكن إذا كانت املقدمة الكربى كلها
وقد ميكن ذلك أيضا إذا كانت كاذبة . هذا الشكل ا عرض لألصناف الكلية منالنتيجة صادقة، وذلك خالف م

 .بالكل وإما باجلزء باجلزء أو كانت كلتامها كاذبتني إما

ألنه ليس ميتنع أن تكون اَ غري موجودة يف ب  أما كون النتيجة صادقة مع أن الكربى كاذبة بالكل فذلك ممكن
 كاحلي فإنه غري موجود يف شيء من الثلج وموجود يف -بعض ج يفوموجودة يف بعض ج وتكون ب موجودة 

يف بعض األبيض، فإذا قيل بعض األبيض ثلج وكل ثلج حي، أنتج أن بعض األبيض  بعض األبيض، والثلج موجود
املقدمة  وكذلك يعرض إذا كانت. نتيجة صادقة عن مقدمتني كربامها كاذبة بالكل وصغرامها صادقة حي، وذلك

وتكون ب موجودة يف بعض  سالبة، فإنه ميكن أن تكون اَ موجودة يف كل ب وغري موجودة يف بعض جالكربى 
األبيض، وأما اإلنسان فموجود يف بعض األبيض،   مثل احلي فإنه موجود يف كل إنسان وغري موجود يف بعض-ج

ك نتيجة صادقة عن مقدمتني حي أنتج أن بعض األبيض ليس حبي،وتل فإذا قيل األبيض إنسان وال إنسان واحد
 .وصغرامها صادقة كربامها كاذبة بالكل

مانع أن تكون اَ يف بعض ب ويف بعض ج  وكذلك يعرض إن كانت املقدمة الكربى كاذبة باجلزء، ألنه ليس مينع
موجودة يف بعض ج فإنه موجود يف بعض اجليد ويف بعض الكبري، واجليد يف بعض  مثال ذلك احلي. وتكون ب

الكبري جيد وكل جيد حي، أنتج أن بعض الكبري حي، وهي نتيجة صادقة عن مقدمتني  فإذا قيل بعض. لكبريا
ذه احلدود  وكذلك يعرض إذا كانت املقدمة الكربى سالبة، وذلك بني. كاذبة باجلزء وصغرامها صادقة كربامها

ليس حبي، وذلك صدق عن مقدمتني  لكبريبعينها بأن نقول بعض الكبري جيد وال جيد واحد حي، فينتج لنا بعض ا
 .كربامها كاذبة باجلزء وصغرامها صادقة

   
موجودة  كانت الكاذبة هي املقدمة الصغرى فقد يكون عن ذلك نتيجة صادقة، ألنه ميكن أن تكون اَ وكذلك إن

غري موجودة يف شيء من ج وتكون ب وموجودة يف بعض ج د يف كل احلي فإنه موجو مثال ذلك. يف كل ب
فإذا قيل بعض األسود ققنس وكل ققنس حي،  .ققنس ويف بعض األسود، والققنس غري موجود يف شيء من األسود

وكذلك يعرض إذا كانت . صغرامها كاذبة وكربامها صادقة أنتج أن بعض األسود حي، وذلك صدق عن مقدمتني



 وغري موجودة يف بعض ج وتكون ب غري تكون اَ غري موجودة يف شيء من ب الكربى سالبة، ألنه قد ميكن أن
  مثل اجلنس ينسب إىل نوع من جنس آخر وإىل العرض املوجود يف أنواع ذلك اجلنس- من ج موجودة يف شيء

والعدد غري موجود يف  مثال ذلك احلي فإنه غري موجود يف شيء من العدد وغري موجود يف بعض األبيض،. املنسوب
وتلك نتيجة . أن بعض األبيض ليس حبي ض األبيض عدد وال عدد واحد حي، أنتجفإذا قيل بع. شيء من األبيض

 .كاذبة صادقة عن مقدمتني كربامها صادقة وصغرامها

والصغرى كاذبة بالكل، ألنه ميكن  وكذلك يعرض أن تكون النتيجة صادقة وإن كانت املقدمة الكربى كاذبة باجلزء
 ويف بعض ج أن تكون اَ موجودة يف بعض بوتكون ب غري موجودة يف شيء من ج . وذلك يعرض إذا كانت ب

 مثل احلي فإنه يف بعض األبيض ويف بعض األسود، واألبيض غري -واحد ضدا جلَ وكانا مجيعا عرضني يف جنس
وتلك . فإذا قيل بعض األبيض أسود وكل أسود حي، أنتج أن بعض األبيض حي. األسود موجود يف شيء من

سالبة، وذلك  وكذلك يعرض إن كانت املقدمة الكربى. مقدمتني كاذبتني كربامها كاذبة باجلزءصادقة عن  نتيجة
واحد حي، أنتج أن بعض األبيض  وذلك أنه إذا أخذ بعض األبيض أسود وال أسود. يبني من هذه احلدود بعينها

 .ليس حبي، وذلك صدق

ل فقد يعرض أن تكون النتيجة صادقة، ألنه قد كاذبتني وكانت الكربى كاذبة بالك وكذلك إذا كانت املقدمتان
ج مثل  تكون اَ غري موجودة يف شيء من ب وموجودة يف بعض ج وتكون ب غري موجودة يف شيء من ميكن أن

يوجد ألنواعه، وذلك العرض  اجلنس فإنه غري موجود يف النوع الذي من جنس آخر وهو موجود يف العرض الذي
عدد حي، فبعض األبيض حي، وذلك نتيجة صادقة   ذلك قولنا بعض األبيض عدد وكلمثال. غري موجود يف النوع
مثال ذلك قولنا بعض األسود ققنس وال . املقدمة الكربى سالبة وكذلك يعرض إذا كانت. عن مقدمتني كاذبتني

 .أن بعض األسود ليس حبي، وذلك صدق عن مقدمتني كاذبتني ققنس واحد حي، فإنه ينتج

 .الشكل األول من مقدمات كاذبة نتيجة صادقة ف ما ينتج يففهذه هي أصنا

 القول يف الشكل الثاين

صادقة عن مقدمات كاذبة، كانت كل واحدة من املقدمتني  وأما يف الشكل الثاين فقد ميكن أن تكون نتيجة: قال
 ا كاذبة واألخرى صادقةباجلزء وإما إحدامها بالكل واألخرى باجلزء، أو كانت إحدامه كاذبة وذلك إما بالكل وإما

 .واجلزئي كانت الكاذبة بالكل أو كانت باجلزء، وذلك يكون فيه يف القياسات اليت تنتج الكلي

 - الذي هو الطرف األعظم-اَ  غري موجود يف شيء من- اليت هي احلد األوسط-وذلك أنه قد تكون ب مثال

على ما تبنيم  فتكون اَ غري- الذي هو الطرف األصغر-وموجودة يف كل ج مثال ذلك . وجودة يف شيء من ج
فإن وضعت هذه املقدمات على ضد ما هي . فوال إنسان واحد حجر قولنا كل إنسان حي وال حجر واحد حي،

 أعين بأن - وغري موجودة يف شيء من ج- أعين بأن يؤخذ أن كل حجر حي-اَ بأن تؤخذ ب موجودة يف كل
عنها إذا وضعت   ينتج عن هاتني املقدمتني الكاذبتني النتيجة بعينها اليت كانت فإنه-إنسان واحد حي يؤخذ أنه وال

ب موجودة يف كل اَ وغري  وكذلك يعرض إذا كان الصادق أن.  وهي أنه وال إنسان واحد حجر-صادقتني



ذب، وهو أنتجت ما كان ينتج قبل القلب إىل الك  أعين أنه إذا قلبت هذه أيضا إىل ضدها-موجودة يف شيء من ج
أن اَ ليس يف شيء من ج. 

   
ألنه ميكن أن  يعرض إذا كانت املقدمة الواحدة كذبا كلها واألخرى صدقا أن تنتج أيضا نتيجة صادقة، وكذلك

- موجودة يف كل واحد من اَ وج- اليت هي احلد األوسط-تكون ب مثال  وتكون اَ -اللذين مها طرفا املطلوب 
مثل احلي فإنه موجود يف كل -األنواع القسيمة اليت حتته وذلك يعرض للجنس مع. غري موجودة يف شيء من ج 

فمىت أخذ أن احلي موجود يف الواحد وغري موجود . غري موجود يف واحد من الناس إنسان ويف كل فرس، والفرس
يف أي ناحية صدقا  اآلخر، فإن املقدمة الواحدة تكون كلها كذبا واألخرى كلها صدقا وتكون النتيجة كلها يف

حي وكل إنسان حي، فإنه ينتج أنه وال  مثال ذلك قولنا و ال فرس واحد.  أعين كربى أو صغرى- صريت السالبة
 .إحدامها كاذبة واألخرى صادقة فرس واحد إنسان، وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتني

يضا قد ميكن أن تكون ب وكانت األخرى كلها صدقا، ألنه أ وكذلك يعرض إذا كان بعض املقدمة الواحدة كذبا
موجودة يف بعض اَ ويف كل ج- كاحلي فأنه موجود يف بعض األبيض ويف كل غراب، واألبيض غري موجود يف  

غراب، وهذه  الغربان، فإذا أخذ أنه وال أبيض واحد حي وكل غراب حي، فإنه ينتج وال أبيض واحد واحد من
 وهي - والثانية صادقة بالكل-حي ي قولنا وال أبيض واحد وه-نتيجة صدق عن مقدمتني إحدامها كاذبة باجلزء

 مثل -باجلزء هي املوجبة وكانت السالبة صادقة بالكل وكذلك يعرض إن كانت الكاذبة. قولنا كل غراب حي
حي، فإنه ينتج وال أبيض واحد زفت، وهي نتيجة صادقة عن مقدمتني إحدامها  قولنا كل أبيض حي وال زفت واحد

 .حي  وهي قولنا وال زفت واحد- والثانية سالبة صادقة بالكل-باجلزء وهي قولنا كل أبيض حي موجبة كاذبة

مثال ذلك قولنا كل أبيض حي  .وكذلك يعرض أن تكون النتيجة صادقة إذا كانت كلتا املقدمتني كاذبتني باجلزء
ن مقدمتني كاذبتني باجلزء، وتلك نتيجة صادقة ع وال أسود واحد حي، فإنه ينتج عن هذا وال أبيض واحد أسود،

حي، وسواء فرضت السالبة هي الكربى أو الصغرى بأن نقول وال  وذلك أن بعض األبيض حي وبعض األسود
 . أعين يف أنه تكون النتيجة صادقة عن مقدمتني كاذبتني باجلزء- حي أبيض واحد حي وكل أسود

 .لاملقاييس الكلية مع املقدمات الكاذبة يف هذا الشك فهذه حال

 وذلك أنه قد تكون الكربى كاذبة بالكل. قد يعرض أيضا فيها مثل ما عرض يف الكلية وأما املقاييس اجلزئية فإنه

حي، فينتج عن ذلك  مثال ذلك قولنا بعض األبيض حي وال إنسان واحد. واجلزئية صادقة، فتكون النتيجة صادقة
وكذلك يعرض إن . والكلية كاذبة بالكل  صادقةأن بعض األبيض ليس بإنسان، وهي صدق عن مقدمتني اجلزئية

قولنا بعض األبيض ليس حبي وكل غري متنفس حي، فينتج عن ذلك  مثال ذلك. صريت الكلية الكاذبة هي املوجبة
 .وهو صدق عن جزئية سالبة صادقة وموجبة كلية كاذبة أن بعض األبيض غري متنفس،

مثال ذلك قولنا بعض غري املتنفس حي وال .  والكاذبة اجلزئيةالصادقة هي الكلية وكذلك يعرض إن وضعت املقدمة
وكلية سالبة  واحد حي، فإنه ينتج عن ذلك إن بعض غري املتنفس ليس بعدد، وهو صدق عن جزئية كاذبة عدد

سالبة، وذلك شيء يعرض للجنس مع  وكذلك يعرض إذا أخذت الكلية الصادقة موجبة واجلزئية الكاذبة. صادقة



ال يصدق أن نقول بعض املشاء ليس حبي وكل إنسان حي  وذلك أنه. وجودة فيه وفصول تلك األنواعاألنواع امل
 .بإنسان، وذلك صدق عن مقدمة صادقة كلية وكاذبة جزئية فينتج عن ذلك أن بعض املشاء ليس

 سواء كانت كلتامها كاذبة اجلزئية والكلية، فإنه قد يكون عن ذلك نتيجة صادقة وكذلك إذا كانت املقدمتان
قوة حيوانية، فإنه  مثال ذلك قولنا كل علم هو قوة حيوانية وبعض اإلنسان ليس له. هي اجلزئية أو الكلية السالبة

وكذلك يعرض إن كانت السالبة . كاذبتني ينتج عن ذلك أن بعض اإلنسان ليس له علم، وذلك صدق عن مقدمتني
نسان واحد له قوة حيوانية وبعض العلم هو قوة حيوانية فإنه ينتج إ  مثل أن نقول وال-هي الكلية واجلزئية املوجبة

 .الناس ليس بعامل أو ليس له علم عن ذلك أن بعض

الشكل أن تكون النتيجة صادقة وكلتا املقدمتني كاذبتان إما بالكل  القول يف الشكل الثالث وقد يتفق أيضا يف هذا
كانت أو  ء، وكذلك إذا كانت إحدامها صادقة واألخرى كاذبة بالكلإحدامها بالكل والثانية باجلز وإما باجلزء وإما

 .باجلزء
   

فمىت أخذ أن  .ليس مينع مانع من أم يكون شيئان غري موجودين يف شيء آخر وأحدمها موجود يف الثاين وذلك أنه
مثال ذلك . لمقدمتني كاذبتني بالك كل واحد منهما موجود يف ذلك الشيء اآلخر، حدث هنالك نتيجة صادقة عن

فإنه ينتج يف هذا الشكل أن بعض املشاء إنسان، وذلك صدق  قولنا كل غري متنفس مشاء وكل غري متنفس إنسان،
ومثال ذلك يعرض إذا كانت الواحدة سالبة واألخرى موجبة، ألنه قد ميكن أن تكون  .عن مقدمتني كاذبتني بالكل

ج-  -احلد األكرب  اليت هي- وتكون اَ- الذي هو األوسط-ب غري موجودة يف شيء من -اليت هي مثال األضغر 

وغري موجودة يف بعض ج موجودة يف. موجودة يف كل ب و اَ غري موجودة يف شيء من  فإذا أخذنا أن ج كل ب
أنتج لنا أن اَ غري موجودة يف بعض ج ،ذلك قولنا كل ققنس أسود وال ققنس واحد حي، فإنه ينتج أن  مثال. ب

 .صدق عن مقدمتني كاذبتني بالكل سود ليس حبي، وهوبعض األ

باجلزء فقد ميكن أن تكون النتيجة منهما صادقة، ألنه ميكن أن  وكذلك إذا كانت كل واحدة من املقدمتني كاذبتني
 كاألبيض واجليد، فإما موجودان يف بعض -يف بعض ب وتكون اَ موجودة يف بعض ج تكون اَ و ج موجودتني

أن تكون اَ يف  فإذا وضعنا كلتا اَ و ج موجودتني يف كل ب، فإنه يعرض. يد موجود يف بعض األبيضواجل احلي،
أبيض وكل حي جيد، فإنه ينتج أن  مثال ذلك قولنا كل حي. بعض ج، وذلك صدق عن مقدمتني كاذبتني باجلزء

 ب، ألنه ال شيء أيضا مينع الكربى سالبة وهي مقدمة اَ وكذلك يعرض إذا كانت. بعض األبيض جيد، وهو صدق
 اليت هي -ب وتكون ج موجودة يف بعض ب وتكون اَ غري موجودة يف بعض ج أن تكون اَ غري موجودة يف بعض

جبيد،  مثال ذلك قولنا وال حي واحد جيد وكل حي أبيض، فإنه ينتج عن ذلك أن بعض األبيض ليس .النتيجة
 .وذلك صدق عن مقدمتني كاذبتني باجلزء

كانت إحدى املقدمتني كاذبة بالكل واألخرى صادقة، ألنه قد ميكن أن تكون  كذلك قد تكون النتيجة صادقة إذاو
كلتا اَ و ج وتكون اَ غري موجودة يف بعض ج فإذا أخذنا اَ غري موجودة يف شيء من. موجودتني يف ب  ب و ج

مثال ذلك . إحدامها كاذبة لك صدق عن مقدمتنيموجودة يف كل ب، أنتج لنا أن اَ غري موجودة يف بعض ج، وذ



بعض احلي ليس بأبيض، وذلك صدق عن  قولنا كل ققنس حي وال ققنس واحد أبيض، فإنه ينتج عن ذلك أن
 اليت - كاذبة ومقدمة اَ ب- اليت هي الصغرى-ب و ج وكذلك يعرض إذا كانت مقدمة. مقدمتني إحدامها كاذبة

وذلك أنه إذا وضعنا أن كل . يتبني ذلك منها هي األسود وققنس وغري املتنفس اليتواحلدود .  صادقة-هي الكربى
 وال ققنس واحد غري متنفس، أنتج لنا أن بعض األسود غري متنفس، وذلك صدق عن مقدمتني ققنس أسود

دود اليت واحل. والكاذبة  أعين الصادقة-وكذلك يعرض إذا أخذت كلتا املقدمتني موجبتني. صغرامها كاذبة بالكل
ققنس أسود وكل ققنس حي، فينتج لنا عن ذلك  وذلك أنا نقول كل. يتبني منها ذلك هي احلي والققنس واألسود

موجبتني إحدامها كاذبة، وسواء كانت الصادقة هي الكربى أو  أن بعض األسود حي، وهو صدق عن مقدمتني
 .هو ذه احلدود بأعياا والربهان على ذلك. الصغرى

   
ميكن أن تكون  تكون النتيجة صادقة إذا كانت إحدى املقدمتني صادقة واألخرى كاذبة باجلزء، ألنه قد  قدوكذلك

مثال ذلك .  اليت هي النتيجة-ج ج موجودة يف كل ب وتكون اَ موجودة يف بعض ب وتكون اَ موجودة يف بعض
فإن . ، واجليد موجود يف بعض ذي الرجلنييف كل إنسان ذو الرجلني فإنه موجود يف كل إنسان واجليد غري موجود

موجودتني يف كل ب كاذبة والنتيجة  أخذت اَ وج تكون صادقة كلها، وبعض مقدمة اَ ب ج فإن مقدمة ب
 وكذلك. قولنا كل إنسان ذو رجلني وكل إنسان جيد، والنتيجة أن بعض ذي الرجلني جيد مثال ذلك. صادقة

الكربى أعين-يعرض إن أخذت مقدمة اَ ب  -ج وبيان ذلك . باجلزء  كاذبة- أعين الصغرى- صادقة ومقدمة ب
 وهو أن بعض اجليد -مطلوبنا املنتج عكس األول هو ذه احلدود بأعياا إذا صرينا الطرف األصغر أكرب أو فرضنا

ل الثالث أنه الواحدة سالبة واألخرى موجبة، فإنه قد تبني يف الشك وكذلك يعرض إن أخذت املقدمة. ذو رجلني
 فإن أخذت ج يف كل ب و اَ. ب و اَ غري موجودة يف بعض ب فاَ غري موجودة يف بعض ج إذا كانت ج يف كل

كلها صدقا وتبقى النتيجة  غري موجودة يف شيء من ب، فإنه يعرض أن تكون املقدمة السالبة كذبا وتكون األخرى
وذلك أنه قد تبني يف الشكل الثالث أنه إذا  ي يف املوجبة،وكذلك يعرض إن كان الكذب اجلزئ. صادقة بعينها

وج كانت اَ غري موجودة يف شيء من ب أن اَ غري موجودة يف بعض ج فإذا عرض أن نأخذ . موجودة يف بعض ب
موجودة   وهي أن اَ غري-يف شيء من ب و ج موجودة يف كل ب، بقيت النتيجة بعينها صادقة أن اَ غري موجودة

 -  واألخرى كاذبة باجلزء- السالبة  وهي- فتكون النتيجة صادقة عن مقدمتني إحدامها صادقة بالكل-بعض جيف 

 .وهي املوجبة

وبيان ذلك . القياسات الكلية من هذا الشكل هو بعينه يعرض يف القياسات اجلزئية وهذا الذي قلنا أنه يعرض يف
من هذه ما استعملنا يف  س الكلية، وذلك بأن نستعمل يف السالبةبتلك احلدود اليت بينا األمر ا يف املقايي يكون

ألن املقدمة الكلية الكاذبة بالكل هي كاذبة باجلزء  السالبة من تلك ويف املوجبة من هذه ما استعملناه يف املوجبة،
  كلية جزئية يف هذااستعملنا تلك املقدمات الكلية الكاذبة اليت متثلنا ا هنالك سواء كانت موجبة أو سالبة، فإذا

 .املوضوع تبني ا هاهنا ما تبني ا هنالك
   



كاذبة، وإال كان ليس  تبني هذا فهو بني أنه إذا كانت النتيجة كاذبة فباضطرار أن يكون يف املقدمات مقدمة وإذ قد
وأما إذا . حد القياس وما تربهن من حاله حيصل على املقدمات الصادقة نتيجة صادقة، وذلك خالف ما أخذ يف

والسبب يف ذلك أن الصادق أعم من الصادق . تكون املقدمات صادقة كانت النتيجة صادقة فليس جيب ال حمالة أن
 والصادق الذي يبني على طريق القياس يبني أيضا عن أكثر من قياس واحد، ولذلك. القياس الذي يبني على طريق

-ا كذبت املقدمات أن تكذب النتيجة أعين إذ-يلزم مىت ارتفع القياس أن ترتفع النتيجة ويلزم إذا ارتفعت  
وهذه هي حال الالزم . القياس فاسدا  أي تكذب املقدمات أو يكون شكل- أن يرتفع القياس- أي كذبت-النتيجة

-مع الشيء الذي يلزمه إذا مل يكن لزومهما متكافئا مثل وجود احليوان واإلنسان، فإن اإلنسان ملا كان أخص من  
احليوان أن  اإلنسان أن يوجد احليوان ومىت ارتفع اإلنسان أن ال يرتفع احليوان ومىت ارتفع  لزم مىت وجداحليوان

وكذلك يظهر أيضا أنه ليس جيب و . النتيجة يرتفع اإلنسان، واإلنسان هاهنا هو مكان القياس واحليوان وهو مكان
لنفرض شيئني أحدمها : هان على هذا هو ما أقولهوالرب.وال أن تصدق ال بد إذا كذبت املقدمات أن تكذب النتيجة

األول   وليكن على-وجد الثاين  أعين أنه مىت وجد األول-ونفرض أن الثاين يلزم عن األول أول واآلخر ثاين
عظيما-عالمة اَ وعلى الثاين عالمة ب مىت كان من شأن اَ إذا وجد أن   فنقول إنه- مثل أن يكون اَ أبيض و ب

. وذلك أنه قد تبني أنه مىت ارتفعت ب فواجب أن ترتفع اَ نه ليس يلزم مىت ارتفع اَ أن توجد ب،توجد ب، فإ

 فلتكن موجودة، وإذا كانت اَ موجودة فإنا قد فرضنا أن ب تكون موجودة، فتكون ب إذا وذلك أنه إن مل ترتفع اَ

أول -ثالثة حدود إنه مىت كانت: فنقولوإذا تقرر هذا األصل . ارتفعت لزم أن توجد ب، وذلك خلف ال ميكن
وإذا تقرر هذا فنقول إنه ليس . الثالث يلزم األول  وكان الثاين يلزم األول والثالث يلزم الثاين، فإن-وثان وثالث

فإن أنزلنا . أنه قد تبني أن ب ملا كانت الزمة عن اَ أن ب مىت ارتفعت ارتفع اَ يلزم أن ترتفع اَ وتوجد ب، وذلك
الباء أن توجد الباء،   إذا ارتفعت وجدت ب وقد كان معنا أن ب إذا ارتفعت ارتفع اَ، فيلزم إذا ارتفعتاَ أن

النتيجة، بل الصدق هلا إمنا هو بضرب من  فلذلك ليس يلزم إذا كذبت املقدمات أن تصدق. وذلك خلف ال ميكن
رتفاع اَ أن ترتفع ب، ألنه يلزم أن يكون أيضا أنه ليس يلزم عن ا وكذلك يظهر. العرض، وذلك ما أردنا بيانه

 وجود ب وقد كانت ب الزمة عن وجود اَ فيكون اللزوم متكافئا ومنعكسا، وذلك مستحيل وجود اَ الزما عن

املقدمات، ألنه إذا ارتفعت  فأما إذا كذبت النتيجة فإنه تكذب. فلذلك يلزم إذا كذبت املقدمات أن تكذب النتيجة
 .ب ارتفعت اَ

 فصل الثالثال

  القول يف البيان بالدور

 الشكل األول

   
مثال . املقدمة الثانية للقياس أن يقع فيه البيان بالدور، وهو أن تؤخذ نتيجته وعكس إحدى مقدميت فيتبني ا يعرض



ن يضع اَ يف كل ب و ب يف كل ج فينتج له ع ذلك أنه إذا أنتج إنسان أن اَ موجودة يف كل ج بوساطة ب بأن
 أن اَ يف كل ب فإنه يأخذ أن اَ يف - اليت هي اَ يف كل ج-يبني ذه النتيجة ذلك أن اَ موجودة يف كل ج، فأراد أن

كل ج يف كل ب وهي- وهي عكس املقدمة الثانية-و ج املقدمة الثانية اليت   فينتج له من ذلك أن اَ يف كل ب
 أعين - بعينها املقدمة األخرى اليت هي ب يف كل ج ج ذه النتيجةوكذلك يعرض له إذا أراد أن ينت. قصد تبيينها

كل ج ويضيف إليها عكس املقدمة األخرى اليت هي اَ يف كل ب، فيكون معه ب يف  أنه يأخذ النتيجة اليت هي اَ يف
ويبني أنه ليس . قياسال و اَ يف كل ج، فتكون النتيجة ب يف كل ج، وهي املقدمة املقصود إنتاجها من مقدميت كل اَ

 -مىت أخذ آخذ مقدمة غريبة فأضافها إىل النتيجة ميكن أن تبني املقدمات من النتائج جبهة غري هذه اجلهة، ألنه

 مل ينتج له من ذلك شيء من املقدمات -من احلدود اليت يف املقدمات وذلك بأن يأخذ حدا أوسط ليس هو واحدا
ينتج له من   أن ج يف كل ه، مل-  اليت هي اَ يف كل ج-ن أضاف إىل النتيجةمثال ذلك إ. النتيجة املأخوذة يف تلك

يف كل ج أو ب وذلك غري قولنا اَ يف كل ب ،وإذا مل ميكن . اللتان مها مقدمتا هذه النتيجة ذلك إال أن اَ يف كل ه
ه إن أخذنا املقدمتني بعينها بقي أن نأخذ معها إحدى مقدميت القياس، ألن أن تؤخذ مع النتيجة مقدمة غريبة فقد

النتيجة، مل ينتج  لكن مىت أخذنا إحدى مقدميت القياس على ما هي عليه مع. اليت كنا وضعناها مقدمة عادت النتيجة
-وذلك أنه إن أضفنا إىل النتيجة. لنا أيضا عن ذلك املقدمة األخرى  قولنا اَ على كل -اليت هي قولنا اَ على كل ج 

الكربى هلذه النتيجة وهي املقدمة - ب- وإن أضفنا . فإنه يأيت القول من موجبتني يف الشكل الثاين، وذلك غري منتج 
أن اَ يف بعض   أتى من ذلك قياس من موجبتني يف الشكل الثالث ينتج- وهي قولنا ب على كل ج-الصغرى إليها

نضيف كما قلناه إىل نتيجة اَ يف كل ج   مثل أن-ب فلذلك جيب أن نأخذ املقدمة اليت نضيفها إىل النتيجة معكوسة
ج، وكذلك إن أضفنا إليها عكس الصغرى أنتجت املقدمة  ب يف كل اَ، فينتج لنا الصغرى وهي ب يف كل

 .الكربى
   

منعكستني والنتيجة  فمىت كانت املقدمتان. يظهر أن هذا النوع من البيان إمنا ميكن يف املقدمات املنعكسة ولذلك ما
 وأمكن أن يربهن كل واحد -وعكسها  مقدمتا القياس وعكسهما، والنتيجة- كان هنالك ست مقدماتمنعكسة،

فيها شيء إال يتبني بقياس مأخوذ منها أنفسها، فيتولد  من هذه املقدمات بأنفسها بعضها من بعض حىت ال يبقى
ثة منعكسة بعضها على بعض مثال ذلك حدود اَ ب ج الثال. أصناف من النتائج هنالك ستة مقاييس تنتج ستة

ج ب،  مثال ذلك أن تكون كل اَ ب، وكل ب اَ، وكذلك كل ب ج، وكل. النتيجة املتولدة عنها وكذلك
يف كل ب، و ب يف كل ج فإنه ميكن  فإنه إذا برهنا أن اَ موجودة يف كل ج فأخذنا اَ. وكذلك كل اَ ج، وكل ج اَ

- وهي الكربى-بأن تربهن أيضا مقدمة اَ يف كل   ج بأن نقول اَ - وهي الصغرى-بالنتيجة، وعكس مقدمة ب 
،يف كل ب و ج ،يف كل ج وهي الكربى من هذا القياس-فينتج لنا أن اَ يف كل ب  .ج وكذلك تبني مقدمة ب- 

هن كل واحدة نرب وإذا كان هذا هكذا فقد أمكننا أن.  بالنتيجة بعينها وعكس املقدمة الكربى-هي الصغرى اليت
هاتني املقدمتني هو عكس كل واحدة من  والذي بقي لنا أن نربهن مما أخذناه يف برهان. من مقدميت هذا القياس

وذلك يتفق لنا بأن نعكس النتيجة ونضيف إليها املقدمة . أول األمر املقدمتني، ألن النتيجة هي اليت قد تربهنت من



الصغرى  س الكربى، وهي أن ب يف كل اَ، أخذنا عكس النتيجة واملقدمةإن أردنا أن نربهن عك  أعين أنه- األخرى
النتيجة، أنتج لنا من ذلك أن ب  بعينها فقلنا ب موجودة يف كل ج، وهي الصغرى، وج يف كل اَ، وهي عكس

فنا وكذلك مىت أخذنا عكس النتيجة وأض. آنفا غري مربهن موجودة يف كل اَ، وهو عكس الكربى الذي استعملناه
 وهي -  بأن نقول ج يف كل اَ- وهو الذي أخذناه قبل غري مربهن-لنا عكس الصغرى إليها املقدمة الكربى، أنتج

. آنفا غري مربهن  وهو العكس الذي استعملناه- و اَ يف كل ب، فينتج لنا من ذلك ج يف كل ب-النتيجة عكس

 وذلك يبني بعكس املقدمتني -القياس السادس  وهو-تيجةفإذن مل يبق يف هذه املقدمات شيء مل نربهنه إال عكس الن
 وهذا هو عكس -أن نقول كل ج هو ب وكل ب هو اَ فكل ج هو اَ مثال ذلك. اللتني أنتجناها من أول األمر

يعرض   إمنا- كما قلناه-لنا من هذه املقدمات شيء مأخوذ إال قد برهنا هليه، وهو بني أن هذا فإذن مل يبق. النتيجة
 وهو نوع -الشيء يف بيان نفسه  أعين أخذ-  املقدمات املنعكسة بعضها عن بعض، إال أن هذا النحو من البيانيف

ذلك مستعمال جبهتني، وذلك بأن تكون املقدمات أعرف  ولذلك ال يستعمل يف الرباهني إال أن يكون. من املصادرة
ن املقدمات أعرف من جهة معرفة الوجود والنتيجة  مثل أن تكو-منها جبهة أخرى من النتيجة جبهة والنتيجة أعرف

البيان  فهكذا يعرض. والذي خيتص ذا النحو من البيان هي صناعة السفسطة. جهة معرفة السبب أعرف من
 .املوجب  يف الصنف األول من الشكل األول، وهو الذي ينتج الكلي- كما قلنا-بالدور

فلتكن اَ غري موجودة يف شيء من ب  .رض فيه هذا النحو من البيانوأما الصنف السالب فإنه قد ميكن أيضا أن يع
 .األول أن اَ غري موجودة يف شيء من ج و ب موجودة يف كل ج، فتكون النتيجة يف الشكل

الكربى بالنتيجة وعكس الصغرى، فإنا نأخذ أن اَ غري موجودة يف شيء  فإذا أردنا أن نبني يف هذا الصنف املقدمة
 وج يف كلمن ج فينتج لنا اَ غري موجودة يف شيء من ب ،وهي املقدمة الكربى-ب . 

. املقدمات أنفسها أن ننتج الصغرى من النتيجة وعكس املقدمة الكربى، فإنه ليس يتأتى لنا ذلك من وأما إذا أردنا

. لصغرى وهي موجبةوالذي يطلب إنتاجه هي ا وذلك أنه ليس يكون قياس من سالبتني ولو كان مل ينتج إال سالبة،

النتيجة نفسها ومن عكس املقدمة الكربى، فإنا نضع النتيجة على  فلذلك إذا أردنا أن نبني املقدمة الصغرى من
اَ غري   وهي قولنا- مث نأخذ املقدمة الكربى- وهي قولنا اَ غري موجودة يف شيء من ج- نغريها حياهلا من غري أن

فنجد يلزم عنه-موجودة يف شيء من ب موجودة، فنضع عكس هذا ا أن تكون اَ غري موجودة يف كل ما فيه ب- 

معنا أن ب موجودة يف كل ما ليس توجد فيه اَ   فإذا كان-وهو أن تكون ب موجودة يف كل ما ليس اَ فيه موجودة
، وهي املقدمة عن ج، فهو بني أنه ينتج لنا عن ذلك أن ب موجودة يف كل ج وأضفنا إىل هذه املقدمة أن اَ مسلوبة

 .اليت قصدنا إنتاجها الصغرى
   

أبا نصر يومئ  أصال ثانيا من املقول على الكل غري األصل الذي استعمل يف أول هذا الكتاب كما جند وليس هذا
استعمل هذا األصل وجد الغري منتج  وذلك أنه يقول إن هذا األصل مناقض لذلك األصل األول وإنه إذا. إىل ذلك

األصل هو أن نضع مثال أن اَ موجودة لكل ما سلب  صل منتجا حبسب هذا األصل، وذلك أن هذاحبسب ذلك األ
 وهو أن تكون اَ موجودة أو -عنه ب خبالف ما وضعنا يف األصل األول عنه ب وأن اَ مسلوبة عن كل ما يسلب



وذلك .سالبتني ا ما هو من وعلى هذا ينتج ما صغراه سالبة يف الشكل األول وينتج أيض-هو ب مسلوبة عن كل ما
 -املقدمة الكلية بعينها وداللتها الطبيعية أن األصل الذي استعمل يف هذا الكتاب ليس هو بالوضع، وإمنا هو مفهوم

وأما هذا األصل الثاين فهو شيء الزم عن املقدمة الكلية السالبة، فلذلك  .أعين قولنا كل كذا هو كذا أو ليس كذا
عن قولنا اَ و ال   وإمنا كان ينتفع به لو لزم- أعين إذا وضعت مقدمتني سالبتني-اج من سالبتنييف اإلنت ليس ينتفع به

كما أنه ليس يلزم أيضا . شيء غري الزم يف شيء من ب أن تكون اَ موجودة يف كل ما هو ليس ب وال بد، وذلك
مسلوبة عن كل ما هو ب أن تكون يف كل مادة إذا كانت اَ   أعين أنه ليس يلزم- هذا العكس الذي وضعه هاهنا
فإن األبيض مسلوب عن كل ما هو أسود وليس األسود موجودا لكل ما هو ليس  ب موجودة لكل ما ليس هو اَ،

لكن إمنا  .يلزم هذا العكس يف األشياء املتقابلة اليت ليس خيلو من أحدمها موجود من املوجودات وإمنا. أبيض
كلية، فلذلك مل خيرج يف هذا   كان جزئيا، كما استعمل عكس املوجبة الكليةاستعمل هذا العكس هنا أرسطو وإن

املقدمة، فكأنه مل خيرج عما أخذ يف بيان الدور من أنه  وذلك أن عكس الالزم هو بقوة عكس. املعىن عن أصله
 .املقدمتني ألن قوة عكس الالزم قوة عكس املقدمة يكون بالنتيجة وعكس إحدى

 .األصناف القياسية الكلية من الشكل األول بالدور يففهكذا يكون البيان 

الشكل فإنه ليس ميكن فيها أن يربهن على طريق الدور املقدمة الكلية من  و أما القياسات اجلزئية اليت يف هذا
جزئيتني ال يكون قياس من  وأيضا فإنه. واملقدمة اجلزئية، ألن القضية الكلية إمنا تبني مبقدمات كلية ال جزئية النتيجة

وأما املقدمة الصغرى فقد ميكن أن تربهن على طريق  .إذ كان الربهان بالدور من النتيجة وعكس إحدى املقدمتني
فإذا أردنا أن نربهن . ب موجودة يف بعض ج والنتيجة اَ موجودة يف بعض ج فلتكن اَ موجودة يف كل ب و. الدور

الكربى   وعكس املقدمة- وهي النتيجة-اَ موجودة يف بعض جبعض ج على طريق الدور فإنا نأخذ  وجود ب يف
وكذلك .ويكون احلد األوسط فيه اَ  فينتج لنا يف الشكل األول أن ب يف بعض ج- وهو قولنا ب يف كل اَ-الكلية

ن أن تربهن وأما اجلزئية فقد ميك. املقدمة الكلية للعلة اليت قلنا إذا كان القياس اجلزئي سالبا فليس ميكن أن تربهن
نبني أنه يلزم عن   أعين أن-إذا فعلنا يف املقدمة السالبة الكلية ما فعلنا يف القياس السالب الكلي على طريق الدور

-قولنا اَ وال شيء من ب أن تكون ب موجودة لكل ما يسلب عنه اَ  وهي أن اَ -فإذا أضفنا إىل هذه املقدمة 
موجو-مسلوبة عن بعض ج لذلك البعض دة أنتج لنا أن ب. 

 .فهذا هو وجه البيان املستعمل بالدور يف الشكل األول

 الشكل الثاين

   
وأما السالبة فيمكن . سالبا الشكل الثاين فليس ميكن أن تربهن جبهة الدور فيه املقدمة املوجبة، ألنه ال ينتج إال وأما

دة يف شيء من ج فالنتيجة يف الشكل الثاين غري موجو فلتكن اَ موجودة يف كل ب و اَ: أن تربهن على هذه اجلهة
غري موجودة يف شيء من ج موجودة يف كل اَ. على أن احلد األوسط هو اَ أن ب وهي -فإن أضفت إىل هذا أن ب 

الصغرى يف القياس   وهي- فإنه ينتج عن ذلك يف الشكل الثاين أن اَ غري موجودة يف شيء من ج- الكربى عكس



فإن أخذنا املقدمة الكلية الكربى يف الشكل .اَ ط يف هذا القياس هو ب وكان يف الشكل األول واحلد األوس-األول
لكن يف الشكل األول، ألنه إذا قلنا إن اَ غري موجودة يف شيء من ب و اَ  الثاين سالبة فإنه ميكن بياا بالدور

هو احلد  دة يف شيء من ج إذ كان اَكل ج فبني أنه ينتج لنا يف الشكل الثاين أن ب غري موجو موجودة يف
- وهي النتيجة-فإذا أضفنا إىل قولنا ب غري موجودة يف شيء من ج. األوسط  وهي -قولنا ج موجودة يف كل اَ 

فإذا . موجودة يف شيء من اَ ألن ج هي احلد األوسط  أنتج لنا يف الشكل األول أن ب غري-عكس الصغرى
ولذلك خيص . يف شيء من ب، وهي املقدمة الكربى السالبة يف الشكل األول  والعكسنا هذه النتيجة حصل لنا اَ

وقد ميكن  .يف هذا الصنف من الشكل أن ال يتحفظ فيه هذا الشكل بعينه، بل يعود إىل الشكل األول البيان بالدور
 وهو -األصل املتقدماستعملنا  أن تبني املقدمة املوجبة يف هذا الشكل إذا كانت هي الصغرى بطريق الدور إذا

 .بعكس النتيجة، وذلك خارج عن طريق البيان بالدور  وأما إذا كانت كربى فليس ميكن إال-عكس الزم السالبة

كانت  اجلزئية يف هذا الشكل فليس ميكن أن تربهن فيها املقدمة الكلية على جهة الدور، إذ وأما املقاييس اليت تنتج
مثال ذلك . موجبة واجلزئية هي السالبة مة اجلزئية فيمكن أن تربهن إذا كانت الكليةوأما املقد. إمنا تنتج أبدا جزئية

. موجودة يف بعض ج، فتكون النتيجة أن ب غري موجودة يف بعض ج أن نفرض أن اَ موجودة يف كل ب و اَ غري

 ري موجودة يف بعض ج حصل معنا ب غ- وهو قولنا موجودة يف كل اَ-عكس املقدمة الكربى فإذا أضفنا إىل ذلك

بعينه إذ كان ب هو احلد  و ب موجودة يف كل اَ، فينتج لنا أن اَ غري موجودة يف بعض ج، وذلك يف هذا الشكل
 - وهي مقدمة اَ ب- كانت املقدمة الكلية هي السالبة فإن. األوسط وهو حممول يف هذا التأليف على الطرفني مجيعا

  إذا انعكست مقدمة اَ ب، ألنه ال ينتج نتيجة موجبة- اليت هي مقدمة اَ ج-ملوجبةا فإنه ال ميكن أن تربهن الصغرى

تنتج املوجبة اجلزئية، وذلك  ولكن قد ميكن إذا استعمل األصل املتقدم أن. عن مقدمتني سالبتني أو إحدامها سالبة
غري موجودة يف بعض ج مث عكسنا هذا  وكان معنا اَ وال- النتيجة  وهي-أنه إذا كان معنا أن ب ،يف شيء من ب 

 - مث عكسنا هذا- وهو أن كل ما فيه اَ فليس فيه ب-اَ، مث أخذنا الالزم عن هذا فكان معنا ب وال يف شيء من

إىل هذا أن ب غري   فيكون معنا اَ موجودة يف كل ما ليس فيه ب، فإذا أضفنا-أن كل ما ليس فيه ب فيه اَ وهو
 . لنا أن اَ موجودة يف بعض جموجودة يف بعض ج، أنتج

 .يكون بيان الدور يف الشكل الثاين فهكذا

 الشكل الثالث

املقدمتني كليتني فليس ميكن أن يربهن بنتيجة إحدى املقدمتني  وأما بيان الدور يف الشكل الثالث فإنه إذا كانت كلتا
 .يةالنتيجة تكون جزئية واملقدمة اليت يقصد برهاا كل يف هذا الشكل، ألن

   
أن تربهن، وذلك  املقدمة الواحدة كلية واألخرى جزئية فأحيانا ميكن أن تربهن اجلزئية وأحيانا ال ميكن فإن كانت

وأما إذا كانت . تربهن على طريق الدور إذا كانت املقدمتان موجبتني وكانت الصغرى هي الكلية فإنه ميكن أن
 اليت هي -ومثال ذلك أن تكون اَ موجودة يف كل ج. يق الدورطر الكربى هي الكلية فإنه ال ميكن أن تربهن على



  فتكون النتيجة اَ يف بعض ب، فإذا أضيفت إليها عكس املقدمة- اليت هي الصغرى-ج  و ب يف بعض- الكربى

مل يكن مطلوبنا وإمنا   أنتج لنا من ذلك أن ج موجودة يف بعض ب، وذلك- وهي أن ج موجودة يف كل اَ- الكربى
 إذ قد تبني أن اجلزئية املوجبة -ضرورة ن مطلوبنا عكس هذا وهو ب يف بعض ج، وهو شيء وإن كان الزماكا

 - كما قيل- بذاته، بل إن كان فبتوسط العكس إذ كان البيان بالدور  فليس هو الذي يتبني بطريق الدور-تنعكس

يف   مثل أن تكون ب موجودة-لية هي الصغرىفإن كانت الك. الواحدة بالنتيجة وعكس الثانية هو أن تبني املقدمة
و اَ يف بعض ج فإنه يتبني أنه ميكن على طريق الدور أن يبني أن اَ موجودة-كل ج  وهي املقدمة -يف بعض ج 

 وهي قولنا ج يف -فإذا أضفنا إليها عكس الصغرى وذلك أن نتيجة هذا القياس هي اَ يف بعض ب،. اجلزئية الكربى
هي احلد األوسط وهي موضوعة للطرفني مجيعا بني أنه يلزم أن تكون اَ فإنه - كل ب إذ كانت ب ،يف بعض ج. 

يتأتى لنا برهان  إحدى املقدمتني موجبة واألخرى سالبة وكانت املوجبة الكلية والسالبة جزئية، فإنه وأما إذا كانت
بعض ج، فإن النتيجة تكون اَ غري  يفومثال ذلك أن تكون ب موجودة يف كل ج و اَ غري موجودة . اجلزئية

فإنه يلزم ضرورة أن تكون اَ غري  فإذا أضفنا إىل هذه النتيجة أن. موجودة يف بعض ب ،موجودة يف كل ب ج
وأما إذا كانت السالبة هي . يف الشكل الثالث إذ كانت الباء هي احلد األوسط موجودة يف بعض ج، على ما تبني

مثال ذلك أن تكون اَ  .وجبة ال تتربهن على طريق الدور، إال إن استعمل ذلك األصل اآلخرفغن اجلزئية امل الكلية
فإذا أخذنا بدل قولنا .غري موجودة يف بعض ب غري موجودة يف شيء من ج، و ب يف بعض ج وتكون النتيجة أن اَ

أن ج فهو بني موجودة يف كل ما ليس فيه اَ وأضفنا إىل  اَ غري موجودة يف شيء من ج ،هذا أن اَ ليس يف بعض ب
 . وهي املقدمة اجلزئية املوجبة-أن تكون يف بعض ج أن ب جيب

بالدور أما يف الشكل األول فيكون بالشكل األول ويكون بشيء يشبه الشكل  فقد تبني أن البيان الذي يكون
الب موجودة   وال على شيء من ب أن أعين أن نأخذ بدل قولنا اَ- إذا استعملنا ذلك األصل املتقدم الثالث، وهو

شيء واحد أحدمها بإجياب واآلخر  ووجه شبهه بالشكل الثالث أن اَ و ب حمموالن على. يف كل ما ليس فيه اَ
: اجلهة قال أرسطو يف هذا فعلى هذه. الثالث من الطرفني بسلب، وهذا الوضع هو وضع احلد األوسط يف الشكل

 وأما البيان بالدور يف الشكل الثاين فيكون أيضا بالشكل الثاين. ثالث يف احلقيقة إنه شكل ثالث ال على إنه شكل

يف الشكل الثالث  وكذلك البيان الذي بالدور. نفسه ويكون باألول ويكون بالبيان الذي يشبه الشكل الثالث
 - تبني على طريق الدوراليت قلنا إا ال وهو بني أن املقدمات. يكون باألول والثالث واألصل الذي يشبه الثالث

ذلك فيها إما من قبل أنه ال ميكن يف بعضها أن يبني على طريق الدور   أن قولنا-وذلك يف الشكل الثاين والثالث
 .فيها ما ميكن أن يبني بطريق الدور، لكن نوعا من طريق الدور ناقصا وإما من قبل أن

أن نبطل  والذي يراد به هاهنا هو. على ضروب شىتالقياس املنعكس والعكس يقال يف هذه الصناعة  القول يف
وذلك أنه جيب ضرورة إذا . بالدور وكأنه ضد البيان. مبقابل النتيجة وإحدى املقدمتني املقدمة األخرى من القياس
تبطل املقدمة الثانية ضرورة، ألا إن مل تبطل فلم تبطل  أخذ نقيض النتيجة وأضيف إىل إحدى مقدميت القياس أن

 لكن النتيجة قد بطلت بوضع نقيضها، هذا - على ما تبني-مل تبطل فلم تبطل النتيجة يجة ألن املقدمات إذاالنت
املأخوذ ضدا أو نقيضا  واإلبطال الذي يكون إلحدى املقدمتني مبقابل النتيجة خيتلف إذا كان املقابل. ال ميكن خلف



واملتضادة هي قولنا كل وال واحد . وال واحد بعض هي كل وال كل و- كما قيل- واملتناقضات. على ما تبني بعد
 .وبعض وال بعض

 القول يف انعكاس الشكل األول

   
فإن أخذنا املضاد هلذه  .معنا يف الشكل األول أن اَ على كل ب و ب على كل ج، فالنتيجة أن اَ على كل ج فليكن
 فهو - وهي أن اَ على كل ب-لكربى من القياسا  وأضفنا إليها املقدمة- وهو أن اَ وال على شيء من ج-النتيجة

بني أنه ينتج يف الشكل الثاين أن ب وكذلك إن .  وهو ضد املقدمة الصغرى املأخوذة يف القياس-وال يف شيء من ج
يكون معنا اَ وال يف  وذلك أنه. ضد هذه النتيجة بعينها املقدمة الصغرى فإنه ينتج نقيض املقدمة الكربى أضفنا إىل

 فهو بني أنه ينتج يف -قولنا ب يف كل ج  وهي- فإذا أضفنا إليها الصغرى- الذي هو ضد النتيجة- من جشيء
والشكل الثالث ال ميكن أن ينتج كلية . املقدمة الكربى ال ضدها  وهي نقيض-الشكل الثالث اَ ليست يف بعض ب

كلية ذا  لشكل األول إمنا تقاوم مقاومة جزئية الفاملقدمة الكربى يف الصنف األول من ا. كلية واملقاومة بالضد هي
بعينه يعرض يف الصنف الثاين من  ومثل هذا. وأما الصغرى فتقاوم مقاومة كلية.  أعين بأخذ ضد النتيجة-الطريق

. إذا أخذ ضد النتيجة أمكن أن تقاوم الصغرى مقاومة كلية  وهو الذي ينتج سالبا كليا، أعين أنه-الشكل األول

 .تقاوم مقاومة جزئية، ألنه يأتلف القياس عند مقاومة هذه يف الشكل الثالث لكربى فإمنا ميكن أنوأما ا

واحدة من مقدميت  إذا أخذ نقيض النتيجة يف هذين الصنفني من الشكل األول فإنه ال ميكن أن تقاوم كل وأما
ولذلك جيب أن .  إذ كان النقيض جزئياجزئية القياس إال مقاومة جزئية، ألن إحدى مقدميت القياس املقاوم ة تكون

 وهو أن تكون اَ يف كل ب و -فلنعد ذلك الصنف األول من القياس .تكون النتيجة جزئية فتكون املقاومة جزئية
- وهو اَ غري موجودة يف بعض ج-فإن أخذنا نقيض هذه النتيجة. النتيجة اَ يف كل ج ب يف كل ج، فتكون  

الشكل الثاين أن ب غري   فبني أنه ينتج عن ذلك يف-كربى وهي أن اَ موجودة يف كل بوأضفنا إليها املقدمة وال
إن أضفنا إىل قولنا اَ غري موجودة يف بعض  وكذلك. موجودة يف بعض ج، وذلك نقيض املقدمة الصغرى ال ضدها

 وهو - يف بعض ب فإنه ينتج عن ذلك أن اَ غري موجودة-كل ج  وهي أن ب موجودة يف- ج املقدمة الصغرى
 ومثل هذا يعرض بعينه يف الصنف السالب. أخذ النقيض مل تكن املقاومة كلية بل جزئية فإذن مىت. نقيض الكربى

- وهو قولنا اَ موجودة يف بعض ج- الكلي من هذا الشكل، ألنه إذا أخذنا نقيض نتيجته وأضفنا إليها املقدمة  
وكذلك . ينتج لنا أن ب غري موجودة يف بعض ج  فإنه-شيء من ب وهي أن اَ غري موجودة يف -السالبة الكلية

تكون اَ يف بعض ج و ب يف كل ج، فإنه يلزم عنه أن تكون اَ يف بعض ب،   مثل أن-يعرض إن أضفنا إليها املوجبة
 .السالبة الكلية وذلك نقيض

. يجة أمكن أن تبطل املقدمتان فيهما مجيعاالنت وأما يف الصنفني اجلزئيني من هذا الشكل فإنه إذا أخذ فيهما نقيض

فلتكن النتيجة أن اَ موجودة يف بعض ج . تبطل وال واحدة منهما ذا الطريق وأما إذا أخذ الضد فإنه ليس ميكن أن
،فإن أخذ نقيضها بتوسط ب-الثالث أن اَ   فإنه ينتج عن ذلك يف الشكل- وهو أن اَ غري موجودة يف شيء من ج



موجودة يف شيء من ج املقدمة   وإن أضفنا إىل قولنا اَ غري- وهي نقيض الكربى- يف بعض بغري موجودة
. ب غري موجودة يف شيء من ج، وذلك نقيض الصغرى  فإنه ينتج لنا أن- وهي أن اَ موجودة يف كل ب- الكربى

 ليس يبطل وال واحدة من وإن عكسنامها إىل الضد فإنه. عكستا إىل النقيض فإذن تلك املقدمتني تبطالن إذا
 وهي أن - الكربى ألنه إن كان عكس النتيجة املوجبة اجلزئية أن اَ غري موجودة يف بعض ج وأضفنا إليها املقدمتني،

غري موجودة يف بعض- اَ موجودة يف كل ب فإنه ينتج لنا من ذلك أن ب   موجودة يف بعض ج لكن قولنا ب ،ج
فإن أضفنا . فلذلك ليس يبطل وال بد ذا الفعل املقدمة الصغرى ن أن يصدقا معا،وغري موجودة يف بعض ج قد ميك

  وهي قولنا ب موجودة يف-  املقدمة اجلزئية الصغرى-هو قولنا اَ غري موجودة يف بعض ج  الذي-إىل هذا العكس

ثة ومثل هذا يعرض الثال  مل يكن عن ذلك قياس، ألنه يكون من جزئيتني، وذلك غري منتج يف األشكال-بعض ج
عكست النتيجة إىل النقيض أمكن أن تبطل   أعين أنه إن- يف الصنف اجلزئي الذي ينتج السالب من هذا الشكل

وبيان ذلك هو البيان الذي تقدم يف اجلزئي . تبطل واحدة منهما املقدمتان مجيعا وأن عكست إىل الضد فإنه ليس
 .املوجب

    انعكاس الشكل الثاين القول يف

النتيجة وال بأخذ  الشكل الثاين فإنه ال ميكن أن نبطل املقدمة الكربى منه إبطاال كليا، ال بأخذ مضادة ما يفوأ
 .الشكل الثالث فتكون النتيجة جزئية أما بأخذ نقيضها فبني، وأما بأخذ الضد فإن القياس يف. نقيضها

كست النتيجة إىل الضد وإن عكست إىل  أعين أنه إن ع-النحوين وأما املقدمة الصغرى فيمكن إبطاهلا على
تكون اَ موجودة يف كل ب وغري موجودة يف شيء من ج، فتكون النتيجة أن ب غري  وبيان ذلك أن. النقيض
 وهي - الكربى  وأضيف إليها املقدمة-  وهو أن ب موجودة يف كل ج-فإن أخذنا ضدها. يف شيء من ج موجودة

وذلك ضد املقدمة الصغرى م عن ذلك يف الشكل األول أن اَ موجودة فهو بني أنه يلز-أن اَ يف كل ب ،يف كل ج .

 - وهو ضد النتيجة-الكربى بأن نأخذ أن ب موجودة يف كل ج فإن استعملنا هذا العكس بعينه يف إبطال املقدمة

نتج أن اَ ليست  فإن تأليف القول يأيت يف الشكل الثالث وي- وهي الصغرى- من ج ونضيف إليها اَ وال يف شيء
نتيجة ب ج  فإن عكست. يف بعض اَ، وذلك نقيض املقدمة الكربى ال ضدها فيكون اإلبطال هلا غري كلي موجودة

أخذنا نقيض نتيجة الصنف من القياس  وذلك أنه إن.  أعين إبطاال جزئيا-إىل النقيض فإن املقدمات تبطل بالنقيض
 - وهي أن اَ ليست يف شيء من ج-إليها املقدمة الصغرى وأضفنا - وهي قولنا ب موجودة يف بعض ج-املتقدم

وأيضا إن أخذنا . أن اَ ليست مبوجودة يف بعض ب، وذلك نقيض املقدمة الكربى فبني أنه ينتج يف الشكل الثالث
 -بقولنا اَ يف كل   وهي- وأضفنا إليها املقدمة الكربى- وهو قولنا ب موجودة يف بعض ج-النقيض بعينه هذا

فقد تبني ذا القول أن املقاييس اليت . الصغرى فهو بني أنه ينتج يف الشكل األول أن اَ يف بعض ج، وذلك نقيض
الشكل الثاين هي كلها جزئية وإبطاهلا إبطال جزئي، ما عدا املقدمة  تستعمل يف إبطال مقدمات هذا الصنف من

-بني ذلك يف الصنف الكلي اآلخر من الشكل الثاينومبثل هذا ت. أن تبطل كليا وجزئيا الصغرى فإنه ميكن أعين  
 .الذي كرباه سالبة كلية وصغراه موجبة كلية

 الشكل فإنه إذا عكست النتيجة فيهما إىل الض مل يكن بذلك إبطال وال واحدة من وأما الصنفان اجلزئيان من هذا



عكست النتيجة إىل  فإن.  الشكل األولوالسبب يف ذلك هو السبب بعينه الذي من أجل عرض ذلك يف. املقدمتني
أن نضع أن اَ ليست مبوجودة يف شيء من ب  وبيان ذلك. املناقض فإنه يتأتى بذلك إبطال كل واحدة من املقدمتني

 وهو أن ب يف -فإن وضع مضادها. النتيجة أن ب ليست يف بعض ج وأن اَ أيضا موجودة يف بعض ج، فتكون
قدمة الكربىامل  وأضيف إىل ذلك-بعض ج-فإنه تكون النتيجة يف الشكل األول أن اَ- وهي اَ وال يف شيء من ب  

- وهي أن اَ يف بعض ج-ليست موجودة يف بعض ج، ولكن هذا ليس يناقض املقدمة الثانية إذ قد ميكن أن تكون اَ  
إنه ال يكون قياس، ألنه املقدمة اجلزئية ف وإن أضفنا إىل هذه. موجودة يف بعض ج وغري موجودة يف بعض آخر

يتبني أنه مىت عكست النتيجة إىل الضد فإنه ال ميكن إبطال واحدة من  فمن هذا. تكون املقدمتان كلتامها جزئيتني
أن ب   وهي-فلنأخذ نقيض النتيجة. إذا عكست إىل النقيض فإنه قد تبطل كل واحدة من املقدمتني فأما. املقدمتني

أنتج يف الشكل فمىت أضفن-موجودة يف كل ج ،ليست موجودة يف شيء  األول اَ ا إليها اَ ليست يف شيء من ب
اليت هي- من ج وهي -وإن أضفنا إليها املقدمة الصغرى. املقدمة الصغرى  وهي نقيض قولنا اَ موجودة يف بعض ج 

قولنا اَ موجودة يف بعض ج- ج لنا يف الشكل الثالث كان معنا ب موجودة يف كل ج و اَ موجودة يف بعض ج، فأنت 
وذه بعينه تبني هذا يف  .اَ موجودة يف بعض ب، وهي نقيض قولنا اَ وال يف شيء من ب اليت هي املقدمة الكربى أن

 .الشكل الثاين  أعين الصنف اجلزئي الثاين من-الصنف الذي كرباه كلية موجبة

 القول يف انعكاس الشكل الثالث

إىل الضد مل ميكن أن تبطل بذلك وال واحدة من مقدمتيه، وذلك يف  ذا عكست نتيجةوأما يف الشكل الثالث فإنه إ
 وأما إذا عكست إىل النقيض فإنه ميكن أن تبطل بذلك كل واحدة من مقدميت. هذا الشكل مجيع األصناف اليت يف

 .القياس بإضافة جزئيتها إىل العكس، وذلك يف مجيع أصناف هذا الشكل
   

اَ موجودة يف بعض  ودة يف كل ج، و ب موجودة أيضا يف كل ج، فهو بني أنه ينتج عن ذلك أنأوال اَ موج فلتكن
 وهو قولنا اَ غري موجودة يف -هذه النتيجة فإن أخذنا ضد. ب، وذلك أن هذا هو الصنف األول من الشكل الثالث

وهي- وأضفنا إليها املقدمة الصغرى- بعض ب  يف كل ج ون غري منتج ألن الكربى تكون  فإن ذلك يك-قولنا ب
  ألنه يكون قياس يف- وهي قولنا اَ يف كل ج- وال أيضا إن أضفنا إليها املقدمة الكربى جزئية يف الشكل األول،

ومبثل هذا يبني . يف كل ج الشكل الثاين كرباه جزئية، وذلك أنه يكون معنا اَ غري موجودة يف بعض ب و اَ موجودة
ميكن أن تبطل فيها واحدة من املقدمتني بعكس النتيجة إىل   أعين أنه ال-متني املوجبتني جزئيةإذا كانت إحدى املقد

جزئية،  إبطال املقدمة الكلية كان القياس من جزئيتني وإن رمي إبطال اجلزئية أتت الكربى  وذلك أنه إن رمي-الضد
فقد . تبطل مقدمات هذا القياس لذان ماوعلى هذا ال يكون قياس يف الشكل األول وال الثاين ومها الشكالن ال

املوجبة من هذا القياس أنه ليس ميكن أن تبطل بذلك وال  تبني أنه مىت عكست النتيجة إىل الضد يف األصناف
 عكست النتيجة إىل النقيض فإنه ميكن أن تبطل كل واحدة من املقدمتني باملقدمة الثانية فأما إن. واحدة من املقدمتني

نتيجة الصنف األول من هذا   وهي اليت فرضناها-ان ذلك أنا إذا عكسنا قولنا اَ موجودة يف بعض بوبي. والعكس



 - فإنه مىت أضفنا إليها قولنا ب يف كل ج-من ب  وهي قولنا اَ وال يف شيء- إىل نقيضها- الشكل، أعين الثالث

ري موجودة يف شيء من ج، وذلك ضد عن ذلك يف الشكل األول أن اَ غ  فإنه ينتج- وهي إحدى مقدميت القياس
موجودة يف  وكذلك إن أضفنا إىل قولنا اَ غري. كل ج اليت هي املقدمة الثانية من القياس املفروض قولنا اَ موجودة يف

ينتج يف الشكل الثاين أن ب وال يف شيء   وهي قولنا اَ موجودة يف كل ج، فهو بني أنه- شيء من ب املقدمة الثانية
 ،اليت هيمن ج يف كل ج ومثل هذا يعرض إذا كانت إحدى املقدمتني . املقدمة الصغرى وذلك ضد قولنا ب

  وأضفنا إليها ب موجودة يف-كانت اَ غري موجودة يف شيء من ب اليت هي نقيض النتيجة املوجبتني جزئية، ألنه إن

فإن أضفنا إىل هذه . ج ري موجودة يف بعض أنتج لنا يف الشكل األول أن اَ غ-بعض ج اليت هي املقدمة اجلزئية
موجودة يف كل ج، وذلك ينتج يف الشكل الثاين أن ب  النتيجة املقدمة الكلية كان معنا اَ وال يف شيء من ب، واَ

 .نقيض املقدمة املوضوعة اجلزئية غري موجودة يف شيء من ج، وذلك

- الذي يكون من مقدمتني كليتني إحدامها سالبةأعين-الشكل وكذلك يعرض يف القياس الكلي السالب من هذا

-ويف القياس اجلزئي السالب   مثل ما عرض-أعين القياس الذي إحدى مقدمتيه جزئية والثانية كلية وإحدامها سالبة 

أن تبطل بذلك وال واحدة   أعين أنه مىت عكست النتيجة فيها إىل الضد مل ميكن-بعينه يف املوجب الكلي واجلزئي
والسبب يف ذلك بعينه هو .واحدة من املقدمتني دمتني وإن عكست إىل النقيض أمكن أن تبطل بذلك كلمن املق

 .والربهان على ذلك هو ذلك الربهان بعينه السبب يف الصنف املوجب الكلي واجلزئي،

 إبطال شكل إذا عكست النتيجة إىل الضد وإىل النقيض، ومىت يكون فقد تبني مما قيل كيف يكون القياس يف كل
الشكل  كان فمىت يكون كليا و مىت يكون جزئيا، وأن املقاييس املبطلة لكل واحد من مقدميت ومىت ال يكون، وإذا

بالشكل الثاين فاملقدمة الصغرى،  أما الذي يبطل منه. األول إذا انعكست نتيجته فتكون يف الشكل الثاين والثالث
وكذلك تبني أن املقاييس اليت تبطل كل واحدة من مقدميت  .لكربىوأما الذي يبطل منه بالشكل الثالث فاملقدمة ا

نتيجته تكون يف الشكل األول والثالث، وأما إبطال الصغرى فبالشكل األول وأما  الشكل الثاين إذا انعكست
الثالث إذا عكست  الكربى فبالشكل الثالث، وأن املقاييس أيضا املبطلة ملقدميت القياس اليت يف الشكل إبطال

 .األول وأما الصغرى فبالشكل الثاين نتيجته تكون يف الشكل األول والثاين، أما الكربى فتبطل بالشكل

    القول يف قياس اخللف

معترفا ا فأنتج  اخللف فإنه يكون إذا وضعنا نقيض النتيجة املقصود بياا وأضفنا إىل ذلك مقدمة أخرى وأما قياس
ومحلي، وهو السائق إىل احملال، وهذا  القياس قد تبني أنه مركب من شرطيوهذا النوع من . لنا أمرا مستحيال

وإمنا . وقياس اخللف شبيه بعكس القياس ألن كليهما يبطل به. كلها القياس يقع يف قياس اخللف يف األشكال الثالثة
يكون   القياس حىتالقياس املنعكس تكون من أخذ النقيض فيه واملقدمة املضافة إليه بعد وجود الفرق بينهما أن

وأما القياس على طريق  النقيض هو نقيض نتيجة ذلك القياس واملقدمة املضافة هي إحدى مقدميت ذلك القياس،
. ونضيف إليه مقدمة صادقة ال مقدمة قياس مفروض اخللف فإمنا يأخذ نقيض املقصود بيانه ال نقيض نتيجة قياس

ويف قياس . شيء الكاذب بأن يتسلم نقيض احملال الذي هو الصادقإبطال ال وأيضا فإن عكس القياس إمنا يتأتى به
- وهو الذي يسمى املستقيم-وكل ما تبني بقياس محلي. يتبني النتيجة بوضع احملال نفسه اخللف إمنا ميكن آن يبني  



ته بالقياس املنعكس، وذلك أن صور بتلك املقدمات بعينها بقياس اخللف، وحينئذ يكون قياس اخللف أشبه شيء
املستقيم إذا رد إىل اخللف تكون احلدود واملقدمات فيها واحدا  وسبب ذلك أن القياس.تكون تلك الصورة بعينها

 نفرض أن اَ موجودة يف كل ب بقياس مستقيم بأن تكون ب موجودة يف كل ج و ج موجودة مثال ذلك أن. بعينه

فينتج لنا أن اَ موجودة يف كل ب ،بيان هذه النتيجة باخللففإن أردنا . يف كل ب  قلنا أن اَ إن مل تكن يف كل ب
 ولنضف إليها أن اَ موجودة يف كل ج، فيلزم -بعض ب  وهو أن اَ ليست يف-فليكن عكسها إىل النقيض صادقا

تكون ج غري موجودة يف كل ب، وذلك نقيض املقدمة الصغرى وهو حمال،  عن ذلك ضرورة يف الشكل الثاين أن
-ضوعفإذن املو  . وهي نتيجة-  حمال، وإذا كذب النقيض املوضوع صدق نقيضه-وهو نقيض النتيجة أو ضدها 

االنعكاس يقبل بيان  وكذلك يعرض يف سائر األشكال، ألن كل قياس يقبل. وهذا بعينه هو صنعة عكس القياس
 .نتيجته على طريق اخللف

 املوجبة الكلية، فإا ال تبني بالشكل األول، وتبني بالثاينيف كل األشكال ما خال  ومجيع املطالب األربعة تبني باخللف

للرتل أن املقدمة اليت . هكذا فأما أنه ال نبني املوجبة الكلية يف قياس اخللف بالشكل األول فذلك يظهر. والثالث
ا هي أن اَ يف كل بخذ نقيضهابطريق اخللف فإن ذلك يكون إن كان إما بان نأ فإذا رمنا بيان ذلك. نريد بيا- 

 مث إذا أضفنا إىل أحد هذين.  وهو أن اَ غري موجودة يف شيء من ب- أو ضدها-ب وهو أن اَ غري موجودة يف كل

أن تكون ج إما حممولة على اَ  املتقابلني مقدمة أخرى يكون تأليفها مع مقابل النتيجة تأليف الشكل األول، فإنه جيب
على كل اَ مثل أن نق-وإما أن تكون موضوعة للب ول ج على كل ج فإن كان املقابل املوضوع نقيضا. أو ب- 

أنه ليس يكون قياس يف الشكل األول إىل أي الطرفني وضعت املقدمة   فهو بني-وهو أن اَ ليست يف كل ب
 كانت الصادقة أن ج يف كل اَ كان معنا ج يف كل اَ، و اَ ليست يف كل ب، وذلك غري األخرى، وذلك أنه إن

يف كل ب و ب يف كل  وإن وضعناها من ناحية ب يكون معنا اَ ليست. منتج يف الشكل األول ألن الصغرى سالبة
فإن أخذنا ضد . وقد قيل إن ذلك غري منتج ج وهذا أيضا غري منتج يف الشكل األول ألن الكربى فيه جزئية

 مثل أن نضع اَ وال يف شيء من ب و -ا من ناحية الباملقدمة املعروف صدقه املوجبة اليت رمنا إثباا وأضفنا إليها
قولنا اَ و ال يف   إال أنه ليس يلزم مىت كذب- فإنه ينتج يف الشكل األول أن اَ و ال يف شيء من ب-ج ب يف كل

إذ كان املتضادان قد يكذبان معا كما   وهو قولنا اَ يف كل ب الذي كان مطلوبنا،-شيء من ب أن يصدق ضدها
الصادقة من ناحية اَ مل حيدث قياس، ألنه تكون الصغرى سالبة يف  فإن أضيفت املقدمة. ف يف الكتاب املتقدمسل

 أن كل قياس على طريق اخللف فإمنا يكون بأخذ الضد أو بأخذ النقيض و بإضافة مقدمة فهو بني. الشكل األول

مقدمة كلية صادقة أنه ال يكون  لكلية وأضيف إليهاو كان قد تبني أنه إذا أخذ نقيض املوجبة ا. صادقة إىل إحدامها
أن يكون قياس لكنه ال ينتج حماال يلزم عن كذبه صدق  قياس، وأنه إذا أخذ الضد فإما أن ال يكون قياس و إما

فإذن ليس ميكن أن تبني املوجبة الكلية بقياس خلف يكون احلملي السائق فيه إىل  .املوجبة الكلية املطلوب بياا
 .يف الشكل األول الاحمل
   

السالبة الكلية الذي هو النقيض ال  اجلزئية املوجبة فإنه ميكن بياا باخللف يف الشكل األول إذا أخذنا املقابل هلا وأما



فلنضع أن اَ إم . كانت املقدمة الصادقة من ناحية ب ال من ناحية اَ السالبة اجلزئية اليت هي ضدها، و ذلك أيضا مىت
شيء من  وجوده يف بعض ب فال شيء من اَ ب، مث نضيف إىل هذا أن كل ب ج فينتج أن اَ وال يف قامل يكن صاد

- وهو قولنا اَ وال يف شيء من ب-فإذن الذي لزم عنه الكاذب. ج، وذلك كذب  -وإذا كذب هذا صدق نقيضه 

صادقة من ناحية اَ فإنه تكون الصغرى أخذت املقدمة ال و أما مىت.  وذلك ما قصدنا بيانه-وهو قولنا اَ يف بعض ب
وكذلك إن أخذ الضد ال يكون قياس، ألنه إن وضعت املقدمة الصادقة . قياس سالبة يف الشكل األول، فال يكون

يف  ناحية اَ كانت الصغرى سالبة وإن وضعت من جهة ب كانت الكربى جزئية وكالمها غري منتج املوجبة من
 .الشكل األول

 وهي -املقابل هلا ينبغي أن تكون املوجبة اجلزئية ني بقياس اخللف السالبة الكلية فإن موضوعنافإن أردنا أن نب
النقيض وهو قولنا اَ يف بعض ب- فإذن قولنا .  وهو أن ج يف بعض ب-فإذا أضفنا إليها أن ج يف كل اَ، أنتج احملال 

كانت  وكذلك يعرض إن. هو املطلوبيف بعض ب كاذب، وإذا كذب هذا صدق اَ وال يف شيء من ب، و اَ
قياس، ألن الكربى تكون جزئية يف  فإن وضعنا املقدمة الصادقة من جهة ب مل حيدث. املقدمة الصادقة الكلية سالبة

ينتج احملال إىل أي ناحية وضعنا املقدمة الصادقة من  و إن أخذنا مكان النقيض الضد حدث قياس. الشكل األول
فإذن يف قياس اخللف مىت أردنا .حماال يلزم عن كذبه صدق مقابله الذي هو املطلوب  ال ينتجطريف النقيض، إال أنه

الضد، وذلك عام يف مجيع  ننتج حماال يلزم عن كذبه صدق مقابله الذي هو املطلوب، فينبغي أن نأخذ النقيض ال أن
 .أشكال اخللف من أي شكل من األشكال احلملية تركب

موضوعنا املقابل املوجبة الكلية،  البة اجلزئية بطريق اخللف يف هذا الشكل فإنه ينبغي أن يكونأردنا أن نبني الس فإذا
أضفنا إليها أن ج موجودة يف كل اَ على أا الصادقة فإنه ينتج  ألنه إذا كان موضوعنا املقابل أن اَ يف كل ب و

هو  هذا صدق قولنا اَ ليست يف كل ب، وذلكفإذن قولنا اَ يف كل ب حمال، وإذا كذب . ب حماال أن ج يف كل
يف بعض ج، فإنه ينتج  وكذلك إن أضفنا إليها ب يف كل ج أو ب. وكذلك يعرض إن كانت هذه سالبة. املطلوب

فإنه ال يكون قياس، ألن الكربى تكون جزئية يف  وأما إن أضفنا إليها أن ج يف بعض اَ. احملال يف الشكل األول
 .سالبة كذلك إن كانت هذهو. الشكل األول

الكلي، وأن الذي ينتفع به يف كل مادة يف  فقد تبني أن مجيع املطالب تبني باخللف يف الشكل األول ما عدا املوجب
 على ما تبني يف الكتاب -أخذ ضده ألنه إذا كذب أحد الضدين قياس اخللف هو أخذ نقيض ما يرام بيانه ال

 .خر و ال هو أيضا من املشهور أن الضد إذا كذب صدق ضدهالضد اآل  مل يلزم أن يصدق-املتقدم

موجودة يف كل ب يف  وبيان ذلك أنه إذا أردنا أن نبني أن اَ. الكلية فتبني يف الشكل الثاين والثالث فأما املوجبة
 كل ج، أضفنا إىل هذا النقيض أن اَ موجودة يف  فإذا- وهي أن اَ ليست يف كل ب-الشكل الثاين، فلنأخذ نقيضها

فإذا كان هذا حماال وكانت املقدمة . تكون ج غري موجودة يف كل ب فإنه جيب عن ذلك يف الشكل الثاين أن
 وإذا - وهو قولنا اَ ليست يف كل ب-صادقة، فواجب أن يكون الكذب عرض عن النقيض املقرونة بالنقيض

 .مادة الضد مل ينتفع به يف كل و إن أخذ بدل النقيض - وهو أن اَ يف كل ب-هذا صدق نقيضه كذب

 - فإنه ينبغي أن نأخذ نقيضها-بعض ب  وهي قولنا اَ موجودة يف-وإذا أردنا أن نبني يف هذا الشكل املوجبة اجلزئية



مث نضيف إليه اَ-وهو اَ وال يف شيء من ب  وذلك حمال -موجودة يف كل ج ،وال يف شيء من ب فينتج لنا أن ج 
 فإن أخذنا بدل النقيض.  وهو قولنا اَ يف بعض ب-ال يف شيء من ب، فنقيضه إذن صادقو الزم عن وضعنا اَ

املقابل املوضوع   لكن ال يبني بذلك صدق- أعين أن ينتج احملال-الضد عرض من ذلك ما عرض يف الشكل األول
 .يف كل مادة

 و نضيف إليها ما - اَ موجودة يف بعض ب وهي أن-نأخذ نقيضها فإن أردنا أن نبني السالبة الكلية ذا الشكل فإنا
  فيلزم ضرورة أن تكون ج غري موجودة يف بعض ب يف الشكل-اَ غري موجودة يف ج  وهو أن- ال يشك يف صدقه

 .الثاين
   

موجودة يف شيء من   ونضيف إليها اَ غري- وهو اَ يف كل ب- أن نبني السالبة اجلزئية فإنا نأخذ نقيضها فإن أردنا
لزم عنه احملال صادق، وهو قولنا اَ ليست يف   فنقيض ما- وهو أن ج غري موجودة يف شيء من ب-يلزم احملالج، ف

 .بعض اَ الذي قصدنا بيانه

 .من هذا أن مجيع املطالب تبني باخللف الشكل الثاين فقد تبني

  وهو-جبة الكلية أخذنا نقيضهاوبيان ذلك أنا إذا أردنا بيان املو. بالشكل الثالث وكذلك يعرض أن تبني مجيعها

فينتج يف الشكل-قولنا اَ غري موجودة يف بعض ب ،موجودة يف كل ب الثالث أن اَ غري موجودة   وأضفنا إليها ج
وإذا كانت النتيجة حماال فنقيض ما لزم عنه . للطرفني  هو موضوع- الذي هو ب-يف بعض ج، ألن احلد األوسط

 فإن وضعنا الضد عوض النقيض أنتج حماال، لكن ال يلزم عنه. كل ب املقصود إنتاجه  يفاحملال صادق، وهو قولنا اَ

 .ضرورة صدق املطلوب مثل ما عرض يف سائر األشكال

 وهي - فإنا نضع أن اَ وال يف شيء من ب- وهي املوجبة اجلزئية-يف بعض ب فإن أردنا أن نبني أن اَ موجودة
-نقيضها فإن كان  .يف بعض ب، فينتج يف هذا الشكل أن اَ غري موجودة يف بعض جونضيف إليها ج موجودة  

كذب هذا صدق نقيضه، وهو   كاذب، وإذا- وهو قولنا اَ وال يف شيء من ب-ذلك كاذبا فما لزم عنه الكذب
املطلوب الذي هو اَ يف بعض ب. 

- فإنا نأخذ نقيض ذلك- يف شيء من ب مثل أن نريد أن نبني أن اَ و ال -السالبة الكلية فإذا أردنا أن نبني وهو  
فإذن يلزم يف هذا الشكل-قولنا اَ يف بعض ب ،موجودة يف كل ب موجودة يف بعض   وأضيف إليها ج أن تكون ج

فإذا . إذ كانت مقدمة ب ج ال يشك يف صدقها فإذا كان ذلك كذبا فالكذب إمنا لزم عن النقيض املوضوع. اَ
-املوجبة اجلزئية الذي هو -كذب النقيض  فإن أخذ . صدقت املطالبة الكلية، وهي قولنا اَ وال يف شيء من ب

 .يعرض يف سائر األشكال الضد عرض يف ذلك ما

 ونضيف - مثل أن نضع اَ يف كل ب-هو املوجبة الكلية فإن أردنا أن نبني السالبة اجلزئية فإنا نضع نقيضها الذي
موجودة يف كل ب إليها أن ج- فإن كان ذلك .  فينتج لنا أن ج موجودة يف بعض اَ-اليت ال يشك يف صدقهاوهي  

 .السالبة اجلزئية  كذب، وإذا كذبت املوجبة الكلية صدقت- الذي هو املوجبة الكلية املشكوك فيه- فالنقيض كذبا

يف كل مادة بأخذ إمنا يكون دائما منتفعا به  أحدمها أنه. فقد تبني من قياس اخللف هاهنا أمران غري الذي سلف



تتأتى به يف الشكل الثاين والثالث، وأن الشكل األول ال يتأتى فيه  وأن مجيع املطالب. النقيض ال بأخذ الضد
 .وتتأتى فيه باقي املطالب الثالثة املوجب الكلي فقط

 الفصل الرابع

مقدمات واحدة بعينها أن القياس مطلوبا واحدا بعينه من  والفرق بني القياس املستقيم وقياس اخللف إذا أنتجا: قال
 ليسوق القول إىل كذب معترف به أنه كذب، - وهو نقيض ما نروم بيانه-بطالنه الذي باخللف نضع أوال ما نريد

معترف ا، إال أن  وكال القياسني يكون من مقدمات. القياس املستقيم فإنه يبتدئ من مقدمات معترف ا وأما
وأما الذي باخللف فإحدى مقدمتيه فقط هي من  قدمتني اللتني يكون عنهما القياسالقياس املستقيم يكون من امل

ويف املستقيم ليس جيب ضرورة أن تكون النتيجة . النتيجة املشكوك فيها مقدميت القياس املستقيم والثانية نقيض
بني أن   فرق يف ذلكوال. القياس، وأما يف الذي باخللف فقد جيب أن تكون معروفة لنضع نقيضها معروفة قبل كون

 .تكون النتيجة موجبة أو سالبة

يبني بتلك املقدمات بأعياا بقياس اخللف، و كل ما تبني بقياس  وكل مطلوب يبني بقياس مستقيم فقد ميكن أن
 وإذا كان القياس احلملي الذي يف اخللف يف. يبني بتلك احلدود واملقدمات بقياس مستقيم اخللف فقد ميكن أن

بأعياا يكون يف الشكل الثاين  ول، فإن القياس املستقيم الذي يكون على ذلك املطلوب وبتلك املقدماتالشكل األ
املوجب اجلزئي ففي الشكل الثالث، والسالب اجلزئي يف  أما السالب الكلي ففي الشكل الثاين، وأما: و الثالث

 فإذا كان القياس احلملي الذي باخللف يف. الثاينموجبة، وأما إذا كانت سالبة ففي  الشكلني معا إذا كانت الصادقة

وإذا كان القياس الذي  .الشكل الثاين، فإن القياس املستقيم يكون يف الشكل األول، وذلك يف مجيع املطالب
أما املوجبات ففي الشكل األول، : األول والثاين باخللف يف الشكل الثالث، فإن قياسه املستقيم يكون يف الشكل

 .ب ففي الثاينوأما السال
   

 القول يف الشكل األول

 -أن اَ ليست مبوجودة يف شيء من ب بوضعنا نقيض ذلك وبيان ذلك انه إذا بينا بقياس اخللف يف الشكل األول

وهو أن اَ موجودة يف بعض ب- وإذا . وإضافتنا إىل هذا النقيض مقدمة صادقة، ينتج يف الشكل األول نتيجة كاذبة 
الصادقة هي الكربى،  بني أن املقدمة الصادقة إمنا نضيفها من جهة اَ ال من جهة ب حىت تكوناألمر كذلك ف كان

الصادقة أن ج موجودة يف كل اَ فيكون معنا  فلتكن املقدمة. إذ ليس ميكن أن تكون اجلزئية كربى يف هذا الشكل
وألن رد قياس اخللف إىل .  وهو الكاذبالشكل األول أن ج يف بعض ب، ج يف كل اَ و اَ يف بعض ب، ينتج لنا يف

اخللف، فبني أن  بان نأخذ نقيض النتيجة الكاذبة ونضيف إليها املقدمة الصادقة اليت كانت يف قياس املستقيم يكون
 أما إمنا -هي ج و ال يف شيء من ب  اليت- ونقيض النتيجة الكاذبة- اليت يف ج يف كل اَ- املقدمة الصادقة
النتيجة اليت كانت يف الشكل األول الذي أنتج احملال يف قياس اخللف  الذي هو الطرف األكرب منيشتركان يف ج .



ج : املستقيم هكذا فيأيت القياس. اشتركتا يف الطرف األكرب من املطلوب فتأليفهما يف الشكل الثاين وكل مقدمتني
ينتج اَ و ال يف شيء من ب ،و ال يف شيء من ب يف كل اَ و ج-  .هو املنتج بقياس اخللفو 

 بوضعنا - أعين السالبة اجلزئية-غري موجودة يف كل ب وكذلك يعرض إن بينا بطريق اخللف يف الشكل األول أن اَ
 وهو أن ج موجودة يف كل - وإضافتنا إليها مقدمة صادقة كلية من جهة اَ-ب  وهو أن اَ موجودة يف كل-نقيضها

- وهو أن ج ليست يف بعض ب- أخذنا نقيضها- وهي الكاذبة-كل بأنتج أن ج موجودة يف  فإذا. اَ وأضفنا  
ج موجودة يف كل : بقياس اخللف هكذا إليها املقدمة الكربى الصادقة، فإنه يأتلف القياس املستقيم على األمر املبني

لشكل الثالث إذا وقد يتأتى هذا يف ا. نتيجة قياس اخللف اَ وج ليست يف كل ب، فاَ ليست يف كل ب، وهي
 فإن النقيض ملا كان هاهنا موجبا كليا أمكن. املضافة إىل النقيض صغرى يف الشكل األول وضعنا املقدمة الصادقة

وهو أن اَ - نقيضها فإذا أخذنا. أن تكون مقدمة صغرى يف الشكل األول، فتكون النتيجة الكاذبة اَ يف كل ج 
يف كل-لصادقة وأضفنا إليها املقدمة ا-ليست يف بعض ج وهي أن ب  فبني أن املقدمتني إمنا يشتركان يف -ج 

القياس يف الشكل الثالث وينتج أن اَ ليست يف بعض ب، وذلك  الطرف األصغر من نتيجة الشكل األول فيكون
 ويعرض إن أخذت املقدمة الصادقة من جهة اَ سالبة أن يكون. اخللف يف الشكل األول هو الشيء املبني بطريق

-وذلك أنه إذا أخذنا نقيض املطلوب بطريق اخللف. قياسه املستقيم يف الشكل الثاين فقط  وهو أن اَ يف كل ب- 

 ينتج يف الشكل األول أن ج -شيء من اَ  وهي ج ليست موجودة يف-وأضفنا إليه املقدمة الصادقة من جهة اَ
أخذنا نقيض هذا  فإذا- وهي كاذبة-ليست موجودة يف شيء من ب-موجودة يف بعض ب وأضفنا - وهو أن ج 

 ينتج يف الشكل الثاين أن اَ ليس يف بعض ب، -ج ليست موجودة يف شيء من اَ  اليت هي-إليه املقدمة الصادقة
 .املطلوب بطريق اخللف وهو

دة يف بعض يف الشكل األول بقياس اخللف أن اَ موجو وأما املوجب اجلزئي فتبني يف الشكل الثالث وليكن منتجا لنا
 وهي - وإضافتنا إىل ذلك أن ب يف كل ج- الذي هو النقيض-من ب ب بوضعنا أن اَ غري موجودة يف شيء

اَ غري   فينتج لنا أن-ميكن أن نضيفها من جهة اَ ألن الصغرى ال تكون سالبة يف الشكل األول الصادقة، ألنه ليس
 فبني أنه ينتج لنا يف -بعض ج  وهو أن اَ يف- هذا احملالفإذا أخذنا نقيض. موجودة يف شيء من ج، وهو احملال

. املشترك لنقيض احملال واملقدمة الصادقة وهو موضوع للطرفني الشكل الثالث أن اَ يف بعض ب، ألن ج هو احلد

 . أعين مقدمة ب ج-املقدمة الصادقة املضافة اىل النقيض جزئية وكذلك يعرض إذا كانت

 .ني باخللف من املطالب يف الشكل األول، فإنه قد تبني فيه املوجب الكليتب فهذه حال مجيع ما

 القول يف الشكل الثاين

   
 وهو -بوضعنا نقيضها  وهو أن اَ موجودة يف كل ب-الشكل الثاين فلنرتل أنه يتبني فيه باخللف موجبة كلية وأما

الشكل الثاين  وإضافتنا إليها مقدمة صادقة تأتلف معها يف-أن اَ ليست يف كل ب-فينتج لنا - وهي أن اَ يف كل ج 
إن قياس هذا املطلوب يكون يف الشكل األول، وذلك أنه : فنقول. ب الكذب عن ذلك، وهو أن ج ليست يف كل



 فبني أنه -الصادقة  وهي- وأضفنا إليها قولنا اَ يف كل ج- وهو أن ج يف كل ب- النتيجة الكاذبة إذا أخذنا نقيض
أن هاتني املقدمتني الصادقتني اللتني إحدامها  وذلك.  يف الشكل األول فقط اَ يف كل ب، وهي موجبة كليةينتج لنا

 املوضوعة يف قياس اخللف مل يشتركا ال يف احملمول فيكون يف الشكل الثاين وال يف نقيض الكاذبة واألخرى الصادقة

وحممول على األصغر،  للطرف األكرب يف املطلوباملوضوع فيكون يف الثالث، بل الذي اشتركت فيه هو موضوع 
 .وذلك هو تركيب الشكل األول

 - بوضعنا أن اَ يف بعض ب- وهو أن اَ يف بعض ب-الثاين باخللف موجبة جزئية وليكن مربهنا عندنا يف الشكل

يلزم من ذلك أن   وإضافتنا إىل ذلك أن اَ موجودة يف كل ج حىت- الذي هو املقابل-أن اَ وال شيء من ب بوضعنا
يكون يف الشكل األول، وذلك أنه إذا  إن قياسه املستقيم: فأقول. ج ليست يف شيء من ب، الذي هو الكاذب

يف بعض الباء-يف قياس اخللف  وهي الصادقة املوضوعة-أخذنا اَ موجودة يف كل ج وهي نقيض النتيجة - وج 
 . بعض بالشكل األول أن اَ يف  فبني أنه ينتج يف-الكاذبة

 وإضافتنا - وهو أن اَ موجودة يف بعض ب- الثاين بوضعنا نقيضه فإن كان الذي بني باخللف سالبا كليا يف الشكل
املستقيم  موجودة يف شيء من ج حىت تكون النتيجة الكاذبة أن اَ ليست يف بعض ب، فإن قياسه إىل ذلك أن اَ غري

 وأضفنا إليها اَ - إن ج يف كل ب  وهو قولنا-نقيض النتيجة الكاذبيكون يف الشكل األول، وذلك أنا إذا أخذنا 
فإنه ينتج لنا يف-  وهي الصادقة- وال يف شيء من ج  الشكل األول أن اَ و ال يف شيء من ب. 

 بوضعنا - وهو أن اَ غري موجودة يف بعض ب-اخللف سالبة جزئية وكذلك إن برهنا بالشكل الثاين يف قياس
  وإضافتنا اىل ذلك أن اَ غري موجودة يف شيء من ج، فيلزم عن ذلك أن-موجودة يف كل ب ن اَ وهو أ-نقيضها

 وهو نقيض -بعض ب فإن قياسه املستقيم يكون بأن نأخذ ج يف. ج غري موجودة يف شيء من ب، وهي الكاذبة
 . فيلزم عنه اَ ليست يف بعض ب-جيف شيء من   وهو قولنا اَ وال-  ونضيف إليها املقدمة الصادقة-النتيجة الكاذبة

 .يف الشكل الثاين، فإن قياسه يكون يف الشكل األول، وذلك يف مجيع املطالب فقد تبني من هذا أن ما تبني باخللف

موجودة يف كل   وهو قولنا اَ- يف الشكل الثالث وأيضا ليبني يف الشكل الثالث بطريق اخللف موجبة كلية القول
بوضعنا نقيضها- ب - وهو أن اَ ليست يف بعض ب-حىت يكون الكاذب   وإضافتنا اىل ذلك أن ج يف كل ب

وذلك أنه إذا أخذنا نقيض املنتج . الشكل األول الالزم أن اَ يف بعض ج، فأقول إن قياسه املستقيم يكون يف
- وهو قولنا اَ يف كل ج-الكاذب  أن اَ يف كل ب، وهو وأضفنا إىل ذلك ج يف كل ب، أنتج لنا يف الشكل األول 

وحمموال على ب  تبني باخللف ألن اَ و ب ال ميكن فيهما أن يشتركا إال بشيء ثالث يكون موضوعا لأللف الذي
 .اللذان مها طرفا املطلوب

 وهو قولنا اَ - بوضعنا نقيضها- وهو قولنا اَ يف بعض ب-الشكل الثالث وكذلك إن برهنا باخللف موجبة جزئية يف
ج، فإن   وإضافتنا إىل ذلك أن ج يف بعض ب حىت يكون الكاذب املنتج أن اَ ليست يف بعض-ب شيء منوال يف 

 -النتيجة وهو قولنا اَ يف كل ج  أعين-قياسه املستقيم يكون يف الشكل األول، وذلك إذا أخذنا نقيض الكاذب

يف بعض ب فينتج ل-الصادقة  أعين مقدمة القياس-وأضفنا إىل ذلك ج نا أن اَ يف بعض ب. 

 وإضافتنا إىل ذلك - وهو قولنا اَ يف بعض ب-الثالث بوضعنا نقيضها وكذلك إن بينا باخللف سالبة كلية يف الشكل



الشكل   فأقول إن قياسه املستقيم يكون يف- الذي هو الكاذب-ينتج لنا من ذلك ج يف بعض اَ ج يف كل ب حىت
بيان اخللف فيكون معنا ج وال يف  ة الكاذبة واملقدمة الصادقة اليت استعملت يفوذلك أنا نأخذ نقيض النتيج.الثاين

 .من ب، وهو الشيء املبني بطريق اخللف شيء من اَ، و ج يف كل ب، ينتج لنا اَ وال يف شيء
   

يف كل نأخذ اَ   وهو املوجب الكلي مثل أن-يعرض إن بينا بطريق اخللف السالب اجلزئي أن نأخذ نقيضه وكذلك
يف بعض اَ- ب فينتج لنا أن ج ،يف بعض ب فأقول إن قياسه أيضا املستقيم يكون يف -احملال  وهو-  ونضيف إليه ج 

النتيجة واملقدمة الصادقة على العادة فيكون معنا ج وال يف شيء من اَ وج يف  الشكل الثاين، وذلك أنا نأخذ نقيض
 .ست يف بعض بب،ينتج لنا اَ ليست يف كل ب أو لي بعض

 تتبني بقياس اخللف يف مجيع العلوم ميكن أن تربهن بقياسات مستقيمة وأن ترد إليها فقد تبني أن مجيع املسائل اليت

اخللف هو بعينه القياس الذي  بتلك املقدمات بأعياا وبتلك احلدود أيضا بأعياا، وأن رد القياس املستقيم إىل
املقاييس املستقيمة إىل اخللف ألي قياسات ترجع يف اخللف  قدم أنه إذا ردتوكذلك تبني مما ت. يسمى املنعكس

وتبني أن كل مطلوب ميكن أن يبني باخللف . إىل املستقيمات ألي قياسات ترجع وكذلك إذا ردت قياسات اخللف
 .االستقامة وعلى

 القياس من مقدمتني متقابلتني ويف أن يأتلف وأما يف أي شكل ميكن: القول يف القياسات املركبة من املتقابالت قال
أوال فقد قيل إن املتقابالت باحلقيقة على جهة السلب واإلجياب هي  أما. أي شكل ال ميكن، فذلك يبني مما نضعه

 .واملتضادان املتناقضان: اثنان

ات ال قياس من متضادات و ال من متناقض إنه ليس ميكن أن يأتلف قياس يف الشكل األول ال: وإذا تقرر هذا فأقول
فمن قبل أنه ينبغي أن يكون القياس املنتج للموجب من مقدمتني  أما موجبا. ينتج موجبا وال قياس ينتج سالبا

يأتلف من املتقابالت على طريق التناقض أو التضاد إحدى مقدمتيه سالبة واألخرى  موجبتني، والقياس الذي
هو واحد بعينه على  ن احملمول واملوضوع يف املوجبة والسالبةوأما سالبا فإنه أيضا ليس ميكن ذلك من قبل أ .موجبة

مقدمتاه ليس احملمول فيهما واحدا و ال املوضوع  والقياس الذي يكون يف الشكل األول. ما تبني يف الكتاب املتقدم
 .موضوع يف إحدى املقدمتني حممول يف األخرى واحدا، إذ كان احلد األوسط فيه هو

فيه قياس من مقدمتني متقابلتني إما على طريق التضاد وإما على طريق  نه ميكن أن يكونوأما الشكل الثاين فإ
علم،  ذلك قولنا كل علم فاضل و ال واحد من العلوم فاضل ينتج لنا وال واحد من العلوم هو ومثال. التناقض

لب الفضل عن أن س وكذلك يعرض إن وضعنا كل علم فاضال والطب ليس بفاضل، وذلك. وذلك غاية الشناعة
العلوم ليس بفاضل، فينتج لنا بعض العلوم  الطب هو سلب له عن بعض العلوم، فكأنا وضعنا كل علم فاضال، بعض

وهكذا األمر يف . الثاين أن احملمول يف املقدمتني فيه هو واحد بعينه والسبب يف إمكان هذا يف الشكل. ليس بعلم
ذلك واحد   والسالبة هي الصغرى أو كان األمر بالعكس األمر يفوسواء فرضنا املوجبة هي الكربى املتقابالت،

 مثل أن نقول كل علم -والسالبة بعينها وليس ميكن أن تنتج املتقابالت باحلقيقة يف هذا إال بأن تؤخذ املوجبة.بعينه
دمة نفسها إلحدى املقدمتني املتقابلتني ومنطو حتتها بدل املق  أو نأخذ ما هو جزء-فاضل، ليس كل علم فاضال



-املوجبة أو السالبة  مثل أن نأخذ بدل كل علم ليس بفاضل الطب ليس بفاضل، أو بدل قولنا كل علم فاضل قولنا 

املقابلة نفسها أو مبا هو منطو   مث نقرن به وال علم واحد فاضل، فإنه ال فرق بني أن نقرنه باملقدمة-الطب فاضل
مل تكن متقابلة و ال كانت قوما قوة املتقابلة ال يف اليت تتقابل   اجلهتنيومىت مل تؤخذ املقدمتان بإحدى هاتني. حتتها

 .و ال يف اليت تتقابل على طريق التناقض على طريق التضاد

األصناف املوجبة منه أن يكون القياس يأتلف من املتقابالت ألن املتقابلتني  أما يف الشكل الثالث فإنه ال ميكن يف
كان القياس سالبا  و أما إذا. سالبة، وتلك هي العلة بعينها اليت عرضت يف الشكل األولموجبة واألخرى  إحدامها

مثال ذلك قولنا كل طب . املقدمات كلية أو جزئية فإنه قد ميكن أن يأتلف فيه قياس من مقدمات متقابلة إذا كانت
ذلك يعرض إن أخذت وك. من هذا أن يكون بعض العلم ليس بعلم علم و ال شيء من الطب علم، فإنه جيب

أن نقول بعض الطب علم وال شيء من الطب علم، فإنه يلزم عنه أن يكون بعض   مثل- إحدى املقدمتني جزئية
يأتلف من  وإذا كانت إحدى املقدمتني يف هذين القياسني جزئية واألخرى كلية فإن القياس.بعلم العلم ليس

 .املتناقضة ال من املتضادة إذ كان املتضادين كليني
   

-تعلم أن املقاييس اليت تأتلف يف هذين الشكلني من املوجبة والسالبة ائتالفا أوليا وينبغي ن أعين اليت سائر ما  
وذلك أنه ملا كانت املتقابالت . ستة يف كل شكل  هي اثنا عشر قياسا،- يأتلف مما بعد يف هذا الباب هي تابعة هلا

 واالثنان متقابالن على طريق -املتقابالت على طريق التضاد وهي -واحد ثالثة أزواج، أحدها قولنا كل و ال
يف كل واحد  أن تكون املوجبة هي الكلية والسالبة اجلزئية والثانية عكس هذا، فبني أنه يأتلف منها التناقض إحدامها

 املوجبة هي  أحدمها أن تكون-الشكل الواحد وألن املقدمتني املتقابلتني هلما وضعان يف. من الشكلني ثالثة أقيسة
هذا، لزم عن ذلك أن تكون أصناف املقاييس ستة يف كل شكل   والوضع اآلخر عكس-الصغرى والسالبة الكربى

فيما  الوضع كانت الصغرى يف الشكل الثالث سالبة أو موجبة ألنه إمنا منع أن تكون سالبة و ال يباىل يف هذا. منها
 التغليط وإنتاج احملال سواء كان  ذه املقاييس املركبة إمنا هوسلف باإلضافة إىل مطلوب حمدود،والغرض هاهنا

يف أي األشكال ميكن أن تأتلف املقاييس اليت من مقدمات  فقد تبني من هذا القول. احملال هو النتيجة أو عكسها
 .جترى منها جمرى األسطقسات متقابلة وكم عدد األوائل اليت

مقدمات كاذبة نتيجة صادقة ما عدا هذا الصنف من املقاييس،  اليت فيهاوهو بني أنه قد ميكن أن ينتج من املقاييس 
  مثل أن احلي ليس حبي-تكون مقابلة للشيء املفروض وهو أن الشيء املوجود غري موجود ألن النتيجة فيها أبدا

- وسواء كان ذلك املوصوف موجودا خارج الذهن أو غري موجود- وما يوصف بكذا فليس بكذا ما مثل أن ينتج  
عرت أيل اإلنسان ليس بعرت أيل، فإنه يلزم عنه  هو عرت أيل فليس بعرت أيل من مقدمتني متقابلتني مثل قولنا اإلنسان

فإن صدق إجيابنا الشيء بعينه . متناقض يف نفسه وإن مل يكن عرت أيل موجودا أن عرت أيل ليس بعرت أيل، وذلك قول
أن املقدمتني  غري موجود، وإمنا لزم هذا يف هذه املقاييس من قبلمستحيل سواء كان الشيء موجود أو  وسلبه معا

وهو ظاهر من هذا أن . أحدمها جزء لآلخر متناقضتان، إما بأن احملمول واملوضوع فيهما واحد بعينه، وإما بأن
 يف تلك فساد مقدماا قد ميكن أن تنطوي يف املقاييس الصحيحة اليت املقاييس الفاسدة اليت يف الصنائع من قبل



 - صحيحة املقدمات الفاسدة من غري أن يشعر بذلك الذي اعتقد يف تلك املقاييس الفاسدة أا الصناعة نقائض

 -يف تلك الصناعة ويسلمه  فيلزم صاحب الصناعة التبكيت من نفس ما يضعه-وذلك إما انطواء جزئيا أو الزما

أنه كري الشكل، فإنه يلزم عنه أن يكون املتناهي  كمثل أن يضع واضع أن اجلرم السماوي غري متناه ويضع مع ذل
 .مقاومة األقاويل الفاسدة يف الصنائع وكثريا ما ينتفع ذا يف. غري متناه

   
وكذلك ال ميكن  .تعلم أنه ال ميكن اإلنسان أن يغلط فيضع مقدمتني متقابلتني يف قياس واحد بسيط بعينه وينبغي أن

واحد بسيط وال أن يسلمها إذا سئل عنها  م له مقدمتني معا متناقضتني يف قياسالسائل أن يغلط ايب حىت يسل
وإمنا ميكن ذلك إذا سئل عنها جبهة واحدة ووضعت . وأنه ليس خبري  مثل أن يسلم أن هذا الشيء خري-جبهة واحدة

 أل أليس احليأما وضعها جبهة والسؤال عنها جبهة فمثل أن يس. جزءا من مقاييس مركبة جبهة أخرى أو وضعت

فعلى . أبيض وحده فقط األبيض ليس بأبيض، فإنه ميكن أن يسلم لنا هذا ألن األبيض هو جمموع شيئني وليس هو
فإذا سألناه بعد أليس اإلنسان حي أبيض، . إياه عنها هذا املفهوم ميكن ايب أن يسلم لنا هذه املقدمة عند سؤالنا

وكذلك ميكن . ج عليه احملال، وهو أن بعض ما هو أبيض ليس بأبيضاألخرى فينت أمكن أيضا أن يسلم لنا هذه
األخرى أيضا  يسلم لنا املتقابلتني إذا وضعنا إحدامها جزءا من قياس بسيط حنو نتيجة حمدودة ووضعنا أيضا أن

ركبة أن يغلط فيضع يف املقاييس امل وذا بعينه ميكن اإلنسان. جزءا من قياس آخر بسيط حنو أيضا نتيجة أخرى
وكل علم ظن من غري أن يصرح بالالزم عن ذلك، وهو   مثل أن يسلم لنا أن كل طب علم-مقدمات متناقضة

ثانية، وهي قولنا و ال شيء من الطب ظن، فيكون قد سلم لنا يف هذه  قولنا كل طب ظن، مث يسلم لنا مقدمة
 طب ظن، فيلزم عنه أنه وال شيء منمقدمتني متقابلتني، وهو أن كل طب ظن وال شيء من ال املقدمات الثالث

خيفى ويسلم لنا وخباصة مىت  وأكثر ما يعرض هذا مىت سألنا عن الزم واملقابل ال عن املقابل نفسه، فإنه. الطب طب
فيسلم لنا، مث عن سلب ذلك احملمول عن جنس ذلك   مثل أن نسأل عن إجياب حممول ملوضوع-كان الالزم بعيدا

لنا، فيلزم عنه سلب ذلك احملمول بعينه عن مجيع ذلك املوضوع الذي  خصه فيسلماملوضوع أو عن نوعه أو ش
 .أوجب له

 القول يف وضع املطلوب األول نفسه يف القياس

  وهو الذي يسمى مصادرة

 جزءا من القياس املنتج له هو من -لنفسه ال من أجل غريه  أعين الذي يقصد بيانه-ووضع املطلوب األول: قال
واملطلوب يعرض له أن ال يتربهن من القول . أن يربهن منها الشيء الذي قصد برهانه  اليت ال ميكنجنس األقاويل

قصد به أن تلزم عنه،  أحدها أن يكون ذلك القول ال يلزم عنه النتيجة اليت. قصد به برهانه على جهات أربع الذي
واجلهة الثانية أن تكون .  الذي قصد إنتاجهللشيء إما ألنه غري منتج أصال لشيء من األشياء وأما ألنه غري منتج

واجلهة الثالثة أن تكون املقدمات . شرط املقدمات أن تكون أعرف من النتيجة املقدمات أخفى من النتيجة، فإن من



املقدمات، فإن من شرط  واجلهة الرابعة أن تكون النتيجة هي السبب يف معرفة. يف مرتبة واحدة من اخلفاء والنتيجة
. هذا القسم من القسم الثاين وذا ينفصل.معرفتها ت أن تكون أعرف من النتيجة وأن تكون هي السبب يفاملقدما

 هو القول الذي ال يربهن به - وهو الذي يسمى املصادرة-األول جزء قياسه وإذا تقرر هذا فليس وضع املطلوب
 .اجلنس طلوب أحرى أن جيري منه جمرىكان هذا يقال على جهات، بل القول الذي ال يتربهن به امل املطلوب، إذ

   
-النوع من القول الذي مصادرة هو أن يروم إنسان أن يبني شيئا جمهوال بذلك الشيء نفسه وهذا وأعين بالشيء  

 وإما - وهي املقدمات األول-إما معلومة بأنفسها فإن األشياء املعلومة صنفان،. اهول ما ال ميكن أن يبني إال بغريه
فمىت رام إنسان أن يبني شيئا مما يعلم بغريه بنفسه فهو الذي . باملقدمات األول  وهي اليت تعلم-غريهامعلومة ب

يقع على  وهذا الفعل من الغالط أو املغالط.  وهو وضع املطلوب األول-يف هذه الصناعة مصادرة يسمى
احملمول و املوضوع يف املطلوب  نأحدمها أن يضع املطلوب نفسه مقدمة يف بيان نفسه، وذلك يعرض إذا كا.وجهني

يبني نتيجة ما مبقاييس كثرية مركبة من مقدمات كثرية سبيل  والوجه الثاين أن. امسني مترادفني على ما سيأيت بعد
أن اَ   مثل أن يبني إنسان-يتبني إال إذا استعملت تلك النتيجة مقدمة يف القياس املنتج هلا إحدى تلك املقدمات أن ال

بوجود ب يف ج و ج يف ه، مث يبني  ه بأن يأخذ أن اَ موجودة يف ب و ب يف ه، مث يبني وجود ب يف هموجودة يف 
بوجود اَ يف ه النتيجة  اليت هي-وجود اَ يف ب-يف ب فإنه ال فرق بني هذا الصنف و الصنف األول إال .  ووجود ه

املقصود إنتاجه  لشيء نفسه وهذا الصنف أنتج فيه الشيءاألول أنتج فيه الشيء املقصود إنتاجه من ا أن الصنف
 مثل ما يعرض ملن يربهن أنه إذا -النسيان والغلط يف هذا الصنف الثاين يقع كثريا ملوقع. بأكثر من واسطة واحدة

الزاويتني اللتني يف جهة واحدة مساويتني لقائمتني أن اخلطني  وقع خط مستقيم على خطني مستقيمني فصري
مثلث  يكونا متوازيني فإما إذا أخرجا على استقامة التقيا يف إحدى اجلهتني فيكون هنالك ان، فإما إن ملمتوازي

. قائمتني إمنا يبني باخلطوط املتوازية تكون زواياه أكرب من قائمتني، وذلك خلف ال ميكن فإن كون املثلث ذا زاويتني

ن الشناعة ما يلحق من يقيس فيقول إن كان هذا الشيء البيان م وباجلملة يعرض ملن يستعمل هذا النوع من
 .بغريها وعلى هذه اجلهة تكون األشياء كلها معلومة بأنفسها وغنية عن أن تعلم. موجود موجودا فهذا الشيء

الشيئني لآلخر معلوما بنفسه ورمنا أن  فمىت كان عندنا شيء جمهول الوجود لشيئني خمتلفني وكان وجود أحد ذينك
لكن ليس . الشيئني بوجوده للشيء اآلخر، فقد بينا اهول مبجهول ود ذلك الشيء اهول ألحد ذينكنبني وج

و يف ج   مثل أن يكون عندنا جمهوال وجود اَ يف ب-هذا البيان هو البيان الذي يعرف باملصادرة يلزم أن يكون مثل
وإمنا جيب أن يكون مثل هذا البيان  .ده يف بووجود ب يف ج بينا بنفسه فنريد أن نبني وجود اَ يف ج بوجو

 و إمنا خيتلفان باألمساء وذلك - أعين ج و ب-واحد بعينه باحلقيقة مصادرة، أما يف احلقيقة فمىت كان الشيئان شيء
يقة يكونا يف احلق امسان مترادفان، وأما يف الظن احملمود فإذا ظن بب و ج أما شيء واحد من غري أن إذا كان هلما

 مثل أن يكون أحدمها خاصة -صاحبه شيئا واحدا بالعدد وذلك يعرض إذا كان كل واحد منهما منعكسا على
 - مثل لزوم احليوان عن وجود اإلنسان-إن مل يكن منعكسا  أو كان أحدهم يلزم اآلخر و-لآلخر أو حدا أو رمسا

 مثل أن -تلفني باالسم فقط فهي مصادرة حقيقيةوأما إذا كانا خم. ال يف احلقيقة لكن هذه هي مصادرة يف املشهور



جمهوال الوجود لشيء آخر  وكذلك مىت كان عندنا شيئان. إنسان يف هذا الشيء املشار إليه أنه بعري ألنه مجل يبني
لذلك اهول بوجود اآلخر له، فإنه ليس يكون هذا  وكالمها معلوم الوجود لآلخر وأردنا أن نبني وجود أحدمها

الشيئان املعلوم وجود أحدمها لآلخر مها يف احلقيقة شيء واحد أو يظن ما  لى املطلوب ما مل يكن ذانكمصادرة ع
عندنا اَ و ب   مثل أن يكون-واحد إما ملكان أن كل واحد منهما منعكس على صاحبه وإما ألنه يلزمه أما شيء

مصادرة على املطلوب ما مل يظن أن اَ و ب   ذلكجمهويل الوجود يف ج ويكون وجود اَ لب معلوما، فإنه ليس يكون
 .بعينه شيء واحد بعينه أو يكونا شيئا واحدا

   
منعكسة بعضها على بعض  بني املصادرة والبيان الدائر أن احلدود الثالثة جيب يف البيان الدائر أن تكون والفرق

 أعين يف حدين من حدود - يف ب و جإال  وأما هاهنا فليس يشترط العكس-  أعين اَ و ب و ج-على ما تبني
املطلوب إمنا هو أن يبني الشيء اهول الوجود بنفيه من جهة ما  وإذا كان البيان املسمى مصادرة ووضع. القياس

 أن يظن به شيئان، وذلك إما حممول املطلوب واحلد األوسط وإما موضوعه واحلد األوسط، يعرض للشيء الواحد

 أعين اللذين -لآلخر  يأتلف من مقدمتني إحدامها معلومة، وهي وجود أحد ذينك الشيئنيفبني أن قياس املصادرة
الطرف اهول من املطلوب ألحدمها، إما األكرب   والثانية جمهولة، وهي وجود-مها يف احلقيقة واحد أو يف املشهور

 مثل أن -لومة هي الكربىإما وجود األوسط لألصغر إن كانت املع لألوسط إن كانت املعلومة هي الصغرى و
ج، فإن  مترادفني ونريد أن نبني وجود اَ يف ج بتوسط ب، أعين بأن نأخذ اَ يف ب و ب يف يكون ب و ج امسني

املعلومة، إذ كانا امسني مترادفني أو ما يظن ما  وجود اَ يف ب يكون املقدمة اهولة ووجود ب يف ج يكون املقدمة
 أعين أن يكون وجود اَ يف ب هو املعلوم -و ب مها االمسان املترادفان ك يعرض إن كان اَوكذل. أما كذلك

هول ويكون وجود بهو ا يف ج. 

التركيب املسمى مصادرة يكون يف كل شكل من  وإذا كان هذا هكذا فهو ظاهر أن أصناف األقاويل املركبة هذا
تني موجبتني فإنه تكون األصناف املؤتلفة من هذا اجلنس يف الشكل مقدم األشكال الثالثة وأنه إذا كان القياس من

بعضها  أما كوا يف كل شكل فألن جدودها منعكسة. ضعف األصناف املنتجة يف واحد واحد منها الثالث واألول
ني، صنف منها ينقسم إىل قسم وأما كوا ضعف املنتجة يف املوجبات فألن كل.  أعين املقدمة املعلومة- على بعض

 وهو أن تكون الصغرى -والصنف الثاين عكس هذا أحدمها أن تكون الصغرى هي اهولة والكربى هي املعلومة،
 - أعين من مقدمتني إحدامها موجبة واألخرى سالبة-إذا كان القياس سالبا وأما. هي املعلومة والكربى هي اهولة

املقدمة املعلومة   تكون أبدا السالبة إذ ال يصح أن تكونتتضاعف هذه األصناف، ألن اهولة إمنا فليس يتفق أن
و إذا كان البيان على جهة املصادرة . واحد سالبة ألا أبدا إما شيء هو يف احلقيقة واحد وإما ما يظن به أنه

  وإما مصادرة بسبب الظن-املقدمة املنعكسة فيها امسني مترادفني  وهي اليت تكون-صنفني، إما مصادرة حقيقية

احلدين  املقدمة اليت يظن ا من قبل انعكاسها على نفسها أا واحدة أو من قبل انطواء أحد  وهي-اجلميل املشهور
وأن صناعة اجلدل ترفض منها   فبني أن صناعة الربهان إمنا ترفض املعىن احلقيقي منها- حتت اآلخر أا واحدة

وأما صناعة السوفسطائية فهذا . مصادرة حبسب املشهور هو أعين منها ما هو مصادرة حقيقية وما -الصنفني مجيعا



 .تكون اخلطابة ال ترفض واحدا من صنفي هذا البيان وكذلك يشبه أن. البيان خاص ا

 .املسمى مصادرة وكم أصنافه فقد تبني من هذا ما هو البيان

    سبب القول يف أخذ ما ليس بسبب للنتيجة الكاذبة على أنه

يقول له أن   وهو املوضع الذي يراجعه ايب فيه بأن-تج السائل على ايب الكذب من وضعهإذا أن وأما: قال
آخر يف هذا القول الذي رمت به أن  الكذب مل يعرض من قبل األمر الذي وضعته أيها السائل وإمنا عرض عن أمر

رض يف القياس الذي باخللف  فإن ذلك إمنا يع-أو سلمته تبني أن الكذب عرض عن الوضع الذي تضمنت أنا حفظه
وذلك إمنا يعرض يف قياس . الزما من غري أن يكون يف ذلك تأثري لألصل املوضوع إذا عرض أن يكون الكذب فيه

على أنه أمر  مىت كانت إحدى مقدمتيه صادقة واليت لزم عنها الكذب مشكوكا فيها وأضيف إليها الوضع اخللف
فيها فأنتج منها السائل الكذب بعد أن  متا القياس الذي باخللف مشكوكافإنه مىت كانت مقد.زائد على املقدمتني

عن الوضع، فقد يكتفي ايب هاهنا أن يقول أن الكذب إمنا لزم  أدخل يف مجلتها الوضع ليوهم أن الكذب إمنا لزم
هذا  ا حيتاج إىلالقياس دون أن حيتاج أن يقول إنه ليس من قبل املوضع عرض الكذب، ألنه إمن عن الكذب الذي يف

يظهر أنه ليس يكون  وكذلك أيضا. القول إذا كانت إحدى مقدميت قياس اخللف صادقة واألخرى مشكوكا فيها
مؤلفا من قياس مستقيم، وذلك أن القياس  هذا القول من ايب إذا كاب اإلبطال الذي وجهه السائل عليه

 .ذلك يف قياس اخللفوإمنا يعرض  املستقيم ليس يضع أحد فيه ما يروم إبطاله

بقياس اخللف ال بالقياس املستقيم، فهو  إمنا يكون عندما يأيت السائل وإذا كان بينا أن هذا القول العادي من ايب
- وجد املوضوع الذي يفرضه ايب أو ارتفع-يعرض يف قياس اخللف إذا كان احملال الزما بني أنه إمنا ألنه حينئذ  

سلمته لزم احملال يف هذا القياس الذي  ائل إنه ليس من قبل الوضع الذي فرضته أنا أويسوغ للمجيب أن يقول للس
 وهو الذي ليس خيفي على أحد -أبينهما. ضربني يف قياس اخللف وهذا يعرض على. زعمت أن من قبله لزم احملال

-ا وال بواحد من جزئيه فهو أن ال يكون الوضوع مشارك-يغلط فيه إال قليل من الناس وال ميكن أن يغالط به أو  

األصل الذي نروم إبطاله اَ يف  مثال ذلك أن يكون.  حلدود املقدمات اليت لزم عنها احملال-أعين احملمول واملوضوع
. د يف كل ه فإنه يلزم أن تكون ج يف كل ه، وذلك حمال كل ب، فنقول إن كان اَ يف كل ب وكان ج يف كل د و

 فإنه ظاهر أنه ليس لكون اَ يف ب يف هذا القول. اَ يف كل ب، فإذن اَ يف كل ب حمال نافاحملال إمنا لزم عن وضع

قال إن القطر ال يشارك   من املواد من- كما يقوله أرسطو-ومثال هذا. تأثري يف وجود ج يف ه، الذي هو احملال
يقطع نصفها وال يقطع نصفها إال بعد أن املتناهية بعد أن  الضلع، ألنه إن شاركه وكان املتحرك إمنا يقطع املسافة

يوجد يف العظم أنصاف ال اية هلا، فواجب إن كانت احلركة موجودة أن يكون  يقطع نصف ذلك النصف، وكان
القطر مشارك للضلع،  واحملال إمنا لزم عن قولنا إن. قطع مسافة غري متناهية يف زمان متناه، وذلك حمال املتحرك قد

 ليس مبتصل جبزء من أجزاء املوضوع -احلركة  الذي هو شك زينن يف-لقول الذي لزم عنه احملالفإنه بني أن هذا ا
 .يستعمل هذا ولذلك قل ما. الذي رمي ذا القول إبطاله

   
للمقدمات اليت   أن يكون الوضع الذي رمي إبطاله بأحد جزءيه، إما- الذي هو أخفى من األول-الثاين والنحو



للنتيجة هو أخفى وهو الذي ذكره  والذي تكون مشاركته. نتيجة، وإما للنتيجة الكاذبةأنتجت الكذب دون ال
مث إذا كان مشاركا بواحد من . باحملمول أو باملوضوع وإذا كان مشاركا للنتيجة فإما أن يكون مشاركا. أرسطو

أنه موضوع فيأتلف من  وأما أن يشاركها على - أعين يف النتيجة-يكون حمموال هذين فإما أن يشاركها على أن
فإما أن  وإذا شارك املقدمات يف الشكل األول. وذلك أنه إذا شارك النتيجة شارك املقدمات. أضرب ذلك أربعة

األول يف املقدمات إما  يشاركها من فوق، وذلك بأن يكون أحد طريف املوضوع حمموال على الطرف احملمول
مثال ذلك أن يكون املوضوع . النتيجة الكاذبة وضوع حمموال يفاحملمول منه وإما املوضوع فيكون أحد طريف امل

اَ يف كل ب وتكون املقدمات املرتبة يف الشكل األول الذي بوساطتها  الذي نريد أن يلزم أن الكذب لزم عنه أن
أنتج الكذب ج على كل ه و د و. على د على كل د و ج على كل ج و ب فإذا أخذنا مثال اَ على ب على كل د 

احملال الزم دون مقدمة اَ ب الذي هو   فهو بني أن هذا- وهو أن ب مقولة على كل ه-ه، مث أنتجنا عن ذلك حماال
األصل املقصود إبطاله فقط على أن موضوع األصل هو حممول يف  األصل املوضوع وأن هذه املشاركة هي ملوضوع

مث أنتجنا   اَ يف كل ب و اَ يف كل ج و ج يف كل د و د يف كل ه،:وضعنا القياس هكذا فقلنا وإن. النتيجة الكاذبة
األصل املوضوع الذي قصد إبطاله يف   فهو بني أن هذا احملال إمنا شارك- وهو أن اَ يف كل ه-عن ذلك حماال
 -ل املوضوع اليت هي األص- النتيجة، و أنه إذا رفعت مقدمة اَ ب  على أنه حممول يف-  الذي هو اَ-احملمول فقط

 أعين -وكذلك إن وضع األصل املوضوع مشاركا هلذه املقدمات بأحد طرفيه من جهة أسفل .بقي احملال كما كان
ج على كل د و  مثال ذلك أن نضع.يوضع موضوعا ملوضوع املقدمة األخرية من املقدمات اليت أنتجت الكذب بأن

على كل اَ و اَ على كل ب و ه على كل ه هو املوضوع الذي -د- ويكون احملال الالزم ج على كل اَ، فهو بني  
وكذلك إن وضعنا ج على كل د و د على . احملمول على أنه موضوع هلا أن املوضوع يشارك النتيجة الكاذبة جبزء

الكاذبة  كل ب و اَ على كل ب، وكان احملال أن ج على كل ب، فهو بني أيضا أن النتيجة كل ه و ه على
حتدث عن مشاركة  فهذه كما ترى أربعة أصناف. ركت األصل املوضوع مبوضوعه على أنه موضوع فيهاشا

اجلواب فيها بأن يقال إنه ليس من قبل  وكلها يسوغ. املقدمات يف الشكل األول ألحد طريف األصل املوضوع
-األصل املوضوع لزم الكذب، ألن األصل املوضوع  مجيعها ويبقى احملال بعينه يرتفع يف -الذي هو مقدمة اَ ب .

 .مجيع ضروب الشكل األول ويف الشكل الثاين والثالث، والوقوف على ذلك قريب وكذلك يعرض مثل هذا يف
   

يكون الكذب  من هذا أنه قد يكون املوضوع متصال باملقدمات الوسط اليت أنتجت النتيجة الكاذبة وال فقد تبني
الزما عن األصل املوضوع بأن  ولذلك ليس يكتفي يف كون احملال. ذلكالزما عن املوضوع وعلى كم جهة يعرض 

مع هذا إذا رفع ارتفع الكذب، فإنه إذا اجتمع هذان  يكون مشاركا للمقدمات اليت أنتجت احملال، بل وأن يكون
 ومل  أعين أن يكون مشاركا للنتيجة الكاذبة وأن يكون إذا ارتفع-الزم عنه األمران للموضوع، علم أن الكذب

ثانية مشاركة   ألنه قد ميكن إذا ارتفع األصل املوضوع وخلفته مقدمة-ثانية مشاركة له ارتفع الكذب ختلفه مقدمة
وأما أن ينتج نتيجة واحدة . خمتلفة له أن ينتج ذلك الكذب بعينه، فإنه قد ميكن أن ينتج شيء واحد بأوساط

ولذلك . ن االختالف يف احلدود الوسط فقط دون األطرافيكو مبقاييس خمتلفة احلدود بأسرها فليس ميكن إال أن



 ارتفع األصل املوضوع وبقي احملال أن ذلك احملال قد ميكن أن يلزم عن ذلك األصل ليس ميكن أن نقول إنه إذا

رفعنا املوضوع املشارك وبقي  وإذا. املوضوع مبقاييس مباينة جبميع حدودها للقياس الذي أنتج احملال دون املوضوع
احملال واملوضوع مقدمة كاذبة، فإن النتيجة الكاذبة ال ميكن  حملال فبني أنه جيب أن يكون يف املقدمات الوسط بنيا

فإن كان القياس الذي أضيف الوضع إليه ورام السائل أن يبطل به . على ما تبني وجودها عن مقدمات صادقة
بنفسه أو كونه  الزما مع رفع الوضع يكون بينا فإن كون احملال - أعين من مقدمتني فقط-قياسا بسيطا الوضع

أكثر من قياس واحد، فإن ذلك يكون غري  وأما إن كانت املقاييس اليت تصل بني احملال. الزما عن األصل املوضوع
فإذا حللت تلك املقاييس كلها إىل القياس األول الذي تربت عنه  .بني لكن يعلم أنه قد انطوى يف القياس كذب

-واملقاييس اليت ذه الصفة. يظهر هنالك هل يوجد الكذب مع ارتفاع الوضع أو ال يوجد ه فإنهوبينت نتيجت أعين  
ولكن تكون النتيجة غري بني فيها   هي اليت تؤلف أوال عن مقدمتني إحدامها صادقة واألخرى مشكوك فيها،-املركبة

صلة أيضا جمهول من أمرها أا كاذبة أيضا النتيجة احلا فإذا أضيفت إليها مقدمة صادقة رمبا كانت. أا كذب
وتعترب نتيجتها إىل أن تنتهي إىل نتيجة بني من أمرها أا كذب فيعلم حينئذ أن  فيضاف إليها أيضا مقدمة صادقة

املوضوع، عرف ذا القانون  فإذا حلت إىل القياس األول وأعترب القياس األول مع األصل. النتائج كلها كاذبة تلك
 .ال الزم عنه أم الهل احمل

 الفصل اخلامس

والسائل يقصد إبطاله باملقدمات اليت يتسلمها  وقد ينبغي للمجيب يف صناعة اجلدل إذا تضمن حفظ وضع ما: قال
وذلك إذا كان السؤال . يف املقدمات اليت يسأل عنها مرتني فأكثر منه أن يتحفظ أن ال يسلم له حدا واحدا

مل يكن  وإذا. فإنه إذا مل يسلم حدا واحدا مرتني يف املقدمات مل يكن هنالك حد أوسطالنتيجة،  باملقدمات فقط دون
. يتأتى له منها قياس يبطل الوضع يف املقدمات اليت يسلمها حد تشترك فيه، فليس يتأتى منها قياس فضال عن أن

 اليت هي نقيض وضعه من جهة له أن ميانعه عن تلك النتيجة وإن سلم له حدا واحدا مرتني يف املقدمات فقد يتأتى
  أعين إذا مل يرتبه الترتيب الذي-نوع نوع من أنواع النتائج األربعة اليت قيلت كيفية ترتيب احلد األوسط عند

-وهذه القوة تكون للمجيب مبعرفة أي نتيجة تنتج يف أي شكل من األشكال الثالثة. ينبغي أعين ما كان منها  
 .الشيء قد تقدم ني منها أو للثالثة بأسرها، وذلكخاصا بشكل واحد أو مشتركا ألثن

   
نأمر السائل بأن  والذي نأمر متقلد اجلواب بأن ال يذهب عليه من أن يسلم ما يعود بإبطال وضعه هو الذي :قال

إحداها . وصايا ثالثة خاصة ذا الكتاب وذكر يف ذلك. يستعمله على أخفى ما يكون حىت يذهب ذلك على ايب
وذلك يعرف يف . النتائج سواء كانت املقدمات قريبة أو بعيدة يسأل عن املقدمات مع النتائج، بل حتذفأن ال 

تلك  املقدمتان اللتان تنتج النقيض إحدامها نتيجة والثانية مأخوذة بالسؤال وتكون أيضا القياس املركب إذا كانت
مقدمات ويترك املقدمة الرابعة  أن يسأل عن ثالثالنتيجة تلزم عن مقدمتني كالمها مأخوذة بالسؤال، فهاهنا جيب 

وذلك يتفق أيضا يف . عن القريبة البعيدة ويترك السؤال والوصية الثانية أن يسأل عن املقدمات. اليت هي نتيجة



 املقدمتان املنتجة للنقيض نتيجتني عن قياسني كل واحد من ذينك القياسني يأتلف عن القياس املركب إذا كانت

- وهي املقدمات اليت ليست نتائج-فيكون هاهنا ست مقدمات أربعة بعيدةمقدمتني،   وهي -واثنتان قريبة 
الوصية واألوىل وإن كان كال املوضعني حذفت منه  والفرق بني هذه.  فيسأل عن األربعة ويترك االثنتني-النتائج

الثالثة أن يغري ترتيب املقدمات يف والوصية . هي نتائج وهنا مبا هي قريبة النتائج أن هنالك حذفت النتائج مبا
عليه أن اَ موجود يف ز  مثال ذلك إذا رام أن ينتج. فيسأل عنها على غري النظام الذي تأتلف عليه يف القول السؤال

ينبغي أن يسأل هل اَ موجودة يف ب مث هل ب موجودة  بتوسط جود اَ يف ب و ب يف د و د يف ه و ه يف ز، فليس
هل ه موجودة يف ز مث بعد ذلك هل ه موجودة يف د، وعلى هذا النحو يفعل يف  لكن ينبغي أن يسأل أواليف د، و
فهذا ما جيب أن . ايب عن الباقية من عدم الترتيب املوجود هلا عند اإلنتاج، فإن بذلك خيفى األمر على السؤال

البسيط الذي يكون من مقدمتني فقط وحبد أوسط  سوأما يف القيا. يفعله السائل من اإلخفاء يف القياس املركب
عن املقدمة الكربى مث حينئذ يسأل عن الصغرى، نه علة هذه اجلهة خيفي  واحد، فإنه ينبغي أن يبتدئ بالسؤال أوال

 .ايب، وذلك أنه يتشكل يف ذهنه خالف التشكيل املنتج النتيجة جدا على

 الذي تتوجه إليه هذه الوصايا خاصة قد عرف مىت يكون قياس منتج هذا الكتاب وهو وألن السائل العارف مبا يف
اليت يتسلمها من  القول ومىت ال يكون وكيف يكون، فهو بني أنه ال خيفى عليه مىت اجتمع له من املقدمات يف

وجب ايب مبقدمات موجبة أو كان فيها امل ايب تبكيت له ومىت ال جيتمع ذلك، ألنه قد علمنا أنه مىت أقر
قد تبني أنه ال يكون قياس إال بأن تكون مقدمتاه معا موجبتني أو  والسالب أنه قد ميكن أن يكون تبكيت، ألنه

فإن اجتمع مع هذا أن تكون النتيجة نقيض الوضع الذي تضمن ايب . واألخرى سالبة تكون إحدامها موجبة
فأما مىت مل يقر  .قيض الوضع الذي تضمن حفظهفقد كان تبكيت بالضرورة، ألن التبكيت هو قياس منتج لن حفظه

وإذا مل . أنه ال يكون قياس من مقدمات سالبة ايب مبقدمة موجبة فإنه من احملال أن يكون تبكيت، ألنه قد تبني
وأما إذا كان قياس فليس جيب أن يكون . تبكيت فقد جيب أن يكون قياس وأما إذا كان. يكن قياس مل يكن تبكيت

القياس   مثل حال احليوان مع اإلنسان وحال القياس املطلق مع- هذه هي حال األخص مع األعم ك أنتبكيت، وذل
القياس املنتج قد تبني أن من شرطه أن  وكذلك بني أيضا أنه ال يكون قياس إذا مل يقر مبقدمة كلية، ألن. املبكت

 .تكون إحدى مقدمتيه كلية والثانية موجبة

 الفصل السادس

   
يظن به أنه  يعرض الغلط واالخنداع يف املقدمات حىت يعرض فيما هو معلوم لنا بعلم أول أنه كذا أن وكما: قال

معلوم عندنا أنه كذا أنه ليس بكذا أو   أعين أن يظن مبا هو-ليس بكذا، كذلك يعرض لنا هذا بعينه يف النتائج
 نعلمها بعلم يقني وأن نظن ا خالف ما  أعين أن-يف النتائج وقد يظن أن هذا غري ممكن أن يعرض لنا. بالعكس

واحد نعلم وجوده يف شيئني بال توسط ويكون ذلك الشيئان يعلم وجودمها أيضا يف  علمنا، مثل أن يكون شيء
فإنه من علم أن  بال توسط، مثل أن تكون اَ موجودة يف ب و ج، و ب و ج موجودتان يف د بال توسط شيء آخر



فإنه ليس ميكن أن يظن وال أن يتوهم أن  ب يف كل د، وعلم أيضا أن ج موجودة يف كل داَ موجودة يف كل ب و 
أن يعلم الشيء بعينه وجيهله من جهة واحدة، وذلك أنه إمنا يقع  اَ غري موجودة يف شيء من د ألنه يعرض من ذلك

  ذلك الشيء عدم عرض أن يعلمجهة اجلهل املتقدم له يف ذلك الشيء، فإن كان عنده يف لإلنسان بالشيء ظن من

 مثل هذين -الوسط وكما يظن أن هذا ممتنع يف املقاييس املختلفة احلدود. الشيء وجيهله معا وذلك مستحيل
 -اليت حتمل حدودها الوسطى بعضها على بعض  كذلك يظن أيضا أنه ممتنع يف املقاييس-القياسني اللذين متثلنا ما

و ب يف ج و ج يف د فإنه ليس ميكن أن يتوهم وال أن يظن أن اَ  دة يف كل بمثل أنه إن علم أحد أن اَ موجو
و ب ألنه يكون عنده علم بالشيء موجودة يف ب ،وأن اَ غري موجودة يف شيء من د يف د و ج الواحد بعينه  يف ج

 .وجهل معا، وذلك حمال

 ليس ميكن -ل فيه احلدود املتوسطة بعضها على بعضالذي ال يقا  وهو-إال أن هذا إذا تؤمل ظهر أن الوجه األول
واملقدمتني  الكربى من أحد القياسني ظن كاذب مع العلم باملقدمة الكربى من القياس اآلخر أن يعرض لنا يف املقدمة

ب و ب يف كل د و ج يف كل د فإنه  ومثال ذلك أنه مىت كان عندنا أن اَ يف كل.الصغريني من القياسني كليهما
ج، ألنه يعرض من ذلك أن تكون مقدمتا القياسني الكربيان منها  ليس ميكن أن يغلط فيظن أن اَ ليست يف شيء من

متضادة   أعين أن حتصل لنا معرفة-أو قوما قوة املتضادة يف االعتقاد، وذلك شيء ال ميكن متضادتني يف االعتقاد
موجودة يف كل ما توجد فيه ب وعلم   اإلنسان بعلم يقني أن اَوإمنا يلزم ذلك ألنه إذا علم.يف الشيء الواحد بعينه

اَ غري موجودة يف شيء مما توجد فيه ج مع علمه أن ج يف كل د، فقد  أن ب يف د فإنه يعلم أن اَ يف د، فإن توهم أن
من ب، أو   د جزءموجودة يف بعض ما فيه ب مع تومهه أن اَ موجودة يف كل ما توجد فيه ب، ألن توهم أن اَ غري

الوجهني حمال، ألنه يكون إما تومها متضادا  قد توهم أن اَ موجودة يف د مع تومهه أن اَ غري موجودة يف د، و كال
 أعين أن يكون اإلنسان يظن اإلجياب والسلب يف شيء واحد -وذلك مستحيل وإما تومها قوته قوة التوهم املتضاد،

 .واحدة بعينه من جهة

فهذه . علم باملقدمة األخرى فذلك ممكن لط اإلنسان يف إحدى هاتني املقدمتني الكربيني إذا مل يكن عندهوأما أن يغ
وأما القياس الواحد أو القياسات احملمولة .الوسط فيها خمتلفة هي حال الظن والعلم يف القياسات اليت احلدود

 وظن يف النتيجة، لكن ال من جهة واحدة بعض فقد ميكن أن يكون عند اإلنسان علم حدودها الوسط بعضها على
ج وتكون النتيجة  مثال ذلك أنه ميكن أن يكون معلوم عندنا أن اَ يف كل ب و ب يف كل. جهتني خمتلفتني بل من

فقد علم . من ج ألنه ليس من علم املقدمتني  فنخدع فنظن أن اَ و ال يف شيء- وهي أن اَ يف كل ج-جمهولة عندنا
يف املقدمتني ال بالفعل على جهة ما يعرض للجزئي أن ال يكون معروفا عند  انت النتيجة معلومة بالقوةالنتيجة إذ ك

ب   وكانت- أي يف كل ما توجد فيه ب-مثال ذلك أنه من علم أن اَ موجودة يف كل ب. الكلي من عرف
الكلي وجهلها من قبل  لعلمموجودة يف كل ج فقد علم أن اَ موجودة يف كل ج، إال أنه علم ذلك من قبل ا

ومثال ذلك من . قياس آخر فاسد مضاد لعلمه ولذلك ليس ميتنع من جهة اجلهل أن يعرض له فيها ظن من. اجلزئي
فقد علم املثلث املشار احملسوس أنه ذه احلال بالقوة ال . مساوية لقائمتني املواد أنه من علم أن كل مثلث فزواياه

أنه عرفه من جهة  وذلك. يغلط فيه فيظن به أنه ليس مبثلث وال زواياه مساوية لقائمتنيلذلك قد ميكن أن  بالفعل،



 .األمر الكلي وجهله من جهة األمر اجلزئي اخلاص به
   

يعلم أنه قد علم إذا  اجلهة جيب أن حيل شك مانن الذي قيل فيه إن املتعلم إن كان جيهل املطلوب فمن أين وذه
وذلك أن اجلواب يف هذا أن . يتعلم فالتعلم فضل ل من املعلوم، وإن كان يعلم قبل أنعلم أو كيف يعلم اهو

خاص ومعلوم من جهة ما هو عام، ال ما جاوب به أفالطون من أن يسلم  يقال أن املطلوب هو جمهول من جهة أنه
املشار إليه  ذا املثلث املخفيألنه إذا كان عندنا أن كل مثلث زواياه مساوية لقائمتني وكنا جنهل ه أن التعلم تذكر،

فليس ميكنهم أن يقولوا إن ما حصل . لقائمتني أنه مثلث فعندما ظهر لنا باحلس أنه مثلث علمنا أن زواياه مساوية
مساوية لقائمتني هو تذكر، فإم يسلمون أن ما حصل عن احلس ليس  من العلم عند ظهور املثلث بأن زواياه

 .تذكرا

ليس يضاد اجلهل  كون لنا باجلزئي ليس يضاد العلم الذي لنا بالكلي كذلك العلم باملقدمتنياجلهل الذي ي وكما أن
املعرفة تقال على أربعة ضروب، إما معرفة عامة  وذلك أن. بالنتيجة، ألن املقدمتني معلومة بالفعل والنتيجة بالقوة

تنع أن يوجد لنا يف الشيء الواحد جهل وعلى هذه اجلهات األربع ليس مي .وإما خاصة وإما بالقوة و إما بالفعل
الناس  فإنا جند كثريا من. وذلك شيء موجود باحلس.  أي من جهتني خمتلفتني-لنا فيه ظن وعلم وعلم معا، فيعرض

ومثال ذلك . فينخدع يف اجلزئي  كما يكون عنده العلم الكلي-تكون عنده مقدمتان معلومتان فينخدع يف النتيجة
املشار إليها بغلة ويظن ا أا حاملة ملكان انتفاخ يراه يف  ان ما أن كل بغلة عاقر وأن هذهأنه قد يكون عند إنس

 وعلم بالشيء الواحد بعينه، أما علم فمن قبل مقدمتيه الصادقتني اللتني عنده، وأما ظن جوفها، فيكون عنده ظن

املواضع يف مقابلة  نا يف أمثال هذهوذلك أن من شأن الذي حيدث ل. فمن قبل قياس فاسد حدث له يف ذلك الشيء
فقد علم شيئا واحدا وجهله، لكن علمه من  فمىت علم املقدمتني وجهل النتيجة،. العلم أن ينشأ عن قياس فاسد

املقدمة الكربى من القياس فقط فقد جهل الصغرى من جهة وعلمها  ومىت علم. جهة القوة وجهله من جهة الفعل
ومىت علم الصغرى فقد علم الكربى . ألمر الكلي وجهلها من جهة اخلاص اجلزئيجهة ا من جهة، لكن علمها من

 .جهة وجهلها من جهة، لكن علمها من جهة اجلزئي وجهلها من جهة العلم الكلي من

 وعلى أي جهة -واحد  أعين إلنسان-تبني من هذا على أي جهة ميكن أن حيصل لنا يف النتائج علم وظن معا فقد
 .إنسانني ن اجلهة اليت ال ميكن يف إنسان واحد هي ممكنة يفال ميكن ذلك، وأ

 الفصل السابع

  يف أشياء من االستدالالت قوا قوة املقاييس

 أنه -  مثل الذين يتومهون أن اخلري والشر شيء واحد-األضداد شيء واحد ويعرض للذين يتومهون أن: قال
 اخلري حيمل على الشر حىت يعرض عن ذلك أن حيملالتوهم أن يكون الشر حيمل على اخلري و يلزمهم عن هذا

القول على مثال ائتالف  وذلك أم سيقرون أن اخلري هو شر وأن الشر هو خري، فيأتلف هذا. الشيء على نفسه



وكذلك يلزم . القول لو كانت هذه املقدمات صادقة الشكل األول، ويلزمهم أن يكون اخلري خريا كمثل ما يأتلف
- املوجودات واحدةمن يقول إن مجيع  ألنه إن كانت ج و ب شيئا واحدا -أعين أن يكون الشيء حيمل على نفسه 

فالنتيجة  .واحدا، لزمهم أن يعترفوا أن ج هو ب و أن ب هو اَ وأن ج هو اَ مع أا شيء واحد و ب و اَ شيئا
وذلك أنه ليس ميكن أن يكون . اذبةك تكون الزمة ضرورة يف أمثال هذه األقاويل، لكن نتيجة كاذبة عن مقدمات

األضداد أا واحدة ذا السبب يكون، وضروب كثرية من  وتوهم. خري شرا إال بالعرض، فأما بالذات فال
وأنواع هذه التبكيتات اليت تستعمل مع أمثال أصحاب هذه اآلراء إذا  .التومهات كما عرض ذلك للقدماء

 .والكثرة بالت وألنواع األشياء اليت يقال عليها اسم الواحدمعادة ألنواع املتقا استقصى أمرها وجدت
   

ب موجودة   مثل أن تكون اَ موجودة يف كل ب، و-كان معنا حدود ثالثة مرتبة ترتيب الشكل األول وإذا: قال
موجودة يف كل اَ  وذلك أنه إن.  فإنه مىت انعكست النتيجة فإن املقدمتني منعكستان-يف كل ج صدق أن ج

إن أخذنا أن ج يف كل اَ وأضفنا إليها املقدمة  واجب أن تكون ج موجودة يف كل ب و بض يف كل اَ، ألنهف
وكذلك أيضا مىت أخذنا عكس .  وهي أن ج يف كل ب-عكس الصغرى  أنتج- وهو أن اَ يف كل ب- الكربى
 الكربى وذلك أنه يكون معنا ب يف وأضفنا إليها املقدمة الصغرى أنتج عكس -يف كل اَ  وهي قولنا ج-النتيجة

يف كل اَ- وهي الصغرى-كل ج يف كل اَ- وج املقدمة الكربى  وهي عكس- وهي عكس النتيجة ينتج لنا ب. 

املقدمة الكربى منه أن النتيجة أيضا  وأما القياس السالب الكلي من هذا الشكل فإنه يعرض له إذا انعكست
فإن . من ب و ب يف كل جض، أنتج لنا اَ وال يف شيء من ج  وال يف شيءومثال ذلك أنا إذا فرضنا اَ. تنعكس

 النتيجة، وذلك أنه يكون معنا ب وال يف شيء من اَ و ب يف كل ج، فينتج لنا يف عكسنا الكربى فانعكست

 معلوم أو الكلية عندنا غري  وهو عكس النتيجة، هذا إن كان عكس السالبة-الشكل الثاين ج و ال يف شيء من اَ
وكذلك مىت عكسنا منه الصغرى املوجبة انعكست النتيجة  .على أنه أمر مل يتبني لنا بعد فنستعمله يف هذا املوضع

 وإذا. ب وال شيء من اَ ب، فينتج لنا يف الشكل الثاين أن ج وال يف شيء من اَ أيضا، ألنه يكون معنا كل ج هو

يف شيء من اَ و ج  لصغرى انعكست الكربى، ألنه يكون معنا ج والانعكست النتيجة يف هذا الصنف وانعكست ا
اجلهة فقط ميكن أن تنعكس املقدمة بعكس النتيجة،  وذه. يف كل ب ينتج يف الشكل الثاين ب و ال يف شيء من اَ

نئذ كان ال بد هاهنا من عكس املقدمة الصغرى مع عكس النتيجة، وحي كما أمكن ذلك يف الصنف املوجب، وإن
 وأما انعكاس النتيجة عن انعكاس إحدى املقدمتني فليس ميكن يف الصنف املوجب كما أمكن .يبني انعكاس الكربى

 .ذلك هاهنا ألنه ال ينتج من موجبتني يف الشكل الثاين

 الفصل الثامن

   
-اَ مثل أن يكون كل اَ هو ب، وكل ب هو -كان حدان ينعكس كل واحد منهما على صاحبه وإذا: قال وكان  

 وكان اَ و -د هو ج  مثل أن يكون كل ج هو د وكل- أيضا حدان آخران ينعكس كل واحد منهما على صاحبه



متقابالن ال خيلو من أحدمها موضوع ما فإن الزوج الثاين  ج متقابلني و ب و د أيضا متقابلني، فإنه إن كان الزوجان
و د  مثال ذلك أنه إن كان اَ و ج ال خيلو من أحدمها ك فإن ب. منهماخيلو ذلك املوضوع  من املتقابلني اآلخرين ال

توجد فيه ج فتوجد فيه د وكان ك  ال خيلو من أحدمها ك، ألنه إن كان كل ما توجد فيه اَ فب توجد فيه وكل ما
اس املركب ك إما أن توجد فيه توجد فيه ب وإما د، ألنه يأتلف القي إما أن توجد فيه اَ و إما ج فظاهر أن ك إما أن

. وإما د ما يوجد فيه اَ ففيه ب وكل ما يوجد فيه ج ففيه د، فك إما أن توجد فيه ب ضرورة اَ وإما ج وكل

. أن ال ختلو إما من اَ وإما من ج  أعين إن فرضنا أن ك ال ختلو من د أو ب فإنه يلزم- وكذلك يبني عكس هذا

ب فاسدا وبدل ج غري مكون وبدل د غري فاسد، وكان كل  إذا أخذنا بدل اَ مكونا وبدلومثال ذلك من املواد 
وكذلك كل غري مكون غري فاسد وكل غري فاسد غري مكون، فأقول إنه إن كان  مكون فاسدا وكل فاسد مكونا

ما هو  ن كان كلمكونا وإما غري مكون فواجب أن يكون كل شيء إما فاسدا وإما غري فاسد، ألنه إ كل شيء إما
كائنا وإما غري كائن فبني أن  مكون فاسدا وما هو غري مكون غري فاسد وكان كل شيء ال خيلو من أن يكون إما

وأقول أيضا أنه إذا وضعنا أن املوضوع الواحد بعينه ال خيلو  .كل شيء ال خيلو أن يكون إما فاسدا وإما غري فاسد
املقابل   وفرضنا أن أحد جزءى املتقابلني ينعكس على اجلزء اآلخر منالزوجني املتقابلني من أن يوجد فيه أحد

مثال ذلك أنه . اآلخر من املقابل اآلخر اآلخر، فأقول إن اجلزء الباقي من أحد الزوجني املتقابلني ينعكس على اجلزء
كل فاسد مكون، فاسدا وإما غري فاسد وكان كل مكون فاسدا و إذا كان كل شيء إما مكونا وإما غري مكون وإما

برهان ذلك إن مل يكن غري املكون غري فاسد فليكن . فاسد وكل غري فاسد غري مكون فأقول إن كل غري مكون غري
وضع أن  وألن كل شيء قد وضع أنه إما فاسد وإما غري فاسد، فإن كان غري املكون فاسدا وكان قد فاسدا،

املكون مكونا، وذلك  يلزم عن ذلك أن يكون غري فنه - أي أن كل فاسد مكون-الفاسد ينعكس على املكون
. مكون، النتيجة فكل غري مكون مكون غري املكون فاسد وكل فاسد: خلف ال ميكن ألنه يأتلف القياس هكذا

 .املكون ومبثل هذا يبني أن غري الفاسد ينعكس على غري

 الفصل التاسع

األوسط ال يوجد يف غري الطرفني وكان الطرف  دوأيضا إذا ائتلفت موجبتان كليتان يف الشكل الثاين وكان احل
 أعين أن ينعكس عليه، مثل أن تكون اَ -يوجد األعظم يف كل األوسط األعظم يوجد يف كل األصغر، فإنه جيب أن

إنه جيب أن تكون ب موجودة : فأقول. كل ج ال يف غريمها وتكون ب موجودة يف كل ج موجودة يف كل ب ويف
يف كل جزئيات ج ويف  أنه إذا كانت ب توجد يف كل ج ويف مجيع جزئياا وكانت اَ ال توجد إالكل اَ، وذلك  يف

 .هو اَ فهو ب كل ب فظاهر أن كل ما يوجد يف اَ فإن ب توجد يف، فإذن كل ما

كون على الطرف األصغر فإنه جيب أن ي وأيضا إذا ائتلفت موجبتان يف الشكل الثالث وكان احلد األوسط ينعكس
مثال ذلك أن تكون اَ و ب تقال على كل ج وج مقولة . كلية  أعين أن ينتج موجبة-الطرف األكرب يف كل األصغر



ضرورة أن تكون اَ مقولة على كل ب ألنه تكون اَ مقولة على كل ج و ج مقولة على  على كل ب، فأقول أنه جيب
 .إىل الشكل األولب فتكون اَ ضرورة يف كل ب ألنه يرجع التأليف  كل

 الفصل العاشر

   
شيئان آخران متقابلني  شيئان متقابلني مثل اَ و ب، وكانت اَ أمرا مؤثرا عندنا و ب متجنبا، وكان أيضا وإذا كان

إن كان كال اَ و ج أفضل من كلى ب د فإن اَ  مثل ج و د، وكانت ج أيضا متجنبا و د مؤثرا و مطلوبا، فإنه
وذلك . متقابلني وكانت اَ مطلوبة و ب متجنبة كان اَ مطلوبا مثلما ب متجنبة آثر ألنه ملا كان اَ و بأفضل من د و

ضرورة أفضل وآثر من  وإذا كان هذا هكذا فإنا نقول إن اَ تكون. متقابلني فهما يف غاية واحدة من التقابل أن كل
فإن كانت اَ و د بالسوية مطلوبني فهو بني أن . آثر منها ن دد، ألا إن مل تكن آثر فهي إما مساوية هلا وإما أن تكو

 منهما، ألن ب مساوية يف اهلرب منها لأللف يف الطلب، و ج يف اهلرب منها لد يف ج و ب بالسوية مهروب

ر، هذا فرضنا أن اَ و ج آث وإذا كان ذلك كذلك فإن كلي اَ ج مساويان يف الطلب لكلى ب د وقد كنا. الطلب هلا
وذلك أن ما هو أقل هربا هو . يف باب اهلرب من ج وإن فرضنا د آثر من اَ لزم أن تكون ب أقل. خلف ال ميكن

 وإذا كان د أكثر طلبا من اَ فج أكثر هربا من ب. هربا هو املقبل ملا هو أكثر طلبا املقابل ملا هو أقل طلبا، و األكثر

فد و ب جمموعني آثر من اَ و ج   من اَ و ج، واألكثر طلبا واألقل هربا هو آثر،فتكون د و ب أكثر طلبا وأقل هربا
فواجب مىت فرضنا اَ و ج آثر من ب و د أن تكون اَ آثر من  جمموعني وذلك نقيض ما وضعنا، هذا خلف ال ميكن

وذلك أنه  .واتيه حمبوبه من أن يواتيهأن تبني ملن ابتلي مبحبة أن األفضل له أن خيتار أن ال ي ومثال ذلك من املواد. د
يواتيه مع أن ال خيتار أن يواتيه، فيجب  ملا كان من الظاهر أن األفضل له أن خيتار أن يواتيه مع أن ال يواتيه من أن

 .من أن يواتيه حبسب ما قدمنا أن خيتار أن ال يواتيه أفضل

وإذا مل جيامع . يرتفع معها اختيار أن يواتيه ع مواتاةوذا بني أفالطون أن األفضل للمحب أن ال جيامع ألن اجلما
أرسطو إما أن ال يكون من فعلها اجلماع وإما أن يكون اجلماع إمنا هو شهوة  فاحملبة إذن كما يقول. اختار أن يواتيه

ريا من الشهوات فعله فإن كث واملرتل الطبيعي أوال إمنا يلتئم من احملبة أو هذه الشهوة، فحينئذ يكمل. باحملبة مقترنة
تلك اخللق إذا استعملها اإلنسان مقدرة حبسب تلك  إذا اقترنت بالصنائع واألخالق متمت أفعال تلك الصناعة أو

 .إذا اقترنت بالفروسية فحينئذ يكون فعل الفروسية على التمام الصناعة، وذلك مثل الشجاعة الطبيعية

 لى بعض وكيف يقايس بني اآلثر واألفضل ذا النوع منحال احلدود املنعكسة بعضها ع فقد تبني من هذا كيف

اآلثر واألفضل لقرب  ويشبه أن يكون أرسطو إمنا خص هذا املوضوع بالذكر هاهنا دون سائر مواضع. االستدالل
 . أعين يف عمومه-هذا من طبيعة القياس

  



 الفصل احلادي عشر

ا قوة ما تقدميف أن االستقراء و الضمري وسائر املقاييس املستعملة قو  

. واملشورة راجعة إىل املقاييس اليت سلفت وينبغي أن يبني اآلن أن سائر املقاييس اليت تستعمل يف اخلطابة والفقه: قال

تكون باألشكال اليت سلفت، ليس الربهانية فقط و ال اجلدلية بل ومجيع  وبذلك يصح لنا أن نقول إن مجيع املقاييس
بالقياس وما  كل تصديق يقع يف كل صناعة، وذلك بني من أن كل تصديق إما أن يكونالفكرية وباجلملة  املقاييس

- وإما باالستقراء وما جيانس االستقراء- وهو املسمى ضمريا- جيانس القياس  .وهو املسمى متثيال 
   

ن يكون حدا أوسط شأنه أ االستقراء فإنه إمنا يبني فيه أبدا وجود ما شأنه أن يكون طرفا أكرب يف القياس فيما فأما
مثال ذلك أن يكون احلد . الالزم عنه واجبا ضرورة يف القياس مبا شأنه أن يكون فيه طرفا أصغر، وذه اجلهة يكون

احلمل فيها على ارى الطبيعي حرف ب ويكون اَ هو احلد األكرب بالطبع و ب  املتوسط بني اَ و ج من جهة ما
جهة ما يكون عليه   حبرف ج وجود اَ يف ب ال وجود اَ يف ج حبرف ب علىفيتبني. بالطبع و ج األصغر األوسط

الطويل العمر وعوض ب احليوان الصغري املرارة  ومثال ذلك من املواد أن نأخذ بدل اَ احليوان. البيان يف القياس
نستقرىء مجيع أصناف أن كل حيوان صغري املرارة فهو طويل العمر بأن  وعوض ج البغل والفرس واإلنسان، فيبني

املرارة فهو   فيبني منها أن كل حيوان صغري- مثل البغل واحلمار والفرس-املرارة الطويلة العمر احليوانات الصغرية
احلد األكرب هاهنا بالطبع واألوسط الصغري  وإذا كان االستقراء هو هذا فهو بني أن الطويل العمر هو. طويل العمر

وإمنا يكون هذا البيان الزما . بينا وجود األكرب يف األوسط بوجوده يف األصغر وحنن إمنا. املرارة، واألصغر اجلزئيات
اسقرينا مجيع   مىت- أعين مناسبا للزوم النتيجة عن القياس الصحيح الشكل- االستقراء لزوما صحيحا عن

 أي -ب موجودتني يف كل جإذا كان اَ و  األصناف الصغرية املرارة فوجدنا مجيعها طويل العمر، ألنه حينئذ جيب
 أن تكون اَ موجودة يف كل ب كما تبني قبل -والفرس واحلمار واإلنسان الطويل العمر والصغري املرارة يف البغل

ج  إذا استقرينا مجيع احليوانات اجلزئية اليت أخذنا عوضها حرف ج انعكس حرف ب على حرف وذلك أنه. هذا
أن يكون الالزم عن االستقراء  فلهذا ما جيب. اَ يف كل ب على ما تبني قبل هذايف احلمل، فلزم عن ذلك أن تكون 

كل صغري املرارة فهو إما بغل و إما فرس : يأتلف القياس هكذا الزما صحيحا إذا استوفيت فيه مجيع اجلزئيات، ألنه
 وأما إذا مل تستوف. ضرورةوكل واحد من هذه طويل العمر، فكل قليل املرارة طويل العمر  وإما محار وإما إنسان

 .فيه مجيع اجلزئيات فليس يلزم عنه شيء بالضرورة

 مما ينقله من االستقراء املستعمل يف اجلدل إىل االستقراء املستعمل يف الربهان كما وليس اشتراط هذا يف االستقراء

شيء لنا ال يفيده االستقراء  فإن االستقراء املستعمل يف الربهان التصديق به إمنا يكون من خارج وحبصول. ظن قوم
فبهذا ينفصل هذا االستقراء من . ذاتيا للموضوع  وهو كون احملمول- بالذات وإن استوفيت فيه مجيع اجلزئيات

االستقراء جيب أن يكون خاصا باجلدل أو باجلملة جدليا، فذلك يظهر من أن شرط  وأما أن هذا. االستقراء الربهاين
مستعمال  وإذا كان ذلك كذلك فواجب أن يكون االستقراء.  فيها صحيح الشكلاجلدل أن يكون القياس صناعة



االستقراء املستعمل يف الربهان إما بالذي  مث ينفصل من. فيها جبهة يلزم عنها الشيء الذي يقصد بيانه به ضرورة
زئيات اليت هي مجيع يف االستقراء املستعمل يف اجلدل استوفيت فيه مجيع اجل قلناه من احلمل الذايت وإما بأن يكون

مجيع الشكوك اليت  فعلى هذا ينبغي أن يفهم األمر عن أرسطو هاهنا، وبه تنحل. اليت هي مجيع يف احلقيقة املشهور ال
االستقراء الذي ال يستوىف فيه مجيع اجلزئيات بل  فأما هل تستعمل صناعة اجلدل النوع من.يتردد فيها أبو نصر

 .مثال، فذلك شيء يفحص عنه يف كتاب اجلدل وته قوةأكثرها وهل هو استقراء أو ق

ليس شأنه أن يبني حبد أوسط وال هو أيضا ظاهر بنفسه، ألن ما شأنه أن يبني  واالستقراء إمنا تبني به أبدا ما: قال
ما خيلف به  وهذا أحد. فليس ميكن أن يبني إال به وما هو ظاهر بنفسه فاستعمال االستقراء فيه فضل حبد أوسط

بثالثة حدود، وخيالفه أيضا يف أن القياس يبني   يشارك القياس يف أنه يكون- كما قلنا-ستقراء القياس واالستقراءاال
األوسط، وأما االستقراء فيبني فيه وجود الطرف األكرب يف احلد األوسط  به وجود الطرف األكرب لألصغر باحلد

ال أن الذي  القياس طرفا أكرب وحدا أوسط وطرفا أصغر، أعين فيما شأنه أن يكون يف -الطرف األصغر بوجوده يف
وخيالفه أيضا القياس . هو فيه حد أوسط يبني يف االستقراء هو فيه حد أصغر وال أن الذي به يبني وجود املطلوب فيه

 اء التام ال غريفهذه الثالثة األشياء هي اليت ا خيالف القياس االستقر. املعرفة يف أنه أقدم بالطبع واالستقراء أقدم يف

 .ذلك

    القول يف املثال

بوجود األكرب يف  املثال فهو أن يبني وجود الطرف األكرب يف األصغر بأن يبني وجود األكرب يف األوسط وأما: قال
 -بالطرف األصغر أبني من الذي نريد أن نبينه الشبيه باألصغر إذا كان وجود األوسط يف األصغر واألكرب يف الشبيه

أن يكون الطرف األكرب اَ واألصغر ج و األوسط ب والشبيه بج ه،  ومثال ذلك. د األكرب يف األصغروهو وجو
ج قتل  ومثال ذلك من املواد أن نأخذ بدل اَ جور وبدل. ج و اَ يف ه أعرف من وجود اَ يف ج ويكون وجود ب يف

نبني أن قتل عثمان جور فإمنا نقدم  إذا أردنا أنف. عثمان، وبدل ب قتل اخللفاء وبدل ه قتل عمر رضي اهللا عنه
رضي اهللا عنه جور، فإذا تبني لنا قلنا قتل عثمان هو قتل  لذلك أن قتل اخللفاء جور، ونبني ذلك بأن قتل عمر

هو بني أن نكون عثمان خليفة وأن قتل عمر جور أعرف عندنا من أن . فقتل عثمان جور اخللفاء وقتل اخللفاء جور
-وهو بني أنا إمنا بينا أن الطرف األكرب موجود يف األوسط. ن رضي اهللا عنه جورعثما قتل وهو قولنا قتل اخللفاء  
وكذلك يعرض . الشبيه بعثمان يف اخلالفة والصحبة  الذي هو قتل عمر- بوجوده يف الشبيه بالطرف األصغر- جور

ة ما مل تستويف فيه مجيع اجلزئيات فيكون الواسطة بوجوده يف أشياء كثري إن كان يبني وجود الطرف األكرب يف
 .املتقدم االستقراء

إىل جزئي أخفى ألن املتشاني ليس  وتبني من هذا أن املثال هو البيان الذي يكون املصري فيه من جزئي أعرف
جزئيات أعرف إىل كلى أخفى، والقياس من كل أعرف إىل جزئي  أحدمها حتت اآلخر، وأن االستقراء هو مصري من

 والفرق بني املثال واالستقراء املذكور هاهنا أن االستقراء من. حتت املقدمة الكربى  وهي النتيجة الداخلة-خفىأ

املثال فليس من مجيع اجلزئيات  مجيع اجلزئيات الداخلة حتت احلد األوسط يبني أن احلد األكرب موجود لألوسط، وأما
 .يبني وجود الطرف األكرب يف الواسطة



تبني باالستقراء  الذي يكون باالستقراء فإمنا ينتفع به يف أن يأخذ جزء قياس إذا جعلت املقدمة اليت وأما البيان
وذلك أيضا إذا كان وجود احلد األوسط  مقدمة صغرى يف القياس من الشكل األول وكانت الكربى بينة بنفسها،

 فألنه إذا استعمل يف بيان املقدمة الكربى أما كونه مقدمة صغرى .أقل خفاء من النتيجة أو مساويا هلا يف اخلفاء
به ينتفع به  اجلزئيات على الشرط املذكور فيه فقد تبينت النتيجة بنفس االستقراء، فلم يكن ما نبني واستوفيت مجيع

وأما كوا أقل . إىل االستقراء قياس يف أن حيصل جزء قياس بل يكون ذلك بينا باالستقراء وحده من غري أن يضاف
فألنه إذا كانت هي أخفى من النتيجة مل ميكن أن تبني إال حبد أوسط  من النتيجة أو مساوية هلا يف اخللفاء،خفاء 

القياس  خفاء ما يبني باالستقراء واجب أن يكون دون خفاء ما يبني بالقياس وإال كانت قوة باستقراء، وذلك أن
 .واالستقراء واحدة

 إذا كانت - أعين النتيجة-باالستقراء مساوية لليت تبني بالقياس  تبنيو إمنا يعرض أن يكون خفاء املقدمة اليت
املطلوب هل  مثال ذلك أن يكون.  وهو كوا كلية-منها املعىن الذي جيهل من املقدمة الصغرى النتيجة إمنا جيهل

لم، فتكون والثانية أن كل علم متع كل فضيلة متعلمة فريوم بيان ذلك مبقدمتني، إحدامها أن كل فضيلة علم
- وهي قولنا أن كل علم متعلم-الكربى معلومة بنفسها وتكون الصغرى جمهولة الكلية مثل جهل النتيجة ألن من  

-املعلوم لنا أن بعض الفضائل فإذا صح .  علم ومتعلمة، وإمنا املطلوب هل كل فضيلة علم ومتعلمة-وهي احلكمة 
 بعد أن كان - علم  وهي أن كل فضيلة- لنا املقدمة الصغرىباالستقراء أن مجيع الفضائل علم فيكون قد صح  لنا

جهة أن الوجود فيهما كان معلوما وإمنا كان   وذلك من- أعين باملقدمة الصغرى وبالنتيجة-جهلنا ما على وترية
 .اهول الكلية

   
بنفسها  ومة وكانت الكربى معل- أي على اإلطالق-كانت النتيجة جمهولة الوجود باجلزء والكل وأما إذا

وذلك . أكثر من املعرفة بالنتيجة والصغرى مما شأا أن تبني باالستقراء، فإنه جيب ضرورة أن تكون املعرفة ا
حمدودة العدد، مثل ما كان عرض للمهندس القدمي حني أراد أن  يعرض إذا كانت اجلزئيات املستعملة يف االستقراء

 وهو أن كل شكل مستقيم اخلطوط فيوجد -ها بأن وضع مقدمة كربىشكل مربع يساوي يبني أن الدائرة يوجد هلا
مستقيم اخلطوط   مث رام أن يبني أن كل دائرة فإا مساوية لشكل-يساويه، وذلك معروف عند املهندسني له مربع

لو  فإنه - وهي األشكال اهلاللية-اخلطوط بأن قسم الدائرة إىل أشكال يسرية العدد مساوية لألشكال املستقيمة
اهلاللية حىت يفنيها لقد كان ما عمل من االستقراء يف هذا املوضع جيري  كانت الدائرة تنقسم كلها إىل األشكال

 .املقدمة الصغرى فيه أقل خفاء من النتيجة جمرى ما كانت

لك يقول ولذ. أمثال هذه املقدمات ليس يبني باالستقراء وإمنا يبني بالقياس وأما مىت مل تكن األوساط حمدودة فإن
هذه املقدمة إما أن  إنه ليس يسمى البيان املستعمل فيها استقراء، ألن البيان الواقع يف مثل: أمثال هذه أرسطو يف

وقد صرح هو يف هذا املوضع أن هذا النوع . اجلزئيات يكون بقياس وإما مبثال وإما باستقراء مل تستوف فيه مجيع
فاملقدمة اليت تبني باالستقراء .  وسائط املقدمة الصغرى معلومة بنفسهاإذا كانت وكما أنه. من االستقراء هو مثال

 .بنفسها خاصتها أن تكون صغرى وتكون أقل خفاء من النتيجة أو مساوية وأن تكون غري معلومة من



 بني املقدمتني والفرق. اليت يقصد إبطاهلا بالعناد وأما املعاندة فهو اإلتيان مبقدمة تضاد املقدمة: القول يف املعاندة قال
 تكون أبدا كلية، ألا هي اليت بإبطاهلا تبطل النتيجة يف القياس الذي إحدى مقدمتيه أن املقدمة اليت يقصد إبطاهلا

كانت أعم من املقدمة املناقضة  وأما املقدمة املضادة بالقوة هلذه املقدمة فقد تكون كلية إذا. جزئية والثانية كلية
. أخص من املقدمة املناقضة للمقدمة اليت يقصد إبطاهلا ا وقد تكون جزئية إذا كانتللمقدمة اليت يقصد إبطاهل

يف شكلني، الشكل األول والشكل الثالث، وذلك أن النتيجة اليت يقصد ا إبطال  واملعاندة تكون بالطبع وأوال
اإلبطال اجلزئي   إذا قصد- وأما جزئية- إذا قصد اإلبطال الكلي-الكلية من القياس إما أن تكون كلية املقدمة

الثالث والكلية يف الشكل األول، وسواء كانت  واجلزئية إمنا يتأتى إنتاجها عند املقاومة إنتاجا أوليا يف الشكل
موجبة كلية، ألنه إذا كانت كلية موجبة نوقضت أما بسالبة كلية وأما بسالبة  املقدمة املقصود إبطاهلا سالبة كلية أو

 .بة كلية نوقضت إما مبوجبة كلية وإما جبزئيةكانت سال جزئية وإن

 الكرب تكون إذا كانت كلية يف الشكل األول وإذا كانت جزئية يف الشكل الثالث من وتبني أن املقاومة للمقدمات

هذه الكلية بنتيجة كلية  مثال ذلك أنه إذا وضع واضع أن اَ موجودة يف كل ب وأردنا أن نقاوم. املواد أنفسها
 فتكون ب موضوعة بالطبع - وليكن مثال ج-ب ا نضع أن اَ مسلوبة عن كل ما حييط بب وحيمل علىسالبة فإن

وإن قاومناها مقاومة جزئية أخذا أن اَ مسلوبة . الشكل األول ضرورة جليم وج موضوعة لأللف وذلك هو تأليف
وليكن- عن بعض ب  موضوعة بالطبع للطرفني، وذلك -ذلك البعض د وتكون. هو تأليف الشكل الثالث فيأيت د 

من جهة أا أعم وإما من جهة أنه  كلتا املقدمتني املوضوعتني للمناقضة مقابلة بالقوة للمقدمة اليت يقصد إبطاهلا إما
 .أخص

   
إىل مقاومة قول القائل  ومثال ذلك من املواد أن يقصد. يفعل إذا كانت املقدمة اليت يرام إبطاهلا كلية سالبة وكذلك

 وهي قولنا وال -كلية سالبة أخذنا سالبة حييط ا فإذا أردنا أن نقاومها مبقدمة.كل زوج من األضداد علمها واحد
 داخلة - اليت هي موضوع املقدمة اليت قصد إلبطاهلا-ولكون األضداد. واحد زوج واحد من املتقابالت علمها

النتقابالت علمها واحد  ضداد متقابالت وال زوج من وهو أن األ-املتقابالت فيأتلف القياس يف الشكل األول حتت
الكلية مبقدمة جزئية، أخذنا احملمول فيها مسلوبا عن  فوال واحد من األضداد علمها واحد وإن قاومنا هذه املقدمة

 فيأيت احلد األوسط موضوع للطرفني ويأتلف -اهول واملعلوم ليس علمها واحدا  وليكن مثال أن-بعض األضداد
ليس علمها  اهول واملعلوم ليس علمها واحدا واهول واملعلوم أضداد فإذن بعض األضداد: هكذا ياسالق

أن املقاومة هلا إن كانت كلية   أعين-وكذلك يعرض ذا كانت املقدمة اليت يقصد مقاومتها سالبة كلية. واحدا
 .الثالث كانت يف الشكل األول وإن كانت جزئية كانت يف

أن تكون فيه احملموالت يف الذهن على   أعين-ا أنه جيب أن يؤلف القياس تأليفا يكون مطابقا للموجودوملا كان بين
 فبني أن املقاومة إمنا تأتلف يف -باحلمل على ارى الطبيعي ما هي عليه بالطبع خارج الذهن، وهو الذي يعرف

 -قلنا  كما-ة تقتضي هذا ألا إن كانت كليةألن مادة املقدمة اليت نأخذها مناقضة بالقو الشكل األول والثالث

الثاين فإنه إمنا يتأتى ذلك ال بأن  فأما املقاومة بالشكل. كان الشكل األول وإن كانت جزئية كان الشكل الثالث



املقصود إبطاهلا من أول األمر على أا بينة بنفسها، بل بأن نضع  نضع املقدمة اليت هي بالقوة مناقضة للمقدمة
  بالشكل الثاين- كما يقول أرسطو-ولذلك حيتاج املناقض. بني بنفسه مث نضع أا منعكسة أوال على أنهعكسها 

الشكل الثاين فإنه يضع أوال  ومثال ذلك أنه إذا أراد أن يناقض قولنا اَ يف كل ب مناقضة كلية يف. إىل عمل كثري
 يضع أن هذا ينعكس حىت يعود اَ وال يف شيء من ج، مث على أنه بني بنفسه أن ج احمليطة بب ليست يف شيء من اَ

وكذلك احلال يف املقاومة اجلزئية . أنه يكون محال على غري ارى الطبيعي وهذا كله تكلف خارج عن الطبع مع
 .يف الشكل األول اليت تكون

لضد ومن الشبيه ومن مقاومات مأخوذة من ا وهنا أيضا. فهذه هي أصناف املقاومات اليت تكون باألشكال احلملية
مثال . واملقاومة من الضد ومن الشبيه تكون يف املقاييس الشرطية .الرأي املقبول عن واحد مرتضي أو نفر مرتضني

الذي  يضع واضع أن اخلري هو الذي حيسن إىل مجيع إخوانه فيقاومه بأن يقول لو كان اخلري هو املقاومة من الضد أن
بالشبيه أن يضع واضع أن اإلبصار يكون  ومثال املقاومة.رير يسيء إىل مجيع إخوانهحيسن إىل مجيع إخوانه لكان الش

لو كان ذلك لوجب أن يكون السمع بشيء خيرج من السمع إىل  بأن خيرج من البصر شيء إىل املبصر، فيقول له
 ارى يف ما جنوا ألناليت تكون من الرأي املقبول قول القائل ليس ينبغي أن يعزر السك ومثال املقاومة. املسموع

 .مالكا كان ال يعزرهم وكان يلزمهم اجلنايات

 القول يف العالمة والضمري

ألن الضمري يكون من املقدمات احملمودة، وهي اليت تكون من  وأما الضمري والعالمة فليس مها شيئا واحدا: قال
 وذلك مثل قول القائل -أو ال يوجداألمر الذي يكون أو ال يكون على األكثر ويوجد   أعين-املمكنة على األكثر

على وجود الشيء وكونه،  وأما العالمة فتكون من املقدمات اليت هي دالئل. احلساد يبغضون وإن احملبني حيبون إن
 .الصدق وهذه الدالئل إما أن تكون اضطرارية وإما مشهورة

   
األشكال  مل احلدود الوسط يفاليت تدل على وجود الشيء حتمل على ثالث جهات على مثال ما حت والعالمة

يف الشكل األول، وإما أن تكون   أعين إما أن تكون حممولة على األصغر موضوعة لألكرب فتأتلف العالمة- الثالثة
مثال ذلك يف . موضوعة للطرفني فتأتلف يف الشكل الثالث حممولة عليهما فتأتلف يف الشكل الثاين، وإما أن تكون

هذه املرأة ذات لنب وكل : املرأة قد ولدت ألا ذات لنب، ألنه يأتلف القياس هكذا ذهالشكل األول قول القائل ه
القائل احلكماء فضالء ألن  ومثال ائتالفه يف الشكل الثالث قول. لنب والدة فهذه املرأة والدة، وهي النتيجة ذات

ال ائتالف العالمة يف ومث. فاحلكيم إذن فاضل سقراط حكيم وسقراط فاضل: سقراط فاضل، فيأتلف القياس
هذه املرأة مصفرة والوالدة مصفرة : ولدت ألا مصفرة، فيأتلف القياس هكذا الشكل الثاين قول القائل هذه املرأة

 .بادئ الرأي أن هذه املرأة والدة فينتج يف

ني إما لبياا أو باملقدمتني مجيعا مسيت أقيسة، وإذا أضمرت إحدى املقدمت فإذا صرح يف مجيع هذه األصناف الثالثة
عنها وأما اليت يف  والعالمة اليت تكون يف الشكل األول ال تنقض من قبل صحة لزوم النتيجة. مسيت عالمة لكذا



وأما اليت يف الشكل الثاين فتنتقض . جزئية الشكل الثالث فتنتقض من قبل أن النتيجة تؤخذ كلية وهي يف احلقيقة
مقدمتني موجبتني أله ليس إذا كانت املرأة الوالدة يف وقت ما تلد   قياس منمن قبل أن الشكل نفسه ال يكون فيه

صادقة  فيعم مجيع هذه العالمات الثالث أن مقدماا تكون. املرأة صفراء جيب أن تكون والدة صفراء وكانت هذه
ائتلف يف الشكل الثاين باحلقيقة هو ما  فاملسمى من هذه عالمة. وينفصل بعضها عن بعض باألشكال اليت تأتلف فيها

فإذا كانتا أعم .  أعين طريف املطلوب-الطرفني أو أعم من الطرفني والثالث، وهو ما كانت العالمة فيه أخص من
فهي أصدق  وأما العالمة اليت تأتلف يف الشكل األول. الثاين وإذا كانتا أخص ائتلف يف الثالث ائتلف يف الشكل

 .باسم الدليلالعالمات وأمحدها، وهي اليت ختص 

 القول يف قياس الفراسة

 مثل الغضب -من يسلم أن عوارض النفس الطبيعية وأما قياس الفراسة فإمنا يكون وجوده ممكنا عند: قال
أصل اخللقة، ألنه معلوم أن العوارض الغري طبيعية ال يتأثر عنها البدن وإن   تتأثر عنها النفس والبدن يف- والشجاعة

وأما من خلق  . من تعلم صناعة املوسيقى فقد تأثرت نفسه لكنه مل يتأثر عن ذلك بدنه مثل أنه-النفس تأثرت
أبدان هذه األنواع من احليوانات متأثرة  شجاعا من احليوانات بالطبع أو جبانا بالطبع فإن لقائل أن يقول إنه توجد

لنوع نوع من أنواع احليوانات فإذا سلم هذا وسلم أنه يوجد . نفوسها عن هذه العوارض الطبيعية املوجودة يف
 العوارض النفسانية الطبيعية، لزم أن يوجد لواحد واحد منها عالمة وأعراض خاصة لعارض عارض عارض من

مثال ذلك أنه ملا كانت  .وإذا كان األمر كذلك أمكن أن يوجد قياس الفراسة. عارض من عوارض أنفسها الطبيعية
على الشجاعة، ألنه قد وضعنا أن النفس والبدن  ون يف خلقته عالمة تدلقد توجد الشجاعة لألسد فقد جيب أن يك

 فلتكن تلك العالمة مثال عظم األطراف العلية فيكون واجبا أن يوجد عظم.الطبيعية يتأثران عن العوارض النفسانية

ة بالشجاعة هي خاص األطراف يف كل نوع من أنواع احليوان الذي يكون شجاعا، ألنه جيب أن تكون هذه العالمة
توجد يف غري األسد، وذلك أن  إذ قد وضعنا أن لكل عارض من عوارض النفس عالمة خاصية والشجاعة قد

نوع نوع من أنواع احليوانات على العوارض  فيجب مىت حصلنا العالمات الدالة يف. اإلنسان وغريه شجاع
الذي يوجد يف ذلك احليوان الواحد منها هو  كان ذلك - من نوع واحد النفسانية اليت خيتص ا نوع واحد أو أكثر

من عارض واحد، مثل أن يكون يف األسد الشجاعة والسخاء، ولكل واحد من هذه عالمة  عارض واحد أو أكثر
له ذلك العارض   أن نستعمل الفراسة فنحكم على ما يوجد له من األشخاص تلك العالمة أنه يوجد-عرفناها قد

 .من عوارض النفس
   

ألنه مىت كان  لفراسة يكون إذا انعكس احلد األوسط على الطرف األكرب ومل ينعكس عليه الطرف األصغر،ا وقياس
مثال ذلك أنه إن مل يكن . تدل عليه احلد األوسط غري منعكس على األكرب مل تكن العالمة خاصة بذلك األثر فلم

. هذا اإلنسان شجاع ألنه عظيم األطرافبذلك يف بيان أن  صادقا قولنا إن كل عظيم األطراف شجاع، مل ينتفع

الشجاع عظيم األطراف وعظيم األطراف هو احلد األوسط والشجاع هو الطرف  وذلك أنه إمنا كان معنا أن



  مل يكن أن- وهو الشجاع- على األكرب- وهو العظيم األطراف-مل يصح عكس الطرف األوسط األكرب، فمىت

زيدا هذا عظيم األطراف وكل  األطراف، ألن هذا يبني مبقدمتني إحدامها أنيبني منه أن زيدا هذا شجاع ألنه عظيم 
ال ينعكس الطرف األصغر على األوسط ألنه لو  وإمنا كان من شرطه أن. عظيم األطراف شجاع فزيد هذا شجاع
يم هاهنا ثالثة حدود األسد والشجاع والعظيم األطراف، والعظ وذلك أن.انعكس لكان كل عظيم األطراف أسدا

 وهو -فلو صدق انعكاس الطرف األصغر على األوسط. األصغر والشجاع األكرب األطراف هو األوسط واألسد
غري   مل يكن أن يوجد عظم األطراف لغري األسد، فلم يكن ميكن أن يبني بذلك يف-األطراف أسد أن كل عظيم

 .عالمة خاصية بالشجاعة ألطرافاألسد أنه شجاع كما أنه لو مل ينعكس األوسط على األكرب مل تكن عظم ا

 .الكتاب وهنا انقضى تلخيص املعاين اليت تضمنها هذا
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