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بسم اهلل الرمحن الرحيم

عىل  الرباهني  وقامت  ذاتك،  كنه  إدراك  عن  التصور  قُص  من  يا  نحمدك 
كامل صفاتك، ونصيل ونسلم عىل خاتم أنبيائك، وخاصة أصفيائك، سيدنا حممد 
املعصوِم فكُره من اخلطأ يف التصور والتصديق، وعىل آله وأصحابه الذين سلكوا 

لنيل املعارف أحسن طريق.  

وبعد، فقد أمرين سعادة الفاضل اهلامم »يعقوب أرتني باشا« وكيل املعارف 
العمومية، بأن أخلص كتابا موجزا يف علم املنطق، جمتنبا فيه التطويل املثبط هلمة 
سهولة  فيه  ملتزما  املتعلمني،  عىل  الصعوبة  إىل  املؤدي  واالختصار  الراغبني، 
العبارة، والتمثيل بام ليس بغريب عىل التالميذ، عسى أن يكون سبيال إىل تثقيف 
يقولون  ما  تنسيق  عىل  قادرين  يعلمون،  مما  بينة  عىل  يصبحوا  حتى  أفكارهم 

ويكتبون. 

وذلك  شاء،  كام  فجاء  األشياء،  تلك  فيه  مراعيا  املختص  هذا  فجمعت 
بعناية األمريين الفاضلني: صاحب العطوفة »حسني فخري باشا« ناظر املعارف 
العمومية، وسعادة وكيله املفضال، الزالت املعارف هبام راقية يف مدارج الكامل، 
يف ظل من ُفطرت القلوب عىل الصدق يف والئه، سمو خديو مص: »عباس باشا 

حلمي الثاين«، الذي حقق ملص آماهلا، ومجَّل أحواهلا. 

اللهم كام مأْلَت األفئدَة له إخالصا وخضوعا، متِّْعها ببقائه حموطا بكنفك 
الذي ال يضام، وركنك الذي ال يرام، حتى تبلغ به األمة من األماين غايتها، ومن 

السعادة هنايتها، آمني. 
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مقدمة

يسلك  هبا  إذ  والرش؛  باخلري  املتعلقة  احلقة  بعلومه  منوطة  اإلنسان  سعادة 
ل، وجيتنب سبيل الثاين، وهذه العلوم:  سبيل األَوَّ

)1( إما أن تكون تصورية فقط، وهي: صور األشياء احلاصلة يف العقل، من 
غري إذعان بثبوت يشء ليشء، أو سلبه عنه.

)2( وإما تصديقية، وهي: اإلذعان بثبوت يشء ليشء أو سلبه عنه. 

وكال األمرين منه ما يتوقف عىل الفكر، وهو: ترتيب أمور معلومة للتوصل 
ها إن كان  بأهنا ما يقوم باألجسام موجبا َتضامَّ الكهرباء  إىل املجهول، كتعريف 
خمتلفا وانفصاهلا إن كان متحدا، وكإثبات أن مساحة املستطيل مساوية حلاصل 

رضب قاعدته يف ارتفاعه. 

والربودة،  واحلرارة  واجلزء  الكل  كتصور  عليه،  يتوقف  ال  ما  ومنه 
وكالتصديق بأن الواحد نصف االثنني، وأن الكل أعظم من اجلزء، وأن النقيضني 

ال جيتمعان وال يرتفعان، وأن اخلط املستقيم أصغر من املنكرس املنتهي بطرفيه. 

نعلم أشياء تصورية وتصديقية بدون فكر يوصل  أنا  أنفسنا  ألنا نجد من 
إليها، وأن أشياء من هذين األمرين ال نعلمها إال بواسطة الفكر، فإن من جيهل 
يف  قاعدته  رضب  حاصل  تساوي  املستطيل  مساحة  بأن  جيزم  وال  الكهرباء، 
إثبات مساواة مساحة  الدليل عىل  له  الكهرباء، ويقام  له  ارتفاعه، عندما نعرف 
املستطيل لذلك املقدار، حيصل له العلم بالكهرباء، واجلزم بأن مساحة املستطيل 

تساوي ما ذكر. 
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فبان من هذا أن العلم قسامن: 

)1( تصور.

)2( وتصديق. 

وأن كال منهام قسامن: 

)1( رضوري.

)2( ونظري. 

وأن النظري من التصورات ُيكتسب من البدهيي منها، وكذا احلال بالنسبة 
للتصديقات.

وملا كان هذا الفكر الذي يوصل إىل املجهول قد حيصل فيه اخلطأ، فيوصل 
إىل معلوم غري حق)1(، وإذن يفوت الغرض املقصود من العلم، دعت احلاجة إىل 
بـ»علم  املسمى  القانون هو  فاسده، وهذا  من  الفكر  يميز صحيح  قانون  وضع 

املنطق«. 

وهو: قواعد كلية يعرف هبا صحيح الفكر من فاسده.

كقوهلم: التعريف بالعَرض العام غري صحيح، وقوهلم: يشرتط يف التعريف 
وكلية  الصغرى  إجياب  األول  الشكل  يف  ويشرتط  ف،  املعرَّ من  أجىل  يكون  أن 
الكربى، ويف الشكل الثاين اختالف املقدمتني يف الكيف مع كلية الكربى، إىل غري 

ذلك من قواعد هذا الفن. 

إىل  توصل  إهنا  حيث  من  والتصديقية،  التصورية  املعلومات  وموضوعه: 
جمهول تصوري أو تصديقي، أو ما يتوقف عليه املوصل إليهام. 

)1( ملا هو ظاهر من مناقضة العقالء بعضهم لبعض يف مقتىض أفكارهم، بل ومن مناقضة 
اإلنسان نفسه يف وقتني.  
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القول  -وهو  التصوري  املجهول  إىل  املوصل  ألن  اخلمسة؛  الكليات  مثل 
الشارح- يتوقف عليها. 

التصديقي  املجهول  إىل  املوصل  فإن  والعكس،  والتناقض  القضايا  ومثل 
-وهو القياس- يتوقف عليها. 

النظريات  اكتساب  يف  فاسده  من  الفكر  صحيح  هبا  يعرف  التي  وقواعده 
التصورية تسمى: قسم التصور. 

والتي يعرف هبا صحيح الفكر من فاسده يف اكتساب النظريات التصديقية 
تسمى: قسم التصديق.
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الدالالت

ُخلق اإلنسان مدنيا بالطبع، حيتاج يف حياته إىل مساعدة بني نوعه، وذلك 
يستدعي أن يعرف كل واحد أغراض اآلخر، وقد اختري لذلك األلفاظ؛ لعدم 

تزامحها، وانقضائها بمجرد النطق هبا. 

وألجل أن تكون أغراض األمم املتباعدة الغابرة معلومة لألمم األخرى، 
حتى تعم املدنية وتزداد احلضارة والرفاهية، جعلت النقوش دالة عىل األلفاظ، 
وصار من عادة اإلنسان استحضار املعاين بواسطة األلفاظ الدالة عليها، حتى إنه 

إذا فكر ونفَسه فإنام يستحرض املعاين بواسطة ألفاظ نفسية؛ إذ هو ابن عوائده.

للداللة  املعيَّنة  األلفاظ  تلك  بواسطة  واستفادهتا  املعاين  إفادة  كانت  وملا 
عىل معانيها املخصوصة حسب كل لغة، وكان اكتساب املجهوالت النظرية من 
املعلومات الرضورية بواسطة الفكر قد يكون لإلنسان يف نفسه، وقد يكون منه 
للغري، وكال األمرين يستدعي استحضار األلفاظ، دعت احلال للبحث عن داللة 

األلفاظ عىل معانيها املوضوعة هلا. 

العلُم  به  العلم  من  يلزم  بحيث  اللفظ  كون  هي  املعنى:  عىل  اللفظ  داللة 
بمعناه. 

وهي ثالثة أقسام: 

كداللة  له،  وضع  ما  متام  عىل  اللفظ  داللة  وهي  املطابقية:  الداللة  األول: 
عىل  والدائرة  واملخمس  املثلث  داللة  وكذلك  املخصوص،  الشكل  عىل  املربع 

معانيها.
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الثاين: الداللة التضمنية: وهي داللة اللفظ عىل جزء معناه، كداللة املربع 
ُعِلَم  متى  فإنه  أيضا،  أجزائه  أحد  عىل  املثلث  داللة  وكذلك  أجزائه،  أحد  عىل 
اللفظ علم معناه، ومتى علم املعنى علم اجلزء منه؛ الستحالة حضور الكل يف 

الذهن بدون أجزائه. 

ملعناه)1(،  الزٍم  خارٍج  عىل  اللفظ  داللة  وهي  االلتزامية:  الداللة  الثالث: 
ولفظ  العلم،  معنى  عىل  اجلهل  ولفظ  احلركة،  معنى  عىل  السكون  لفظ  كداللة 

املوت عىل معنى احلياة. 

فإن لفظ السكون موضوع لعدم)2( احلركة عام من شأنه أن يكون متحركا، 
ولفظ اجلهل موضوع لعدم العلم عام من شأنه أن يكون عاملا، ...إلخ.

دليل، كلزوم  بواسطة  العقل  به  ما جيزم  البني:  فغري  بيِّـن،  بيِّـن، وغري  اللزوم قسامن:    )1(
مساواة )ط نق2( ملساحة الدائرة، والبني: ما ليس كذلك، كلزوم احلرارة للنار والضوء 
ما  وهو  األخص،  باملعنى  وبني  مثلنا،  كام  األعم  باملعنى  بني  قسامن:  وهو  للشمس، 
املعترب  هو  وهذا  االلتزام،  داللة  يف  ُمثِّل  كام  الالزم،  تصور  امللزوم  تصور  فيه  استلزم 
فيها عند املناطقة، العتبارهم األمر الكيل املطرد، بخالف اللزوم املعترب فيها عند أهل 
اللغة العربية، فإنه ما أفىض فيه تصور امللزوم إىل تصور الالزم يف اجلملة، ككثري الرماد 

للكرم. املستلزم 
)2(  فهو العدم املضاف إىل احلركة، عىل أن التقييد داخل، والقيد خارج، وإال كانت الداللة 
ال مقدم عىل فهم السكون، وفهمها ثانيا متأخر  تضمنية، ويؤخذ منه أن فهم احلركة أوَّ

عنه، والفهم الثاين هو الذي جاء بطريق الداللة االلتزامية، وكذا يقال يف بقية األمثلة.



الدروس املنطقية للمدارس األمريية 11 

* تقسيم اللفظ اىل مفرد ومركب:
باملطابقة إن دل جزؤه عىل جزء معناه داللة مقصودة سمي:  الدال  اللفظ 

»مركبا«، كـ: طالب اخلري، وحمب الفائدة. 
وإن مل يكن كذلك سمي: »مفردا«)1(، كباء اجلر، وكالعني من عيل، وكلفظ 
»زين« من زين العابدين عَلام، وكلفظ »جسم« من »جسم ناٍم« عَلام عىل شجرة 

خمصوصة مثال. 
فاندرج يف تعريف املفرد أربعة أنواع: 

األول: ما ال جزء له أصال، كاملثال األول. 
الثاين: ما له جزء ال داللة له، كاملثال الثاين. 

الثالث: ماله له جزء يدل عىل معنى ليس بجزء من املعنى املقصود، كاملثال 
الثالث. 

الرابع: ماله جزء يدل عىل جزء املعنى املقصود، لكن ال تقصد داللته عليه، 
كاملثال الرابع. 

* أقسام املفرد:
)1( املفرد إن صلح معناه ألن خيرَب به وعنه وحده سمي: »اسام«، كـ: اخلري، 

والنجاح، والعلم.
)2( وإن صلح وحده ألن خيرب به فقط سمي: »كلمة«، كـ: فهم، واجتهد، 

وشتان، وإيه، وَدراِك.

)1(  هذا عند املناطقة، أما أهل اللغة العربية فاملفرد عندهم: ماله إعراب واحد أو بناء واحد، 
عند  مفرد  عندهم،  مركب  علام:  العابدين«  »زين  فنحو:  كذلك،  ليس  ما  واملركب: 
املناطقة؛ لنظرهم إىل املعنى، بخالف أهل اللغة فإهنم ينظرون إىل األلفاظ، واالختالف 

بينهم يف أسامء األفعال وكان وأخواهتا؛ للنظرين املتقدمني.
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وكان  وعن،  ِمن،  كـ:  »أداة«،  سمي:  ذلك  من  ليشء  يصلح  مل  وإن   )3(
وأخواهتا. 

* تقسيم املفرد بالنسبة لوحدة معناه وتعدده:
املفرد إن كان معناه واحدا، فإما أن يكون هذا املعنى كليًّا، وإما أن يكون 

جزئيًّا.

واألول: 

)1( إن تساوت فيه أفراده سمي: »متواطئا«، كاإلنسان. 

)2( وإن تفاوتت)1( فيه سمي: »مشّككا«، كـ: البياض، والسواد، والوجود. 

وإن كان معناه متعددا: 

)1( فإن كان وضعه ملعانيه عىل السواء سمي: »مشرتكا«، كالعني املشرتكة 
بني: النقد، والبارصة، واملاء. 

)2( وإن مل يكن متساويا، بأن استعمل يف املعنى الثاين، وترك املعنى األول، 
سمي: »منقوال«)2(. 

باألولوية كالوجود يف  كالبياض يف اجلري والعاج، وإما  بالقوة والضعف  إما  التفاوت   )1(
الواجب واملمكن، أو باألسبقية كالوجود أيضا يف األب واالبن، ومن تأمل جيد أن ال 
فرق بني املتواطئ واملشكك؛ ألن الزيادة فيهام إن اعتربت داخلة يف املاهية كانا مشككني، 
وإن اعتربت خارجة عنها كانا متواطئني، واعتبارها داخلة يف أحدمها وخارجة يف االّخر 

حتكم.  
العام  العرف  ونقله  النساء مطلقا،  لغًة: جمتمع  فإنه  كاملأتم،  العام،  العرف  إما  والناقل   )2(
وهي  العرف،  يف  األربع  لذوات  وكالدابة  التعزية،  ألجل  امليت  إقبار  بعد  املجتَمع  إىل 
األقوال  يف  املستعملة  كالصالة  الرشع،  وإما  األرض،  وجه  عىل  دب  ما  كل  اللغة:  يف 
واألفعال املخصوصة، ومثلها الزكاة والصوم واحلج، وإما العرف اخلاص، كاالشتغال 

والتنازع والفاعل عند النحاة، وينسب كل منقول من هذه األنواع إىل ناقله.  
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)3( وإن مل يرتك األول، بل لوحظت املناسبة بينه وبني الثاين، سمي بالنسبة 
لألول: »حقيقة«، وبالنسبة للثاين: »جمازا«، ككلمة احلياة املستعملة يف العلم. 

املفردان املتحدان يف املفهوم يسميان: »مرتادفني«، كـ: الرب والقمح، واألسد 
والضيغم، واملتحدان يف األفراد دون املفهوم يسميان: »متساويني«، كـ: الصارم 

والسيف، والناطق والكاتب. 

* تقسيم املفهوم: 
املفهوم: 

العقل فرَض صدقه عىل كثريين  ز  إما أن يكون »كليًّا«، وهو: ما جيوِّ  )1(
نظرا لنفس تصوره فقط، كمفهوم: شجر ونبات، وتربيع وتكعيب، وإله وشمس، 

ورشيك البارئ ومستحيل، وعنقاء وزمان، وغري ذلك. 
)2( وإما أن يكون »جزئيًّا«، وهو: ما ليس كذلك، كمفهوم اسم اإلشارة، 

والعَلم. 

* النِّسب بني الكليني:
الكليان: 

)1( إما أن يكونا »متساويني« كام تقدم. 
مما  يشء  عىل  أحدمها  يصدق  ال  ما  ومها:  »متباينني«،  يكونا  أن  وإما   )2(

يصدق عليه اآلخر، كالدائرة واملثلث. 
)3( وإما أن يكون »أحدمها أعم مطلقا من اآلخر«، وهو: ما يصدق عىل 

مجيع أفراده من غري عكس، كالسطح واملربع. 

)4( أو »أعم وأخص من وجه«، وهو: ما يصدق كل منهام عىل بعض ما 
يصدق عليه اآلخر، كالناثر والشاعر.  
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* أقسام املركَّب:
املركب: 

إىل  وينقسم  عليها،  السكوت  حيسن  تامة  فائدة  أفاد  ما  وهو:  تام:  إما  أ - 
قسمني: 

)1( خرب -ويسمى قضية أيضا- وهو: ما احتمل الصدق والكذب، كقولنا: 
تقدم األمة منوط برتبية أبنائها. 

)2( وإنشاء، وهو بخالفه، كـ: األمر، والنهي، واالستفهام، والنداء. 

ب - وإما غري تام: وهو ما ليس كذلك، وهو: 

واملركب  النامي،  اجلسم  نحو:  التوصيفي،  كاملركب  تقييدي،  إما   )1(
اإلضايف، نحو: مقدمة النجاح. 

)2( وإما غري تقييدي، كاملركب من كلمة وأداة، أو اسم وأداة. 
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الكليات اخلمس

تقدم أن الكيل: ما ال يمتنع العقل من فرض صدقه عىل أفراد كثرية، وهذا 
الكيل الصادق عىل تلك األفراد إما أن يكون ذاتيا هلا، أو عَرضيا. 

* الكيل الذايت: 
الكيل الذايت إما أن يكون متام الذات -أي املاهية-، ويسمى: »نوعا«، كـ: 

احلديد، والفضة، والذهب، واإلنسان، والفرس، والطائر. 

فوه بأنه: املقول عىل أفراِد حقيقٍة واحدة يف جواب: ما هو؟، فاذا قيل:  وعرَّ
؟ أو: ما عيل وأمحد؟ قيل يف اجلواب: إنسان.  ما َعيِلٌّ

وإما أن يكون جزءا من الذات مشرتكا)1( بينها وبني ذات أخرى خمالفة هلا 
يف املاهية، كاملعدن واحليوان، ويسمى: »جنسا«.

وعرفوه بأنه: املقول عىل أفراِد حقائق خمتلفة يف جواب: ما هو؟، فإذا قيل: 
ما الذهب والفضة؟ قيل يف اجلواب: معدن. 

أو جزءا غري مشرتك كـ: الناطق بالنسبة لإلنسان، والصاهل بالنسبة للفرس، 
وقائم الزوايا متساوي األضالع بالنسبة للمربع، ويسمى: »فصال«. 

يف  هو  يشء  أّي  جواب:  يف  واحدة  حقيقة  أفراِد  عىل  املقول  بأنه:  فوه  وعرَّ
ذاته؟ 

يأيت  يعلم مما  إذا كان جزَء املشرتك فيكون فصل جنس، كام  إما  به متام املشرتك،  املراد   )1(
بعد.  
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»سافال«  يسمى:  أجناس  فوقه  ويكون  مبارشة،  النوع  ييل  الذي  واجلنس 
ويسمى:  اجلوهر،  ثم  اجلسم،  ثم  النامي،  اجلسم  وفوقه  كاحليوان،  و»قريبا«)1(، 
»جنسا  يسمى:  والسافل  العايل  بني  وما  األجناس«،  و»جنس  العايل«  »اجلنس 

متوسطا«. 

والفصل: 

)1( »قريب« وهو: فصل النوع، كالناطق بالنسبة لإلنسان. 

الذي  للجنس  فصل  فإنه  كاحلساس،  اجلنس،  فصل  وهو:  و»بعيد«   )2(
هو احليوان، ويعد فصال بعيدا بالنسبة ألي نوع من األنواع املندرجة حتت هذا 

اجلنس، كـ: اإلنسان، والفرس، والطائر، وغري ذلك. 

* الكيل العَريض:
الكيل العريض: هو ما كان خارجا عن الذات.

فإن اختص بأفراِد حقيقٍة واحدة، سمي: »خاصة«، كـ: الضاحك بالنسبة 
والداخل  املايض،  للفعل  بالنسبة  الساكنة  التأنيث  تاء  بآخره  واملتصل  لإلنسان، 

عليه »مل« بالنسبة للفعل املضارع. 

وعرفوها بأهنا: املقول عىل أفراِد حقيقة واحدة يف جواب: أي يشء هو يف 
عَرضه؟ 

وإن مل خيتص بأفراد حقيقة واحدة سمي: »عرضا عاما«، كـ: املايش بالنسبة 
لإلنسان، واملرفوع بالنسبة للمبتدأ. 

وعرفوه بأنه: املقول عىل أفراد حقائق خمتلفة قوال عَرضيا. 

)1(  وهو ما كان اجلواب به عن املاهية، وعن بعض ما شاركها فيه عني اجلواب به عن املاهية، 
وعن املشارك اآلخر، بخالف البعيد، فإنه ليس كذلك.
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* الفرق بني السؤال بـ»ما« وبـ»أّي يشء«:
السؤال بـ»ما« يطلب به متام ماهية املسؤول عنه، فإذا سئل عن عيل وخالد 
بـ: ما مها؟ أو عن عيل فقط بـ: ما هو؟ أجيب بـ: »إنسان« الذي هو نوع؛ ألنه متام 

املاهية املشرتكة بينهام ومتام ماهية أحدمها. 

احلقيقة  كانت  إذا  فأكثر  اثنني  بني  املشرتك  السؤال  جواب  يف  يقع  فالنوع 
واحدة، ويف جواب السؤال املختص بيشء واحد. 

وهو  بينهام،  املشرتكة  املاهية  بتامم  أجيب  والطائر،  خالد  عن  سئل  وإذا 
»حيوان« الذي هو جنس. 

احلقيقة،  فأكثر خمتلفي  املشرتك بني شيئني  السؤال  يقع يف جواب  فاجلنس 
وال يقع يف جواب سؤال خمتص بيشء واحد؛ ألن اجلواب يف هذه احلالة ال يكون 

إال بالنوع؛ ألنه متام املاهية.

والسؤال بـ: أي يشء؟ إنام يقصد به متييز ماهية املسؤول عنه عن غريه. 

فإن كان السؤال عن املميز الذايت ِزيد فيه لفظ: »يف ذاته«، فيقال: اإلنسان 
أي يشء هو يف ذاته؟ وإذن يتعني اجلواب بالفصل، كالناطق. 

وإن كان عن املميز العريض ِزيد فيه لفظ: »يف عرضه«، فيقال: اإلنسان أي 
يشء هو يف عرضه؟ وإذن جياب باخلاصة، كالكاتب.

أما العرض العام فال يقع يف اجلواب؛ ألنه ليس متام املاهية وال جزءا مشرتكا 
حتى يقع يف جواب: ما هو، وال جزءا خاصا هبا أو عرضا خاصا حتى يقع يف 

جواب السؤال املطلوب به املميز، ذاتيا كان أو عرضيا.
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القول الشارح

فذكرت  اخلمس  الكليات  أما  التصورات،  قسم  من  بالذات  املقصود  هو 
املفرد إىل اسم وكلمة وأداة  لتوقفه عليها؛ ألنه يرتكب منها، كام أن ذكر تقسيم 
لتوقف الكليات عليه، وهو متوقف عىل تقسيم اللفظ إىل مفرد ومركب، املتوقف 
عىل داللة اللفظ الوضعية، وقد قدمنا أيضا وجه ذكرها يف هذا الفن وإن مل تكن 

منه. 

والقول الشارح -ويسمى التعريف واملعّرف- هو: ما يستلزم تصوره تصور 
اليشء بحقيقته، أو امتيازه عن مجيع ما عداه.  

فاألول احلّد التام، والثاين غريه. 

وينقسم التعريف إىل: 

 . )1( حدٍّ

)2( ورسم.

فاحلد -وهو ما كان بالذاتيات فقط-:

)1( إما تام: وهو ما ذكر فيه اجلنس والفصل القريبان، كقولنا: »جسم نام 
مشطئ« يف تعريف النبات، و»حيوان ناطق« يف تعريف اإلنسان.

)2( وإما ناقص: وهو ما ذكر فيه اجلنس البعيد والفصل القريب، أو الفصل 
القريب فقط، كقولنا يف التعريفني املتقدمني: »جسم مشطئ« أو »مشطئ« فقط، 

و»جسم ناطق« أو »ناطق فقط«.
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والرسم -وهو ما كان بالذايت والعريض، أو بالعريض فقط-:

)1( إما تام: وهو ما تألف من اجلنس القريب واخلاصة، كقولنا يف تعريف 
الطري: »حيوان ذو ريش«.

اخلاصة  أو  واخلاصة،  البعيد  اجلنس  من  تألف  ما  وهو  ناقص:  وإما   )2(
وحدها، نحو: »جسم ذو ريش« أو »ذو ريش« فقط. 

ويقدم يف القول الشارح األعمُّ عىل األخص كام يف األمثلة املتقدمة.

وطريق التعريف أنك إذا أردت أن تعرف حقيقة يشء، أو ما به يتميز عن 
علمه  بعد  للغري  تعّرفه  أن  أردت  أو  إمجاليا،  علام  علمته  أن  بعد  عداه،  ما  مجيع 
املاهيات األخرى، فام كان  فيها  التي تشاركه  تنظر يف األشياء  به أيضا،  اإلمجايل 
منها حيصل له أّوال يكون »جنسا«، وتنظر يف األشياء املختصة به، فام كان كذلك 

يكون »فصال«. 

أما األشياء املشرتكة بينه وبني غريه، وال حتصل له إال بواسطة حصول يشء 
إال  له  به وال حتصل  املختصة  أن االشياء  »عرضا عاما«، كام  فتكون  قبلها،  آخر 

كذلك تكون »خاصة«. 

مثال إذا نظرنا لألشياء املشرتكة بني اإلنسان وغريه من بقية احليوانات، نجد 
أن احليوان: أي كونه جسام ناميا حساسا، حيصل له عند تكونه قبل التنفس وقبل 

امليش، فيكون احليوان جنسا، ويكون املتنفس واملايش عرضني عامني. 

وكذلك إذا نظرنا لألشياء املختصة به نجد أن النطق، أي: اإلدراك، حيصل 
ال، ثم حيصل له التعجب الناشئ عن إدراك األمور الغريبة، ثم حيصل بعده  له أوَّ

الضحك، فيكون الناطق فصال، وما بعده خاصة. 
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من  املقصود  الغرض  حسب  الرسم،  أو  باحلد  عرفته  ذلك  لك  اتضح  إذا 
التعريف. 

هذا بالنسبة للحقائق التي هلا وجود يف نفسها، أما األمور االصطالحية التي 
تذكر يف الفنون فتعاريفها حدود ال رسوم؛ ألهنا أشياء اعتبارية ال حقيقة هلا وراء 
ما اعتربه أرباب االصطالح، إال التعاريف املشتملة عىل األوصاف التي ال حتصل 
لتلك األشياء نظرا لذاهتا فقط، بل بالقياس إىل يشء آخر، كتعريف علم املنطق 
بأنه آلة قانونية تعصم مراعاهتا الذهن عن اخلطأ يف الفكر؛ ألن آلية اليشء ليشء 

آخر ال تكون إال بالقياس لذلك اآلخر. 

وألجل أن يكون التعريف خاليا من اخلطأ وافيا بالغرض املقصود اشرتط 
املنطقيون له رشوطا:

ف، فال يكون أعم منه وال أخص، فعىل هذا  األول: أن يكون مساويا للمعرَّ
ال يصح تعريف املربع بأنه سطح مستو؛ لصدقه عىل املثلث واملخمس وغريمها، 
فيقع يف اخلطأ؛ إذ يفهم منه أن كل هذه األشياء مربعات، مع أن األمر ليس كذلك. 

وال تعريف املثلث بأنه سطح ذو أضالع ثالثة بني ضلعيه زاوية قائمة؛ ألنه 
يوقع يف اخلطأ؛ إذ يفهم منه أن السطح ذا األضالع الثالثة والزوايا احلادة مثال 

ليس مثلثا، مع أن األمر ليس كذلك.

ف؛ حتى يكون وافيا بالغرض املقصود، وهو  الثاين: أن يكون أجىل من املعرَّ
ف، فال يصح التعريف باملساوي، وال باألخفى.  معرفة املعرَّ

فاألول كتعريف احلركة بام ليس بسكون، وتعريف العلم بام ليس بجهل؛ 
والثاين  العلم واجلهل،  املعرفة واجلهالة، وكذلك  السكون واحلركة يف  لتساوي 

كتعريف اهلواء بأنه جسم لطيف يشبه الروح؛ فإن الروح أخفى من اهلواء. 
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وألجل اشرتاط وضوح التعريف عن املعرف ال يدخل املجاُز التعريَف إال 
إذا كانت قرينته معينة، فيقبل تعريف العلم بأنه نور تنكشف به صور املجهوالت، 

دون تعريفه بأنه طريق إىل املحمدة.

حصول  بأنه  العلم  تعريف  يصح  فال  ور،  الدَّ من  خاليا  يكون  أن  الثالث: 
صورة املعلوم يف العقل؛ ألن »املعلوم« متوقفة معرفته عىل معرفة العلم، املتوقفة 

معرفته عليه؛ ألخذه يف تعريفه. 

إىل  املنقسم  بأنه  الزوج  أول، وتعريف  بأهنام زوٌج  االثنني  تعريف  وكذلك 
اآلخر،  أحدمها  يفضل  ال  اللذان  الشيئان  بأهنام  املتساويني  وتعريف  متساويني، 

وتعريف الشيئني بأهنام االثنان. 

تعريف  يف  والذي  رصحيا،  دورا  العلم  تعريف  يف  الذي  الدور  ويسمى 
االثنني دورا مضمرا.

م اليشء عىل نفسه، كان ما أدى  وملا كان الدور باطال لكونه يؤدي إىل تقدُّ
إليه باطال.

اللفظ  معنى  تبيني  وهو  اللفظي:  التعريف)))  باخلاصة  التعريف  ومن   *
بلفظ آخر أوضح منه، بأن يكون مسمى اللفظ معلوما، ووضع أحد اللفظني له 
معلوما دون اآلخر، فيبني ذلك املجهول باملعلوم، كقولك: »الغضنفر: األسد«، 
باألسد،  تسميته  ويعلم  اللفظ،  هبذا  تسميته  وجيهل  الغضنفر،  معنى  يعرف  ملن 

وكتب اللغة مشحونة بذلك فتعاريفها لفظية.

ومنه أيضا التعريف باملثال)))، كقولك: »املبتدأ نحو: اهلل ربنا«.

)1(  ألن وضع ذينك اللفظني للامهية أحدمها واضح واآلخر خفي، خاصة من خواصها.
)2(  إذ مماثلة املاهية للممثل به خاصة من خواصها أيضا.
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القسم الثاين: يف التصديقات

الدين  نحو:  »قضية«،  يسمى:  والكذب  الصدق  احتمل  تام  مركب  كل 
النصيحة. 

وتنقسم إىل: 

)1( مَحْلية.

)2( ورشطية. 

فاحلملية: ما خلت من أداة رشط، نحو: العلامء ورثة األنبياء. 

والرشطية: ما ليست كذلك، كقولك: كلام تعاونت أبناء األمة عىل املنفعة 
نالوا السعادة. 

وترتكب احلملية من:

)1( موضوع، وهو املسند إليه. 

)2( وحممول، وهو املسند. 

وترتكب الرشطية من: 

م، وهو مجلة الرشط.  )1( مقدَّ

)2( ومن تاٍل، وهو مجلة اجلواب.

* أقسام احلملية:
تنقسم احلملية باعتبار موضوعها إىل مخسة أقسام؛ ألنه: 

رت بالسور الكيل سميت: »كلية«، كقولك: كل عدد  )1( إن كان كليا وُسوِّ
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منتهية صورته من جهة اليمني بصفر يقبل القسمة عىل مخسة. 

رت بالسور اجلزئي سميت »جزئية«، نحو: بعض العدد زوج.  )2( وإن سوِّ

)3( وإن مل تسّور بسور سميت »مهملة«، مثل: اإلنسان)1( جمبول عىل ُحبِّ 
منفعته. 

 . )4( وإن كان موضوعها جزئيا سميت »شخصية«، نحو: هذا جمدٌّ

واملهملة يف قوة)2( اجلزئية، فتعامل معاملتها يف التناقض والعكس والقياس. 

»طبيعية«،  سميت  األفراد  إىل  نظر  بدون  املاهية  موضوعها  كان  وإن   )5(
نحو: اإلنسان نوع، واحليوان جنس.

وتنقسم أيضا إىل: 

)1( موِجبة.

)2( وسالبة. 

فاألوىل: ما حكم فيها بثبوت)3( املحمول للموضوع، كام يف األمثلة املتقدمة.

)1(  إذا مل جتعل »أل« استغراقية، وإال كانت كلية.
)2( ألن املحكوم عليه فيها هو األفراد بقطع النظر عن الكلية واجلزئية، فيحتمل أن يكون 
ولذا  متيقن،  البعض  عىل  احلكم  األمرين  كال  وعىل  بعضها،  أو  األفراد  عموم  املراد 

اعتربت جزئية أخذا باملحقق.  
معدولة  وتسمى  مجاد،  ال  هو  حي  كل  نحو:  سلبيا  أو  سلبي  غري  املحمول  كان  سواء   )3(
ألن  أيضا؛  املوضوع  حمصلة  وتسمى  حمموهلا،  من  جزء  السلب  حرف  ألن  املحمول؛ 
سميت  وحمموهلا  موضوعها  من  جزءا  كان  فإن  موضوعها،  من  جزءا  ليس  السلب 
وحمصلة  املوضوع  معدولة  سميت  فقط  موضوعها  من  جزءا  كان  وإن  معدولتهام، 
املحمول أيضا، وإن مل يكن جزءا من يشء منهام سميت حمصلتهام، والفرق بني املوجبة 
املعدولة املحمول والسالبة املحصلة املحمول أن األوىل تقتيض وجود املوضوع وجودا 

زائدا عن الوجود التصوري، دون الثانية.  
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والثانية: ما حكم فيها بسلبه عنه، نحو: ال واحد من العلامء بمحتقر.

االستغراقية،  وأل  وعامة،  ومجيع،  كل،  لفظ:  لإلجياب  الكيل  والسور 
وللسلب: ال يشء، وال واحد. 

والسور اجلزئي لإلجياب: بعض، وللسلب: ليس بعض، وبعض كذا ليس. 

أو  ليس كل،  نحو:  الكيل  السلب عىل سور اإلجياب  أداة  بإدخال  ويكون 
ليس مجيع، أو ليس عامة السطوح بمستوية.

* أقسام الرشطية:
الرشطية قسامن: 

)1( متصلة.

)2( ومنفصلة. 

يف  أخرى  قضية  صدق  تقدير  عىل  قضية  بصدق  فيها  حكم  ما  فاملتصلة: 
اإلجياب، أو عدم صدقها عىل تقدير صدق قضية أخرى يف السلب. 

نحو: كلام كان العدد زوجا كان قابال للقسمة عىل اثنني، وليس البتة إذا كان 
السطح مربعا كان حاد الزوايا.

وتنقسم إىل: 

)1( كلية. 

)2( وجزئية. 

)3( ومهملة. 

)4( وخمصوصة. 
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وذلك باعتبار األوضاع واألحوال)1( التي تصاحب املقدم يف الوجود:

رت بالسور  )1( فإن كان احلكم فيها بالصدق أو عدمه عىل وضع كيل، وُسوِّ
الكيل، سميت: كلية. 

)2( وإن سورت بالسور اجلزئي سميت: جزئية. 

يف  كام  اجلزئية  قوة  يف  وهي  مهملة،  سميت:  السور  عن  أمهلت  وإن   )3(
احلملية. 

)4( وإن كان احلكم فيها باللزوم عىل وضع جزئي سميت: خمصوصة. 

السعادة،  أبنائها كانت سالكة طريق  تربية  ة يف  األمة جمدَّ نحو: كلام كانت 
وقد يكون إذا كان الطالب جمدا كان نائال الفائدة، ولو كان معلام يل لرغبت فيه، 

وإن فهمَت اآلن أكافئك.

وهي بأقسامها األربعة: 

إن  التايل)2(  حصول  املقدم  حصول  فيها  استلزم  ما  وهي  لزومية:  إما   )1(
إن كانت  فيها هذا االستلزام  أو ما سلب  املتقدمة،  كانت موجبة كام يف األمثلة 

سالبة، نحو: ليس كلام كان اإلنسان متكلام كان صادقا. 

)2( وإما اتفاقية: وهي ما اتفق حصول تاليها ومقدمها معا يف اإلجياب، أو 
اتفق عدم حصوهلام معا يف السلب. 

والثانية  سائال،  املاء  كان  للحرارة  موصال  املعدن  كان  كلام  نحو:  فاألوىل 
نحو: ليس البتة إذا كان املعدن صلبا كان اهلواء ناميا. 

)1( فهي يف الرشطية نظري األفراد يف احلملية.  
)2( لرابطة بينهام تقتيض ذلك، كالعلية واملعلولية والتضايف.  
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واملنفصلة: ما حكم فيها بالتنايف بني طرفيها صدقا)1( وكذبا، أو صدقا فقط، 
أو كذبا فقط، بالنسبة لإلجياب، أو بسلب التنايف املذكور بالنسبة للسلب. 

فاألوىل تسمى بـ: »املنفصلة احلقيقية«، وبـ: »مانعة اجلمع واخللو«، ومثاهلا 
إجيابا: املعلوم إما موجود أو معدوم، وسلبا: ليس البتة إما أن يكون املعلوم جسام 

أو متحيزا.

والثانية تسمى: »مانعة اجلمع«، ومثاهلا إجيابا: هاتان الكميتان إما متساويتان 
أو أوالمها أكرب من الثانية، وسلبا: ليس البتة إما أن يكون اليشء غري أسود أو غري 

أبيض. 

والثالثة تسمى: »مانعة اخللو«، ومثاهلا إجيابا: هذا اليشء إما غري أسود أو 
غري أبيض، وسلبا: ليس دائام إما أن تكون هاتان الكميتان متساويتني أو أوالمها 

أكرب من الثانية. 

وكل قضية من هذه األقسام الثالثة: 

)1( إما عنادية: وهي ما حكم فيها بالتنايف بني طرفيها لذاهتام يف املوجبة، أو 
سلب ذلك التنايف يف السالبة، وتقدمت أمثلتها)2(.

)2( وإما اتفاقية)3(: وهي ما حكم فيها بالتنايف بني طرفيها بمجرد االتفاق 

املفردات  يف  والصدق  ضده،  والكذب  واحلصول،  التحقق  معناه  القضايا  يف  الصدق    )1(
عكسه. والكذب  واإلخبار،  احلمل  معناه 

)2( ترتكب احلقيقية من اليشء ونقيضه أو املساوي لنقيضه إجيابا وسلبا، مما ليس بينهام تناف 
اليشء  إجيابا، ومن  نقيضه  من  اليشء واألخص  من  اجلمع  ومانعة  كاملتالزمني،  مطلقا 
واألعم من نقيضه سلبا، ومانعة اخللو من اليشء واألعم من نقيضه إجيابا، ومن اليشء 

واألخص من نقيضه سلبا.  
لتتميم  تذكر  وإنام  اإلنتاج،  هلا يف  منفصلة ال دخل  أو  كانت  متصلة  االتفاقية  القضايا   )3(

األقسام، ولذا مل نتوسع يف الكالم عليها.  
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إن كانت موجبة، أو بسلب ذلك التنايف اتفاقا إن كانت سالبة.

وتنقسم املنفصلة بأنواعها إىل: 

)1( كلية. 

)2( وجزئية. 

)3( ومهملة. 

)4( وخمصوصة. 

والكلية واجلزئية واإلمهال باعتبار األوضاع والسور، كام تقدم يف املتصلة. 

يف  »دائام«  ولفظ  املتصلة،  يف  »كلام«  لفظ  نحو:  لإلجياب  الكيل  والسور 
املنفصلة، وللسلب فيهام لفظ »ليس البتة«. 

ال  »قد  أيضا:  فيهام  وللسلب  يكون«،  »قد  لفظ:  فيهام  لإلجياب  واجلزئي 
أن  إما  دائام  ليس  نحو:  الكيل  اإلجياب  سور  عىل  السلب  أداة  وإدخال  يكون«، 

يكون العدد زوجا أو قابال للقسمة عىل اثنني.
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املوجهات

ونفس  الواقع  يف  هلا  بد  ال  موضوعها،  إىل  محلية  قضية  أي:  حممول،  نسبة 
األمر من جهة تتصف هبا، وهي: 

)1( إما الرضورة إذا كان ثبوت املحمول للموضوع واجبا رضوريا.

)2( أو الدوام إذا كان ذلك الثبوت دائميا. 

)3( أو اإلمكان إذا كان ممكنا... إىل غري ذلك. 

وهذه تسمى: مادة القضية يف الواقع، وما يدل عليها يف القضية املعقولة أو 
امللفوظة يسمى: جهة، والقضية املشتملة عىل تلك اجلهة تسمى موجهة. 

واملوجهات التي بحث عنها املناطقة مخس عرشة، واحتيج يف التناقض إىل 
اثنتني زائدتني نذكرمها يف موضع احلاجة إن شاء اهلل تعاىل.

األوىل: الرضورية املطلقة: وهي كل قضية حكم فيها بثبوت املحمول لذات 
املوضوع )أي: أفراده التي يصدق عليها( حكام رضوريا، أو بسلبه كذلك. 

مثاهلا موِجبًة: كل إنسان حيوان بالرضورة، وكل شمس مضيئة بالرضورة، 
وكل جسم يشغل حيزا من الفراغ بالرضورة... وهكذا.

ومثاهلا سالبًة: ال يشء من اإلنسان بحجر بالرضورة، وال يشء من الشموس 
بمظلم بالرضورة، وال يشء من النقطة بسطح بالرضورة... إىل غري ذلك.

الثانية: الدائمة املطلقة: وهي ما حكم فيها بثبوت املحمول للموضوع حكام 
دائميا نظرا لذات املوضوع، أو بسلبه كذلك. 
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ومثاهلا إجيابا وسلبا ما مر يف الرضورية بإبدال الرضورة بالدوام، والفرق 
بالنسبة للكواكب السيارة فإهنا  بينهام أن الدوام قد ال يكون رضوريا، كاحلركة 
دائمة نظرا لذات الكواكب املذكورة، وليست رضورية هلا؛ ألنه ال يرتتب عىل 
فيصدق  الرضورية،  دون  املطلقة  الدائمة  املادة تصدق  ففي هذه  حُمال،  سكوهنا 
بساكن  السيارة  الكواكب  من  يشء  وال  دائام،  متحرك  سيار  كوكب  كل  قولنا: 

دائام، دون »بالرضورة« يف احلالني. 

سلبية  أو  كانت  إجيابية  املطلقة  الرضورية  صدقت  كلام  أنه  هذا  من  فبان 
صدقت الدائمة املطلقة كذلك بدون عكس.

املحمول  ثبوت  برضورة  فيها  حكم  ما  وهي  العامة:  املرشوطة  الثالثة: 
للموضوع أو سلبه عنه برشط وصف املوضوع، أي: عنوانه الصادق عىل األفراد 
املسمى يف اصطالح املناطقة بعقد الوضع، بمعنى أن وصف املوضوع الصادق 
عىل أفراده هو الذي جعل ثبوت املحمول ألفراد املوضوع أو سلبه عنها رضوريا. 

وكل  كاتبا،  دام  ما  بالرضورة  األصابع  متحرك  كاتب  كل  موجبة:  مثاهلا 
رجليه  حيرك  ماٍش  وكل  ماضغا،  مادام  بالرضورة  األسفل  فكه  حيرك  ماضغ 

بالرضورة مادام ماشيا... وهكذا. 

مادام  بالرضورة  األصابع  بساكن  الكاتب  من  يشء  ال  سالبة:  ومثاهلا 
ماضغا...  مادام  بالرضورة  األسفل  الفك  بساكن  املاضغ  من  يشء  وال  كاتبا، 
ونحو ذلك، فإن وصف الكتابة مثال الثابت لذات املوضوع جعل ثبوت حركة 
األصابع له رضوريا، فإن مل يكن الوصف املذكور ثابتا لألفراد ال يكون ثبوت 

حركة األصابع رضوريا هلا، كام إذا كانت األفراد غري مشتغلة بالكتابة.
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الرابعة: العرفية العامة: وهي ما حكم فيها بدوام ثبوت املحمول للموضوع 
مادام وصفه أو سلبه عنه كذلك. 

ومثاهلا إجيابا وسلبا ما مر يف املرشوطة العامة بإبدال الرضورة بالدوام.

والفرق بينهام كالفرق الذي قدمنا بني الرضورية والدائمة املطلقتني. 

املحمول  ثبوت  برضورة  فيها  حكم  ما  وهي  املطلقة:  الوقتية  اخلامسة: 
للموضوع يف وقت معني أو سلبه عنه كذلك، فإن كان الوقت غري معني سميت: 

»منترشة مطلقة«. 

مثال الوقتية إجيابا: كل قمر منخسف بالرضورة وقت احليلولة، وكل ماضغ 
حمرك فكه األسفل بالرضورة وقت كونه ماضغا. 

وسلبا: ال يشء من القمر بمنخسف بالرضورة وقت الرتبيع، وال يشء من 
املاضغ بساكن فكه األسفل وقت املضغ بالرضورة، ولو بدلنا يف مجيع هذه األمثلة 

قولنا: وقت كذا بقولنا: يف وقٍت ما، سميت القضية منترشة مطلقة.

السابعة: املطلقة العامة: وهي ما حكم فيها بثبوت املحمول للموضوع أو 
بسلبه عنه بالفعل، أعم من أن يكون رضوريا أو دائميا أو ممكنا حاصال. 

مثاهلا موجبة: كل إنسان متنفس، وكل إنسان حيوان، وكل كاتب متحرك 
األصابع، مع زيادة »بالفعل« أو اإلطالق العام يف كل واحد من هذه األمثلة، أو 

عدم زيادته لفهمه عرفا وإن مل يذكر.

الطرف  عن  الرضورة  بسلب  فيها  حكم  ما  وهي  العامة:  املمكنة  الثامنة: 
املخالف ملا نطقت به، فإن كانت موجبة فقد سلبت فيها رضورة سلب املحمول 
املحمول  ثبوت  رضورة  فيها  سلبت  فقد  سالبة  كانت  وإن  املوضوع،  عن 

للموضوع؛ إذ الطرف املخالف لإلجياب هو السلب وبالعكس. 
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مثاهلا موجبة: كل إنسان متنفس باإلمكان العام، وكل مربع سطح باإلمكان 
العام... وهكذا. 

من  واحد  وال  العام،  باإلمكان  بقائم  اإلنسان  من  يشء  ال  سالبة:  ومثاهلا 
احلارضين بغافل باإلمكان العام.

وهذه هي البسائط الثامنية.

 والقضية البسيطة: ما كان فيها حكم إجيايب فقط، أو سلبي فقط.

بخالف املركبة فإهنا مشتملة عىل حكمني، أحدمها إجيايب، واآلخر سلبي. 

واملركبات سبع:

األوىل: املرشوطة اخلاصة: وهي املرشوطة العامة مقيدة بقيِد: »ال دائام«. 

الثانية: العرفية اخلاصة: وهي العرفية العامة مقيدة بقيِد: »ال دائام« أيضا. 

الثالثة: الوقتية: وهي الوقتية املطلقة مقيدة بقيِد: »ال دائام«.

الرابعة: املنترشة: وهي املنترشة العامة مقيدة أيضا بالقيد املذكور.

اخلامسة: الوجودية غري الدائمة: وهي املطلقة العامة مقيدة بقيد: »ال دائام«. 

»ال  بقيد:  مقيدة  العامة  املطلقة  وهي  الرضورية:  غري  الوجودية  السادسة: 
بالرضورة«.

السابعة: املمكنة اخلاصة: وهي ما حكم فيها بسلب الرضورة عن الطرفني 
باإلمكان  متنفس  إنسان  كل  نحو:  والسلب،  اإلجياب  أي:  واملخالف،  املوافق 
التنفس لإلنسان ليس رضوريا، وأن سلبه عنه  ثبوت  أن  اخلاص، فمعنى ذلك 

كذلك، فاألول ممكنة عامة سالبة، والثاين ممكنة عامة موجبة. 
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وقيد: »ال دائام« يف مجيع القضايا املتقدمة إشارة إىل مطلقة عامة موافقة لصدر 
، وخمالفة له سلبا وإجيابا؛ ألنه إذا كان ثبوت املحمول للموضوع ليس  القضية كامًّ
دائام لذاته فال بد أن يتحقق سلبه بالفعل، وهذا يقتيض صدق مطلقة عامة سالبة، 
وإذا كان سلبه عنه غري دائم لذاته فال بد أن يثبت له بالفعل، وهذا يقتيض صدق 

مطلقة عامة موجبة. 

وقيد: »ال بالرضورة« يف مجيعها عبارة عن ممكنة عامة موافقة لصدر القضية 
، خمالفة له إجيابا وسلبا؛ ألنا إذا قلنا يف الوجودية غري الرضورية: كل إنسان  كامًّ
الرضورة  أن  بالرضورة«  »ال  قولنا:  معنى  كان  بالرضورة،  ال  بالفعل  متنفس 
قولنا:  أعني  السالبة،  العامة  املمكنة  عني  وهذا  له،  التنفس  ثبوت  عن  مسلوبة 
ال يشء من اإلنسان بمتنفس باإلمكان العام؛ ملا قدمناه من أن املمكنة العامة ما 
حكم فيها بسلب الرضورة عن الطرف املخالف ملا نطقت به يف القضية امللفوظة، 

أو عقلته يف القضية املعقولة.

ومما تقدم تعرف ما تركبت منه كل واحدة من القضايا املركبة السابقة، إذ 
مركبة من مرشوطة عامة  املوجبة  اخلاصة  املرشوطة  أن  تعرف  أن  يسهل عليك 
موجبة هي الصدر، ومطلقة عامة سالبة هي العُجز، أعني: »ال دائام«، وأن العرفية 
اخلاصة املوجبة مركبة من عرفية عامة هي الصدر، ومن مطلقة عامة سالبة هي 
العجز، أعني: »ال دائام«، وعىل هذا القياُس يف الوقتية واملنترشة والوجودية غري 

الدائمة وغري الرضورية واملمكنة اخلاصة، سواء املوجبات والسوالب. 

إذا عقْلت مجيع ما تقدم يظهر لك أن الرضورية والدائمة املطلقتني ال يتأتى 
تقييد أوالمها بقيد »ال بالرضورة« وال بقيد »ال دائام« بحسب الذات، وال تقييد 
ثانيتهام بقيد »ال دائام« كذلك؛ ملا يف ذلك من التنايف؛ ألن الرضورة بحسب الذات 
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الذات  بحسب  والدوام  أيضا،  دائام«  »ال  تناقض  أهنا  كام  بحسبها،  سلبها  تنايف 
يناقض قيد »ال دائام« بحسبه. 

يصح  فكام  واملنترشة،  املطلقة  والوقتية  العامتان،  والعرفية  املرشوطة  أما 
تقييد كل منها بقيد »ال دائام« يصح تقييدها بقيد »ال بالرضورة الذاتية«، كام يصح 
تقييد الدائمة املطلقة به يف بعض أحواهلا، ويكون هذا القيد عبارة عن ممكنة عامة 
خمالفة للصدر إجيابا وسلبا، وال مانع من ذلك، ولكنهم أمهلوه وقصوا البحث 

عىل ما قدمناه.



الدروس املنطقية للمدارس األمريية 34 

التناقض

لذاته صدَق  يقتيض  اختالفا  والسلب  القضيتني يف اإلجياب  اختالف  هو: 
ليس  املستطيل  وبعض  سطح،  مستطيل  كل  نحو:  األخرى،  وكذب  إحدامها 

بسطح. 

وال يتحقق التناقض بني القضيتني إال إذا كانت النسبة اإلجيابية يف إحدامها 
هي التي سلبت يف القضية األخرى، وهذا يقتيض االحتاد يف: 

)1( املوضوع. 
)2( واملحمول. 

)3( والزمان. 
)4( واملكان. 

)5( والقوة والفعل. 
)6( والكل واجلزء. 

)7( والرشط. 

)8( واإلضافة. 

وتسمى هذه بـ»الوحدات الثامن«)1(. 

وعيل  جمتهد،  عيل  بني:  وال   )2( بفاهم  ليس  وحممد  فاهم،  عيل   )1( بني:  تناقض  فال   )1(
ليس بكسول )3( وال بني: عيل مسافر، أي: اليوم، وعيل ليس بمسافر، أي: أمس )4( 
وال بني: حممد جالس، أي: يف املدرسة، وحممد ليس بجالس، أي: يف السوق )5( وال 
الرومي  بالفعل )6( وال بني:  بالقوة، والعنب ليس بخل، أي:  العنب خل، أي:  بني: 
أبيض، أي: بعضه، والرومي ليس بأبيض، أي: كله )7( وال بني: حممد يتعلم، أي: إن 
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القضيتني  بإجياب إحدى  الشخصية  احلملية  القضايا  التناقض يف  ويتحقق 
للقضايا  بالنسبة  وكذلك  واحدة،  بينهام  التي  النسبة  دامت  ما  األخرى  وسلب 

الرشطية املخصوصة. 
واملحصورات من احلملية والرشطية -وهي الكلية واجلزئية واملهملة- البد 
)أي:  الكّم)1(  القضيتني يف  اختالف  من  ذلك  زيادة عىل  فيها  التناقض  يف حتقق 
الكلية، واجلزئية(، فنقيض املوِجبة الكلية سالبة جزئية، نحو: كل دائرة سطح، 
وبعض الدائرة ليس بسطح، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، نحو: ال يشء 

من الصدق بمذموم، وبعض الصدق مذموم. 
وكام يكون التناقض يف احلمليات يكون يف الرشطيات برشط احتاد القضيتني 
االنفصال  يف  احتادمها  وكذلك  االتفاقي،  أو  اللزومي  االتصال  يف  املتناقضتني 
املستقيم كامَل  ينطبق عليه  السطح مستويا  أو االتفاقي، نحو: كلام كان  العنادي 
كامل  املستقيم  عليه  ينطبق  مستويا  السطح  كان  إذا  يكون  ال  وقد  االنطباق، 
االنطباق، ونحو: دائام إما أن يكون العدد عرشة أو غري عرشة، وليس دائام إما أن 

يكون العدد عرشة أو غري عرشة.

* التناقض يف املوجهات:
البد يف تناقض املوجهات من اختالف اجلهة زيادًة عىل ما تقدم يف احلمليات 
من اختالف الكم والكيف؛ لصدق قولنا: كل كاتب متحرك األصابع بالرضورة 

اجتهد، وحممد ال يتعلم، أي: إن مل جيتهد )8( وال بني: حسني متقدم، أي: عىل إبراهيم، 
وحسني ليس بمتقدم، أي: عىل حممد، والنسبة ليست واحدة يف القضيتني عند اختالفهام 

يف إحدى الوحدات الثامن.  
)1(  لكذب الكليتني يف كل مادة يكون فيها املوضوع أعم من املحمول، وصدق اجلزئيتني 
يف املادة املذكورة، نحو: كل سطح مثلث، وال يشء من السطح بمثلث، وبعض السطح 

مثلث، وبعض السطح ليس مثلثا.
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بالفعل، وذلك يف  األصابع  بمتحرك  ليس  الكاتب  بعض  وقولنا:  كاتبا،  دام  ما 
حالة ما إذا مل يكن كاتبا مع اختالفهام كامًّ وكيفا. 

فُعلم من هذا أن اختالف الكم والكيف ليس كافيا يف تناقض املوجهات، 
ما  أو  سلبه  يشء  كل  نقيض  أن  ومعلوم  اجلهة،  يف  االختالف  من  بد  فال  وإذن 
الرضورة،  تلك  سلب  هو  كانت  رضورة  أي  فنقيض  السلب:  ذلك  يساوي 

ونقيض أي دوام هو سلب ذلك الدوام. 

وعىل هذا:

)1( فنقيض الرضورية املطلقة ممكنٌة عامة خمالفة هلا كام وكيفا. 

)2( ونقيض الدائمة املطلقة مطلقٌة عامة خمالفة هلا يف الكم والكيف أيضا، 
واألمثلة ظاهرة. 

)3( ونقيض املرشوطة العامة حينيٌة ممكنة خمالفة هلا فيهام كذلك، فنقيض 
قولنا: كل ماٍش حيرك رجليه بالرضورة ما دام ماشيا: بعض املايش ليس بمحرك 

رجليه باإلمكان العام حني هو ماٍش. 

وهذه هي احلينية املمكنة التي وعدنا بذكرها فيام تقدم، وهي: ما حكم فيها 
القضية  كانت  إن  الوصف  حني  رضوريا  ليس  للموضوع  املحمول  ثبوت  بأن 
سالبة، أو بأن سْلب املحمول عن املوضوع ليس رضوريا حني الوصف إن كانت 

موجبة. 

)4( ونقيض العرفية العامة حينية مطلقة خمالفة هلا كام وكيفا، فنقيض: ال 
الفك األسفل: دائام مادام ماضغا بعُض املاضغ ساكن  يشء من املاضغ بساكن 

الفك األسفل، باإلطالق العام حني هو ماضغ. 
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فيها  حكم  ما  وهي:  أيضا،  بذكرها  وعدنا  التي  املطلقة  احلينية  هي  وهذه 
بثبوت املحمول للموضوع بالفعل حني الوصف، أو بسلبه عنه كذلك. 

)5( ونقيض الوقتية املطلقة املمكنِة الوقتيُة املخالفة هلا كام وكيفا، فنقيض 
قولنا: كل ماٍش ينقل قدميه بالرضورة وقَت كونه ماشيا: بعُض املايش ليس بناقل 

قدميه باإلمكان العام وقت كونه ماشيا. 

)6( ونقيض املنترشة املطلقة املمكنِة الدائمُة املخالفة هلا كام وكيفا، واملمكنة 
وصف  أوقاِت  عموم  يف  الرضورة  بسلب  فيها  ُحكم  ما  هي  الدائمة:  العامة 
ما،  وقٍت  يف  بالرضورة  عينيه  بمغمض  الناظر  من  يشء  ال  فقولنا:  املوضوع، 

يناقضه قولنا: بعض الناظر مغمض عينيه باإلمكان العام يف عموم كونه ناظرا.

* التناقض يف املركبات:
تعلم مما قدمناه من أن نقيض كل يشء سلبه أو ما ساوى ذلك السلب، أن 
نقيض املركبات هو املركب الرشطي املردد فيه بني نقييَض صدر القضية األصلية 

وعُجزها. 

وطريق ذلك أن نحل القضية املركبة إىل قضيتني بسيطتني متحدتني يف الكم 
-كام  الثانية  القضية  ونقيض  األوىل  القضية  نقيض  ونأخذ  الكيف،  يف  خمتلفتني 

. علمنا يف البسائط- ونركب من هذين النقيضني قضية رشطية مانعَة خلوٍّ

فإذا صدق أي واحد من طريف هذه الرشطية كذب نقيضه الذي هو جزء 
من القضية املركبة، وإذا كذب ذلك اجلزء فقد كذبت القضية املركبة؛ ألن الكل 

ال يتحقق إال بتحقق مجيع أجزائه.

وإذا صدقت املركبة كذب نقيض كل جزء من أجزائها، وإذا كذب هذان 
النقيضان كذبت الرشطية مانعة اخللو املركبة منهام.
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معرفة  من  التحقق  بعد  ظاهر  وهذا  النقيض،  هي  الرشطية  فهذه  وإذن 
املوجهات البسائط ونقائضها وما تركبت منه كل واحدة من املوجهات املركبة. 

مثال: الوقتية مركبة من وقتية مطلقة هي الصدر، ومطلقة عامة خمالفة هلا يف 
الكيف هي العجز، فنأخذ نقيض الصدر الذي هو الوقتية، وقد علمنا من نقائض 
البسائط أن ذلك النقيض هو املمكنة الوقتية املخالفة هلا كامًّ وكيفا، ونأخذ نقيض 
العجز الذي هو املطلقة العامة، وقد علمنا من تناقض البسائط أيضا أنه الدائمة 
املطلقة املخالفة هلا يف الكم والكيف، ثم نركب من هذين النقيضني رشطيًة مانعَة 

خلوٍّ فتكون هي النقيض املطلوب، وعىل هذا القياُس:
بالفعل ال  متنفس  إنسان  قولنا: كل  أعني  الدائمة،  الوجودية غري  فنقيض 
دائام، هو قولنا: إما ليس بعض اإلنسان بمتنفس دائام، وإما بعض اإلنسان متنفس 

دائام. 
ونقيض الوجودية غري الرضورية -أعني قولنا: ال يشء من اإلنسان بكاتب 
بعض  وإما  دائام،  كاتب  اإلنسان  بعض  إما  قولنا:  هو  بالرضورة-  ال  بالفعل 

اإلنسان ليس كاتبا بالرضورة. 
ونقيض قولنا: ال يشء من الكاتب بساكن األصابع بالرضورة ما دام كاتبا ال 
دائام، هو قولنا: إما بعض الكاتب ساكن األصابع باإلمكان العام حني هو كاتب، 

وإما بعض الكاتب ليس بساكن األصابع دائام، وعىل هذا القياُس يف البواقي.
لكن هذا ال يطرد يف عموم القضايا اجلزئية املركبة كام اطرد يف الكلية؛ لتخلفه 
احليوان  بعض  قولنا:  لكذب  اجلزئيتني،  اخلاصة  والعرفية  اخلاصة  املرشوطة  يف 
إنسان بالرضورة أو دائام ما دام حيوانا ال دائام، وكذب نقيضه وهو قولنا: إما أن 
ال يكون يشء من احليوان بإنسان باإلمكان العام أو بالفعل حني هو حيوان، وإما 

أن يكون كل حيوان إنسانا دائام. 
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يثبت  أي:  املوضوع،  من  أخص  املحمول  فيها  يكون  مادة  كل  هذا  ومثل 
لبعض أفراده ثبوتا رضوريا أو دائميا، وُيسَلب عن البعض اآلخر كذلك، وإذن 
فيجب أن يردد املحمول يف القضية الرشطية املناقضة إلحدى اخلاصتني بني كل 
ال  أن  إما  النقيض:  ذلك  يف  فتقول  املذكورتني،  للقضيتني  بالنسبة  واحد  واحد 
هو  حني  بالفعل  أو  العام  باإلمكان  إنسانا  احليوان  من  واحد  واحد  كل  يكون 

حيوان، وإما أن يكون كل واحد واحد من احليوان إنسانا دائام.
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العكس

الصدق  بقاء  مع  أول  والثاين  ثانيا  القضية  من  األول  اجلزء  جعل  هو: 
واإلجياب أو السلب. 

كقولك: كل جسم ناٍم، وبعض النامي جسم، فمتى صدق األصل صدق 
العكس؛ إذ هو الزم له. 

يف                  ساٍع  كل  فنحو:  جزئية،  موجبة  تنعكسان  واجلزئية  الكلية  واملوِجبتان 
ساع                 املمدوح  بعض  عكسهام:  ممدوح،  اخلري  يف  الساعي  وبعض  ممدوح،  اخلري 

يف اخلري. 

ينكمش  املعدن  من  يشء  ال  فنحو:  كلية،  سالبة  تنعكس  الكلية  والسالبة 
باحلرارة، ينعكس إىل: ال يشء من املنكمش باحلرارة بمعدن. 

والسالبة اجلزئية ال عكس هلا)1(. 

ومثل احلمليات يف ذلك الرشطيات املتصلة، فقولنا: كلام كان اليشء ناميا 
كان جسام، ينعكس إىل: قد يكون إذا كان اليشء جسام كان ناميا، والعكس يكون 

موافقا لألصل يف احلملية والرشطية واللزوم واالتفاق. 

واملنفصالت ال عكس هلا؛ ألهنا ليست ذات ترتيب طبيعي، إذ ال فائدة يف 
عكس قولنا: دائام إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، إىل: قد يكون إما أن يكون 

العدد فردا أو زوجا.

)1( لصدق األصل وكذب العكس يف كل مادة يكون فيها املوضوع أعم من املحمول، نحو: 
ليس بعض اجلسم بحساس، وليس بعض احلساس بجسم.  
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* عكس املوجهات عكسا مستويا )السوالب الكلية املركبة(:
املوجهات السوالب إن كانت كلية فمركباهتا ال ينعكس منها إال اخلاصتان، 
فإهنام ينعكسان عرفية عامة كلية ال دائمة يف البعض، فإذا صدق قولنا: ال يشء من 
الكاتب بساكن األصابع بالرضورة أو دائام مادام كاتبا ال دائام، صدق قولنا: ال 
يشء من ساكن األصابع بكاتب دائام مادام ساكنا ال دائام يف البعض، أي: بعض 

الساكن كاتب بالفعل. 
وإنام قلنا: البعض دون الكل؛ ألن ِمن ساكن األصابع ما ليس بكاتب دائام، 
لو  فألنه  تقدير صدق األصل؛  العكس عىل  أما صدق صدر هذا  مثال،  كالقرد 
إىل  وبضمه  السكون،  وقت  كاتب  الساكن  بعض  وهو:  نقيضه،  لَصدق  كذب 
اجلزء األول من األصل ينتج: بعض الساكن ليس بساكن!! وهو حمال ناشئ من 
فرض صدق نقيض العكس، فهذا النقيض يكون كاذبا والعكس صادقا، وهو 

املطلوب. 
وأما صدق »ال دائام يف البعض« فألنه لو مل يصدق مع فرض صدق األصل 
َلصَدق نقيضه وهو: ال يشء من الساكن بكاتب دائام، وينعكس إىل: ال يشء من 
الكاتب بساكن دائام -كام سيأيت- وهو أخص من نقيض »ال دائام« يف األصل، 

فإن معناه: كل كاتب ساكن بالفعل.
وأما الوقتية واملنترشة والوجودية غري الدائمية والوجودية غري الرضورية، 
عكسه،  ويكذب  يصدق  الوقتية-  -وهو  أخصها  ألن  منها؛  يشء  ينعكس  فال 
ولو فرضنا ذلك العكس أعمَّ القضايا فإنه يصدق: ال يشء من القمر بمنخسف 
بقمر  املنخسف  من  يشء  ال  قولنا:  ويكذب  دائام،  ال  الرتبيع  وقت  بالرضورة 
وهو  نقيضه  لصدق  املذكورة-  األربع  القضايا  أعم  هو  -الذي  العام  باإلمكان 

قولنا: بعض املنخسف قمر بالرضورة. 
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وإذا مل يكن لألخص عكس الزم له يف الصدق فال يكون لألعم؛ ألنه لو 
كان له عكس لكان الزما له يف الصدق، واألعم الزم لألخص، والزم الالزم 

الزم، وقد علمت أنه ال الزم لألخص الذي هو الوقتية.

* السوالب البسيطة الكلية:
السوالب إن كانت بسيطة فالرضورية والدائمة املطلقتان منها تنعكسان إىل 

دائمة مطلقة.

دائام،  أو  بالرضورة  سيار  بكوكب  الساكن  من  يشء  ال  قولنا:  صدق  فإذا 
صدق قولنا: ال يشء من الكوكب السيار بساكن دائام، وإال لصدق نقيضه، وبضم 
هذا النقيض إىل األصل ينـتج: بعض الكوكب السيار ليس بكوكب سيار!! وهذا 
حمال ناشئ من فرض صدق نقيض العكس، فالنقيض كاذب والعكس صادق، 

وهو املطلوب.

والعامتان تنعكسان عرفية عامة؛ ألنه إذا صدق قولنا: ال يشء من املاضغ 
يشء  ال  قولنا:  صدق  ماضغا،  دام  ما  دائام  أو  بالرضورة  األسفل  الفك  بساكن 
من ساكن الفك األسفل بامضغ دائام ما دام ساكَن الفك األسفل، وإال لصدق 
نقيضه، وبضمه إىل األصل ينتج: بعض ساكن الفك األسفل ليس بساكن الفك 
األسفل!! وهذا حمال ناشئ من فرض صدق نقيض العكس، فالعكس صادق 

ونقيضه كاذب.

فال  العامة-  واملطلقة  املطلقتان  الوقتيتان  -وهي  البسائط  بقية  وأما 
هلا عكس  كان  فلو  منها،  أعم  فهي  السالفة،  للمركبات  أجزاء  هلا؛ ألهنا  عكس 
الوقتيتني،                                    أعني:  السالفة،  املركبات  وهو  منها،  أخص  هو  ملا  الزما  لكان  الزم 

والوجوديتني.



الدروس املنطقية للمدارس األمريية 43 

* السوالب اجلزئية:
سوى  مركبة  أو  كانت  بسيطة  اجلزئية  املوجهات  سوالب  من  ينعكس  ال 
اخلاصتني، فإهنام ينعكسان عرفية خاصة جزئية، فإذا صدق: بعض املاضغ ليس 
بساكن الفك األسفل بالرضورة أو دائام ما دام ماضغا ال دائام، صدق قولنا: ليس 

بعض ساكن الفك األسفل ماضغا دائام مادام ساكَن الفك األسفل ال دائام)1(.

* املوجبات الكلية البسيطة:
جزئية،  موجبة  مطلقة  حينية  إىل  تنعكس  والعرفيتان  والدائمة  الرضورية 
فإذا صدقت صدق العكس املذكور، وإال لصدق نقضيه، وبضمه لألصل ينتج 
دائمة مطلقة فيها سلب اليشء عن نفسه إذا كان األصل رضورية مطلقة أو دائمة 
حمال  وذلك  العامتني!!  العرفيتني  إحدى  األصل  كان  إذا  عامة  وعرفية  مطلقة، 

ناشئ من فرض صدق نقيض العكس عىل تقدير صدق األصل. 
فالعكس حق، وإنام مل تنعكس الدائمتان املطلقتان إىل دائمة مطلقة كام يف 
عكس السوالب؛ ألنه قد يصدق األصل ويكذب العكس املذكور، كام يف قولنا: 
كل منخسف قمر بالرضورة أو دائام، مع كذب قولنا: بعض القمر منخسف دائام؛ 
لصدق نقيضه وهو قولنا: ال يشء من القمر بمنخسف بالفعل، وذلك يف وقت 

الرتبيع مثال.

)1(  يستدل عىل هذا باالفرتاض، وذلك بأن نفرض ذات املوضوع شيئا معينا، ولنرمز إليه 
العنواين بحرف »حـ« وللمحمول بحرف »ب«،  بحرف »د« ونرمز لوصف املوضوع 
فنجد أن ذات املوضوع الذي هو »د« صدق عليه »حـ« بحكم صدر األصل، وصدق 
أحدمها،  عليه  يصدق  حني  فيه  تنافيا  كام  أيضا،  األصل  من  دائام  ال  بحكم  »ب«  عليه 
وذلك بحكم صدر األصل أيضا، ومن هذا يصح العكس، أعني قولنا: بعض »ب« أي: 
ساكن الفك األسفل الصادق عىل »د« ليس »حـ« أي ماضغا مادام »ب« وهذا هو اجلزء 
األول من العكس، وبعض »ب« هو »حـ« بحكم تصادقهام، وهذا معنى »ال دائام« التي 

هي اجلزء الثاين يف العكس.
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عامة،  مطلقة  جزئية  موجبة  تنعكس  العامة  واملطلقة  املطلقتان  والوقتيتان 
يف  نفسه  عن  اليشء  سلب  ينتج  لألصل  وبضمه  العكس،  نقيض  لصدق  وإال 
وقت معني أو وقٍت ما، أو بالفعل إن كان األصل وقتية مطلقة أو منترشة عامة 

أو مطلقة عامة.

* عكس املوجبات اجلزئية البسيطة:
املوجبات اجلزئيات تنعكس إىل موجبة جزئية كام تقدم يف املوجبات الكلية 
لو مل  بأن نقول:  بدليل آخر  فيهام  العكس  سواء بسواء، ويمكننا أن نستدل عىل 
بالعكس  ينعكس  النقيض  وهذا  الكيل،  السلب  وهو  نقيضه  لصدق  يصدق 
املستوي إىل ما يناقض األصل، واألصل مفروض الصدق، فيكون النقيض كاذبا 
والعكس حقا، وإنام زدنا هذه الطريقة عىل الطريقة السالفة يف االستدالل؛ ألن 
هذه متوقفة عىل معرفة عكس السوالب، ولذا قدمنا الكالم يف عكسها عىل عكس 

املوجبات.

* عكس املوجبات الكلية املركبة:
أي:  صدرمها،  إليه  انعكس  ما  إىل  تنعكسان  الكليتان  املوجبتان  اخلاصتان 
إىل حينية مطلقة زائدا عليها قيد »ال دائام«، فإذا صدق قولنا: كل كاتب متحرك 
األصابع  متحرك  بعض  قولنا:  صدق  دائام،  ال  كاتبا  مادام  بالرضورة  األصابع 

كاتب حني هو متحرك األصابع ال دائام. 

أما صدق الصدر فألنه الزم للجزء األول من األصل؛ ألنه عكسه، والزم 
اجلزء الزم للكل ألنه أخص منه. 

وأما قولنا: ال دائام؛ فألنه لو مل يصدق لصدق نقيضه، وبضمه لصدر األصل 
النتيجة ال تصدق مع  ينتج: كل متحرك األصابع متحرك األصابع دائام، وهذه 



الدروس املنطقية للمدارس األمريية 45 

النتيجة التي تنتج من ضم هذا النقيض إىل اجلزء الثاين من األصل، أعني قولنا: 
»ال دائام«؛ إذ هي: ال يشء من متحرك األصابع متحرك األصابع بالفعل، وهي 
أخص من نقيض النتيجة األوىل، وذلك حمال ناشئ من فرض صدق نقيض »ال 

دائام«، فقولنا: »ال دائام« صدق، وهو املطلوب.

وأما الوقتيتان والوجوديتان فتنعكس كل واحدة منهام إىل ما انعكس إليه 
العكس الزما يف الصدق إىل  إذا كان هذا  بسائطهام، أي: إىل مطلقة عامة؛ ألنه 
جزئها الذي هو أعم منها، فليكن الزما هلا كذلك يف الصدق؛ ألن الزم األعم 
الزم األخص كام قدمناه، وإنام مل يقيد هذا العكس بقيد »ال دائام« يف الوقتيتني ألنه 
يصدق قولنا: كل قمر منخسف بالرضورة وقت احليلولة أو يف وقٍت ما، وعكسه 
بالفعل دون قيد »ال دائام« أعني قولنا: بعض  وهو قولنا: بعض املنخسف قمر 

املنخسف ليس بقمر بالفعل؛ لصدق نقيضه وهو قولنا: كل منخسف قمر دائام.

* عكس املوجبات اجلزئية املركبة:
عكس املوجبات اجلزئية املركبة كعكس املوجبات الكلية املركبة يف مجيع ما 

تقدم.

* املمكنتان:
مل نظفر إىل اآلن بدليل يدلنا عىل عكس املمكنتني إىل أي قضية كانت؛ ألن 
األدلة التي ذكرت يف العكوس إنام تكون مبنية عىل قياس من الشكل األول ينتج 
املحال، أو عكس نقيض العكس إىل ما ال جيتمع مع األصل يف الصدق، وهذا 
املمكنة  هي  -التي  القضايا  أعم  إىل  تنعكسان  أهنام  فرضنا  إذ  ألنا  هنا؛  يتأتى  ال 
العامة- وقلنا يف االستدالل عىل صدق هذا العكس: لو مل يصدق لصدق نقيضه، 
الذي هو  إىل األصل  كامًّ وكيفا، وضممناها  له  املخالفة  املطلقة  الرضورية  وهو 
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املمكنة، فال يتكون منهام رضب منتج من الشكل األول؛ ألن صغراه املمكنة ال 
وعكسناها  نضمها  مل  وإذا  أيضا،  الثالث  كالشكل  الكربى،  الرضورية  مع  تنتج 
إىل ما ال جيتمع مع األصل يف الصدق فال يكون ذلك إال إذا انعكست كنفسها، 

ومعلوم أن الرضورية ال تنعكس إال إىل دائمة كام قدمناه)1(.

* عكس النقيض:
هو كالعكس املستوي الزم لألصل يف الصدق. 

وقد عرفة املتقدمون بأنه: جعل نقيض اجلزء األول من القضية ثانيا، ونقيض 
اجلزء الثاين من القضية أول، مع بقاء الكيف، ولذا سموه موافقا ملوافقته األصل 

كيفا، وقالوا: إن حكم املوجبات يف هذا العكس حكم السوالب وبالعكس. 

)1( ال جيدي دليل االفرتاض أيضا؛ ألن وصف املحمول ثابت ألفراد املوضوع باإلمكان، 
فرضنا  فإذا  سينا-  ابن  الرئيس  مذهب  هو  -كام  بالفعل  له  ثابت  املوضوع  ووصف 
املوضوع شيئا معينا وتصادق عليه الوصفان فال يصح أن نجعل وصف املحمول فيها 
أيضا،  إمكانيا  وصفا  جعله  الذي  الفارايب  مذهب  عىل  إال  للموضوع،  عنوانيا  وصفا 
العكس  ه- يف ضابط  السيد اجلرجاين -ُقدس رسُّ املمكنة كنفسها. قال  وعليه تنعكس 
ينعكسان  تنعكس إال يف اخلاصتني، فإهنام  السالبة اجلزئية ال  إن  السوالب:  املستوي يف 
عرفية خاصة، وأما السوالب الكلية فكل ما مل يصدق فيه الدوام الوصفي -أي العريف 
واملطلقة  واملمكنتان  والوجوديتان  الوقتيتان  سبع:  وذلك  أصال،  ينعكس  فال  العام- 
العامة، وإن صدق عليه الدوام الوصفي، فإن صدق عليه الدوام الذايت أيضا انعكست 
بقيد  مقيدة  تكن  مل  إن  الوصفي  الدوام  إىل  كلية  انعكست  الذايت، وإال  الدوام  إىل  كلية 
دائام«  »ال  قيد  مع  الوصفي  الدوام  إىل  كلية  انعكست  به  مقيدة  كانت  وإن  دائام«،  »ال 
العام -وهو  اإلطالق  عليه  ماال يصدق  إن  املوجبات:  له يف  وقال ضابطا  البعض.  يف 
املمكنتان- فحاله غري معلوم، وما يصدق عليه اإلطالق العام فإن مل يصدق عليه الدوام 
وهي  جزئيا،  أو  كليا  األصل  كان  سواء  عامة،  مطلقة  جزئية  موجبة  انعكس  الوصفي 
مخس قضايا، وإن صدق عليه الدوام الوصفي فإن مل يكن مقيدا بقيد »ال دائام« انعكس 
موجبة جزئية حينية، وهي أربع قضايا، وإن كان مقيدا به انعكس موجبة جزئية حينية 

مطلقة ال دائمة، ومها قضيتان.  
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وطريق االستدالل عىل صدق العكس -عىل تقدير صدق األصل- ال خترج 
فاملوجبة  هذا  وعىل  املستوي،  العكس  عىل  االستدالل  يف  املذكورة  الطرق  عن 
الكلية  السالبتني  الكلية تنعكس كنفسها، واملوجبة اجلزئية ال عكس هلا، كام أن 

واجلزئية تنعكسان إىل سالبة جزئية. 

فقولنا: كل معدن موصل للحرارة، ينعكس إىل قولنا: كل ما ليس موصال 
للحرارة ليس بمعدن، وإال لصدق نقيضه وهو: ليس كل غري موصل للحرارة 
وبضمه  معدن،  للحرارة  املوصل  غري  بعض  الصدق:  يف  ويلزمه  معدنا،  ليس 
لألصل ينتج: بعض املوصل للحرارة غري موصل للحرارة!! وهذا حمال ناشئ 

من فرض صدق نقيض العكس، فالعكس صادق والنقيض كاذب. 

ألن  منقوض؛  إنه  قائلني:  االستدالل  هذا  يف  املتأخرون  عليهم  رد  وقد 
صدَق:  صدُقه  يستلزم  ال  معدن،  غري  للحرارة  موصل  غري  كل  ليس  قولكم: 
بعض غري املوصل للحرارة معدن؛ ألن نفي نفي يشء عن آخر ال يستلزم إثباته له 
إال إذا كان ذلك اآلخر موجودا، أما إن كان معدوما فيسلب عنه كل يشء موجبا 

كان أو سالبا. 

نقيض  النقيض هو: جعل  عكس  إن  التعريف وقالوا:  ولذلك غريوا هذا 
حكم  إن  وقالوا:  الكيف،  يف  املخالفة  مع  ثانيا  األول  وعني  أوال  الثاين  اجلزء 
املوجبات عىل  فيه حكم  السوالب  أن حكم  كام  السوالب،  فيه حكم  املوجبات 

رأي. 

وعىل هذا فعكس قولنا: كل معدن موصل للحرارة، هو قولنا: ال يشء مما 
هو غري موصل للحرارة بمعدن، وإن مل يصدق هذا صدق نقيضه، وبضمه إىل 

األصل ينتج املحال. 
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وبعد اإلحاطة بأحكام العكس املستوي يف املوجبات والسوالب ال يصعب 
عليك معرفة ما تنعكس إليه القضايا عكَس نقيٍض موجبًة كانت أو سالبة، وما 

ال ينعكس منها.

ويرد عىل اعرتاض املتأخرين بأن املوضوع واملحمول يف عكس النقيض مل 
يؤخذا بطريق العدول بل بطريق السلب، وبذلك يكون برهاهنم غري منقوض.
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القياس

هو املقصود)1( بالذات من قسم التصديقات. 

التصديق بيشء  هبا  التصديق  يلزم من  تركب من قضايا رصاحة  ما  وهو: 
آخر، وذلك اليشء اآلخر يسمى نتيجة، وهو املطلوب الذي يستدل عىل صدقه 

بالقياس.

* تقسيم القياس:
ينقسم القياس إىل: 

)1( اقرتاين: وهو ما ذكرت فيه النتيجة بالقوة. 

)2( واستثنائي: وهو ما ذكرت فيه النتيجة أو ضدها بالفعل، كام يعلم مما 
سيأيت. 

وسمي القياس االقرتاين هبذا االسم القرتان احلدود الثالثة فيه؛ ألن املستدل 
إذا أراد إقامة الدليل عىل إثبات يشء آلخر أو سلبه عنه، يوسط بينهام اليشء الذي 
يسمى  الثالثة  األشياء  هذه  من  املركب  واملجموع  النفي،  أو  اإلثبات  إىل  يؤدي 

قياسا. 

ى  فإذا أراد أن يثبت أن هذا املريض حمموم مثال، وكان من املسلَّم أن احلُمَّ
يركب  ثم  األخالط،  متعفن  املريض  أن  ال  أوَّ يثبت  األخالط،  تعفن  عن  تنشأ 

)1( لكن ملا كان االستدالل عىل إنتاج رضوب األقيسة متوقفا عىل العكس املتوقف إثباته 
أيضا، ذكرت هذه األشياء  القضايا  القياس مركبا من  القضايا، وكان  التناقض يف  عىل 

الثالثة نظرا لذلك.  
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حمموم،  األخالط  متعفن  وكل  األخالط،  متعفن  املريض  هذا  هكذا:  القياس 
ينتج: أن هذا املريض حمموم، وهو الدعوى املراد االستدالل عليها. 

قياسا هكذا:  يركب  القسمة عىل ثالثة،  يقبل  أن عدد كذا  ادعى  إذا  وكذا 
هذا العدد جمموعه املدلول عليه بأرقامه يساوي ثالثة، أو مكرر ثالثة، وكل عدد 

كذلك يقبل القسمة عىل ثالثة، ينتج: أن هذا العدد يقبل القسمة عىل ثالثة. 

ا أصغر.  وموضوع الدعوى التي يطلب إثباهتا بالدليل يسمى: حدًّ

ا أكرب.  وحمموهلا يسمى: حدًّ

والذي يذكر توصال إلثبات املحمول للموضوع أو لسلبه عنه يسمى: حدا 
أوسط. 

والقضية املشتملة عىل احلد األصغر تسمى: صغرى القياس. 

واملشتملة عىل احلد األكرب تسمى: ُكرْباه. 

واقرتان الصغرى بالكربى يسمى: قرينة، ورضبا 

ثانيا...  أو  أول  شكال  تسمى:  األوسط  احلّد  موقع  باعتبار  القياس  وهيئة 
الخ.

واألشكال أربعة؛ ألن احلّد األوسط: 

)1( إن كان حمموال يف الصغرى موضوعا يف الكربى سمي: شكال أول. 

)2( وإن كان حمموال فيهام سمي: شكال ثانيا. 

)3( وإن كان موضوعا فيهام سمي: شكال ثالثا. 

)4( وإن كان موضوعا يف الصغرى حمموال يف الكربى سمي: شكال رابعا.
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* الشكل األول:
يشرتط يف الشكل األول إجياب الصغرى وكلية الكربى، فرضوبه املنتجة 

أربعة)1(: 

األول: من موجبتني كليتني، وينتج موجبة كلية. 

الثاين: صغراه كاألول، وكرباه سالبة كلية، وينتج سالبة كلية. 

الثالث: من موجبة جزئية وموجبة كلية، وينتج موجبة جزئية. 

الرابع: من موجبة جزئية وسالبة كلية، وينتج سالبة جزئية.

* الشكل الثاين:
اإلجياب،  )أي:  الكيف  يف  املقدمتني  اختالف  الشكل  هذا  يف  يشرتط 

والسلب( مع كلية الكربى، ورضوبه املنتجة أربعة)2(: 

األول: من كليتني، وصغراه موجبة، وينتج: سالبة كلية. 

الثاين: من كليتني، وصغراه سالبة، وينتج: سالبة كلية. 

الثالث: من موجبة جزئية وسالبة كلية، وينتج: سالبة جزئية. 

)1(  أمثلة الشكل األول: )1( مثاله: كل سطح كّم، وكل كم يقبل الزيادة والنقصان، ينتج: 
كل سطح يقبل الزيادة والنقصان )2( كل علم مفيد، وال يشء من املفيد بمذموم، ينتج: 
ونتيجته  جزئية  صغراه  بجعل  األول  كالرضب  مثاله   )3( بمذموم  العلم  من  يشء  ال 
تكون جزئية أيضا )4( مثاله كمثال الرضب الثاين بجعل صغراه جزئية، ونتيجته تكون 

سالبة جزئية.
)2( أمثلة الشكل الثاين: )1( كل جسم أخف من اهلواء يعلو فوقه، وال يشء من النبات يعلو 
فوق اهلواء، ينتج: ال يشء من اجلسم األخف من باهلواء بنبات )2( ال يشء من اهلواء 
بمتامسك األجزاء، وكل صلب متامسك األجزاء، ينتج: ال يشء من اهلواء بصلب )3( 
مثاله كمثال الرضب األول بإبدال صغراه جزئية، وتكون نتيجته سالبة جزئية )4( مثاله 

كمثال الرضب الثاين بإبدال صغراه جزئية، ونتيجته تكون سالبة جزئية.  
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الرابع: من سالبة جزئية وموجبة كلية، ونتيجته كالثالث.

* الشكل الثالث:
يشرتط فيه إجياب الصغرى وكلية إحدى املقدمتني، فرضوبه املنتجة ستة)1(: 

األول: من موجبتني كليتني. 
الثاين: من موجبة كلية وسالبة كلية. 

الثالث: من موجبة جزئية وموجبة كلية. 
الرابع: من موجبة جزئية وسالبة كلية. 

اخلامس: من موجبة كلية وموجبة جزئية. 
السادس: من موجبة كلية وسالبة جزئية. 

ومجيع رضوب هذا الشكل ال تنتج إال جزئية.

* الشكل الرابع:
يف  والسلب(  اجلزئية  )ومها  تني  اخِلسَّ اجتامع  عدم  الشكل  هذا  يف  يشرتط 
اختلفتا، فرضوبه  أو  اخلستان جنسا  احتدت  أو يف قضيتني، سواء  واحدة  قضية 

املنتجة مخسة)2(: 

)1(  أمثلة الشكل الثالث: )1( نحو: كل خملوق متغري، وكل خملوق يفنى، ينتج: بعض املتغري 
يفنى )2( مثاله ما تقدم يف الرضب األول بإبدال الكربى بقولك: وال يشء من املخلوق 
بباق، ينتج: بعض املتغري ليس بباق )3( مثاله كام يف الرضب األول بجعل صغراه جزئية، 
ونتيجته مثل نتيجته )4( مثاله كام يف الثاين بجعل صغراه جزئية، ونتيجته مثل نتيجته )5( 
أيضا )6( مثاله كام يف الرضب  نتيجته  مثاله كاألول بجعل كرباه جزئية، ونتيجته مثل 

الثاين بجعل كرباه جزئية، ونتيجته مثل نتيجته.
)2(  أمثلة الشكل الرابع: )1( مثاله كل نبات ناٍم، وكل مثمر نبات، ينتج: بعض النامي مثمر 
)2( مثاله كام يف الرضب األول بجعل كرباه جزئية، ونتيجته مثل نتيجته)3( نحو: ال 
يشء من املعدن بسائل، وكل حديد معدن، ينتج: ال يشء من السائل بحديد)4( نحو: 



الدروس املنطقية للمدارس األمريية 53 

األول: من موجبتني كليتني، وينتج موجبة جزئية. 
الثاين: من موجبة كلية وموجبة جزئية، ونتيجته كنتيجة الرضب الذي قبله. 

الثالث: من سالبة كلية وموجبة كلية، وينتج سالبة كلية. 
الرابع: من موجبة كلية وسالبة كلية، وينتج سالبة جزئية. 

اخلامس: من موجبة جزئية وسالبة كلية، وينتج سالبة جزئية)1(.

* تقسيم القياس االقرتاين:
ينقسم القياس االقرتاين إىل قسمني:

الشهادة  مقبول  بعض  ينتج:  بعدل،  الفاسق  من  يشء  وال  الشهادة،  مقبول  عدل  كل 
ليس بفاسق)5( مثاله كام مر يف الرابع بجعل صغراه جزئية، ونتيجته كنتيجته، وُأيت هبذا 
الرضب بدال من الرضب املركب من موجبة جزئية وموجبة كلية؛ ألن الربهان قام عىل 

إنتاجه مع عدم توفر الرشوط، بخالف الثاين مع توفر الرشوط فيه.
)1( النتيجة تتبع األخس يف القياس، فإذا كانت إحدى مقدمتيه سالبة كانت النتيجة كذلك، 
وإذا كانت جزئية كانت النتيجة مثلها، فإذا اجتمع األمران يف مقدمة واحدة أو مقدمتني 
الثالث  الشكل  من  األول  -كالرضب  ذلك  خالف  وما  جزئية،  سالبة  النتيجة  كانت 
فلقيام  الرابع-  الشكل  من  الرابع  والرضب  الثالث،  من  الثاين  وكالرضب  والرابع، 
األشكال  رضوب  ترتيب  »األول«:  تنبيهان:  غريها.  دون  النتيجة  تلك  عىل  الربهان 
السلب  ينتج  ما  عىل  الكيل  اإلجياب  ينتج  ما  فيقدم  نتائجها،  رشف  باعتبار  األربعة 
الكيل، وما ينتج السلب الكيل عىل ما ينتج اإلجياب اجلزئي، وهو عىل ما ينتج السلب 
اجلزئي، فإن كانت نتيجة الرضبني واحدة يعترب يف التقديم رشف القضايا املركب منها 
الرضب، واملقدمة الصغرى يقدم األرشف منها عىل األرشف من الكربى؛ الشتامهلا عىل 
املحمول  ألن  الكربى؛  عليه  املشتملة  حمموله  من  أرشف  هو  الذي  املطلوب  موضوع 
ُيقَصد ألجل املوضوع. »الثاين«: الشكل األول بدهيي اإلنتاج، بخالف بقية األشكال، 
ويستدل عىل إنتاجها بإرجاعها إليه، أو بإرجاع الثاين إليه، والثالث إىل الثاين، والرابع إىل 
الثاين أو الثالث، وطريق اإلرجاع عكس املقدمة التي اختلف فيها موقع احلد األوسط 
بعد  الرشوط  مراعاة  مع  فيهام،  موقعه  اختلف  إن  املقدمتني  عكس  أو  الشكلني،  يف 
االنعكاس، فإن مل تتوفر الرشوط استدل عىل إنتاجه بطريق اخللف أو االفرتاض كام هو 

مبسوط يف موضعه.  
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)1( محيل: وهو ما تركب من محليات فقط. 

)2( ورشطي: وهو ما ليس كذلك، بأن تركب من رشطيات ال غري، نحو: 
كلام كان اليشء خملوقا كان متغريا، وكلام كان متغريا كان حادثا. 

أو من رشطية ومحلية، نحو: كلام كان اليشء متغريا كان حادثا، وكل حادث 
ال بد له من موجد. 

واألشكال األربعة يف القياس الرشطي باعتبار موقع احلد األوسط كام يف 
م هنا، واملحمول يبدل بالتايل. احلميل، غري أن املوضوع هناك يبدل باملقدَّ

* القياس االستثنائي:
هو ما ُذكرت فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل. 

فاألول كقولك: كلام كان هذا َوَتر زاوية املثلث القائمة كان مربعه يساوي 
جمموع مربَعي ضلعيها، لكنه وتر زاوية املثلث القائمة، ينتج: أن مربعه يساوي 
جمموع مربعي ضلعيها، فالنتيجة مذكورة بالفعل يف القياس؛ ألهنا تايل رشطيته. 

املذكورة: لكن مربعه ال يساوي جمموع  إذا قلت بعد الرشطية  والثاين كام 
م رشطية القياس  مربعي ضلعيها، فينتج: أنه ليس َوتر زاوية املثلث القائمة، فمقدَّ

نقيض النتيجة.

كام  »لكن«  بعد  يذكر  ما  واستثناء وهو  القياس من رشطية،  هذا  ويرتكب 
رأيت. 

- فإن كانت الرشطية متصلة: 

)1( فاستثناء عني املقدم ينتج عني التايل.

)2( واستثناء نقيضه ال ينتج شيئا. 
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)3( واستثناء نقيض التايل ينتج نقيض املقدم. 

)4( واستثناء عينه ال ينتج شيئا. 

فإذا قلت: كلام كان اليشء معدنا كان صلبا، لكنه معدن، ينتج: أنه صلب، 
أو: لكنه ليس بصلب، ينتج: أنه ليس معدنا.

أما إذا قلت: لكنه ليس بمعدن، أو: لكنه صلب، فال ينتج شيئا. 

ويشرتط يف املتصلة أن تكون موجبة لزومية كلية، أو االستثناء كليا.

- وإن كانت منفصلة حقيقية: 

)1( فاستثناء عني أحد جزئيها ينتج نقيض اآلخر. 

)2( واستثناء نقيض أي جزء منها ينتج عني اآلخر. 

غري  أنه  ينتج:  موجود،  لكنه  معدوم،  أو  موجود  إما  املعلوم  قلت:  فإذا 
معدوم، أو: لكنه غري موجود، ينتج: أنه معدوم، أو: لكنه معدوم، ينتج: أنه غري 

موجود، أو: لكنه غري معدوم، ينتج: أنه موجود، فصورها املنتجة أربع. 

- وإن كانت مانعَة مجٍع: 

)1( فاستثناء عني أحد جزئيها ينتج نقيض اآلخر. 

)2( واستثناء نقيض أي جزء منهام ال ينتج شيئا. 

من  أكرب  أوالمها  أو  متساويتني  الكميتان  هاتان  تكون  أن  إما  قلت:  فإذا 
لكن  أو:  الثانية،  من  أكرب  ليست  أوالمها  أن  ينتج:  متساويتان،  لكنهام  الثانية، 

أوالمها أكرب من الثانية، تنتج: أهنام ليستا متساويتني.

من  أكرب  ليست  أوالمها  لكن  أو:  متساويتني،  ليستا  لكنهام  قلت:  إذا  أما 
الثانية، فال ينتج شيئا، فإنتاجها يف حالتني.  
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- وإن كانت مانعة خلو: 

)1( فاستثناء نقيض أحد جزئيها ينتج عني اآلخر. 

)2( واستثناء عني أحدمها ال ينتج شيئا. 

فإذا قلت: إما أن يكون اليشء غري أبيض أو غري أسود، لكنه أبيض، ينتج: 
أنه غري أسود، أو لكنه أسود، ينتج: أنه غري أبيض.

أما إذا قلت: لكنه غري أبيض، أو: لكنه غري أسود، فال ينتج، فإنتاجها يف 
حالتني معاكستني حلالَتي مانعة اجلمع.

فالسالبة  عنادية،  موجبة  تكون  أن  الثالثة  بأقسامها  املنفصلة  يف  ويشرتط 
مطلقا ال دخل هلا يف اإلنتاج، وكذلك االتفاقية بأقسامها، موجبًة كانت أو سالبة.
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لواحق القياس

لواحق القياس أربعة:

أوهلا: القياس املركب: وهو قياس مركب من أقيسة، كقولك يف االستدالل 
عىل أن نور القمر من غريه: القمر له ظل، وكل ما له ظل فهو معتم، وكل معتم 

نوره من غريه، ينتج: القمر نوره من غريه.

إحدامها غري  أو  مركبا  ليس  الذي  القياس  مقدمتا  تكون  ويستعمل عندما 
فأصل  مركبا،  قياسا  القياسني  جمموع  ويكون  قبلها،  بدليل  هلا  فيؤتى  مسلَّمة، 
غري  الصغرى  كانت  ملا  لكن  غريه،  من  نوُره  معتٍم  وكل  معتم،  القمر  القياس: 

مسلمة أيت بقياس قبلها منتج هلا؛ حتى ال يكون للمعارض جمال للنزاع.

وينقسم القياس املركب: 

)1( إىل منفصل النتائج، وهو: ما ال تذكر فيه نتيجة القياس األول، كام يف 
املثال السابق. 

)2( وإىل متصلها، وهو: ما ذكرت فيه نتيجته وجعلت صغرى ملا بعده، كام 
إذا قلت بعد مقدمَتي القياس األولني: القمر معتم، وكل معتٍم نوُره من غريه.

بإقامة  اليشء  إثبات  عىل  لالستدالل  يذكر  ما  وهو  اخللف:  قياس  ثانيها: 
الدليل عىل بطالن نقيضه، كام يثبتون مساواة إحدى الكميتني لألخرى بواسطة 
تكون  أن  فيتعني -إذن-  منها،  أكرب  أو  منها  أهنا أصغر  إبطال  الدليل عىل  إقامة 

مساوية هلا.
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ثالثها: االستقراء: وهو أن ُتتتبَّع أغلب أفراد أمر كيل فرُتَى مشرتكة يف يشء، 
فيحكم بأن مجيع األفراد مشرتكة يف ذلك اليشء بناء عىل هذا التتبع، كام إذا تتبعنا 
أفراد اجلسم املعتم فوجدنا أغلبها غري ملتهٍب باطنُه، فنحكم بأن كل جسم معتم 
كذلك، وهو ال يفيد اليقني؛ جلواز أن يكون بعض أفراد هذا اجلسم التي مل تتتبع 

ملتهبا باطنها، كاألرض مثال.

علة  لوجود  آخر  جزئي  بحكم  جزئي  عىل  احلكم  وهو  التمثيل:  رابعها: 
احلكم فيه، كحكمنا عىل األرز بأن بيعه بأرز آخر متفاضال ربا؛ قياسا عىل احلنطة 
التي ورد فيها النص، لوجود علة احلكم املذكور فيه وهي احتاد اجلنس والقدر؛ 

ألن ُكالًّ مكيل، وجنس األرز واحد. 

أصال، وتعرف علة احلكم  واملقيس عليه:  فرعا،  املقيس يسمى:  واجلزئي 
بدوراهنا معه وجودا وعدما، فإنَّ بيع األرز باحلنطة متفاضال ال ربا فيه؛ الختالف 
اجلنس، وبيع املعدود املتحد اجلنس متفاضال ال ربا فيه أيضا، كالليمون، بخالف 
هذا  من  فيعلم  والقدر،  اجلنس  الحتاد  ربا؛  فإنه  بالتمر  والتمر  بامللح  امللح  بيع 
التمثيل القطع؛  بالربا، وال يفيد  الدوران أن احتاد اجلنس والقدر علة يف احلكم 
يَّة، أو خصوصية الفرع مانعة  جلواز أن تكون خصوصية األصل هلا دخل يف الِعلِّ

منها.
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مواد األقيسة

باعتبار  وأما  األربعة،  األشكال  إىل  ينقسم  هيئته  باعتبار  القياس  أن  تقدم 
مادته -أي القضايا التي يتألف منها- فينقسم إىل مخسة أقسام:

* القسم األول: الربهان:
القضايا  وهي  إليها،  منتهية  أو  أولية  يقينية  قضايا  من  يتألف  الذي  وهو 

املجهولة املكتسبة بطريق النظر من القضايا اليقينية األولية. 

واليقينيات األولية ست: 

التي فيها تصور  بالنسبة  التي يكفي يف اجلزم  أوهلا: القضايا األولية: وهي 
طرفيها، نحو: الكل أعظم من اجلزء، والنقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان. 

ثانيها: القضايا التي قياساهتا معها: وهي التي جيزم العقل بالنسبة التي فيها 
الستة  نحو:  النسبة،  تلك  الذهن عند تصور طريف  يغيب عن  قياس ال  بواسطة 
انقسام  وعدم  متساويني،  إىل  األول  انقسام  هي  والواسطة  فرد،  والسبعة  زوج 

الثاين إليهام. 

الظاهرة،  القوى  العقل بواسطة  املشاهدات: وهي قضايا حيكم هبا  ثالثها: 
نحو: النهار ميضء، والليل مظلم، أو القوى الباطنة، كاحلكم بأن لنا شبعا وريا 

وشوقا وفرحا. 

يؤَمن تواطؤهم  الناس  نقلت عن عدد من  التي  املتواترات: وهي  رابعها: 
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عىل الكذب، مع العلم بعدم استحالتها، ومع كوهنا ال تدَرك بمحض العقل)1(، 
نحو: دمشق موجودة، وبريوت كذلك. 

بات: وهي قضايا حيكم هبا العقل بمشاهدات متكررة مفيدة  خامسا: املجرَّ
ل.  لليقني، نحو: الفحم ُمذهب للعفونات املعدية، وزيت اخلروع مسهِّ

سادسها: احلدسيات: وهي قضايا حيكم هبا العقل بحدس)2( قوًى يف النفس 
الختالف  نظرا  الشمس؛  نور  من  مستفاد  القمر  نور  بأن  كاحلكم  للعلم،  مفيد 
بأن األرض مستديرة  بالنسبة هلا، وكاحلكم  النورية الختالف أوضاعه  أشكاله 

ملن رأى  ظلها عىل القمر عند خسوفه.

والنوعان األخريان ال تقوم هبام حجة عىل الغري؛ جلواز أنه مل جيرب، أو أنه 
مل حيصل له احلدس)3(.

وينقسم الربهان: 

)1( إىل ملِِي: وهو ما كان احلد األوسط فيه علة لثبوت األكرب لألصغر يف 
اخلارج، نحو: هذا قاتل، وكل قاتل يستحق القتل، ونحو: هذا جمتهد، وكل جمتهد 

يستحق التقدم. 

من  وكل  القتل،  يستحق  هذا  نحو:  كذلك،  ليس  ما  وهو   : إينِّ وإىل   )2(

)1(  أما ما كان كذلك فال يقبل فيه التواتر، كوجود اهلل ووحدانيته وقدرته... إىل غري ذلك 
من املطالب العقلية املحضة.

النفس  فيه حركة  فليس  دفعة واحدة،  املطالب  إىل  املبادئ  الذهن من  انتقال  )2(  احلدس: 
من األوىل إىل الثانية؛ ألن احلركة تدرجيية، بخالف الفكر فإن فيه حركتني: إحدامها من 
املطالب إىل املبادئ، وثانيتهام من املبادئ إىل املطالب، ورسعة انتقال الذهن يف احلدس 
دليل عىل شدة ظهور استنباط املطالب من املبادئ وصحتها، فتكون عند من حصل له 

احلدس مقاربة للقضايا التي قياساهتا معها.
)3( وكذلك ما حصل بواسطة القوى الباطنة -املسمى بالوجدانيات- جلواز أنه مل جيد.  
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التقدم  يستحق  من  وكل  التقدم،  يستحق  هذا  ونحو:  قاتل،  فهو  القتل  يستحق 
فهو جمتهد. 

والغرض من الربهان معرفة األشياء عىل ما هي عليه.

* القسم الثاين: اجلدل:
هو ما تألف من قضايا مشهورة، وهي ما يعرتف بصحتها الناس: 

)1( ملصلحة عامة، نحو: العدل حسن والظلم قبيح. 

)2( أو رأفة، نحو: مراعاة الضعفاء حممودة. 

)3( أو محية، كقولك: كشف العورة مذموم، وحفظ رشف األقرباء ممدوح. 

الصالة  عليه  كقوله  وآداب،  رشائع  بواسطة  النفس  يف  النفعال  أو   )4(
والسالم: »الدين النصيحة«، ونحو: الشيخ يف قومه كالنبي يف أمته. 

الكالم  عليها  املستدل  فيبني  املعارض،  عند  مسلَّمة  قضايا  من  أو   )5(
إللزامه، كام إذا أقمت دليال عىل عدم وجود السطح اجلوهري ملن ينكر وجود 
اخلط اجلوهري، صورته هكذا: هذا السطح اجلوهري خطوط جوهرية، وال يشء 

من اخلطوط اجلوهرية بموجود، ينتج: ال يشء من السطح اجلوهري بموجود. 

فقد بنيت دليلك عىل فرض صحة املقدمة الكربى املسلمة عند املعارض. 

والغرض من اجلدل إقناع القارص عن إدراك الربهان، أو إلزام املنازع.

* القسم الثالث: اخلطابة:
هي ما تركبت: 

كالنصائح  فيه،  ُيعتَقد  عمن  تؤخذ  قضايا  وهي  مقبوالت:  من  إما   )1(
املنقولة عن العلامء والعقالء. 
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للظن، نحو:  اتباعا  العقل  وإما من مظنونات: وهي قضايا حيكم هبا   )2(
فالن جمد يف العلم، وكل من هو كذلك يرقى أوج السعادة.

األشياء  من  وتنفريهم  النافعة،  األشياء  يف  الناس  ترغيب  منها  والغرض 
الضارة.

* القسم الرابع: الشعر:
هو ما تألف من قضايا تؤثر يف النفس تأثريا غريبا من قبض أو بسط، نحو: 

املهلبية قيء متجمد، ونحو قولك يف حبة رمان: ياقوتة مل تثقب، ونحو: 

العذارى حالية  حصـــــاه  النظيِمَتُروع  الِعقد  جانـــــب  فتلمس 

وقوله:

منها حتـــــريِّ  مكنونة  الشـــــباِبوهـــــي  ماء  ين  اخلدَّ أديم  يف 

وقوله:

أمحرا غـــــدا  دمعي  األخرِضومنثـــــور  عارضـــــك  آِس  عىل 

والغرض منه انفعال النفس بالرتغيب والتنفري، ويروجه الوزن والصوت 
احلسن.

* القسم اخلامس: السفسطة:
وتتألف من الومهيات، وهي قضايا كاذبة حيكم هبا الوهم يف غري األشياء 
التي حُتَّس، نحو: كل موجود مشار إليه، واهلواء املتخلخل غري موجود؛ ألنه غري 

مبَص. 

والغرض منها االقتدار عىل إفحام املنازع وتغليطه.
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* املغالطة:
يسمى هبذا االسم كل قياس فسدت صورته الختالف رشط من رشوط 
اإلنتاج املتقدمة، أو فسدت مادته بأن يكون بعض مقدماته واملطلوب الذي يراد 
إثباته شيئا واحدا لرتادف األلفاظ، كقولك يف إثبات أن الرُبَّ من املكيالت: كل 
بر قمح، وكل قمح مكيل، ويف إثبات أن السُبع جريء: السبع أسد، وكل أسد 

جريء، ويسمى هذا النوع مصادرة. 

أو بأن يتكرر لفظ احلد األوسط دون معناه، كقولك يف صورة أمري مرسومة: 
فهذا جيب  له،  القلوب  أمري كذلك جيب إخالص  لرعيته، وكل  أمري حمب  هذا 

إخالص القلوب له. 

الصغرى  املقدمة  يف  ألن  معناه؛  دون  أمري  لفظ  تكرار  من  ناشئة  فاملغالطة 
يف  اإلخالص  املطلوب  احلقيقي  األمري  الكربى  املقدمة  ويف  املجازي،  األمري 

طاعته. 

اللهم أدم لنا نعمة وجوده، وأفض علينا نور سعوده، واجعله لرعيته مصدر 
نجاح وكعبة فالح، يا من جييب املضطر إذا دعاه، أيِّد عظمته وقوِّ شوكته؛ إنك 
عىل ما تشاء قدير، وباإلجابة جدير، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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فصل يف أجزاء العلوم

أجزاء العلوم ثالثة، وهي: 

)1( املوضوعات. 

)2( واملبادئ. 

)3( واملسائل.

أما املوضوعات: فهي التي ُيبحث يف العلوم عن أعراضها الذاتية، كالتصور 
والتصديق هلذا العلم، ومعنى كوهنا جزءا من العلوم أن املوضوع يكون هو أو 
أجزاؤه أو أحواله أو أحوال تلك األجزاء موضوعا يف قضايا العلم، وأما كونه 
موجودا فيثبت يف علم آخر، ويؤخذ يف العلم الباحث عن أحواله مسلم الوجود.

وأما املبادئ: فهي إما تصورات أو تصديقات. 

فالتصورات هي: 

- حدود املوضوعات كتعريف القول الشارح والقياس. 

- وحدود أجزائها كتعريف اجلنس والفصل والقضية. 

- وحدود جزئيات تلك األجزاء كتعريف اجلنس العايل والسافل وفصل 
اجلنس وفصل النوع. 

باجلنس  مقّوما  -كاحليوان-  السافل  اجلنس  ككون  أعراضها  وحدود   -
م به العايل، مثل اجلسم النامي املقوم باجلسم. الذي ُقوِّ
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والتصديقات هي: 

القضية  كقولنا:  املتعارفة،  العلوم  وتسمى  بنفسها،  بينة  مقدمات  إما   -
املناقضة ألخرى تكون األخرى نقيضا هلا. 

- وإما مقدمات مقبولة مأخوذة ممن ُيعتَقد فيه، غري بينة بنفسها، أذعن هبا 
املتعلم بحسن الظن، وتسمى أصوال موضوعة، كقولنا: إن التصديق ال يستفاد 

من التصور، وبالعكس.

وعىل املقدمات بقسميها تبتنى قياسات العلم، إما مبارشة وإما بواسطة.

وأما املسائل: فهي القضايا املطلوبة املربهن عليها يف العلم وهلا موضوعات 
وحمموالت.

أما موضوعاهتا فهي: 

- إما موضوع العلم، كقول املناطقة: كل تعريف إما أن يكون موصال للُكنْه 
ف عام سواه فقط.  أو مميزا للمعرَّ

- وإما نوع من موضوع العلم، كقولنا: احلد الناقص إما أن يذكر فيه اجلنس 
من  نوع  الناقص  احلد  فإن  فقط،  القريب  الفصل  أو  القريب،  والفصل  البعيد 

املعلوم التصوري الذي هو من موضوع فن املنطق. 

- وإما عرض ذايت ملوضوع الفن، كقوهلم: املوصل إىل املجهول التصوري 
جيب أن يكون أجىل منه، واملوصل إىل معلوم تصديقي إما أن يكون قياسا محليا 
للمعلوم  ذايت  عرض  تصديقي  أو  تصوري  جمهول  إىل  املوصل  فإن  اقرتانيا،  أو 

التصوري أو التصديقي. 

وقد تكون موضوعات املسائل مركبة من هذه األشياء، بأن يكون موضوع 
املسائل مركبا من موضوع العلم وعرضه الذايت، كام إذا قيل يف املثال األول من 



الدروس املنطقية للمدارس األمريية 66 

املثالني املتقدمني: القول الشارح أو القياس املوصل إىل جمهول... الخ، ويف املثال 
الثاين منهام: القياس املوصل إىل املجهول التصديقي... الخ.

إثباهتا  يف  حتتاج  ألهنا  موضوعاهتا؛  عن  خارجة  أمور  فهي  حمموالهتا  وأما 
من  املحموالت جزءا  فليست  بالربهان،  يطلب  اليشء ال  برهان، وجزء  إىل  هلا 
حمموال  يكون  ما  لليشء:  والعارض  لذواهتا،  هلا  عارضة  ولكنها  املوضوعات، 

عليه خارجا عنه، وهو: 

- ما يلحق اليشء لذاته، كاملتعجب الالحق لإلنسان؛ ألنه حيوان ناطق. 

- أو يلحقه جلزئه، كاملتحرك باإلرادة الالحق له؛ ألنه حيوان. 

- أو ألمر خارج عنه مساٍو له، كالضاحك الالحق له بواسطة املتعجب.

قبل  به  ُيبدأ  ما  عىل  تطلق  تقدم،  ما  عىل  واملقدمات  املبادئ  تطلق  وكام 
املقصود، كام تطلق املقدمات عىل ما يتوقف عليه الرشوع يف املقصود عىل وجه 

اخلربة والبصرية، كتعريف العلم وبيان فائدته وموضوعه والغرض منه. ا.هـ.
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التطبيقات

ينبغي للتلميذ إذا أراد إنشاء موضوع أو ترمجته أن جيعل كتابته مشتملة عىل 
فكر ذي ترتيب يوصل إىل مقصوده، متنقال من العلل إىل معلوالهتا، حتى يصل 
إىل  املعلوالت  أو من  املعلوالت،  إثبات  الغرض  إذا كان  التي حياوهلا  الغاية  إىل 
عللها تدرجيا، حتى يصل إىل العلة التي يريد إثباهتا إذا كان الغرض إثبات العلل. 

هذا يف مقام اإلثبات، وحيذو مثل هذا احلذو يف رشح األشياء واإلعراب 
عن مقصده إذا مل يكن املقام مقام استدالل. 

وليس عليه يف مقام اإلثبات إذا أراد الكتابة أن يستعمل األقيسة عىل احلالة 
التي هي عليها يف كتب املنطق؛ ألن ذلك قد يضيع هبجة اإلنشاء ورونقه، بل عليه 
أن يتنقل التنقل الذي قلناه، بحيث يمكن أن ُيستخلص مما كتبه قياس مستوٍف 

للرشوط املقررة يف األشكال. 

االستدالل  بيان  ابن خلدون يف  العالمة  قال  عليه:  تقيس  نموذجا  وإليك 
أحواله  ونحله وسائر  ه  وِزيِّ بالغالب يف شعاره  باالقتداء  مولع  املغلوب  أن  عىل 

وعوائده ما يأيت: 

»والسبب يف ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكامل فيمن َغلبها وانقادت إليه؛ 
إما لنظره بالكامل بام وقر عندها من تعظيمه، أو ملا تغالط به من أن انقيادها ليس 
حصل  هبا  واتصل  بذلك  غالطت  فإذا  الغالب،  لكامل  هو  إنام  طبيعي،  لغَلٍب 
اعتقادا، فانتحلت مجيع مذاهب الغالب وتشبهت به! وذلك هو االقتداء« ا.هـ. 

فرتاه ذكر أوال سبب الولوع الذي أراد االستدالل عليه، وهو اعتقاد كامل 
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أن  النفس يف  أو مغالطة  تعظيمه  النفس من  ما وقر يف  مبينا سببه وهو  الغالب، 
قوله:  من  يستخلص  أن  ويمكن  الغالب،  لكامل  بل  طبيعي  ألمر  ليس  الغلب 
ومن  قياس،  صغرى  الغالب«  يف  لكامل  هو  »إنام  قوله:  إىل  ذلك«  يف  »والسبب 

الباقي ُكرباه، وصورة القياس تكون هكذا: 

املغلوب معتقٌد كامَل غالبه، وكل من اعتقد كامل غالبه فهو مولع باالقتداء 
به يف شعاره وزيه ونحله.

وانظر إىل استدالله عىل أن: »من طبيعة امللك الدعة والسكون«، وهو قوله: 
»وذلك أن األمة ال حيصل هلا امللك إال باملطالبة، واملطالبة غايتها الغلب وامللك، 

وإذا حصلت الغاية انقىض السعي إليها، قال الشاعر: 

وبينها بيني  الدهر  لسعي  الدهُرعجبت  سكن  بيننا  ما  انقىض  فلام 

فإذا حصل امللك أقصوا عن املتاعب التي كانوا يتكلفوهنا يف طلبه، وآثروا 
الراحة والسكون والدعة، ورجعوا إىل حتصيل ثمرات امللك من املباين واملساكن 
واملالبس، فيبنون القصور وجُيرون املياه ويغرسون الرياض، ويستمتعون بأحوال 
واملطاعم  املالبس  أحوال  يف  ويتأنقون  املتاعب،  عىل  الراحة  ويؤثرون  الدنيا، 
واألبنية والُفرش ما استطاعوا، ويألفون ذلك ويورثونه من بعدهم من أجياهلم، 
وال يزال ذلك يتزايد فيهم إىل أن يأذن اهلل بأمره وهو خري احلاكمني، واهلل تعاىل 

أعلم«.

فإذا  غايتها،  ألنه  املطالبة؛  انقضاء  يف  سبب  والغَلب  امُللك  أن  أوال  فبني 
حصلت تلك الغاية أقصوا عن املطالبة هبا، وبني ثانيا أن انقضاء املطالبة حلصول 
الغاية سبب يف االنكباب عىل الراحة والسكون والدعة والرجوع إىل ثمراهتا من 
التأنق يف املطاعم واملالبس واملساكن، ويمكن أن ُيستخلص منه قياس صورته 
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هكذا: 

يقتيض ذلك  ما  به والسعي وراءه، وكل  املطالبة  تقتيض عدم  امُللك  طبيعة 
يقتيض الدعة والسكون.

وإذا تأملت كثريا من كتابات املجيدين يف هذه الصناعة جتد موضوعاهتم 
حتى  املوضوعات  هذه  من  للتلميذ  يكثر  أن  األستاذ  فعىل  الطريق،  هذا  سالكة 

ينهج يف كتاباته هذا املنهج.

* متارين عىل الكليات اخلمس:
الكليات  من  واحد  كل  إىل  اآلتية  املفهومات  من  واحد  كل  التلميذ  يرّد 

اخلمسة: 

نبات، شجر، سلم، ضال، غضا، كريس، رسير، عاج، خيزران، حيوان، 
إنسان، فرس، ثور، متفكر، صاهل، خائر، ضاحك، كاتب، متنفس، ماٍش، آكل.

* متارين عىل القول الشارح:
يف  متبعا  فاسدها،  من  صحيحها  ويبني  اآلتية  التعريفات  يف  التلميذ  ينظر 

ذلك القواعد املتقدمة يف التعريف:

باألجسام يوجب جذهبا لألجسام  يقوم  الكهرباء: هي يشء  تعريف   )1(
اخلفيفة.

)2( تعريف الشكل املستطيل: هو سطح رباعي زواياه قائمة، وكل ضلعني 
متقابلني فيه يكونان متساويني.

)3( تعريف آخر له: هو سطح ذو أضالع أربعة وزوايا قائمة.

)4( تعريف األمل: هو تطلع النفس إىل حصول أمر يالئمها.
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)5( تعريف آخر له: هو ترقب النفس حدوث أمر مناسب هلا.

)6( تعريف حمبة الوطن: هي صفة يف النفس حتمل املتصف هبا عىل عمل 
كل ما يعود عىل بالده باملنفعة، ودفع ما يعود عليها باملرضة، غري متبع هلوى أو 

غرض خمالف لذلك.

)7( تعريف آخر هلا: هي صفة حتمل املتصف هبا عىل إظهار الفرح ملنفعة 
البالد واألسف ملرضهتا.

* متارين عىل األشكال))):
األشكال  أحد  إىل  منها  واحد  كل  ويرّد  اآلتية  األقيسة  يف  التلميذ  ينظر 

األربعة، مبينا الرضب الذي هو منه، ويذكر نتيجة كل قياس:

الغري، وكل رغبة يف  املؤدي لرضر  )1( كل لعِب قامٍر رغبٌة يف االكتساب 
االكتساب املؤدي لرضر الغري طمع. 

سلطة  حتت  هو  ممن  يشء  وال  شهواته،  سلطة  حتت  املالهي  طالب   )2(
. شهواته بُِحرٍّ

)3( بعض املجاهدين خملص يف حمبة وطنه، وكل من أخلص يف حمبة وطنه 
يستحق املكافأة. 

)4( بعض االستبداد يعوق عن تقدم األمة، وال يشء مما يعوق عن تقدم 
األمة بممدوح.

)5( ال أحد من املنهمكني يف اللذات يعد الفضيلة حسنة يف نفسها، وكل 
كامل يعد الفضيلة حسنة يف نفسها. 

عمل  التمرين  آخر  إىل  التطبيقات  يف  املذكورة  األشكال  عىل  مترينات  أول  من  تنبيه:    )1(
اخلديوية. باملدرسة  املدرس  فانديك  املسيو  وحرضة  املؤلف  باشرتاك 
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)6( بعض اإلخاء يفيض إىل رضر املتصف به، وال يشء من األعامل الصاحلة 
يفيض إىل رضر املتصف به.

)7( ليس بعض الناس حمبا للدين، وكل حمب حقيقي للوطن حمب للدين.

)8( كل إنسان حيب اخلري لنفسه، وكل إنسان خيشى من معارضته. 

)9( كل مباح يسوغ لنا أن نفعله، وبعض املباحات ليست بمفيدة.

)10( بعض ما حتملنا عليه احلكمة من املالذ، وكل ما حتملنا عليه احلكمة 
صواب.

)11( كل علم جدير بأن يعتنى به، وال يشء من العلم يمكن إتقانه إتقانا 
تاما.

)12( كل ذي خلق رشيف يستحق املدح، وبعض ذي اخللق الرشيف ليس 
بعامل.

)13( بعض اآلراء التي ليست صحيحة ال رضر فيها، وال يشء من اآلراء 
التي ليست صحيحة جيب اتباعه.

)14( كل األشجار نبات، وكل سلم شجر.

ندر  املعجزات  وكل  العقل،  به  يستخف  حدوثه  ندر  مما  يشء  ال   )15(
حدوثها.

)16( كل ما كان فيه تضييق عىل العباد ينبغي إبطاله، وبعض الرضائب فيه 
تضييق عىل العباد.

بمالذ  الرذائل  من  يشء  وال  مرتكبها،  يعاقب  ال  املباحة  املالذ  كل   )17(
مباحة.
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)18( بعض الوسائل املباحة لرتقية اإلنسان نفَسه ال تنجح، وال يشء من 
أعامل الظلم بوسائط مباحة لرتقية اإلنسان نفَسه.

* متارين عىل األقيسة التي فيها خطأ:
فهو  كذلك  أب  وكل  اجلسامنية،  أوالده  بحاجات  اهتم  األب  هذا   )1(

صالح، ينتج: أن هذا األب صالح. 

لكن يف مادة القياس خطأ؛ ألن الكربى كاذبة. 

يؤكل،  السوق  ما يشرتى من  السوق، وكل  النيئ يشرتى من  اللحم   )2(
ينتج: اللحم النيئ يؤكل. 

وخطأ هذا القياس آٍت من كذب ُكرباه. 

أن  ينتج:  للعلم،  حمب  فهو  مدرسة  بنى  من  وكل  مدرسة،  بنى  فالن   )3(
فالنا حمب للعلم. 

وخطأ هذا القياس ناشئ من كذب الكربى أيضا.

اخلمسة  ينتج:  عددان،  فهام  واثنني  ثالثة  وكل  واثنان،  ثالثة  اخلمسة   )4(
عددان. 

وهي نتيجة كاذبة للخطأ يف القياس املنتج هلا؛ لتغيري احلد األوسط، فإنه يف 
الصغرى أخذ ُكالًّ جممال، وُأخذ يف الكربى جمزأ مفصال!

)5( كل مجاد ال حيوان، وال حيوان حجر، ينتج: ال يشء من اجلامد بحجر. 

وهي خطأ، ومنشأ ذلك أخذ احلّد األوسط يف الصغرى معدوال، وأخذه يف 
الكربى السالبة حمصال غري معدول، فالنفي يف الصغرى جزء منه، وال كذلك يف 

الكربى؛ ألن »ال« فيها أداة نفي ال جزء من املوضوع!
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تنبيه
يبني التلميذ األشكال الصحيحة من الفاسدة يف األقيسة اآلتية، ويبني وجه 

اخلطأ يف األقيسة الفاسدة:

)1( هذا الرجل بريء من التهمة، وكل بريء من التهمة ينال النعيم، فهذا 
الرجل ينال النعيم. 

)2( املنطق ليس استقرائيا، واالستقراء هو العلم الوحيد احلقيقي للتعقل، 
فاملنطق ليس هو العلم الوحيد احلقيقي للتعقل. 

إنسان  فكل  السعادة،  يطلب  إنسان  وكل  السعادة،  تستتبع  الفضيلة   )3(
يطلب الفضيلة. 

فكل  اخلري،  ألجل  ُيفعل  ال  رضر  فيه  ما  وكل  رضر،  فيه  عقاب  كل   )4(
عقاب ال يفعل ألجل اخلري.

بدون  هلم  قيلت  التي  السري  أغلب  يصّدقون  كانوا  املؤرخني  متقدمو   )5(
ل عىل كالمه، فمتقدمو املؤرخني  ، وكل من يصدق ما قيل له بدون حترٍّ ال يعوَّ حترٍّ

ال يعول عىل كالمهم.

هذا  كمثرى  ومجيع  البستان،  هذا  كمثرى  من  واحدة  الكمثراة  هذه   )6(
البستان يساوي مائة جنيه، فهذه الكمثراة تساوي مائة جنيه.

فهذا  ملعارشيه،  حمبوب  صالح  وكل  ملعارشيه،  حمبوب  الرجل  هذا   )7(
الرجل صالح.

)8( إما أن يكون العلم مفيدا أو اجلهل مفيدا، لكن اجلهل غري مفيد، فالعلم 
مفيد.
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)9( إما أن نقوم بمصالح األمة أوال نقوم، فإن أقمنا نغضب بعض الناس، 
وإن مل نقم نغضب اهلل، فإما أن نغضب بعض الناس وإما أن نغضب اهلل.

)10( فالن الذي يمدح أبناء بالده إما أن يكون حمبا هلم أو كاذبا، لكنه غري 
كاذب، فهو حمب ألبناء بلده.

)11( إذا كان الصيف موجودا فالشمس بالرسطان، لكن الصيف موجود، 
فالشمس بالرسطان.

)12( إذا كان اإلنسان ذا نباهة وِجدٍّ نال الشهرة، لكْن فالن ذو نباهة فقط، 
فال ينال الشهرة.

* املطلوب وضع العبارات اآلتية يف صورة قياس:
)1( الناس حمتاجون إىل احلكومة لردعهم؛ ألهنم ميالون للرذائل. 

)2( اإلنسان يف هذه احلياة ال خيلو من فائدة أو مرضة، فهو بني فرح وأسف. 

)3( نحن ال نخلو من حاالت ثالث وهي: التقدم أو السكون أو التأخر، 
لكن ال حيسن أن نتأخر أو نسكن، فوجب علينا التقدم.

اللهم أرشدنا إىل ما فيه خرينا، وأصلح أحوالنا، وبلِّغنا آمالنا، وأيد كلمة 
الفضل، إنك عىل كل يشء  يا واسع  إياه بالدنا وديننا،  بتأييدك  أمرينا، وأصلح 

قدير.

متت التطبيقات
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