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سينا ابن عيل الرئيسأبو الشيخ

والِقفطي، ِخلِّكان، وابن أُصيبعة، أبي ابن عن
الربيطانية املعارف دائرة وعن

األول الدور (1)

بن الحسني عيل أبي الرئيس الشيخ تلميذ — الجوزجاني» الواحد عبد عبيد «أبو نقل
كالم نصُّ وهذا حياته، تاريخ فيها يَذكر عنه جملًة — سينا بن عيل بن الحسن بن هللا عبد

الرئيس: الشيخ

منصور»، بن «نوح أيام يف بخارى إىل منها وانتقل بلخ، أهل من رجًال كان أبي إن
ضياع من خرميثن لها يُقال بقرية أيامه أثناء يف العمل وتوىل ف، بالترصُّ واشتغل
منها أبي وتزوج أفشنة. لها يقال قرية وبُقربها القرى، أمهات من وهي بخارى،

أخي. وَلدت ثم بها، منها وُولدُت وسكن، بها وقطن بوالدتي،1
العرش وأكملت األدب، ومعلم القرآن ُمعلِّم وأحرضت بخارى، إىل انتقلنا ثم
منِّي يُقىض كان حتى األدب، من كثرٍي وعىل القرآن عىل أتيُت وقد العمر من

العجب.

ستارة. اسمها ِخلِّكان: ابن قال 1
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سمع وقد «اإلسماعيلية»، من ويُعدُّ املرصيني داعي أجاب ن ممَّ أبي وكان
وكذلك هم، ويَعرفونه يقولونه الذي الوجه عىل و«العقل» «النفس» ذكر منهم
تقبله وال يقوالنه ما وأُدرك أسمعهما وأنا بينهما، تذاَكرا ربما وكان أخي،
والهندسة الفلسفة ذكر لسانهما عىل ويُجريان إليه، أيًضا يدعواني وابتدآ نفيس،
بحساب ويقوم البقل يبيع كان رجل إىل يوجهني والدي وأَخذ الهند، وحساب

منه. أتعلم حتى الهند
وأنزله امُلتفلسف، يُدعى وكان الناتيل»، هللا عبد «أبو بخارى إىل جاء ثم
إىل فيه والرتدُّد بالفقه أشتغل كنت قدومه وقبل منه، تعلُّمي رجاء دارنا أبي
ووجوه املطالبة ُطرق أَلفُت وقد السالكني، أجَود من وكنت الزاهد»، «إسماعيل

به. القوم عادة جرت الذي الوجه عىل املجيب عىل االعرتاض
«هو أنه: الجنس حد يل ذكر وملا الناتيل، عىل «إيساغوجي» بكتاب ابتدأُت ثم
هذا تحقيق يف فأخذت هو.» ما جواٍب يف بالنوع مختلفني كثريين عىل املقول
بغري شغيل من والدي وحذَّر العجب، كلَّ منِّي َب وتعجَّ بمثله، يُسَمع لم بما الحدِّ
املنطق ظواهر قرأُت حتى منه، خريًا أتصورها يل قالها مسألة أي وكان العلم،

خربة. منها عنده يكن فلم دقائقه وأما عليه،
املنطق، علم أحكمت حتى الرشوح وأطالع نفيس، عىل الكتب أقرأ أخذت ثم
توليت ثم عليه، ستة أو أشكال خمسة أوله من فقرأت إقليدس» «كتاب وكذلك

بأَِرسه. الكتاب بقية حل بنفيس
األشكال إىل وانتهيت مقدماته، من فرغُت وملا «املجسطي»، إىل انتقلت ثم
لك ألبني عيلَّ اعرضها ثم بنفسك، وحلها قراءتها «تولَّ الناتيل: يل قال الهندسية،
الكتاب؛ ذلك أُجلُّ وأخذُت بالكتاب، يقوم الرجل كان وما خطئه.» من صوابه

إياه. متُه وفهَّ عليه عرضتُه ما وقِت إىل عَرفه ما ُمشكل شكل من فكم
من الكتب بتحصيل أنا واشتغلت «كركانج»، إىل ًها متوجِّ الناتيل فارقني ثم
عيلَّ. تَنفتح العلم أبواب وصارت واإللهي، الطبيعي من والرشوح، الفصوص

الطب وعلم فيه. املصنَّفة الكتب أقرأ وِرصت الطب»، «علم يف رغبت ثم
فضالء بدأ حتى مدة أقل يف فيه برزت أني جرم فال الصعبة، العلوم من ليس
املعاَلجات أبواب من عيلَّ فانفتح املرىض، دُت وتعهَّ الطب، علم عيل يقرءون الطب
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فيه، وأُناظر الفقه إىل أختلف ذلك مع وأنا يوصف، ال ما التجربة من املقتبسة
سنة. عرشة ست أبناء من الوقت هذا يف وأنا

وجميع املنطق قراءة فأعدُت ونصًفا، سنًة والقراءة العلم عىل رت توفَّ ثم
النهار يف اشتغلت وال بطولها، واحدة ليلة نمُت ما املدة هذه ويف الفلسفة، أجزاء
مقدمات أثبت فيها أنظر كنت ُحجة فكل ظهوًرا، يديَّ بني وجمعُت بغريه،

الظهور. تلك يف ورتَّبتُها قياسية،
يل قت تحقَّ حتى مقدماته، رشوط وراعيُت تنتج، عساها فيما نظرت ثم
يف األوسط بالحد أظفر أكن لم أو مسألة يف أتحري كنُت وكلما املسألة. تلك حقيقة
املنغلق يل فتح حتى الكل ُمبدع إىل وابتهلت وصلَّيُت الجامع إىل تردَّدت قياس،
وأشتغل يديَّ بني الرساج وأضع داري إىل بالليل أرجع وكنت ، امُلتعرسِّ وتيرسَّ
قدح رشب إىل عدلت بضعف شعرت أو النوم غلبني فمهما والكتابة، بالقراءة
نوم أدنى أَخذني ومتى القراءة، إىل أرجع ثم قوتي، إيل تعود ريثما الرشاب، من
يف وجوهها يل اتَّضح املسائل من كثريًا إن حتى بأعيانها، املسائل بتلك أحلم
بحسب عليها ووقفُت العلوم، جميُع معي استحكم حتى كذلك أزل ولم املنام.
فيه أزَدد لم اآلن علمته كما فهو الوقت ذلك يف علمتُه ما وكل اإلنساني، اإلمكان

و«الريايض». و«الطبيعي» املنطق» «علم أحكمُت حتى اليوم، إىل
أفهم كنت فما الطبيعة»، بعد «ما كتاب وقرأُت «اإللهي»، إىل عدلت ثم
يل وصار مرًة، أربعني قراءته أعدُت حتى واضعه، غَرُض عيلَّ والتبس فيه، ما
هذا وقلت نفيس، من وأيسُت به، املقصود وال أفهمه ال ذلك مع وأنا محفوًظا،
يف العرص وقت حرضت األيام، من يوٍم يف أنا وإذا فهمه. إىل سبيل ال كتاب
معتقد ُمتربِّم رد فرددتُه عيلَّ فعَرضه عليه، ينادي مجلٌد دالل وبيد الوراقني،
بثالثة أبيعكه رخيص، فإنه هذا مني اشِرت يل: فقال العلم، هذا يف فائدة ال أن
الفارابي» نرص «أبي كتاب هو فإذا فاشرتيته ثمنه. إىل محتاٌج وصاحبه دراهم،

الطبيعة». بعد ما كتاب «أغراض يف
ذلك أغراض الوقت يف عيلَّ فانفتح قراءته، وأرسعت بيتي إىل ورجعُت
يف وتصدَّقت بذلك، وفرحُت القلب، ظهر عىل محفوًظا يل كان أنه بسبب الكتاب،

تعاىل. هلل شكًرا الفقراء عىل كثرٍي بيشءٍ يوم ثاني
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مرٌض له واتفق منصور»، بن «نوح الوقت ذلك يف بخارى سلطان وكان
ذكري فأجروا القراءة، عىل ر بالتوفُّ بينهم اشتهر اسمي وكان فيه، األطباء حار
بخدمته، وتوسمُت مداواته، يف وشاركتهم فحرضت إحضاري، وسألوه يديه بني
كتب من فيها ما وقراءة ومطالعتها كتبهم دار دخول يف يل اإلذن يوًما فسألته
منضدَّة كتب صناديق بيت كل يف كثرية، بيوت ذات داًرا فدخلت يل. فأذن الطب،
يف وكذلك الفقه، آخر ويف والشعر، العربية كتب منها بيٍت يف بعض، عىل بعضها
إليه احتجُت ما وطلبُت األوائل، كتب فهرست فطالعت مفرد، علم كتُب بيٍت كل
رأيته كنت وما قط، الناس من كثري إىل اسمه يقع لم ما الكتب من ورأيت منها،
وعرفُت بفوائدها،2 وظفرت الكتب، تلك فقرأت بعد. من أيًضا رأيته وال قبل من
هذه من فرغت عمري من سنة عرشة ثمانَي بلغت فلما علمه، يف رجل كل مرتبة
فالعلم وإال أنضج، معي اليوم ولكنه أحفظ، للعلم ذاك إذ وكنُت كلها، العلوم

يشء. بعده يل يتجدَّد لم واحد
أصنِّف أن فسألني الَعرويض، الحسني أبو له يقال رجٌل جواري يف وكان
عىل فيه وأتيت به، وسميتُه «املجموع» له فصنفُت العلم، هذا يف جامًعا كتابًا له

عمري. من سنة وعرشون إحدى ذاك إذ ويل الريايض، سوى العلوم، سائر
املولد، خوارزمي الربقي، بكر أبو له يقال رجٌل أيًضا جواري يف وكان
فسألني العلوم، هذه إىل مائل والزهد، والتفسري الفقه يف د متوحِّ النفس، فقيه
عرشين من قريب يف واملحصول» «الحاصل كتاب له فصنفُت له، الكتب رشح
الكتابان وهذان واإلثم»، «الرب كتاب سميته كتابًا األخالق يف له وصنفت مجلدة،

منهما. يَنتسخ أحد يَعرفهما يعد فلم عنده إال يوجدان ال
السلطان، أعمال من شيئًا وتقلَّدُت األحوال، بي فْت وترصَّ والدي، مات ثم
وكان «كركانج»، إىل واالنتقال «بخارى» عن االرتحال إىل الرضورة3 ودعتْني

توصل عيلٍّ أبا إن يقال وكان علومها، من ل حصَّ بما عيل أبو فتفرَّد الخزانة، تلك احرتاق ذلك بعد اتفق 2
نفسه. إىل ويَنسبه منها حصله ما بمعرفة لينفرد إحراقها إىل

اضطربت «وملا خلكان: ابن قال األعمال. للسلطان ويتقلَّدان األحوال يف ووالده هو ف يترصَّ ذلك قبل كان 3

إىل واختلف «خوارزم»، قصبة وهي «كركانج»، إىل بخارى من عيل أبو خَرج السامانية الدولة أمور
«… محمد بن مأمون بن عيل شاه خوارزم
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وهو بها، األمري إىل وقدمت وزيًرا، بها العلوم لهذه امُلحبُّ السهيل» الحسني «أبو
وأثبتوا الحنك، وتحت بطيلسان ذاك إذا الفقهاء زيِّ عىل وكنُت مأمون»، بن «عيل

مثيل. بكفاية تقوم دارة مشاهرة يل
إىل ومنها «باورد»، إىل ومنها «نسا»، إىل االنتقال إىل الرضورة دعت ثم
رأس «جاجرم» إىل ومنها «سمنيقان»، إىل ومنها «شقان»، إىل ومنها «طوس»،
أثناء يف فاتفق «قابوس»،4 األمري قصدي وكل «جرجان»، إىل ومنها خراسان، حدِّ
«دهستان» إىل مضيُت ثم هناك. وموته القالع بعض يف وحبُسه قابوس أخذ هذا
الجوزجاني» عبيد «أبو فاتصل «جرجان»، إىل وُعدت صعبًا، مرًضا بها ومرضُت

القائل: بيت فيها قصيدة حايل يف وأنشأت بي،

ال��ُم��ش��ت��ري ع��دم��ُت ث��م��ن��ي غ��ال ل��م��ا واس��ع��ي م��ص��ٌر ف��ل��ي��س ع��ظ��م��ُت ل��م��ا

األخري الدور (2)

مختلفة روايات

عبيد «أبي صاحبه عن منقول سينا بن عيل أبي الرئيس الشيخ ترجمة من بقي ما أكثر
مدينة الرئيس الشيخ هبط منذ قليلة غري مدة الَزمه الذي الجوزجاني» الواحد عبد

املعروفة: الكتب يف جاء مما عبيد أبي روايات من شيئًا هنا موردون ونحن جرجان،
اشرتى وقد العلوم، هذه يحبُّ الشريازي» محمد «أبو له يقال رجٌل بجرجان كان
وأستميل «املجسطي» أقرأ يوم كل يف إليه أختلف وأنا بها. وأنزله جواره يف داًرا للشيخ
«املبدأ كتاب الشريازي محمد ألبي وصنَّف املنطق، يف «املخترصاألوسط» عيلَّ فأمىل املنطق،
و«مخترص «القانون» كأول كثريًة كتبًا هناك وصنَّف الكلية»، «األرصاد وكتاب واملعاد»

كتبه. بقية الجبل أرض يف صنَّف ثم الرسائل، من وكثريًا املجسطي»
بسبب وعرَّفوه الدولة»، «مجد وابنها «السيدة» بخدمة واتَصَل الرَّي، إىل انتقل ثم
فاشتغل السوداء، غلبة ذاك إذ الدولة بمجد وكان قدره، تعريف ن تتضمَّ معه وصلت كتب

جرجان أمري الجييل، شاه وردان بن زياد بن وشمكري طاهر أبي بن قابوس املعايل شمس األمري هو 4

«طربستان». الجبل وبالد
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قتل بعد الدولة» «شمس قصد أن إىل بها وأقام «املعاد»، كتاب هناك وصنَّف بمداواته،
بغداد. عسكر وهزيمة حسنويه» بن بدر بن «هالل

«همدان»، إىل ومنها «قزوين»، إىل خروجه لها الرضورة أوجبت أسباٌب اتفقت ثم
أسبابها. يف والنظر «كذبانويه» بخدمة واتصاله

أصابه، قد كان قولنج بسبب مجلسه وإحضاره الدولة»، «شمس معرفة اتفق ثم
أقام بعدما داره إىل ورجع كثرية، بُخَلع املجلس ذلك من وفاز هللا، شفاه حتى وعالجه

األمري. ندماء من وصار بلياليها، يوًما أربعني هناك
ثم خدمته، يف الشيخ وخَرج «عناز»، لحرب «قرمسني» إىل األمري نهوض اتفق ثم

راجًعا. منهزًما «همدان» نحو توجه
فتقلدها. الوزارة تقلُّد سألوه ثم

وأخذوه داره فكبَسوا أنفسهم، عىل منه وإشفاقهم عليه، العسكر تشويش اتفق ثم
منه، فامتنع قتله األمري وسألوا يملكه، كان ما وأخذوا أسبابه، عىل وأغاروا الحبس، إىل
دخدوك» بن سعيد «أبي الشيخ دار يف فتوارى ملرضاتهم. طلبًا الدولة عن نفيه إىل وعَدل
فاعتذر مجلسه، فحرض الشيخ وطلب القولنج، الدولة شمس األمري فعاود يوًما، أربعني
الوزارة وأُعيدت ًال، ُمبَجَّ ُمكرًَّما عنده وأقام بمعالجته، فاشتغل االعتذار، بكل األمري إليه

ثانيًا. إليه
الوقت، ذلك يف ذلك إىل له فراغ ال أنه فذكر «أرسطوطاليس»، كتب رشح أنا سألته ثم
مناظرة بال العلوم هذه من عندي صحَّ ما فيه أُورد كتاب بتصنيف مني رضيَت إن «ولكن

به. فرضيُت ذلك.» فعلت عليهم، بالرد اشتغال وال املخالفني، مع
من األول الكتاب صنَّف قد وكان الشفاء»، «كتاب سماه كتاب من بالطبيعيات فابتدأ
يُقرئ وكان الشفاء، من أقرأ وكنُت العلم، طلبة داره يف ليلة كل يجتمع وكان «القانون».
مجلس وُهيئ طبقاتهم، اختالف عىل املغنُّون حرض فرغنا فإذا نوبة، القانون من غريي

به. نشتغل وُكنَّا بآالته، الرشاب
زمنًا. ذلك عىل فقَضينا لألمري، خدمًة بالنهار، الفراغ لعدم بالليل التدريس وكان

ذلك قرب القولنج وعاوده بها، األمري لحرب «طارم» إىل الدولة» «شمس توجه ثم
من الَقبول وقلة تدبريه سوء جَلبها أُخر أمراض ذلك إىل وانضاف عليه، واشتدَّ املوضع
يف الطريق يف فتويف املهد، يف «همدان» طالبني به فرجعوا وفاته، العسكر فخاف الشيخ،

املهد.
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«عالء وكاتب عليهم، فأبى الشيخ، استيزار وطلبوا الدولة، شمس ابن بويع ثم
جوانبه. إىل واالنضمام إليه واملصري خدمته يَطلُب ا ِرسٍّ الدولة»

«الشفاء»، كتاب إتمام منه وطلبُت متواريًا، العطار» غالب «أبي دار يف وأقام
عرشين من قريب يف الشيخ وكتب فأحرضهما، واملحربة الكاغد وطلب غالب أبا فاستحرض
كلها املسائل رءوس كتب حتى يومني فيه وبقي املسائل، رءوس بخطه الثمن عىل جزءًا
تلك الشيخ تَرك ثم قلبه، ظهر وعن حفظه من بل إليه، يرجع أصل وال يحرضه كتاب بال
كل يكتب فكان رشحها، ويكتب مسألة كل يف ينظر فكان الكاغد، وأخذ يديه، بني األجزاء
«الحيوان» كتابَي خال ما واإللهيات، الطبيعيات جميع عىل أتى حتى ورقة خمسني يوم

و«النبات».
فأنكر الدولة» «عالء بمكاتبته امللك» «تاج اتهمه ثم جزءًا، منه وكتب باملنطق، وابتدأ
لها يقال قلعة إىل وأدوه فأخذوه أعدائه، بعُض عليه فدل طلبه، يف وحثَّ ذلك، عليه

منها: قصيدة هناك وأنشأ «فردجان»،

ال��خ��روج أم��ر ف��ي ال��ش��كِّ وك��لُّ ت��راه ك��م��ا ب��ال��ي��ق��ي��ن دخ��ول��ي

أشهر. أربعة فيها وبقي
القلعة تلك إىل ومرَّ امللك» «تاج وانهزم وأخذها، همدان الدولة» «عالء قصد ثم
إىل الدولة» شمس و«ابن امللك» «تاج وعاد همدان، عن الدولة» «عالء رجع ثم بعينها،
املنطق بتصنيف هناك واشتغل «العلوي»، دار يف ونَزل إليها، الشيخ معهم وحملوا همدان،
يقظان» بن حي و«رسالة «الهدايات» كتاب بالقلعة صنَّف قد وكان «الشفاء»، كتاب من

«همدان». إىل وروده أول صنَّفها فإنما القلبية» «األدوية وأما «القولنج». وكتاب
جميلة. بمواعيد يُمنِّيه هذا أثناء يف امللك» و«تاج زمان، هذا عىل تقىض قد وكان

يف معه وغالمان وأخوه وأنا ُمتنكًِّرا فخَرج «أصفهان»، إىل التوجه للشيخ عنَّ ثم
شدائد قاسينا أن بعد «أصفهان»، باب عىل «طربان» إىل وصلنا أن إىل الصوفية، زيِّ
إليه وُحمل ه، وخواصُّ الدولة» «عالء األمري ونُدماء الشيخ أصدقاء فاستقبََلنا الطريق، يف
بابي»، بن هللا «عبد دار يف «كونكنيد» لها يقال محلة يف وأُنزل الخاصة، واملراكب الثياب

إليه. يحتاج ما والُفُرش اآلالت من وفيها
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مثله، ه يَستحقُّ الذي واإلعزاز اإلكرام مجلسه يف فصادف الدولة عالء مجلس وحرض
العلماء سائر بحرضة يديه بني النظر مجلس الجمعات ليايل الدولة عالء األمري رسم ثم

العلوم. من يشء يف يُطاق كان فما جملتهم، يف والشيخ طبقاتهم اختالف عىل
قد وكان واملجسطي، املنطق من ففَرغ «الشفاء»، كتاب بتتميم أصفهان يف واشتغل
الرياضيات من كتاٍب كل يف وأوَرد و«املوسيقى»، و«األرثماطيقي» «أوقليدس» اخترص
اختالف يف أشكال عرشة فأورد املجسطي يف أما داعية. إليها الحاجة أن رأى زياداٍت
أوقليدس يف وأورد إليها، يُسبق لم أشياء الهيئة علم يف املجسطي آخر يف وأورد املنظر،
وتمَّ األولون. عنها غَفل مسائل املوسيقى ويف حسنة، خواصَّ األرثماطيقي ويف شبًها،
التي السنة يف صنَّفهما فإنه والحيوان النبات كتابَي خال ما بالشفاء، املعروف الكتاب
كتاب الطريق يف أيًضا وصنَّف الطريق، يف «سابورخواست» إىل الدولة عالء فيها ه توجَّ
قصد عىل الدولة عالء عزم أن إىل نُدمائه، من وصار الدولة، بعالء واختص «النجاة».
الحاصل الخلل ذكُر الدولة عالء يدي بني ليلة فجرى حبة، الصُّ يف الشيخ وخَرج همدان،
هذه برصد االشتغال الشيَخ األمريُ فأَمر القديمة، األرصاد بحسب املعمولة التقاويم يف
آالتها اتخاذ وأَوالني به، الشيخ وابتدأ إليه، يحتاج ما األموال من له وأطلق الكواكب،
لكثرة الرصد أمر يف الخلل يقع فكان املسائل، من كثريٌ ظهر حتى صناعها، واستخدام

العالئي». «الكتاب بأصبهان الشيخ وصنَّف وعوائقها، األسفار
رأيته فما سنة، وعرشين خمًسا وخدمته صحبتُه أني الشيخ أمر عجائب من وكان
منه الصعبة املواضع يقصد كان بل الوالء، عىل فيه ينظر — مجدَّد كتاب له وَقع إذا —
الفهم. يف ودرجته العلم يف مرتبته فيتبنيَّ فيها، مصنفه قاله ما فينظر املشكلة، واملسائل
حاٌرض الجبائي منصور وأبو — األمري يَدي بني األيام من يوًما جالًسا الشيخ وكان
الشيخ إىل منصور أبو فالتفت حرضه، بما فيها الشيخ تكلم مسألة اللغة يف فَجرى —
فاستنكف فيها.» كالمك يُريض ما اللغة من تقرأ لم ولكن وحكيم، فيلسوف «إنك يقول:
«تهذيب كتاب واستهدى سنني، ثالث اللغة كتب درس عىل ر وتوفَّ الكالم، هذا من الشيخ
قلَّما طبقًة اللغة يف الشيخ فبَلغ األزهري»، منصور «أبي تصنيف من خراسان من اللغة»
أحدها كتب؛ ثالثة وكتب اللغة، من غريبة ألفاًظا ضمنها قصائد ثالث وأنشأ مثلها، يتفق
«الصاحب»، طريقة عىل واآلخر «الصابي»، طريقة عىل واآلخر العميد»، «ابن طريقة عىل
منصور أبي عىل املجلَّدة تلك فعرض األمري، إىل أوعز ثم جلدها، وإخالق بتجليدها وأمر
وتقول دها تتفقَّ أن فيجب الصيد وقت الصحراء يف املجلَّدة بهذه ظفرنا أنَّا وذكر: الجبائي،
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ما إن الشيخ: له فقال فيها، مما كثريٌ عليه وأشكل منصور أبو فيها فنظر فيها، ما لنا
من كثريًا له وذكر اللغة، كتُب من الفالني املوضع يف مذكور فهو الكتاب هذا من تجهله
فيما ُمجزًفا منصور أبو وكان منها، األلفاظ تلك حفظ الشيخ كان اللغة يف املعروفة الكتب
الشيخ، تصنيف من الرسائل تلك أن منصور أبو ففطن فيها، ِثقة غري اللغة من يورده
الشيخ صنف ثم إليه. واعتذر ل فتنصَّ اليوم، ذلك يف به جبَهه ما عليه حمله الذي وأن
حتى البياض إىل ينقله ولم مثله، اللغة يف يُصنَّف لم العرب» «لسان سماه اللغة يف كتابًا

ترتيبه. إىل أحٌد يهتدي ال مسودته عىل فبقي تُويف،
يف تدوينها عىل عَزم امُلعاَلجات، من بارشه فيما كثرية تجارب للشيخ حصل قد وكان

القانون. كتاب تمام قبل فضاعت أجزاء، عىل علَّقها قد وكان «القانون»، كتاب
يأمن ال وأنه رأسه، حجاب إىل النزول تريد مادة أن فتصور يوًما، صدع أنه ذلك من
ففعل بها، رأسه وتغطية ِخرقة يف ولفه ودقه كثري ثلج بإحضار فأمر فيه، يَحصل ورًما

وُعويف. املادة تلك قبول عن وامتنع املوضع قوَي حتى ذلك
سوى األدوية من شيئًا تتناول ال أن أمرها بخوارزم مسلولة امرأة أن ذلك ومن

املرأة. وُشفيت ، َمنٍّ مائة مقدار األيام عىل تناولت حتى السكري، الجلنجبني
وضعه الذي وهو املنطق، يف األصغر» «املخترص بجرجان صنَّف قد الشيخ وكان
العلم أهل من جماعة فيها فنَظر شرياز، إىل نسخة ووقعت «النجاة»، أول يف ذلك بعد
من بشرياز القايض وكان جزء، عىل فكتبوها منها، مسائل يف الشبه لهم فوقعت هناك،
الديلمي» بابا بن «إبراهيم صاحب الكرماني» القاسم «أبي إىل بالجزء فأنفذ القوم، جملة
ركابيٍّ يَدي عىل وأنَفذهما القاسم، أبي الشيخ إىل كتابًا إليه وأضاف التناُظر، بعلم امُلشتغل
القاسم أبو الشيخ وإذا فيه، أجوبته واستيجاز الشيخ عىل الجزء عرض وسأله قاصد،
فقرأ والجزء، الكتاب عليه وعرض صائف، يوٍم يف الشمس اصفرار عند الشيخ عىل دخل
خرج ثم يتحدَّثون، والناس فيه ينظر وهو يديه بني الجزء وترك عليه وردَّه الكتاب
كل أجزاء، خمسة فشددُت منه، أجزاء البياضوقطع بإحضار الشيخ وأمرني القاسم، أبو
بإحضار فأمر الشمع، وقدم العشاء، وصلينا الفرعوني، بالربع أوراق عرشة منها واحد
وكان املسائل، تلك بجواب هو وابتدأ الرشاب، بتناول وأَمرنا وأخاه وأجلسني الرشاب،
الصباح فعند باالنرصاف، فأَمرنا النوم، وأخاه غلبني حتى الليل، نصف إىل ويرشب يكتب
األجزاء يديه وبني املصىل عىل وهو فحرضته يَستحرضني، الشيخ رسول وإذا الباب، ُقرع
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يف استعجلت له: وقل الكرماني، القاسم أبي الشيخ إىل بها وِرص «خذها فقال: الخمسة،
القيج، ورصف العجب، كل ب تعجَّ إليه حملته فلما الركابي.» ق يتعوَّ لئال عنها األجوبة

الناس. بني تاريًخا الحديث هذا وصار الحالة، بهذه وأعلمهم
ثماني أنا وبقيُت رسالة، فيها وصنَّف إليها، ُسبق ما آالت الرصد حال يف ووضع
األرصاد، يف قصته عن بطلميوس يَحكيه ما تبْيني غريض وكان بالرصد، مشغوًال سنني

بعضها. يل فتبنيَّ
أصفهان إىل مسعود السلطان فيه قدم الذي واليوم «اإلنصاف»، كتاب الشيخ وصنَّف

أثر. عىل له وَقف وما جملته يف الكتاب وكان الشيخ، رْحل عسكره نَهب
وأغلب، أقوى الشهوانية قواه من امُلجامعة قوة وكانت كلها، القوى قويَّ الشيخ وكان
صار حتى مزاجه قوة عىل يَعتمد الشيخ وكان مزاجه، يف فأثَّر به، يشتغل ما كثريًا وكان
أن إىل — «الكرخ» باب عىل فراش» «تاش الدولة عالء فيها حاَرب التي السنة يف — أمره
املسري له يتأتَّى وال إليها يُدفع هزيمة من إشفاًقا بُرئه عىل ولحرصه قولنج، الشيخ أَخذ
به وظهر أمعائه، بعض فتقرَّح كرَّات، ثمان واحد يوم يف نفسه حَقن املرض، مع فيها
الرصع هناك به فظهر «إيذج»، نحو فأرسعوا الدولة، عالء مع املسري إىل وأُحوج سحج،
ولبقية السحج ألجل نفسه ويحقن نفسه يدبِّر كان ذلك ومع القولنج، علة يَتبع قد الذي
بها وخلطه به يَحتِقن ما جملة يف الكرفس بذر من دانقني باتخاذ يوًما فأمر القولنج،
من وطَرح بمعالجته، إليه هو يتقدَّم كان الذي األطباء بعض فقَصد الرياح، لكرس طلبًا
فازداد معه، أكن لم ألنني ً خطأ أم فعله أعمًدا أدري لسُت دراهم خمسة الكرفس بذر
بعض فقام الرصع، ألجل يطوس املثرود يتناول وكان البذر، ذلك حدَّة من به السحج
ماٍل يف خيانتهم ذلك سبب وكان فأكله، وناوله فيه، األفيون من كثريًا شيئًا وطرح غلمانه

أعمالهم. عاقبة ليأمنوا هالكه فتمنَّوا خزانته، من كثري
بحيث الضعف من وكان نفسه، بتدبري فاشتغل أصفهان، إىل هو كما الشيخ ونُقل
الدولة، عالء مجلس وحرض امليش عىل قدر حتى نفسه يُعالج يَزل فلم القيام، عىل يقدر ال
الربء، كل العلة من يربأ ولم امُلجامعة، أمر يف التخليط ويُكثر ظ، يتحفَّ ال ذلك مع لكنه

وقت. كل ويربأ يَنتكس فكان
أن إىل العلة، تلك الطريق يف فعاَودتْه الشيخ، معه فسار همدان الدولة عالء قصد ثم
نفسه ُمداواة فأهمل املرض، بدفع تَفي ال وأنها سقطت قد قوته أن وعلم همدان إىل وَصل
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املعالجة.»5 تنفع فال واآلن التدبري، عن عجز قد بدني يُدبِّر كان الذي «املدبِّر يقول: وأخذ
ربه. جوار إىل انتقل ثم أياًما هذا عىل وبقَي

وأربعمائة، وعرشين ثمان سنة يف موته وكان سنة، وخمسني ثالثًا عمره وكان
وثالثمائة.6 وسبعني خمس سنة يف ووالدته

الرئيس. الشيخ أحوال من عبيد أبو ذكره ما آخر هذا
وحكى همدان، من الِقبلة جانب من السور تحت قربه أن أصيبعة أبي ابن قال
إىل نُقل بل وقيل بأصفهان، تُويف أنه الكبري تاريخه يف األثري بن عيل الحسن أبو الدين عز

كونكنيد. باب موضع يف وُدفن أصفهان
زمانه: أهل بعض فيه قال له عرض الذي القولنج من سينا ابن مات وملا

ال��م��م��ات أخ��سَّ م��ات وب��ال��ح��ب��س7 ال��رج��ال يُ��ع��ادي س��ي��ن��ا اب��ن رأي��ُت
«ال��ن��ج��اة»8 ب م��وت��ه م��ن ي��ن��ُج ول��م «ال��ش��ف��ا» ب ن��ال��ه م��ا ي��ش��ِف ف��ل��م

وفلسفته علمه

األغنياء، لقصور مالزمته ويف العقلية، وقواه وذكائه قلبه نشاط يف الرئيس الشيخ كان
بأرسطو. منه بأرستيبس أشبه

نقيض طريف عىل — للمالذِّ وحبِّه وتفاُخره قلبه وبخفة بالقول اسرتساله يف — وهو
عقًال. وأرشف أخالًقا أنبل كان الذي رشد ابن مع

عرش الثاني القرن يف أوربا كليات يف متَّبًَعا سينا ابن طب جعلت التي هي دف والصُّ
الطب أرهاط من أسالفه أسماء كثيفة بسحابة سَرتت التي وهي عرش، السابع القرن إىل

عرفه، َمن عىل املظالم وردَّ الفقراء، عىل معه بما وتصدَّق وتاب، اغتسل «ثم هذا: بعد ِخلِّكان ابن قال 5

مات.» ثم ختمة، أيام ثالثة كلِّ يف يَختم وجعل مماليكه، وأعتق
شهر من الجمعة يوم وتُويف وثالثمائة، سبعني سنة صفر شهر يف كانت والدته أن ِخلِّكان ابن ويف 6

وأربعمائة. وعرشين ثماٍن سنة رمضان
أصابه. الذي القولنج من البطن انحباس 7

هللا رحمه يونس بن الدين كمال الشيخ وكان خلكان: ابن قال تأليفه. من كتابان و«النجاة»: «الشفاء» 8

البيتني. هذين يُنشد وكان السجن، يف ومات واعتَقله عليه سخط مخدومه إن يقول: تعاىل
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أعمال كانت وإن وغريهم، زهر بن امللك عبد مروان وأبي وعيل كالرازي العربية والفلسفة
مذهب اتبعوا أنهم لوال أسالفه، أعمال عن األصول حيث من تختلف ال الرئيس الشيخ

أرسطو. بطريقة املعدَّل أبقراط مذهب اتبع سينا وابن جالينوس
«الحاوي» كتابه يف الرازي طب عن فيختلف «القانون» كتابه يف سينا ابن طب أما
وبذلك املنطق، يف سينا ابن ق تعمُّ عن ناشئًا ذلك كان وربما وبسًطا، سعًة األكثر بطرقه

«الرئيس». لقب نال
من ومنهم الحكمة، خزانة عدَّه من فمنهم وأهميته، «القانون» قيمة يف اختلفوا وقد

زهر. ابن هؤالء ومن الفارغ، الورق منزلة إىل أنزله
اإلبهام من فيه وملا البرشية، األجسام خواص أنواع كثرة من فيه ملا القانون ويَعيبون
يَشمالن منها والثاني األول خمسة: أقسام إىل القانون ويَنقسم األمراض. عن الكشف يف
«الهجني»، الصحة وحفظ األمراض«باثولوجيا» وعلم «الفسيولوجيا» األعضاء وظائف علم
ويف وتركيبه. العالج وصف الخامس ويف امُلداواة، وسائط بحث يأتي والرابع الثالث ويف

الخاصة. وتجاربه سينا ابن مالحظات من يشء األخري هذا
عيلٍّ دون إنه ويقال األمراض، أعراض تعداد أمر يف زمالئه عن يَختلف ال والرئيس
األربعة األسباب الطب نظريات يف أدخل الذي هو سينا وابن الترشيح. ويف العميل الطب يف
بالتاريخ خاص علم ذا يكن لم أنه والظاهر أرسطو. أتباع من ائني املشَّ طريقة إىل املنسوبة

والنباتات. الطبيعي
وكانت و«مونبليه»، «لوفان» كليات يف متَّبًَعا يزال ال ١٦٥٠ عام «القانون» كان
بكثري، بالطب شهرته دون األوربيني بني الوسطى القرون يف بالفلسفة صاحبه شهرة
ودساتريه. معادالته من كثري يف سينا البن مدينة وخلفائه ماجنس» «ألربتس طريقة وإن
بطبيعة عالقتها حيث من تعاليمه من ناتٌج املنطق تاريخ من النافع اليشء وإن
إىل والغرب الرشق نبَّه الذي هو «بروفريي» كان وإن أنه عىل ووظيفتها، املجرَّدة األفكار

االقرتاب. تمام فيها الحقيقة من اقرتب من أول كانوا العرب فإن املسألة، هذه
لفالسفة نموذًجا يكون بأن جدير سينا ابن أن الشهرستاني فريى الفلسفة يف أما
الحقيقة عىل بها املقصود يكن لم وأهلها الفلسفة عىل الغزايل حامد أبي حملة وأن اإلسالم،
املسلمني. الفالسفة بني الرئيس الشيخ مكانة نعلم أن يُمكننا هذا وِمن سينا. ابن غري

ائني املشَّ بآراء وممزوج أرسطو، عن األغلب عىل مأخوذ الفلسفة يف سينا ابن مذهب إن
الهوتية. الفلسفة هذه تكون وتكاد وأصولهم،
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— كلها املوجودات أن حادثًا: العاَلم كون برضورة رأيه تأييد يف يقول أنه ذلك مثال
وبتعبرٍي األول. امُلبدع بفعل الوجود واجبة وتكون بالطبع، الوجود ُممكنة — هللا سوى ما

الوجود. واجب يكون قد الوجود ُممكن أن آخر
لإلنسان أن يرى فهو سينا؛ ابن تعاليم من ا مهمٍّ جزءًا «العلم» نظرية وتَستغرق
بمساعدة العميل كالعقل ويعمل الجسم، نحو أحدهما يتجه وجَهني: ذات عقليًة نفًسا
عليها، والحصول العقلية الصور لقبول معرَّض اآلخر والوجه العليا؛ الظاهرة الهيئة
الكائنات صور عنه تصدر معقوًال عاَلًما العقلية النفس تكون أن ذلك من والغرض

العقيل. ونظامها
العقل يُساعده الذي العقل عىل للحصول صالحة قابلية ذو أنه إال اإلنسان يف وليس
التي املوانع يُزيل بأن التأثري لذلك ويعدَّها نفسه ل يؤهِّ أن اإلنسان استطاعة ويف العامل،

البدن. وهو الستيعابه، الصالح بالظَّرف العقل اتصال دون تحول
ال وهو سينا، ابن إحصاء يف أربعة فهي العقل، تحصيل يف العمل هذا درجات أما
درجة هي األوىل فالدرجة اليونان؛ من ين املفرسِّ بأقوال يأخذ بل أرسطو، هذا يف يتبع
الكتابة تعلُّم يُبارش لم الذي الطفل كحالة بالفعل، ال بالقوة وتكون الهيوالني»، «العقل
الذي الطفل كحالة باملَلكة»، «العقل درجة الثانية والدرجة بالقوة. لها االستعداد وفيه
الذي العقل وهذا الكامل، اإلمكان إىل املؤدية النمو سبيل بها وسَلك الكتابة مبادئ تعلَّم
صار قد بعُد يكن لم وإن األمل، ويبعث الظن يفيد الطريق نصف التدريب من بَلغ
«العقل درجة هي الدرجة فتلك الكمال، حدِّ إىل الكتابة قوة وصلت ما وإذا حقيقيٍّا. علًما
ومَلكًة للشخص دائًما عمًال الكتابة صارت وإذا والربهان. العلم سبيل السالك العامل»

التام». «العقل حالة فهذه يريد حينما إليها يرجع باقية
االستنارة، قابلية فيه الذي الجسم إىل النور بتدرج أشبه بمجموعه العمل هذا إنَّ
— ومالئكته باهلل لالتصال الديني: وبالتعبري — العامل العقل إىل ل للتوصُّ فإن ذلك ومع
واالستعداد القابلية هذه قوة تكون وقد واالستعداد، القابلية حيث من متعدِّدة درجات
إىل ارتقائها يف الطاقة مبلغ تتجاَوز بحيث (الحب) القرب إىل امليل يف الشدة من درجة عىل
أصل وهي النبوة تفرس أن الفلسفة حاولت الطريقة وبهذه قدسية، بقوة الحقيقة مرأى
فقط، اإلنسان عىل عندهم مقتًرصا يكن لم العامل العقل تأثري أن عىل اإلسالم أصول من

العالم. هذا لُصور أيًضا العام املنشأ هو بل
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مبحث يف وخصوًصا عقليٍّا، لباًسا الدين عقائد يُلبس أن كثرية مواضع يف سينا ابن اجتهد
األزلية. القدرة باب ويف والخوارق النُّبوات

أن ويبني أفالطون، أقوال بني َوردت بمناقشات النفس أزلية يف أقواله يُعزِّز وهو
وما األدبية، والهيمنة العقيل السلطان ذي باإلله اإليمان ملقدمات نتيجٌة الرسل إرسال
يف اإلنسان ألنَّ ذلك اإللهية؛ الرسالة قدسية عىل برهانًا إال الظاهرة املعجزات هذه كانت
عىل قادرة قوة إىل ثم األشياء، حقيقة يف صحيح نظر ذا يكون أن إىل يشء كل قبل حاجة
ببقائه. واحتفاًظا البرشي املجتمع سعادة عىل حرًصا وذلك الناصعة، الحقائق استخراج
يقوم أن كذلك الرضوري فمن وأهداب، جفون للعيون توجد أن الرضوري من كان ولو
ونظامات، رشائع إىل ويُرشدهم هللا، إال إله ال أنه عىل لهم ويُربهن يعظهم نبيٌّ الناس يف

اآلخرة. الدار يف بالجزاء بهم ويُرغِّ الخري، لعمل ويدعوهم
صاحب برهان هي واملعجزات لسعادتهم، البرش عىل يَهبطان إنما والوحي اإللهام
لها فإنَّ الجسم أعضاء عىل تأثريًا العادية الحاالت يف للنفس أن وكما وْحيه، عىل الوحي
النفس تلك هيوالنية، ليست التي النفس منزلة تبلغ أن معها تستطيع سامية حاالت أيًضا
عاديٍّ غري اتصاًال اآلخر بالعالم هذا اتِّصالها وإن مقاَوم، الغري العالم اخرتاق عىل القوية
الغامضة األشياء من كثري يُصبح وبذلك العادي. العقل يدركها ال التي املعجزات من هو
وهي املجهوالت عىل ينصب نور من شعاًعا هناك كأنَّ حتى النفس، تلك لصاحب مرئيٍّا
فتظهر امُلكاَشفات تلك نحو تصوره ينصب وقد حقيقتها، لها فيكشف الظالم، حالك يف
امُلشاِهد، يُدركه الذي املالكي الجمال هو وذلك واألصوات، الصور شكل يف الدنيا للروح

سمعه. إىل السماوي الصوت ينقله الذي املطرب والكالم
أنواع بني ق يوفَّ أن — الفالسفة أسالفه أراد كما — سينا ابن أراد الكيفية هذه عىل
كان التي املبادئ بسقوط تسقط ُحججه ولكن الدينية. ُمعتَقداته وبني العقلية الفلسفة
مقاصد عىل الغزايل حامد أبي هجمات من بجالءٍ للباحث سقوطها ويظهر عليها، يبني

ونتائجها. نظرياته

مصنفاته

مه وتمَّ وبالرَّي، بجرجان بعضه صنَّف مجلدة، عرشة أربع الطب): (يف القانون •
بهمدان.

القانون. عىل الحوايش •
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الحسني أبي السعيد الرشيف إىل به وكتب بهمدان، صنَّفه مجلدة، القلبية: األدوية •
الحسيني. الحسني بن عيل

ا. تامٍّ يوجد وال «فردجان»، بقلعة محبوس وهو صنفه مجلَّدة، القولنج: •
الطب. يف حنني: مسائل تعاليق •

طبية. ومعالجات قوانني •
طبية. عدة مسائل •

الطبيب. رسالة تعرُّض يف مقالة •

(بالفارسية). النبض يف مخترص •
السكنجبني. •

الهندبا. •
محمد بن أحمد الحسن ألبي صنَّفه مقاالت، سبع التدبري: خطأ ألنواع التدارك •

السهيل.
مجلدة. املوجز: •

النجاة. أول يف الذي وهو املنطق): (يف الصغري املوجز •
الشريازي. محمد ألبي جرجان يف صنَّفه مجلدة، األوسط: املخترص •

الكبري. املوجز •
محمد بن سهل الحسن أبي للرئيس نظمها املنطق): (يف املزدوجة القصيدة •

الرتجمة. هذه بعد أثبتناها التي وهي «كركانج»، يف السهيل،
عمرو. علم غري زيد علم أن يف رسالة •

بالشعر. املنطق •
مقالة. املنطق: علم إىل اإلشارة •
املنطق). (يف الخزائن مفاتيح •
مقالة. الجدلية: املواضع ب تعقُّ •

«قاطيغورياس». غرض •
إىل املضموم هو الكتاب هذا أن أصيبعة أبي ابن يظنُّ أوقليدس: مخترص •

«النجاة».
مقالة. األرثماطيقي: •

لها. كمية ال واملماس املحيط من التي الزاوية أن يف مخترص •

21



املنطق يف املزدوجة والقصيدة املرشقيني منطق

املسيحي. سهل ألبي جرجان يف صنَّفها رسالة الزاوية: •
مجلدة. الجهة: ذوات بيان •
مقالة. الجهة: ذوات عكوس •

الحدود. •
مقالة. الجسم: حدُّ •
مقالة. الالنهاية: •
والالنهاية. النهاية •

ذاتية. غري الجسم أبعاد أن يف رسالة •
الشريازي. محمد ألبي جرجان يف صنَّفه مجلدة، الكلية: األرصاد •

الرصدية. اآللة •
مقالة. الطبيعي: العلم مع ومطابقته الرصد كيفية •

الدولة. لعالء رصده عند أصفهان يف صنفها رصدية: آلة يف مقالة •
مقالة. السماوية: األجرام •

السهييل. محمد بن أحمد الحسني ألبي صنفه السماء: وسط يف األرض قيام •
مقالة. األرض: وبقاع املمالك •

مقالة. الوسط: يف وكونها السماء من األرض هيئة •
مقالة. االستواء: خط خواص •

النجاة. يف املوضوع غري املوسيقى: صناعة إىل املدخل •
مقالة. النجوم: أحكام إبطال •

الرؤيا. تأويل •
مرموزة. الطري: رسالة •

والطري. الشبكة •
السهيل. محمد بن سهل الحسني أبي الشيخ إىل رسالة الكيمياء: •

وطبيعيات. النفس يف فصول •
الشريازي. محمد ألبي جرجان يف صنفه مجلدة، النفس): (يف واملعاد املبدأ •

السابقة. الرسالة ولعلَّها بالفصول، تُعرف النفس: يف مقالة •
«اإلنصاف». من إنه يقال ألرسطو: النفس كتاب رشح •
النيسابوري. عيل أبي مع له جرت النفس: يف مناظرات •
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وأسبابه. الحزن •
الفقيه. هللا عبد ألبي ألَّفها رسالة العشق: •

وإدراكاتها. اإلنسانية القوى •
اليمامي. سعيد أبي إىل رسالة الطبيعية: القوى •

مقالة. األخالق: •
إال يوجد ولم الربقي، بكر أبي للفقيه صنفه مجلدتان، األخالق): (يف واإلثم الرب •

عنده.
أحواله. بها يَصف وغريه، الزهد يف وأشعار: قصائد عرش •

العظمة. يف القصائد: •
وأسجاع. وتمجيدات خطب •

الزهد. يف الصويف الخري أبي بن سعيد أبي إىل رسالة •
لنفسه. به هللا عاَهد عهد: •

املمالك. وخراج وأرزاقهم والعساكر واملماليك الجند تدبري •
الحسن ألبي عمره من والعرشين الحادية يف وهو صنفه مجلدة، املجموع: •

العروضية. الحكمة ويُسمى الرياضيات، غري من العرويض
ضاع واملغربيني. املرشقيني بني فيه وأنصف أرسطو، كتاب فيه رشح اإلنصاف: •

مجلدة. عرشين يف وكان مسعود، السلطان نهب يف
طبيعياته وصنَّف فيه، األربعة العلوم جميع جمع مجلدة، عرشة ثمان الشفاء: •

همدان. يف يوًما عرشين يف وإلهياته
الشفاء. رشح اللواحق: •

عالء خدمة يف وهو سابورخواست، طريق يف صنفه مجلدات، ثالث النجاة: •
الدولة.

مجلدة. اإلشارات: •
قريب يف الربقي بكر أبي للفقيه عمره أول يف ببلده صنَّفه واملحصول: الحاصل •

األصل. نسخة إال يوجد ولم مجلدة، عرشين من
الثالثة. العلوم يجمع الِحكمة: عيون •

الحكمة. أقسام •
مقالة. والعلوم: الحكمة تقاسيم •

عيل. ألخيه «فردجان» قلعة يف محبوس وهو صنَّفه مجلدة، الحكمة): (يف الهداية •
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ا. تامٍّ يوجد ال املرشقية: الحكمة •
مجلدة. املرشقية: الحكمة بعض •

كاكويه. بن الدولة لعالء أصفهان يف صنفه مجلدة، يف فاريس العالئي: •
الدولة. مجد للملك الرَّي يف صنفه مجلَّدة، املعاد: •

إليها. وهربه خالصه عند أصفهان طريق يف صنَّفه والقدر: القضاء •
مجلدة. املباحث: •

«فردجان». قلعة يف محبوس وهو صنفه الفعال، العقل عن رمًزا يقظان: بن حي •
والعرض. الجوهر •

وعرًضا. جوهًرا واحٌد يشءٌ يكون أن يجوز ال أنه يف رسالة •
به. يضنُّ وكان وأجوده، الحكمة يف صنَّف ما آخر هو والتنبيهات: اإلشارات •

الحق. علم إىل يوصل ما •
فاريس. العلم): (أصل مايه دانش •
اإللهيات. يف التوحيدية: الخطب •

الغر». «الُحجج ب تُعرف مقالة السعادة: تحصيل •
زيال. بن منصور أبو تلميذه عنه علقها تعاليق: •

عبيد. بن محمد بكر أبي لألمري صنَّفها املعاد، يف األُضحوية: الرسالة •
اإللهيات. يف ُمرتفع كالم العرشية: الحكمة •

مسائل. لعدة جواب •
األول. إثبات يف إلهية: فصول •

العلم. فنون يف الفضالء بعض وبني بينه جرت مسائل •
له. وجوابات مجلسه يف الهمداني الطبيب الفرج أبو استفادها تعليقات •

مسألة. عرشة أربع العامري: الحسن أبو عنها سأله سؤاالت أجوبة •
العرص. أهل بعض عنها سأله مسألة: عرشون •

كثرية. مسائل جواب •
البريوني. الريحان ألبي مسألة عرشة ست جواب •
البريوني. الريحان أبا عنها أجاب مسائل: عرش •

له. وجوابه املرزبان بن بهمنيار الحسن أبي تلميذه سؤال املباحثات: •
مشوب. أمر يف السهييل محمد بن سهل بن الحسني هللا عبد أبي إىل مقالة •

24



سينا ابن عيل أبو الرئيس الشيخ

يدَّعي همداني رجل وبني بينه اإلنصاف فيها يسألهم بغداد علماء إىل رسالة •
الحكمة.

الحكمة. يدَّعي الذي الهمداني وبني بينه اإلنصاف يسأله صديق إىل رسالة •
الطبيب. بن الفرج أبي الشيخ مقالة عىل الرد •

مسائل. التذاكري: •
الخطب. من إليه نُسب فيما االعتذار يتضمن جواب •

وهزليات. ومكاتبات ومخاطبات والعربية بالفارسية رسائل •
وسلطانية. إخوانية رسائل •

الكالم. خطب •

شعره

أزاهري الغضة ألفاظه وتتخلل الحكمة، تمازجه الشعر من صالحة جملة الشيخ عن أُثرت
القصيدة هذه العربية قراء ألسنة عىل انتشاًرا وأكثره مقصًدا شعره وأبعد امُلنري. الخيال

النفس: يف اآلتية

وت��م��نُّ��ِع ت��ع��زُّز ذات 9 ورق��اءُ األرف��ِع ال��م��ح��لِّ م��ن إل��ي��َك ه��ب��ط��ت
تَ��ت��ب��رق��ِع ول��م س��ف��رت ال��ت��ي وه��ي ع��ارف ُم��ق��ل��ة ك��لِّ ع��ن م��ح��ج��وب��ة
��ِع ت��ف��جُّ ذاُت وْه��ي ف��راق��ك ك��ره��ْت ورب��م��ا إل��ي��َك ك��رٍه ع��ل��ى وص��ل��ت
ال��ب��ل��َق��ِع ال��خ��راِب م��ج��اورة أَِل��ف��ت واص��َل��ْت ف��ل��م��ا أَِن��س��ت وم��ا أَِن��ف��ت
تَ��ق��ن��ع ل��م ب��ف��راق��ه��ا وم��ن��ازًال ب��ال��ح��م��ى ع��ه��وًدا ن��س��يَ��ْت وأظ��ن��ه��ا
األج��رِع ب��ذات م��رك��زه��ا م��ي��م ف��ي10 ه��ب��وط��ه��ا ب��ه��اءِ ات��ص��ل��ت إذا ح��ت��ى
��ِع ال��خ��ضَّ وال��ط��ل��وِل ال��م��ع��ال��م ب��ي��ن ف��أص��ب��َح��ت ال��ث��ق��ي��ل ث��اء ب��ه��ا َع��ل��ق��ت
ت��ق��ط��ِع ول��م��ا ت��ه��م��ي ب��َم��دام��ع ب��ال��ح��م��ى دي��اًرا ذَك��رت إذا ت��ب��ك��ي

الحمامة. 9
من. نسخة: 10
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األربَ��ِع ال��ري��اح ب��ت��ك��رار درس��ت ال��ت��ي ال��دَِّم��ن ع��ل��ى س��اج��ع��ة وت��ظ��ل
ال��ُم��رب��ِع ال��ف��س��ي��ح األوج ع��ن ق��ف��ص وص��دَّه��ا ال��ك��ث��ي��ف ال��ش��رُك ع��اق��ه��ا إذ
األوس��ع ال��َف��ض��اء إل��ى ال��رح��ي��ُل ودن��ا ال��ِح��م��ى إل��ى ال��م��س��ي��ر َق��ُرب إذا ح��ت��ى
��ع ال��ه��جَّ ب��ال��ع��ي��ون يُ��دَرك ل��ي��س م��ا ف��أب��ص��رت ال��غ��ط��اءُ ُك��ش��ف وق��د س��ج��َع��ت
م��ش��يَّ��ِع غ��ي��ر ال��تُّ��رب ح��ل��ي��ف ع��ن��ه��ا م��خ��لَّ��ف ل��ك��ل ُم��ف��ارق��ة وغ��دْت
يُ��رَف��ِع ل��م َم��ن ك��ل يَ��رف��ع وال��ع��ل��م ش��اه��ق ذروة ف��وق تُ��غ��رد وب��دت
األوَض��ِع؟ ال��ح��ض��ي��ِض ق��ع��ر إل��ى س��اٍم ش��ام��خ م��ن أُه��ِب��ط��ت ش��يء ف��ألي
األرَوِع ال��ل��ب��ي��ب ال��َف��ِط��ن ع��ن ُط��وي��ت ل��ح��ك��م��ة اإلل��ه أرس��ل��ه��ا ك��ان إن
ت��س��َم��ِع ل��م ب��م��ا س��ام��ع��ة ل��ت��ك��ون الزب ض��رب��َة ك��ان إن ف��ه��ب��وط��ه��ا
يُ��رَق��ِع ل��م ف��خ��رق��ه��ا ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي خ��ف��ي��ة ب��ك��ل ع��ال��م��ًة وت��ع��وُد
ال��م��ط��ل��ِع ب��غ��ي��ر غ��رب��ت ل��ق��د ح��ت��ى ط��ري��ق��ه��ا ال��زم��ان ق��َط��ع ال��ت��ي وه��ي
ي��ل��َم��ِع ل��م ف��ك��أن��ه ان��ط��وى ث��م ب��ال��ِح��م��ى ت��ألَّ��ق ب��رق ف��ك��أن��ه��ا

والزهد: والحكمة الشيب يف وقال

ال��ش��ب��اب؟ ل��ي��ِل ع��ن أص��ب��ْح��َت وق��د ال��ت��ص��اب��ي ل��ي��ل ع��ن أص��ب��ح��ت أم��ا
ال��ت��ص��اب��ي؟ ف��ك��م ل��ي��لُ��ه وع��س��ع��س ش��ي��ب ص��ب��َح ع��ذارك ف��ي ��ُس ت��ن��فَّ
ب��ال��ش��ه��اِب م��ش��ي��ب��ك م��ن ��م ف��ُرجِّ م��ري��ًدا ش��ي��ط��انً��ا ك��ان ش��ب��اب��ك
ب��ال��غ��راب11 ف��أل��م��أ ف��ودي ع��ل��ى خ��وَّى ال��ده��ر بُ��زاة م��ن وأش��ه��ب

∗∗∗
رب��اب م��غ��ن��ى ب��ه��ا ع��ه��دي ل��ه��م دار ورس��م ال��ش��ب��اب رس��م ع��ف��ا
ال��س��ح��اب َق��ْط��ر م��ن اخ��ض��رَّ وذاك دم��ع��ي ق��ط��رات م��ن اب��ي��ضَّ ف��ذاك
ل��ل��رَّواب��ي نَ��ش��وٌر وذل��ك��ُم ن��ع��يً��ا ال��ن��ف��س إل��ي��ك ي��ن��ع��ي ف��ذا
… ل��ل��خ��راب وتَ��ب��ن��ي م��غ��ال��ط��ًة الن��ص��داع ت��رأُب دن��ي��اك ك��ذا

غراب وطار باليشء. ذهب أملأ: الرأس. ناحية الفود: مال. خوى: معروف. طائر وهو بازي، جمع بزاة: 11
شعري. بسواد وذهب رأيس ناحية عىل مال الدهر بزاة من أشهب بازيٍّا إن يقول: شاب. أي الرجل:
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∗∗∗
اض��ط��راِب ع��ن ت��ع��وق ب��أش��راك ع��ن��ه��ا ال��ن��ف��س ُم��ش��م��ئ��ز ويَ��ع��ل��ق
إه��اب��ي ك��ان��ت وإن ال��دن��ي��ا ع��ن ان��س��الخ��ي ل��ع��ج��ل��ُت ف��ل��واله��ا
… ب��ي أغ��ري��ت��ه��ا ع��ف��تُ��ه��ا ف��ل��م��ا ع��ن��ه��ا ف��س��ل��وُت ع��ق��وق��ه��ا ع��رف��ُت
ع��ت��اب��ي ع��ن ويَ��س��ف��ل ص��ب��ري س��وى أذاه يَ��ع��ل��و ب��ع��ال��م ب��ل��ي��ُت

∗∗∗
ال��ص��واب! س��وى ال��ص��واب ك��ان وك��م ق��وم خ��الط ل��ل��ص��واب وس��ي��ل
ح��ج��اب ف��ي ع��ن��ه��م ال��ع��ل��ي��اء م��ن م��ك��ان ف��ي ون��ف��س��ي أخ��ال��ط��ه��م
ت��راب ع��ن أن��اث اغ��ب��رَّت م��ت��ى خ��الط يُ��ل��ط��خ��ه ب��م��ن ول��س��ُت
ل��ب��اب ع��ن واش��م��أزَّت خ��ي��اًال ن��ال��ت األب��ص��ار ��ت م��ال��حَّ إذا

العمر: فلسفة يف وقال

ت��تَّ��ه��ُم ك��اآلث��ار ع��ي��ن��ك ف��ص��ار وال��ِق��َدُم األح��داث ن��كَّ��رَك رب��ع ي��ا
ال��َه��ِدُم ال��دارس ص��ب��ري ون��أيُ��ك ع��ن��دي ل��ه��ُم ال��ذي ال��س��ر رس��ُم��ك ك��أن��م��ا
ج��ث��ُم12 ج��ون��ي��ة ق��ًط��ا ال��ري��اض ب��ي��ن ب��اق��ي��ة األُث��ف��يِّ س��ف��ع��ة ك��أن��م��ا
أَم��ُم ه��م إذ ق��ض��وه��ا م��ا ح��اج��ة ع��ن ُم��ظ��ل��م��ة ال��ق��ل��ب ف��ي ب��ق��يَ��ْت ح��س��رة أو
م��ب��ت��س��م؟ ب��ال��ب��رق ُم��زدف��ر ب��ال��رع��د ه��م��ع دم��ع��ه س��ح��اب ب��ك��اه أال
دم؟ ك��ل��ه��نَّ ال��ه��وام��ي ال��دم��وع م��ن ِديَ��م ج��وده��ا س��ح��اب تَ��ُج��ده��ا ل��م ِل��َم
س��َق��ُم ح��ب��ه��م ف��ي ص��ح��ة ح��بِّ��ه��م ف��ي أب��ًدا ب��ه َم��ن أج��اب��ت ال��ط��ل��ول ل��ي��ت
ال��َك��ِل��ُم تُ��ف��ه��م ال م��ا ال��ح��ال تُ��ف��ه��م ق��د ن��اط��ق��ٌة ال��ح��ال ب��ل��س��ان ع��لَّ��ه��ا أو
ثَ��ِل��ُم؟ اس��ت��دل��ق��ت��ه ال��ذي ح��دِّي ب��أن ن��اط��ق��ة تُ��ن��ب��ي��ك ش��ي��ب��ت��ي ت��رى أم��ا
تَ��ن��ص��رُم واألي��ام ي��غ��ت��رُّ وال��م��رء واع��دة واآلم��ال ي��وع��د ال��ش��ي��ب

طري كأنها الرياض بني القدر آثار فأجد عنه، نأوا أن بعد ربعهم رسم إىل بَعدهم أنظر إنِّي يقول: 12

باألرض. متلبدة السود القطا
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ِح��َك��ُم؟ ك��ل��ه ق��وًال ال��ده��ر وأس��م��ع س��اق��ط��ة األف��ع��ال ِح��َك��م أرى ل��ي م��ا
ال��ك��َرُم؟ اس��تُ��ن��ق��ص ل��م��ا ال��ن��ق��ص أُك��رم ق��د ب��ه يُ��س��ت��ه��ان ف��ض��ًال ال��ف��ض��ل أرى ل��ي م��ا
أَرُم ب��ه��ا م��ا داًرا ف��أل��ف��ي��ُت ع��ي��ن��ي وزخ��رف��ه��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ج��وَّل��ت
وال��طُّ��َع��ُم! األرزاء ل��ه وم��ن��ه��ا ف��ي��ه��ا م��ن��ش��ؤه ف��ال��دود دوَّدت ك��ج��ي��ف��ة
ق��َل��ُم أم��ث��ال��ه��م ع��ل��ى يَ��ج��ري ف��ل��ي��س ف��ج��روا وإن ب��رُّوا إن ع��ن��دي س��ي��ان
ِع��َص��ُم ل��ه م��ا ول��ك��ن ي��ج��دي ف��ال��ج��د ج��دُّه��م ج��دَّ إن ت��ح��س��دنَّ��ه��ُم ال
ال��نَّ��َع��ُم ع��ي��ش��ه��ا ف��ي ن��ع��م��ت ورب��م��ا نَ��َع��م س��وى ع��ي��ًش��ا ن��ع��م��وا وإن ل��ي��س��وا
ع��دم��وا ال��ذي م��ث��ل وج��دوا ال��ذي ل��ي��س نُ��ًه��ى ال��ع��ادم��ون ِغ��نً��ى ال��واج��دون
ل��ه��ُم وال ع��ن��ه��م غ��نً��ى ف��ل��ي��س ك��رًه��ا ب��ه��م ُخ��ل��ط��ت ق��د وأي��ًض��ا ف��ي��ه��م ُخ��لِّ��ق��ت
أج��ُم! ج��ن��س��ه م��ن ل��ه ل��ي��ثً��ا رأي��َت أَج��ٍم ف��ي ك��ال��ل��ي��ث ب��ي��ن��ه��م أُس��ك��ن��ُت
ص��م��ُم أذن��ه ف��ي ك��َم��ٌه ع��ي��ن��ه ف��ي ب��ه بُ��ل��ي��ُت َم��ن ع��ن��ي ب��ان وإن إنِّ��ي
وال��ع��ظ��ُم ال��ج��ل ل��ي��س ف��يَّ م��ا أق��لُّ يُ��م��يِّ��زن��ي ال��دن��ي��ا ب��ن��ي م��ن م��م��يَّ��ز
األَُم��ُم؟ تَ��ح��ك��ي��ن��َي م��ك��رم��ة ب��أي أح��د؟ ب��ي ي��ن��ق��اس م��أثُ��رة ب��أي
زب��ُم؟14 َع��رض��ه ح��شٍّ ش��غ��ب��ر م��ث��ل أم ب��ي ي��ل��ح��ق ش��وك��اء13 ُع��ن��ج��ه��ة أم��ث��ل
م��ت��ه��ُم ال��م��ل��ك م��س��اع ج��ود وذاك ق��َع��دت م��ا ب��ع��د ول��ك��ن ع��ج��وز ف��ذا
ال��ح��ذُم ال��ص��ارم ��ي ك��فِّ ي��خ��دم ك��ذاك تَ��خ��دم��ن��ي األق��الم ك��ان��ت وإن إنِّ��ي
ال��ب��ه��ُم ت��ي��اره ع��ن ت��ن��اَك��ر إذا ف��أك��ش��ف��ه م��رت��اًح��ا ال��رَّوع أش��ه��د ق��د
ُم��غ��ت��ل��م وال��ب��أس ُم��رت��ك��م وال��دم ُم��ن��ت��ظ��م وال��ط��ع��ن م��ح��ت��دم ال��ض��رب
ق��ت��ُم س��ف��ك��ه��م م��ن ف��س��ط��اط��ه واإلف��ك ق��ت��ٌر نَ��ق��ع��ه��م م��ن ي��اف��وُخ��ه وال��ح��ق
تَ��خ��ت��ص��م! واألب��ط��ال ي��ح��ك��م وال��م��وت ِع��ثْ��يَ��ره ت��ح��ت ح��م��ٌر وال��س��م��ر وال��ب��ي��ُض
ُغ��رُم ل��ه��م ِم��نَّ��ا غ��نْ��ٌم ل��ن��ا م��ن��ه��م وح��رب��ه��ُم ح��رب��ي ف��ي ال��َق��س��م وأع��َدُل
ف��ُم وال��زم��اُن ق��دي��ًم��ا ال��ل��س��ان أن��ا ب��ه��ا ال��خ��ب��ي��ر ف��اس��أل��ن��ي ال��ب��الغ��ة أم��ا
ال��َع��َل��ُم ال��َم��ع��ل��م ذاك أن��ا أله��ل��ه ع��ل��ًم��ا َم��ع��ل��ًم��ا غ��ي��ري ال��ع��ل��م يَ��ع��ل��م ال
وال��ع��ل��ُم ال��ب��ن��د ب��ش��رح��ي ج��اله��ا ح��ت��ى ع��اط��ل��ة ال��ح��ق ع��ل��وم ق��ن��اة ك��ان��ت

امللمس. خشنة شوكاء: والِكرب. الجفاء الُعنجهية: 13
متفرق. زبم: النخل. ُمجتِمع الحش: آوى. ابن الشغرب: 14
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تَ��ل��ت��ح��ُم ب��ال��ق��ض��ب وأج��س��اده��م ف��ي��ه��م ن��ق��ذف��ه ب��ال��رع��ب أرواح��ه��م نُ��ب��ي��د
ال��ه��يَ��ُم ل��ه��ا ب��ي وأس��ف��ُت ع��زائ��م��ي ع��ل��ى ال��ل��ق��اَح ال��ده��ر ذا إن��ال��ة م��ات��ت
ال��ح��َش��ُم تُ��ل��زم أن ب��ل أس��َك��َت ال��خ��وف م��ا ب��ه بُ��ْح��ُت ش��ئ��ُت ل��و ال��ذي ك��ان ش��ئ��ُت ل��و
أع��ت��زُم ك��ن��ت ع��زي��م��ي رح��ل ل��ح��طَّ م��ت��س��ًع��ا ال��ش��م��س ط��الع وج��دُت ول��و
ال��ع��َم��ُم ن��ح��وه��ا س��ب��ي��ل��ي ي��ع��مَّ ول��م ال��ح��ش��م دون��ه��ا ع��زم��ات��ي ب��َك��ْت ول��و
وال��ح��ك��ُم ال��خ��ي��ل ع��رض ت��ب��اع��ل وق��د ل��ه ل��ل��ُغ��م��ود ظ��ل��ًف��ا ال��ب��ي��ض وك��ان��ت
ال��ل��ج��ُم م��ي��الده��ا ف��ي ل��ل��خ��ي��ل وأن ش��ع��ر س��وى ت��ح��ج��ي��ل ل��ي��س أن وظ��نَّ
غ��ن��م ب��ه م��رع��ى ع��ن تَ��ن��ف��ر ف��األس��د م��ع��دل��ة األرض ص��ف��ح��ات ��يَ��ت وُغ��شِّ
… س��دُم ص��اغ��ر إل��ي��ه��ا ص��اٍغ ف��ك��لُّ ب��ه��ا ال��ش��ق��اء ح��فَّ ب��ق��ع��ة ل��ك��نَّ��ه��ا

الحياة: طريق يف وقال

غ��طِّ��ه أو واخ��ض��بْ��ه ف��ق��رِّض��ه َوخ��ِط��ه م��ن ب��دَّ ال ال��ش��ي��ب ه��و
ش��طِّ��ه ف��ي ال��ب��ح��ر م��ن ج��زع��َت َوب��ل��ه؟ م��ن ال��ط��لُّ أأق��ل��ق��َك
ح��طِّ��ه م��ن ب��دَّ ف��ال َوري��ًق��ا ال��ش��ب��اب غ��ص��ُن س��رََّك م��ن��ك وك��م
وس��ط��ه! ف��ي غ��ي��رك ان��ب��تَّ ك��م س��ل��ْك��َت ل��ط��ري��ق ت��ج��زَع��ْن ف��ال
ق��س��ط��ه س��وى ك��لٌّ ال��رزق م��ن يُ��ن��ال أن ف��م��ا ت��ج��ش��َع��نَّ وال
ف��رِط��ه م��ن ال��ح��رص ف��ف��وَّت��ه��ا ن��ف��س��ه��ا ب��ذَل��ْت ح��اج��ة وك��م
ق��ح��ِط��ه ع��ل��ى ال��زم��ان ف��ي نَ��ش��ا ع��ق��ل��ه م��ن ال��م��رء أخ��ص��ب إذا
َش��رط��ه م��ن ال��ن��دام��ة ف��إنَّ ع��زِم��ه ف��ي ال��ح��زم ع��اج��ل وَم��ن
م��ش��ِط��ه م��ن ��ع��ر ال��شَّ يُ��م��َرط ك��م��ا غ��ي��ل��ة دون��ه��ا م��ل��ق وك��م
ب��س��ِط��ه ع��ل��ى ف��اع��ج��ل ال��ع��ذر ع��ل��ى زلَّ��ة أخ��و أح��ال م��ا إذا
خ��ل��ِط��ه إل��ى ت��ع��ج��ل��نَّ ف��ال ت��م��ي��ي��زه ال��ن��ف��س يُ��ت��ع��ب وم��ا
خ��ب��ِط��ه ف��ي ��ف ت��ع��سَّ م��ا إذا ال��ش��ب��اب وال��َح ال��ش��ي��ب أخ��ا ��ر ووقِّ
خ��طِّ��ه ع��ل��ى ق��دي��ًم��ا ك��ت��ب��َت ف��َك��ْم واق��ص��د ال��ع��ذل ف��ي ت��ب��ِغ وال
خ��رط��ه ل��دى ال��َق��ت��اد ع��ن��اد ش��ي��ب��ة ذو ال��نُّ��ص��ح ع��انَ��َد وك��م
ن��ش��ِط��ه ع��ن ال��ب��ك��ر أن��ش��ط ك��م��ا م��ط��م��ع إل��ى س��ري��ًع��ا ت��راه
أُع��ِط��ِه ف��ل��م ح��ل��م��ي ل��يَ��غ��ص��ب ح��اش��م م��ل��ل ذو رام وك��م
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ل��ق��ِط��ه م��ن ال��ده��ر ي��أن��ف ف��م��ا ل��َق��ى أس��ق��ط��ت��ه ح��س��د وذي
ح��طِّ��ه ع��ن ال��ن��ج��م ارت��َف��ع ق��د رت��ب��ت��ي ع��ن ح��طِّ��َي يُ��ح��اول
س��خ��ط��ه م��ن ال��ده��ر يَ��ض��ح��ك وك��م س��اخ��ًط��ا ده��ره ع��ل��ى ي��ظ��لُّ

والكرم: والحياة الحب يف وقال

ال��م��ح��ي��ال ال��رَّب��ع ب��دم��ع��ن��ا نُ��غ��ي��ث ق��ل��ي��ًال م��ع��اه��ده��م ن��ج��زي ق��ف��ا
ط��ل��وال وال رس��وم ال ف��أم��س��ى ت��راه ك��م��ا ال��ع��ف��اة ت��خ��وَّن��ه
ط��وي��ًال زم��نً��ا بَ��ع��ده��م نُ��ق��اس��ي ق��ص��ي��ًرا زم��نً��ا ب��ه��ا ِع��ش��ن��ا ل��ق��د
م��س��ت��ح��ي��ًال م��س��ت��ح��ي��ٍل م��ن يَ��ُرْم ب��ح��ال ال��دن��ي��ا يَ��س��ت��ث��ب��ت وَم��ن
م��س��ت��ق��ي��ًال ع��ن��ه��ا ال��ح��رص ��ى ت��ن��حَّ اع��ت��ب��اًرا ال��دن��ي��ا اس��ت��ع��َرض م��ا إذا

∗∗∗
ج��م��ي��ًال ه��ج��ًرا ��ل��ي ت��ج��مُّ ه��ج��رُت أن��ي ال��ُع��ذال ب��لِّ��غ خ��ل��ي��ل��ي
ن��زوال ف��أع��ق��بْ��ن��ا ع��زم ع��ل��ى أح��ل��ن��ا م��ا أن��اس م��ن وأن��ي
ال��ع��ذوال ن��ع��ص��ي رأي��ت��ن��ا ه��َم��ي��ن م��ا إذا وأي��دي��ن��ا م��آق��ي��ن��ا
م��س��ي��ًال وَج��دت م��ا األط��الل ع��ل��ى س��ع��دى دون ع��ي��ن��ي دم��وع وق��ف��ُت
ك��ف��ي��ًال ق��ل��ب��ي ب��ه ل��ه أق��م��ُت دم��ع ف��رض ل��ُس��ع��دى ج��ف��ن��ي ع��ل��ى
يَ��س��ت��ح��ي��ال ل��ن ال��ذي ال��ع��ق��د ه��و ع��ق��دي وإنَّ ال��وف��اء ل��ه��ا ع��ق��دُت
س��ب��ي��ًال ُع��ذري إل��ى وج��دت ف��م��ا ف��ؤادي خ��ط��بَ��ت ل��ه��ا أخ��ت وك��م

∗∗∗
ق��ل��ي��ًال أق��ص��ر أو ال��م��ل��وي��ن م��دى ف��أَس��ِه��ب ش��يء ف��ي ل��س��ت أع��اذل
م��ل��وال أذن��ي م��ا م��ث��ل ت��َر ول��م أل��وًف��ا ق��ل��ب��ي م��ا م��ث��ل ت��َر ف��ل��م
ق��ب��وًال! ل��ه ج��ه��دت وإن أط��ق��ُت انِّ��ي ل��و ل��ي أول��ى ال��ش��ي��ب وع��ذْل
ي��زوال ل��ن زم��انً��ا ل��ي��ل��ي ع��ل��ى ال��ل��ي��ال��ي ه��ذي ك��رَّرت ق��د أج��ْل
ال��ن��ص��وال؟ األث��ر ك��زي��ن��ة تَ��زي��ن ع��ل��تْ��ن��ي ل��م��ا ذرءٌة أُت��ن��ك��ر
ال��ن��ح��ي��ال وال��ج��س��د ال��ذب��ل ك��س��ي��ت ن��ح��ول��ي أو ذب��ول��ي يُ��ع��يِّ��رن��ي
ال��ب��خ��ي��ال ل��س��ُت ب��أن يُ��ع��ي��رن��ي وج��ي��م أب��ا ال��ح��ف��ي��ش أن ك��م��ا
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ُس��ف��وال ك��رم ذي ع��ل��و ي��ع��دُّ م��نِّ��ي ل��ي��غ��ضَّ «م��ب��ذر» ي��ق��ول:
ج��زي��ال؟ ب��ه أن��ي��ل أو أُب��رِّز ح��ت��ى األرض ل��ق��ص��دي وس��ع��ت م��ت��ى
ُم��ن��ي��ال ب��ه رق��ع��ُت خ��رق وك��م ا ج��دٍّ ال��ك��ف ان��خ��راُق ب��ه ي��ق��ول
ت��ن��وال وال ت��ط��وف ال أن ع��س��ى واج��ه��د م��ن��ك األص��اب��ع ُخ��ل��ل ف��ُج��ْل
أذي��ال ب��م��ا تُ��ص��ان م��ا ن��ف��ائ��س م��ال��ي ف��وق م��اَل��ك أن ب��ُف��ْح��ش
ك��م��ي��ال تَ��ح��وي م��ا ب��ب��ع��ض يُ��ب��اع ب��ذل��ي أف��ن��اه م��ا غ��ب��اءٌ ح��ك��اك
م��ه��وًال م��ذع��وًرا ب��ذاك ف��ل��س��ُت ك��ي��دي وْق��ع األح��ب��ة يُ��ح��ذِّرك
ق��ب��ي��ًال ت��ف��َرق وال ن��ف��ًس��ا ف��ط��ب س��وءًا ف��ي��ك اع��ت��ق��ادي ع��ن س��ق��ط��ت
األف��ي��ال ال��ف��ي��ل ع روَّ ف��ق��دًم��ا ق��ص��دي ب��غ��ي��ر أَُرْع��ك أن ف��أم��ا

والحكمة: النفس يف وقال

ب��ي��ُت ل��ل��ك��ل ف��ه��ي ال��ك��لِّ وذر ل��ت��رق��ى ب��ال��ع��ل��وم ال��ن��ف��س ه��ذِّب
زي��ُت ال��ل��ه وح��ك��م��ة س��راٌج وال��ع��ل��م ك��ال��زج��اج��ة ل��ل��ن��ف��س إن��م��ا
َم��يْ��ُت ف��إن��ك أظ��ل��م��َت وإذا ح��يٌّ ف��إن��ك أش��رق��َت ف��إذا

املعنى: هذا يف وقال

م��اه��ي��ات��ه��ا ك��م��ي��ات وح��ق��ي��ُق ذوات��ه��ا ال��ع��ارف��ات ال��ن��ف��وس خ��ي��ر
ه��ي��ئ��ات��ه��ا ع��ل��ى ِب��نْ��ي��ت��ه��ا أع��ض��اء ت��ك��وَّن��ت وم��مَّ ح��لَّ��ت ال��ذي وب��م��ا
َك��ِس��م��ات��ه��ا؟ س��م��اتُ��ه ك��ذاك ه��ال ُرك��ب��ا ح��سٍّ ون��ف��س ال��ن��ب��ات ن��ف��س

∗∗∗
ظ��ل��م��ات��ه��ا ف��ي ت��خ��بُّ ال��ن��ف��وس م��ن��ه ت��َزْل ل��م ُرزءٍ ل��ع��ْظ��م ل��ل��رج��ال ي��ا

شعًرا شكواه ونظم جبهته، عىل بدا بثر آثار العلوي طالب أبو الوزير إليه وشكى
وهو: إليه، وأنفذه

ن��ع��م��ت��ه ن��شء ب��ل إن��ع��ام��ه وغ��رس وص��اح��ب��ه م��والن��ا ال��ش��ي��خ ص��ن��ي��ع��ة
ج��ب��ه��ت��ه ف��وق ت��ب��دَّى ب��ث��ر آث��ار م��دت��ه ال��ل��ه أدام إل��ي��ه يَ��ش��ك��و
ع��ت��رت��ه ش��ك��ر م��ْع ل��ه ال��ن��ب��ي ش��ك��ر م��غ��ت��ن��ًم��ا ال��داء ب��ح��س��م ع��ل��ي��ه ف��ام��نُ��ن
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فقال: ذلك، من برؤه به كان ما جوابه يف ووَصف أبياته، عن الرئيس الشيخ فأجاب

ب��رح��م��ت��ه ويُ��ع��اف��ي��ه األذى م��ن ب��ج��ب��ه��ت��ه م��ا ويَ��ن��ف��ي ي��ش��ف��ي ال��ل��ه
ب��ن��س��خ��ت��ه أب��ي��ات��ي آخ��ر خ��ت��م��ت يُ��ق��دِّم��ه ف��إس��ه��ال ال��ع��الج أم��ا
ح��ج��ام��ت��ه ع��ن ويُ��غ��ن��ي ال��ق��ذال دم م��ن يَ��رش��ف ال��م��ص��اص ال��ع��ل��ق ول��ي��رس��ل
م��دام��ت��ه م��ن ش��رابً��ا إل��ي��ه يُ��دن��ي وال ال��خ��ف��ي��ف إال يَ��ه��ج��ره وال��ل��ح��م
ه��ج��ع��ت��ه وق��ت م��داًف��ا ال��خ��الف ف��ي��ه م��ع��ت��ص��ًرا ال��ورد م��اء يَ��ط��ل��ي��ه وال��وج��ه
س��خ��ط��ت��ه ع��ن��د أي��ًض��ا يَ��ص��ي��ح��نَّ وال م��خ��ت��ن��ًق��ا ال��زرَّ م��ن��ه يُ��ض��يِّ��ق وال
ع��ل��ت��ه أم��ر ويُ��ك��ف��ى خ��ي��ر آث��ار س��ي��رى ب��ه ي��ع��م��ل وَم��ن ال��ع��الج ه��ذا

حساده: يف وقال

ع��ذال��ي إل��ى غ��ي��اب��ي ب��ي��ن م��ا ف��ض��ائ��ل��ي ي��ح��س��دون ل��ق��وم ع��ج��بً��ا
وك��م��ال��ي ن��ق��ص��ه��م م��ن واس��ت��وح��ش��وا ح��ك��م��ت��ي ��وا وذمُّ ف��ض��ل��ي ع��ل��ى ع��ت��ب��وا
األَوع��ال ن��ط��ح��ة يَ��ح��ق��ر ك��ال��ط��ود ب��ه ع��ت��ب��وا وم��ا وك��ي��ُده��م إنِّ��ي
ال��ج��ه��ال م��الم��ة ع��ل��ي��ه ه��ان��ت ل��ن��ف��س��ه ال��رش��اد ع��َرف ال��ف��ت��ى وإذا

ذلك: يف وقال

وِج��نُّ إن��س أرى م��ا ي��ر ف��ل��م أَج��نُّ ق��د ف��ي��م��ا أج��نُّ أك��اد
م��َج��نُّ ب��ه��ا ي��ق��وم ال ن��واف��ذ ب��ُم��ص��م��ي��ات ال��خ��ط��وب م��ن ُرم��ي��ت
ض��نُّ��وا أك��ل��وه م��ا م��ن��ف��تِّ ع��ل��ى أري��دوا ل��و أن��اس وج��اَورن��ي
وظ��نُّ ح��دس س��ه��ام��ه��م أج��ال م��ش��ك��الت م��س��ائ��ُل ع��نَّ��ت ف��إن
واس��ت��ك��نُّ��وا! واس��ت��ك��ان��وا ت��واَروا ُم��ع��ض��الت خ��ط��وب ع��رض��ت وإن

الزمان: شكوى يف وقال

ج��دي��د وه��و ُق��واي ج��دي��د أب��ل��ى ف��ص��رُف��ه ال��زم��ان ال��ل��ه إل��ى أش��ك��و
ح��دي��د! وه��ي م��غ��ن��اط��ي��س ص��رُت ق��د ف��ك��أن��ن��ي ��ه��ت ت��وجَّ إل��يَّ م��ح��ن
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الخمريات: يف قوله ومن

ال��س��راج ض��وء غ��ل��ب��ْت ص��رًف��ا ال��ك��أس ف��ي ص��بَّ��ه��ا
ب��ال��م��زاج ف��ط��ف��اه��ا ن��اًرا ال��ك��أس ف��ي ظ��نَّ��ه��ا

ومنه:

ي��وح أب��راج ف��ي ال��ش��م��س ك��ن��زول ن��اس��وت��ه��ا ف��ي ال��اله��وت ن��َزل
ال��م��س��ي��ح ف��ي ال��ن��ص��ارى ق��ال م��ا م��ث��ُل ب��ه��ا ه��ام َم��ن ب��ع��ُض ف��ي��ه��ا ق��ال
وُروح واب��ن ُم��ت��ح��د ك��أٍب م��ازج��ه��ا وم��ا وال��ك��أس ه��ي

ومنه:

ال��رح��ي��ق؟ م��ن اس��ت��ع��ْرَن س��ج��اي��اه��ا ُخ��ود أك��لُّ ال��ج��ف��ون أس��اج��ي��ة
ص��دي��ق ع��ن تُ��ن��اغ��ي ك��ان��ت وإن ع��دو م��خ��ب��ره��ا ال��ص��ه��ب��اء ه��ي

ومنه:

أول ه��ي أول ق��دي��م ل��ك��ل ق��دي��م��ة ال��ق��دي��م ال��ص��وت ع��ل��ى ش��رب��ن��ا
تُ��ع��لَّ��ل! ال ال��ت��ي األول��ى ال��ع��ل��ة ه��ي إن��ه��ا ق��ل��ت ح��يِّ��ز ف��ي ت��ك��ن ل��م ول��و

ومنه:

ال��م��ال ب��ي��ن ال��م��ال ب��ال��ق��دح ص��اح ي��ا ال��ط��ال ك��دم ق��ه��وة ف��اس��ق��ن��ي��ه��ا ق��م
ال��وال أخ��ل��ص��ت ع��م��ران ب��ن��و ول��ه��ا س��ج��دا ال��ن��ص��ارى ل��ه��ا ت��ظ��لُّ خ��م��ًرا
ب��ل��ى! ق��ال��وا: ب��رب��ك��م؟ أل��س��ت ق��ال��ت: ب��ه��م ول��ع��ت وق��د ي��وًم��ا أن��ه��ا ل��و

وصيته

قال: الصويف، الخري أبي بن سعيد أبا صديقه بها أوىص وصية الرئيس الشيخ كالم من
نفسه عني ولتكن وظاهره. اعتبار كل وباطن وآخره، له فكر أول تعاىل هللا ليكن
األعىل، امللكوت يف بعقله مسافًرا يديه، بني املثول عىل موقوفة وقدمها إليه، بالنظر مكحولة
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باطٌن فإنه آثاره، يف تعاىل هللا فليُنزِّه قراره، إىل انحط وإذا الكربى. ربه آيات من وفيه
يشء: بكل يشء لكل تجىلَّ ظاهر،

واح��د أن��ه ع��ل��ى ت��دلُّ آي��ة ل��ه ش��يء ك��ل ف��ف��ي

الالهوت، قدس له وتجىل امللكوت، نقش فيها انطبع مَلكًة له الحال هذه صارت فإذا
عليه وفاضت أوىل، بها هو من نفسه عن وأخذ القصوى، اللذة وذاق األعىل، األُنس َفأَلف
مستوهن ألهله، راحم اطالع األدنى العالم عىل وتطلَّع الطمأنينة. له ت وحقَّ السكينة،
بها وهي نفسه وتذكر لطرقه. مستضلٍّ لعقله، به مستحسن لثقله، ُمستخفٍّ لحيله،
كأنه معها، وكان ودعها وقد منه، بهم تعجُّ ومنهم منها فتعجب بهجة، وببهجتها لهجة،

معها. ليس
الصدقة، الرب وأنفع الصيام، السكنات وأمثل الصالة، الحركات أفضل أن وليعلم

املراءاة. السعي وأبطل االحتمال، الرس وأزكى
وانفعلت وجدال، ومناقشة وقال، قيل إىل التفتَت ما الدرن عن النفس تخلص ولن

األحوال. من بحال
والحكمة علم. جناب عن يَنفرج ما النية وخري نية، خالص عن صدر ما العمل وخري
يَرفعه. الصالح والعمل الطيب الكلم يصعد إليه األوائل، أول هللا ومعرفة الفضائل، أم

يشينها بما التلطُّخ عن فيَحرسها الذاتي، بكمالها املزيَّنة النفس هذه عىل يقبل ثم
عند حالها كان املزينة، النفس يف بقيَت إذا التي املادية، للنفوس االنقيادية، الهيئات من
هيئة يدنسها وإنما مخالط، وال مشاوب غري جوهرها إذ االتصال؛ عند كحالها االنفصال
والرئاسة. واالستعالء والسياسة االستيالء هيئات تُفيدها بل الصواحب، لتلك االنقياد
األحالم فتصدق صدوقة، هيئة للنفس تحدث حتى وتخيًُّال، قوًال الكذب يَهجر وكذلك

والرؤيا.
السياسة. أو النوع أو الشخص وإبقاء الطبيعة، إصالح عىل فيستعملها اللذات وأما
ورسمه، بعادته فريق كلَّ ويُعارش وتداويًا. تشفيًا بل تلهيًا، رشبه يَهجر فأن املرشوب أما
طبعه. خالف هو مما كثريًا الناس ملساعدة ويركب املال، من والتقدير باملقدور ويَسمح
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التعبدات عىل واملواظبة اإللهية، السنن ويعظِّم الرشعية، األوضاع يف يُقرصِّ ال ثم
النفس يف الزينة تُطربه — املعارشين من وخلص خال إذا — عمره دوام ويكون البدنية،
الناس. عليه يقف ال حيث من الناس عيار عن النفس وكيس وملكه، األول امللك يف والفكرة
وهو آمنوا الذين ويل وهللا الديانة، بهذه ويَدين السرية، بهذه يسري أنه هللا عاهد

الوكيل. ونعم حسبنا
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نظم:
سينا بن عيل أبي الرئيس الشيخ

باسم:
«كركانج» يف السهيل محمد بن سهل الحسن أبي الرئيس

وليحفظها:
ناظمها الرئيس الشيخ أخو «عيلٌّ»

الرحيم الرحمن هللا بسم

ح��م��دِه ف��ي ل��ه ال ال��س��ن��اء نَ��ي��ل ل��ع��ب��دِه ال��ذي ل��ل��ه ال��ح��م��د
يُ��غ��ل��ُب ال ال��ذي ال��ع��ال��ي ب��ع��زه ي��س��ت��وج��ُب ك��م��ا ل��ل��ه وال��ح��م��د
ش��أن��ُه ف��ي��ه ل��ي��س ش��أٌن ل��ي��س أْن ب��ره��ان��ُه ال��ذي ل��ل��ه وال��ح��م��د
ال��ت��ن��اه��ي ذي ال��ع��ب��د وس��ع ق��در ال ال��ل��ه ب��ق��َدر ل��ل��ه وال��ح��م��د
ي��ص��وره َم��ن ي��ن��ك��ر ف��إن��م��ا ي��ن��ك��ره َم��ن ال��ذي ل��ل��ه وال��ح��م��د
ودي��ن م��لَّ��ة خ��ي��ر ش��ارع األم��ي��ن ن��ب��ي��ن��ا ع��ل��ى ثُ��م
ل��إلم��ام��ْة أُرس��ل م��ن أف��ض��ل ال��ق��ي��ام��ْة ف��ي يُ��ب��ع��ث َم��ن أش��رُف
األن��ج��ِم ال��ك��رام ال��غ��رِّ وآل��ه ال��ع��ال��م ربِّ ص��الُة م��ح��م��ٍد



املنطق يف املزدوجة والقصيدة املرشقيني منطق

∗∗∗
ب��ال��ف��ع��ل خ��رج��ت ح��ت��ى وال��ن��ف��ِس ال��ع��ق��ل رب ل��إلل��ه وال��ح��م��د
م��ح��ك��ًم��ا ش��يءٍ ك��ل م��ن م��ص��وًرا ع��اَل��ًم��ا ت��ك��ون ألن ت��ه��ي��أْت
وس��وِس ط��ي��ن��ة م��ن ً م��ب��رأ ال��َم��ح��س��وس ال��ع��ال��م ذي م��ن أش��رف
وال��ج��م��اُل ال��ب��ه��اءُ ج��وه��ره ال��ك��م��اُل ه��و ب��ل ال��ك��م��ال ف��ي��ه
ال��ع��دِل ُم��ف��ي��ض ب��ال��ل��ه وال��ع��ل��ُم ال��ك��لِّ وج��وُد ف��ي��ه م��رتَّ��ب
أف��ض��لُ��ْه ال��وج��ود م��ن ل��ه ف��ي��ه وت��ع��ق��ل��ْه ت��ح��س��ه م��ا ف��ك��لُّ
ال��م��ح��س��وِس ف��ي ال��ش��يء وج��ود أع��ن��ي ال��خ��س��ي��ِس وج��وده ع��ل��ى ل��ي��س
ال��ط��ري��ُق أخ��ذه��ا ي��خ��ال��ف ول��م ال��ت��وف��ي��ُق أيَّ��ده إذا ه��ذا
ت��ع��َم��ال ح��ت��ى ال��خ��ي��ر ف��ي ورغ��ب��ْت تَ��ع��ق��ال ح��ت��ى ل��ل��ح��قِّ واج��ت��ه��دْت
أن��س��اه��ا ون��ف��َس��ه��ا ع��اَق��ب��ه��ا م��واله��ا ون��س��يَ��ْت ط��غ��ْت ف��إن

∗∗∗
ك��ال��ع��الن��ي��ْة ال��ح��ق يَ��ن��ال أن ف��ي ك��اف��ي��ْة غ��ي��ُر اإلن��س��ان وف��ط��رة
ال��ض��الل��ْة ع��ن ال��ف��ك��ر واق��ي��ة آل��ْة ب��ح��ص��ول ي��ؤي��د ل��م م��ا
يَ��ْص��ع��ُب ش��يء ألي وإن��ه يُ��ط��ل��ُب ك��ي��ف ال��ح��ق ب��ي��ان ف��ي��ه��ا
وال��ب��ي��ان��ا ال��ح��ق أراد م��ت��ى اإلن��س��ان��ا يُ��غ��لِّ��ط ال��ذي وم��ا
ب��اِب م��ن م��ط��ل��ب ل��ك��ل وك��م ال��ص��واِب درِك وج��وِه وك��م
ب��اإلي��ق��اِن ال��ت��ص��دي��ق ف��يُ��وق��ع ب��ال��ب��ره��اِن يُ��ع��َرف ال��ذي وم��ا
م��ج��ادًال أو ك��ان م��غ��ال��ط��يٍّ��ا ع��ام��ًال ظ��نٍّ��ا ي��وق��ع ال��ذي وم��ا
ي��ك��ذُب ع��س��اه ال��ن��ف��َس وي��ص��م ي��وج��ُب م��ا ف��ي ي��ق��ن��ع ال��ذي وم��ا
ق��ي��ال ��ا م��مَّ وال��ت��ص��دي��ق ال��ع��ق��د ال ال��ت��خ��ي��ي��ال ي��ؤث��ُر ال��ذي وم��ا
ي��ع��دُّ ح��ده ف��ي ال��ذي وم��ا ي��ح��دُّ م��ا ك��لِّ ح��دُّ وك��ي��ف

∗∗∗
ي��رت��ق��ي ال��ع��ل��وم ُج��لِّ إل��ى م��ن��ه ال��م��ن��ط��ق» «ع��ل��م اآلل��ة وه��ذه
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ي��ع��م��ال1 ح��ت��ى ال��ع��اِل��م وزي��َره س��أال ل��م��ا ال��ق��رن��ي��ن» «ذي م��ي��راُث
أم��ان��ا زي��غ��ه ف��ي��ه ي��أَم��ن ال��م��ي��زان��ا ال��ن��ظ��ر ي��ري��د ل��م��ن
وف��ص��ل��ْه ب��يَّ��ن��ه م��ا ل��ك��نَّ س��أل��ْه ق��د م��ا ال��ح��ك��ي��م ف��ع��م��ل
أص��وُل ق��ب��ل��ه ْم تُ��ق��دَّ ل��م م��ا س��ب��ي��ُل ت��ح��ص��ي��ل��ه إل��ى ل��ي��س

∗∗∗
ال��ف��ض��ُل ل��دي��ه ت��مَّ ال��ذي ذاك «س��ه��ُل» ال��رئ��ي��س ال��ش��ي��َخ س��أل ق��د
ال��ح��دِّ ت��ح��ت ي��وق��ع ال��ذي ف��وق ع��ن��دي أي��اٍد ل��ه ال��ذي ذاك
ال��ذك��ِر ف��ي ث��اب��تً��ا ي��ك��ون ح��ت��ى ال��ش��ع��ِر ن��ْظ��م ال��م��ن��ط��ق أُودَع أن
ال��َه��ج��ِر ع��ن��د ال��وال��د وص��ي��ُة ح��ج��ري ف��ي أٌخ ول��ي س��ي��م��ا ال
ُط��ْرق��ْه ال��ص��واب ف��ي أري��ه وأن ح��ق��ْه ف��ي��ه أق��ض��َي ب��أن أوص��ى
ال��ل��بِّ س��ن ب��ل��غ��َت إذا ح��ت��ى ال��ق��ل��ِب ظ��ه��َر اج��ع��ل��ه «ع��ل��ي» ف��ي��ا
أه��ًال ال��ك��ث��ي��ر ل��ل��خ��ي��ر وص��رَت ع��ق��ًال م��ن��ه اس��ت��ظ��ه��رَت م��ا ع��ق��ل��َت
ن��ع��م��ْة ك��لِّ أف��ض��ل ن��ع��م��ت��ه��ا ال��ح��ك��م��ْة ال��ك��ث��ي��ُر: ال��خ��ي��ُر وإن��م��ا
األج��ُل ال��م��ن��ون م��ن أدرك��ه ت��ع��ق��ُل ح��ي��ن أخ��وك ي��ك��ْن وإن
َرم��س��ه ف��ي م��ودع م��ن��ه وال��ج��س��ُم ن��ف��س��ه ح��ي��اتَ��ي أخ��رى ف��ي وص��ار
م��ق��ام��ْه ب��ع��ده��ا ي��ك��ون م��اذا ل��ل��ق��ي��ام��ْة ال��ب��رزخ ف��ي ي��ن��ظ��ُر
أح��ي��انً��ا ال��دع��ا ف��ي يَ��ذك��روُه أْن اإلخ��وان��ا وال��ت��م��س ل��ه ف��ادُع

املنطق ابتداء (1)
املفردة األلفاظ يف

ال��م��ع��ن��ى ج��زء م��ن��ه ل��ج��زء ل��ي��س ال��م��ب��ن��ى ف��ي م��ف��رٌد إم��ا ال��ل��ف��ظ
ال��ظ��ري��ِف أو زي��ٍد ك��ق��ول��ن��ا ت��أل��ي��ِف ب��ال ق��ي��ل ال��ذي وه��و
ال��ك��لِّ ج��زءُ دلَّ م��ن��ه ل��ل��ج��زء ب��ال��ق��وِل ت��ع��رف��ه ال��ذي أو

«أرسطو». ووزيره «فليبس» بن املكدوني» «اإلسكندر يريد 1
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ال��ظ��ري��ُف وه��و زي��د ك��ق��ول��ن��ا ت��أل��ي��ُف ض��م��ن��ه ف��ي ال��ذي وه��و
��ا ع��مٍّ ال��ك��ث��ي��ر م��ع��ن��اه ي��ع��مُّ ��ا ف��إمَّ م��ف��رٍد ل��ف��ٍظ وك��ل
��ا ج��مٍّ ك��ث��ي��ًرا م��ع��ن��اه ي��ش��م��ل ال��ج��س��م��ا ف��إن ال��ج��س��م ك��ق��ول��ن��ا
ب��ال��ج��زئ��يِّ ي��ع��رُف ال��ذي أم��ا ب��ال��ك��ل��يِّ يُ��ع��رُف ال��ذي وه��و
ال��ع��دْد م��ن واح��د ف��ري��د ع��ل��ى األح��ْد ب��ال��م��ع��ن��ى ي��وق��ع ال��ذي ف��ه��و
ال��ش��خ��ُص يُ��ق��ال ل��ه ال��ذي وه��و ح��ف��ُص أو م��ح��م��د ك��ق��ول��ن��ا
ي��م��ت��ن��ْع ع��ل��ي��ه ق��ي��ل م��ا وج��ود رف��ْع إن ف��إم��ا ك��ل��يٍّ وك��لُّ
ال��ذات��ي ي��ق��ال ل��ه ال��ذي ف��ه��و وال��ن��ب��اِت ل��إلن��س��ان ك��ال��ج��س��م
م��ع��دوًم��ا ل��ه ي��ج��ع��ل ل��م ل��ل��ش��يء م��ع��ل��وًم��ا ي��ك��ن ل��م ل��و ال��ذي أو
ب��األع��راض تُ��ع��رف ال��ت��ي ت��ل��ك وال��ب��ي��اض ل��إلن��س��ان ك��ال��ض��ح��ك
ت��م��اًم��ا خ��م��س��ًة ي��ت��مَّ ح��ت��ى أق��س��اًم��ا ذك��رت��ه ل��م��ا ل��ك��ن

الخمسة األلفاظ يف

ه��و م��ا ج��واٍب ف��ي ��ا ح��قٍّ ي��ك��ون م��ع��ن��اه م��ا ال��ذات��يِّ م��ن إن
ب��س��ب��ب��ْه ه��ْو ه��َو ي��ك��ون ح��ت��ى ب��ْه ال��م��وص��وف ت��ك��ام��ل ال��ذي م��ا أي
ج��س��ُم أو ج��وه��ر ي��ق��ال ك��م��ا أع��مُّ وق��وع��ه ال��ذي أم��ا
ب��ال��ج��ن��ِس تَ��ع��رف��ه ال��ذي وه��و ال��ن��ف��ِس ذي م��ن أع��م ف��إن��ه
ب��ال��ن��وِع ت��ع��رف��ه ال��ذي وه��و ال��ج��م��ِع ف��ي دون��ه ي��ك��ون م��ا أو
ال��ج��س��ُم ي��ع��مُّ ك��ان ال��ذي دون ي��ع��مُّ ف��م��ا ال��ن��ف��س ذي ك��ال��ج��س��م
ال��ن��وِع ج��ن��س ه��و أي��ًض��ا وال��ج��ن��س ب��ال��ط��ب��ِع ج��ن��س��ه ن��وع وال��ن��وع
ح��يِّ أيُّ اإلن��س��ان ك��ق��ول��ن��ا األيِّ ج��واب ف��ي ه��و م��ا وم��ن��ه
ن��اه��ُق ول��ل��ح��م��ار ل��ن��وع��ن��ا ن��اط��ُق ك��ق��ول��ي ب��ال��ف��ْص��ل يُ��ع��رف
ل��إلن��س��ان وال��ب��ي��اض ك��ال��ض��ح��ك ق��س��م��ان م��ن��ه��م��ا وال��ع��رض��يُّ
خ��اص��ْة وي��دع��ى م��ن��ه ل��غ��ي��ره خ��اص��ْة ل��ي��س��ت ل��إلن��س��ان ف��ال��ض��ح��ك
أب��ي��ُض أي��ًض��ا وال��ق��ق��ن��س ف��ال��ث��ل��ج يَ��ع��رُض ل��س��واه ال��ب��ي��اض ث��م
��ا ع��مَّ ��ا ف��ح��قٍّ ال��ع��ام ب��ال��ع��رض ي��س��م��ى أش��ب��ه��ه م��ا ف��ك��لُّ
ف��ص��ُل إم��ا ف��ه��و ك��ث��ي��ٍر ع��ل��ى ي��دلُّ م��ف��رد ل��ف��ظ وك��لُّ
ال��خ��م��ُس ه��ذي ف��ه��ي ن��وٌع ه��و أو ج��ن��ُس أو ع��رٌض أو خ��اص��ٌة أو
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العرش املقوالت يف

م��ق��رُر ب��ن��ف��س��ه ق��وام��ه ج��وه��ُر إم��ا ف��ه��و ن��ع��ٍت وك��ل
وال��ت��رب��ي��ِع ال��ل��وِن وج��ود م��ث��ل ال��م��وض��وِع ف��ي ب��ال��م��وج��ود ول��ي��س
ع��ش��رْة ق��ول��ي م��ث��ل ك��م ه��و أو ال��ش��ج��رْة وم��ث��ل إن��س��ان م��ث��ل ب��ل
ال��ت��س��اوي وس��وى ال��ت��س��اوي ف��ص��ل ال��ح��اوي وه��و ال��ط��ول ق��ول��ي م��ث��ل أو
م��رُّ أو ُم��ن��ت��ن أو أب��ي��ض أو َح��رُّ ك��َق��ول��ي ال��ك��ي��ف وب��ع��ده
ب��ه��ا ال��ق��وم يَ��ع��رف��ه ك��ي��ف��ي��ة ت��ش��اب��ه��ا أو ش��اب��ه َم��ن وك��لُّ
ك��ال��راِس ث��اب��ت س��واه إل��ى ب��ال��ق��ي��اِس وه��و ال��م��ض��اف ث��م
ل��إلخ��واِن اإلخ��وان ك��ذل��ك ث��اِن ل��ش��يءٍ رأٌس ف��إن��ه
أخ��ال��ُه يَ��ع��ت��ق��د ل��م إن واألُخ ل��ُه م��وًل��ى وال ال��ع��ب��د يَ��ع��ق��ل ال
ال��م��ك��اِن إل��ى ال��ش��يء ك��ن��س��ب��ة ال��م��ع��ان��ي أح��ُد أي��ًض��ا واألي��ُن
ال��م��ع��ان��ي م��ن م��ت��ى وب��ع��ده ال��خ��اِن ف��ي أو ال��ب��ي��ت ف��ي ك��ق��ول��ن��ا
اآلِن ف��ي أو ال��غ��د ف��ي ك��ق��ول��ن��ا ال��زم��اِن إل��ى ال��ش��يء ك��ن��س��ب��ة
ن��ائ��م أو س��اج��د أو راك��ع أو ق��اِئ��م ك��ق��ول��ي ال��وض��ع وب��ع��ده
ال��س��واء ع��ل��ى أو ب��االن��ح��راف األج��زاء ن��س��ب��ة ح��ال وال��وض��ع
غ��ن��ا ذا ك��ق��ول��ي ال��م��ل��ك وب��ع��ده أم��اك��ن��ا إل��ى أو ج��ه��اٍت إل��ى
ان��ق��َط��ع��ا ق��ول��ي م��ث��ل واالن��ف��ع��ال ق��ط��ع��ا ك��ق��ول��ي ال��ف��ع��ل وب��ع��ده
��رْه ي��سَّ م��ا ع��ل��ى ل��ل��ه وال��ح��م��د ال��ع��ش��رْة ال��ن��ع��وت ه��ي ف��ه��ذه

القضايا يف

نُ��ط��ِق ذو ه��و ك��اإلن��س��ان وال��ك��ذْب ل��ل��ص��دِق ق��اب��ٌل إم��ا وال��ق��ول
ب��ه��ت��اُن َك��ِذٌب ف��ه��ذا ط��ي��ٌر اإلن��س��اُن أو ص��دٌق ف��إن��ه
ف��ض��ائ��ال ل��ي ل��ي��ت ي��ا ك��ق��ول��ن��ا ق��اب��ال ل��ذاك ل��ي��س م��ا وم��ن��ه
س��ب��ْب ه��ذا ف��ي ل��ل��ب��ره��ان ول��ي��س َك��ِذْب وال ص��ادٌق ال ف��إن��ه
خ��ب��ُر أو ق��ض��ي��ٌة اس��م��ه ذاك ال��ن��ظ��ُر ف��ي��ه األول وإن��م��ا
يُ��ش��رُط ش��رط ف��ي��ه م��ا ال��ذي وه��و األب��س��ُط إم��ا وذاك ج��ازٌم أو
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ص��ادُق ش��رٍط ب��غ��ي��ر ف��إن��ه ن��اط��ُق ح��يٌّ اإلن��س��ان ك��ق��ول��ن��ا
ال��ق��ض��ي��ْة تُ��وه��م��ه م��ا أب��س��ط ب��ال��َح��م��ل��ي��ْة ي��ع��رف ال��ذي وه��و
ارت��ب��ْط ل��م��ا واح��ًدا ق��وًال يَ��ص��ي��ر ي��ش��ت��رْط ش��رٍط ألج��ل ال��ذي أو
غ��ارُب ش��م��س ف��ق��رُص ط��ال��ع��ًة ال��ك��واك��ُب ك��ان��ت إن ك��ق��ول��ن��ا
ب��ال��ي��ْة ال��ج��س��وم تُ��ب��ل��ى ع��ن��دم��ا أو ب��اق��ي��ْة ال��ن��ف��وس إم��ا ق��ول��ن��ا أو
ف��ص��اع��دا ��دا ت��وحَّ ق��د ق��والن واح��ًدا ق��وًال ص��ار ف��ب��ال��رب��اط
ال��م��ن��ف��ص��ْل يُ��س��م��ى ال��ث��ان��ي وذل��ك ال��م��ت��ص��ْل يُ��دع��ى ال��ق��س��م��ي��ن وأول
ت��اِل يَ��ل��ي��ه وم��ا م��ق��دٌم ال��م��ث��اِل ف��ي األوُل ف��ق��س��م��ه
وال��ث��ان��ي م��وض��وع��ه أوَّل��ه ج��زءان ل��ه ح��م��ل��يٌّ وك��لُّ
اآلخ��ُر وأم��ا م��وض��وٌع ف��ال��ج��س��م ج��وه��ُر ج��س��ٌم ك��ك��ل م��ح��م��ول��ه
س��ال��بً��ا وإم��ا ق��ل��ت ال��ذي م��ث��ل واج��بً��ا إم��ا ال��م��ح��م��ول ف��إن��ه
ك��اذبً��ا ل��ي��س ال��ن��ب��ي ق��ول��ن��ا أو ك��ات��بً��ا ل��ي��س األُم��يُّ ك��ق��ول��ن��ا
ُك��لِّ��ي ف��إم��ا م��وض��وع وك��ل َح��ْم��ل��ي ق��ول ه��ذَي��ن س��وى ل��ي��س
األع��ي��اِن م��ن ج��زئ��ي ه��و أو واإلن��س��اِن وال��ج��وه��ر ك��ال��ج��س��م
ُك��ل��ي ول��ي��س ش��خ��ص م��وض��وع��ه َح��م��ل��ي وك��ل زي��د ك��ق��ول��ن��ا
ال��ب��ري��ْة م��ن زي��د ك��ق��ول��ن��ا ب��ال��ش��خ��ص��ي��ْة يُ��ع��رف ف��إن��ه
ال��ح��م��ِل ق��در بُ��يِّ��ن ي��ك��ن ول��م ك��ل��ي ل��ف��ًظ��ا ال��م��وض��وع ي��ُك ف��إن
ُم��ه��َم��ال ق��وًال س��م��وه ف��إن��ه��م ��ال ُح��مِّ ق��د ب��ع��ض��ه أو ك��ل��ه ف��ي
ي��ب��ْن ل��م ال��م��ه��م��الت ف��ي م��ا أب��ي��ن ي��ك��ْن أو ي��م��ش��ي اإلن��س��ان ك��ق��ول��ن��ا
ع��ق��ِل ذو ف��إن��ه ام��رٍئ ك��ل ق��ول��ي م��ث��ل ب��ال��م��ح��ص��ور ��َي ُس��مِّ
ع��ق��ِل ذو ام��رٍئ ك��ل ك��ق��ول��ن��ا ب��ال��ك��لِّ إي��ج��اب��ه م��ا ف��م��ن��ه
م��رض��ي ع��دل ال��ن��اس ب��ع��ض ك��ق��ول ب��ال��ب��ع��ِض إي��ج��اب��ه م��ا وم��ن��ه
ب��ال��ِم��ب��ي��ضِّ ال��ن��اس ب��ع��ض ك��ل��ي��س ب��ع��ِض ع��ن ت��س��ل��ب��ه م��ا وم��ن��ه
ب��ح��ي��ْة ام��رٌؤ ل��ي��س ك��ق��ول��ن��ا ب��ال��ك��ل��ي��ْة يُ��س��ل��ب م��ا وم��ن��ه
أق��س��اِم أرب��ع��ة ف��ي يُ��ح��ص��ر ال��ك��الِم م��ن م��ح��ص��ور وك��ل
ال��س��وُر ف��ه��و ال��ح��ص��ر يُ��ن��ال ب��ه ال��م��ح��ص��وُر ال��ذي ال��ل��ف��ظ وذل��ك
اث��ن��اِن ث��مَّ ش��خ��ص��ي��ان اث��ن��ان ث��م��اِن ع��ددتُ��ه م��ا ف��ك��لُّ
ث��م��ان��ي��ْة ف��ه��ذه م��ح��ص��ورة ال��ب��اق��ي��ْة ث��م ال��ُم��ه��م��ل��ة ج��م��ل��ة م��ن
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ع��دُد زوٍج ك��ل ت��ق��ول ك��م��ا م��ؤبَّ��ُد واج��ب إم��ا وال��ح��ك��م
ق��ع��دا زي��ًدا أن ت��ق��ول ك��م��ا أب��دا ي��دوم ل��ي��س م��م��ك��ن أو
ف��اِن غ��ي��ر اإلن��س��ان ك��ق��ول��ك ال��ب��ط��الِن دائ��ُم م��س��ت��ح��ي��ٌل أو

النقيض يف

ال��س��واءِ ع��ل��ى وال��م��ع��ن��ى ال��ل��ف��ِظ ف��ي األج��زاءِ ف��ي ق��والن ي��ت��ف��ْق إن
واإلم��ك��اِن وال��ق��وِة وال��ف��ع��ِل وال��زم��اِن ال��ج��زء ف��ي واتَّ��ف��ق��ا
س��ال��ُب ق��ول اآلخ��ُر وذل��ك واج��ُب وه��ذا اإلض��اف��اِت وف��ي
ال��ق��وِل ج��م��ي��ع ف��ي ال��ن��ق��ي��ض ف��ه��و ُك��ل��ي وه��ذا ج��زئ��يٌّ وذاك

العكس يف

ت��ق��وُل م��ا م��ث��ل وه��و ال��ق��ول ف��ي وال��م��ح��م��وُل ال��م��وض��وُع نُ��كِّ��س إن
ب��ال��ع��ك��ِس ق��ل��ت��ه ول��ي��س ام��رءٌ إن��ِس وك��ل إن��ٌس ام��رئ ك��ل
ُم��ن��ع��ك��س��ا ي��دع��ون��ه ال��ذي ذاك نُ��كِّ��س��ا م��ه��م��ا ي��ص��دق م��ا ف��ك��لُّ
ع��ك��س��ِه ع��ن��د ال��ك��ل س��ل��ب ي��ص��ي��ُر ن��ف��س��ِه م��ث��ل ال��ك��ل س��ل��ب ف��إن
ج��زئ��يُّ م��وج��ٌب م��ن��ه ف��ال��ع��ك��س وال��ك��ل��يُّ ال��ج��زئ��يُّ وال��م��وج��ب
ب��أن��ِس ج��وه��ٍر ك��ل ل��ي��س أن ع��ك��ِس ب��غ��ي��ر ال��ب��ع��ض وس��ال��ب
ال��ع��ك��ِس ط��ري��ق ع��ل��ى ب��ج��وه��ٍر إن��ِس ك��ل ل��ي��س ت��ق��وُل وال

القياس يف

ي��ج��ت��م��ع��ا ك��ي أش��ي��اء ض��م��ِن��ه ف��ي وض��ع��ا ق��وٌل ه��و ال��ق��ي��اس إنَّ
يُ��ع��ل��ُم ف��ص��ار م��ج��ه��وًال وك��ان ي��س��ت��ل��زُم غ��ي��ره��ا م��ق��ال م��ن��ه��ا
ث��اِن وذاك ب��ال��ش��رط وم��ن��ه ب��اق��ت��راِن ي��ل��زم م��ا ف��م��ن��ه
م��ك��رْر واح��د خ��ب��ري��ن ف��ي ي��ذك��ْر ل��م م��ا ق��ط اق��ت��ران وال
ح��م��ل��ي��ْة أو ت��ك��ون ش��رط��ي��ة ق��ض��ي��ْة س��م��ي��ت��ه م��ا وك��ل
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ل��زم��ْه ق��د وم��ا ا ح��دٍّ وج��زءَه��ا م��ق��دم��ْة ��ه َس��مِّ ال��ق��ي��اس ف��ف��ي
ارت��ب��ط��ا ح��ت��ى ال��ق��ول��ي��ن ف��ي ق��ي��ل م��ا أوس��ًط��ا ا ح��دٍّ وس��مِّ ن��ت��ي��ج��ًة
ج��س��ُم أو ن م��ك��وَّ ك��ق��ول��ن��ا ��وا س��مُّ ف��ال��ط��رَف��ي��ن ب��ق��ي وم��ا
ُن م��ك��وَّ ت��م��كُّ��ن ذي وك��ل ت��م��كُّ��ُن ل��ه ال��ج��س��م ق��ول��ن��ا ف��ي
آخ��ُر ق��وٍل ل��ك��ل ب��ق��ي وق��د ال��م��ك��رُر ال��ت��م��كُّ��ن ذا ف��إن
ت��ق��ول إذ ال��ق��ي��اس ن��ت��ي��ج��ة ح��ص��وُل م��ن��ه��م��ا وال��ب��اق��ي��ان
ف��س��مِّ م��وَج��ٌد أي ن م��ك��وَّ ج��س��ِم ف��ك��ل ق��ل��ن��ا م��ا ب��ع��د م��ن
أك��ب��را ا ح��دٍّ وال��ث��ان��ي ك��ال��ج��س��م أص��غ��را ا ح��دٍّ ي��ن��ت��ج م��ا م��وض��وَع
وال��ص��غ��رى أك��ب��ر ح��دٌّ ف��ي��ه م��ا ف��ال��ك��ب��رى م��ك��وَّن ك��ق��ول��ن��ا
ي��رب��ُط إذ ث��الث��ة أح��وال��ه واألوس��ُط أص��غ��ر ح��دٌّ ف��ي��ه م��ا
أوَّال يُ��س��م��ى ه��ذا وش��ك��ل��ه يُ��ح��م��ال ث��م يُ��وض��ع ب��أن م��ن��ه��ا
��ُم م��ك��مَّ ج��وه��ٌر ج��س��ٍم وك��لُّ ��ُم م��ج��سَّ ام��رٍئ ك��لُّ ك��ق��ول��ن��ا
ال��ث��ان��ي يُ��دع��ى ال��ش��ك��ل ه��ذا ع��ل��ي��ه ال��ح��دان ي��ح��م��َل أن وب��ع��ده
ال��ح��م��ُل ف��ال��ح��ال��ت��ان يُ��رى ل��ي��س وال��ع��ق��ُل يُ��رى ال��ج��س��م ك��ق��ول��ن��ا
ال��م��ب��ان��ي ث��ال��ث وه��ذا ل��ه ال��ح��دان يُ��وض��َع أن وب��ع��ده
ص��م��ِم ذو ط��ائ��ٍر ك��ل ول��ي��س ص��ل��ِم ذو ط��ائ��ٍر ك��ل ك��ال��ق��ول
ت��ح��م��ِل ل��م أو ت��ح��م��ل ك��ل��يَّ��ًة األوِل ال��ب��ن��اء ك��ب��رى ت��ك��ن ل��م م��ا
ي��ك��ذب��ا أن ي��ن��ت��ج��ه م��ا أم��ك��ن م��وج��ب��ا ق��وًال ُص��غ��راه ت��ك��ن ول��م
ال��ج��زءاِن ي��ِل ول��م ك��ل��ي��ًة ال��ث��ان��ي ال��ب��ن��اء ك��ب��رى ت��ك��ن ل��م م��ا
ي��ص��دق��ا ال أن ي��ن��ت��ج م��ا أم��ك��ن ي��ت��ف��ق��ا ل��ن واإلي��ج��اب ال��س��ل��ب ف��ي
األص��غ��ِر ح��م��ل ل��ل��م��وض��وع أوج��ب اآلخ��ِر ال��ب��ن��اء ُص��غ��رى ت��ك��ن ل��م م��ا
ال��ش��ك��ِل ف��ي م��ن��ت��ًج��ا ول��ي��س ف��ي��ه ُك��ل��ي ق��ول��ي وك��ان ن��ظ��ِم��ه ف��ي
واج��ب��ا م��ن��ه يَ��ن��ت��ج م��ا ف��ل��ي��س س��ال��ب��ا ق��ول ال��ق��وَل��ي��ن ف��ي ك��ان ل��و
ُك��ل��ي ق��وًال ي��ن��ت��ج م��ا ف��ل��ي��س ج��زئ��ي ق��ول ال��ق��ول��ي��ن ف��ي ك��ان ل��و
ج��زئ��ي ق��ول يَ��ن��ت��ج م��ا ف��ك��ل ك��ل��ي األول��ي��ن ف��ي ي��ك��ن ل��م م��ا
األق��واِل ف��ي ال��ك��ل��ي ي��ن��ت��ج ال األش��ك��اِل ث��ال��ث ف��ي ل��ك��ن��ه
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بالرشطي املعروف امُلستثنى القياس يف

ُح��م��ْل ك��م��ا م��ق��دٍَّم م��ن ف��اس��ت��ث��ِن م��ت��ص��ْل ك��الم م��ن ال��ق��ي��اس أم��ا
ح��اِل ك��ل ك��ان إن ك��ق��ول��ن��ا ال��ت��ال��ي ع��ي��ن ي��ن��ت��ج بُ��ع��ي��ده
األح��واِل أح��َد ل��ي��س ف��ال��ُخ��ل��ُق ال��زواِل س��ري��ع��َة ك��ي��ف��ي��ًة
ال��زواال تُ��س��رع م��ا ك��ي��ف��ي��ة ح��اال ي��ك��ون م��ا ك��ل ل��ك��نَّ
ال��ت��ال��ي ب��ن��ق��ي��ض أي��ًض��ا واس��ت��ث��ِن األح��واِل أح��د ل��ي��س ف��ال��ُخ��ل��ق
أب��ًدا ق��ط األع��راض يَ��ق��ب��ل ل��م س��رم��ًدا ج��س��ٌم ك��ان إن ك��ق��ول��ن��ا
ب��اط��ُل ق��دي��م ال��ج��س��م ف��ق��ول��ن��ا ح��ام��ُل ق��ب��ول ل��ه��ا ل��ك��ن��ه
ال��م��ت��ص��ِل ف��ي ي��ن��ت��ج م��ا ف��ل��ي��س األوِل ون��ق��ي��ض ت��اٍل وع��ي��ن
ب��ال��ع��ي��ِن أو ب��ال��ن��ق��ي��ض ش��ئ��ت إن اس��ت��ث��ِن ال��ُم��ن��ف��ص��الت ف��ي ل��ك��ن
ال��ث��ان��ي ف��ي اس��ت��ث��نَ��ي��ت��ه م��ا خ��الف ج��زءاِن ل��ه ك��ان إن ي��ن��ت��ج
ال��ج��زئ��ي��ِن ف��ي وذاك وع��ك��س��ه ب��ال��ع��ي��ِن ال ب��ال��ن��ق��ي��ض ال��ع��ي��ن
اس��ت��ث��ن��اءِ ف��ي ق��ي��ل ق��د م��ا وك��ان األج��زاءِ ك��ث��ي��رة ت��ك��ن وإن
ال��م��ق��اِل ن��ت��ي��ج��ة ن��ق��ي��ض��ه��ا ال��ت��وال��ي س��ائ��ر ف��إن ع��ي��ن
ان��ف��ص��اِل ب��ح��ال��ة ب��اق��ي��ة ف��ال��ت��وال��ي ال��ن��ق��ي��ض ي��ُك ف��إن
ب��ق��ي��ا ق��د واح��د ع��ي��ن أن��ت��ج اس��ت��ث��ن��ي��ا ج��م��ي��ع��ه��نَّ إذا ح��ت��ى
ب��اس��ت��ث��ن��اء ي��ن��ت��ج ف��ال س��ل��ب األج��زاءِ واح��د ف��ي ي��ك��ن وإن
ج��س��ًم��ا ق��طُّ ال��ن��ف��س ت��ك��ون ال أن إم��ا م��ث��ل ال��ن��ق��ي��ض ب��ل ع��ي��ن
ال��م��ح��ي��ِل م��ن ت��ج��زي��ه��ا ل��ك��ن ال��م��ع��ق��وِل ص��ورة ت��ت��ج��زأ أو
ُح��ك��ًم��ا ال��ق��ي��اس ف��ي ق��ض��ي��ن��ا ف��ق��د ج��س��ًم��ا ل��ي��س��ت ال��ن��ف��س أن ي��ن��ت��ج

االستقراء يف

ال��ج��زئ��يِّ ف��ي ش��وه��د م��ا ألج��ل ك��ل��يِّ ع��ل��ى ح��ك��ٌم ي��ك��ن وإن
األج��زاء ب��ك��ث��رة ق��وَّت��ه ب��اس��ت��ق��راء ال��م��ع��روف ف��ذل��ك
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التمثيل يف

ُع��ل��م��ا ق��د ش��ب��ه��ه ف��ي م��ا ب��م��ث��ل ُح��ك��ًم��ا ش��ب��ي��ه ع��ل��ى ي��ك��ن وإن
ب��ال��دل��ي��ل ال��ن��اس ب��ع��ض وع��ن��د ب��ال��ت��م��ث��ي��ل ال��م��ع��روف ف��ذل��ك

املقدمات مواد يف

ب��ال��م��ع��ق��وِل يُ��ع��رف وإن��م��ا ب��ال��م��ج��ه��وِل ال��م��ج��ه��ول يُ��ع��رف ال
يَ��ن��ت��ظ��ْم ف��ه��ذا م��ج��ه��وًال ك��ان ق��د ع��ل��ْم م��ا ك��ل أن ح��ك��م��ن��ا وإن
دراي��ْة أح��ٍد ع��ن��د ول��ي��س ن��ه��اي��ْة وب��ال ح��دٍّ ب��غ��ي��ر
ي��ج��ه��ُل ق��د م��ا ع��ل��م يُ��ح��از م��ن��ه��ا أَوُل م��ق��دِّم��ات ع��ن��دن��ا ب��ل
ال��ش��م��ِس وض��وء ال��ل��ي��ل ك��ظ��ل��م��ة ال��ح��سِّ م��ق��دم��ات ف��ب��ع��ض��ه��ا
األج��س��اُم م��وض��وع��ه��ا ي��ك��ن ف��إن األوه��اُم ت��وج��ب��ه��ا وب��ع��ض��ه��ا
ب��اُس أوج��ب��ت��ه ف��ي��م��ا ف��ل��ي��س ال��ح��واسُّ ت��درك��ه م��ا وك��ل
ال��ع��م��وِم ف��ي أم��وره��نَّ وف��ي ال��ج��س��وِم م��ب��دأ ف��ي ت��ك��ن وإن
وال��ت��م��اِم وال��ك��ث��رة ك��ال��ف��رد األج��س��ام ل��واح��ق م��ن أع��مُّ
واه��ي ف��ي��ه��ا ال��وه��م ح��ك��م ف��إن وال��ت��ن��اه��ي وال��ع��ل��ة وال��ن��ق��ص
األي��ق��اِن ج��م��ل��ة م��ن ك��أن��ه ل��إلن��س��اِن يَ��ع��رض ل��ك��ن��ه
ك��ال��م��ح��س��وِس ال��م��ح��س��وس س��وى ف��ع��ٌل ال��ن��ف��وِس ف��ي ال��وه��م ف��ْع��ل ف��إنَّ
ن��ي��ال أح��س م��ه��م��ا ك��م��ا ح��ك��ًم��ا ق��ي��ال ق��د م��ا أوج��ب ي��ك��ن وإن
ال��ح��س��ي ي��ق��ت��ض��ي��ه م��ا ع��ل��ى إال ال��ن��ف��ِس م��ث��ل ي��ح��ك��م ي��ك��ن ول��م
يَ��م��ت��ري ل��ي��س ال��وه��م ف��ي��ه وك��ان يَ��ع��ت��ِر ل��م وإن ذاك ف��ي ي��ش��كُّ
م��الءِ أو ال��ع��ال��م خ��ارج ف��ي خ��الءِ م��ن ب��دَّ ال ك��ق��ول��ن��ا
األع��ي��اِن ف��ي ب��ال��م��وج��ود ف��ل��ي��س م��ك��اِن ف��ي ل��ي��س م��ا وق��ول��ن��ا
ش��ائ��ع��ْة ال��ع��اِق��ل��ي��ن ف��ي م��ح��م��ودة ذائ��ع��ْة م��ق��دِّم��ات وب��ع��ض��ه��ا
ب��ال��ف��ط��رْة ح��اص��ل��ة ك��أن��ه��ا ب��م��رْة م��وق��ن��ة ل��ن��ا ص��ارت
ظ��ن��ْه ق��د ك��م��ا ب��دي��ه��يٍّ��ا ل��ي��س ل��ك��نَّ��ْه ص��ادٌق ه��ذا ف��ب��ع��ض
م��س��ت��ح��ْب خ��ي��ٌر ال��ع��دل وإن ع��اٌر وال��َك��ِذْب ق��ب��ي��ٌح ال��ظ��ل��م ك��ق��ول��ن��ا
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ق��طُّ ف��ي��ه ص��دَق ال وب��ع��ض��ه ال��ش��رُط ال��ص��واَب يُ��ع��ط��ي��ه وال��ب��ع��ض
أت��ان��ا وم��ا ال��دن��ي��ا إل��ى ج��ئ��ن��ا اآلن��ا ب��أنَّ��ا ��م��ن��ا ت��وهَّ ول��و
ارت��ي��اُب ك��ل��ه��ا ف��ي أم��ك��ن��ن��ا آداُب وال �ٌم رس� وال رأٌي
ال��ع��ن��اِد إل��ى ع��ادت ف��ت��ش��ت إن ال��ب��ادي ف��ي ذائ��ع��ة وب��ع��ض��ه��ا
ف��اج��اك��ا إن أق��نَ��ع ف��رب��م��ا أخ��اك��ا ظ��ال��ًم��ا ع��اوْن ك��ال��ق��ول
ق��ي��ل��ْه وت��ه��وى ت��رض��ى م��ن ك��رأي ب��ال��م��ق��ب��ول��ْة يُ��ع��رف وب��ع��ض��ه��ا
ص��ي��ام��ن��ا ف��ي نَ��ن��وي أن ج��واز إم��ام��ن��ا ع��ن ن��ح��ن ق��ب��ل��ن��ا ك��م��ا
ال��وض��و م��ن��ه خ��رج��ت ع��ض��و أي م��ن يُ��ن��ق��ُض وال��دم��اءُ ال��زوال ق��ب��ل
ال��ك��لِّ دون ال��ج��زء إن ك��ال��ق��ول ال��ع��ق��ِل م��ق��دِّم��ات وب��ع��ض��ه��ا
ال��ف��ك��رْة ف��ي��ه ال��ت��ش��ك��ي��ك يُ��م��ك��ن ال ب��ال��ف��ط��رْة ل��ع��ق��ل��ن��ا ح��ص��ول��ه��ا
ُش��بِّ��ه��ْت ق��د ب��ه ل��ي��س��ت م��ا ب��ب��ع��ض م��وه��ْت م��ق��دم��ات وب��ع��ض��ه��ا
ال��س��ف��س��ط��ْة ق��ي��اس م��ن��ه��ن ي��ج��م��ع ب��ال��م��غ��لَّ��ط��ة تُ��ع��رف ال��ت��ي وه��ي
ت��ع��ل��م��ا أن ال ل��ل��ت��خ��ي��ي��ل ت��ق��ال إن��م��ا م��ق��دِّم��ات وب��ع��ض��ه��ا
ب��دُر ال��وس��ي��م ه��ذا ق��ول��ن��ا أو ب��ح��ُر ال��س��خ��ي ه��ذا ك��ق��ول��ن��ا

الربهان يف

ل��إلن��س��اِن ب��ال��ف��ط��رة ك��ان م��ا ال��ب��ره��اِن ح��ج��ِة م��ق��دم��اُت
ال��م��ث��اِل م��ن ض��رب��ن��اه ك��م��ا إش��ك��اِل ب��ال م��ح��س��وًس��ا م��ك��ان أو
وم��ا م��وج��ود ال��ش��يء أن ي��ف��ي��د إن��م��ا أن ب��ره��ان ف��ب��ع��ض��ه
ُم��س��بِّ��ب��ا ل��ه ك��ان رب��م��ا ب��ل س��ب��ب��ا م��ن��ه ل��ل��وج��ود ي��ف��ي��د
ال��َع��َرْض ال��س��ي��ر ف��ي ج��از ق��د ق��م��ر ع��ن األَرْض2 ال��ش��م��ُس س��تَ��ر ق��د ك��ق��ول��ن��ا
ل��م��اذا ي��ف��د ل��م أنَّ��ا أف��اد ف��ه��ذا م��ن��ك��س��ٌف ألن��ه
ال��ب��دِر ف��ي ل��ه م��ع��ل��ول ه��و ب��ل ل��ل��س��ت��ِر ع��لَّ��ة ال��ك��س��وف ل��ي��س
دل��ي��ًال ي��دع��ون��ه ف��إن��ه��م م��ع��ل��وًال أوس��ط��ه ي��ك��ن ف��إن

الشعر. لرضورة الراء حرَّك 2

47



املنطق يف املزدوجة والقصيدة املرشقيني منطق

وي��رب��ط��ْه ي��ن��ت��ج��ه م��ا ع��ل��ة أوس��ط��ْه ل��م ب��ره��ان وب��ع��ض��ه
ال��ج��وزه��ْر ع��ن��د يَ��ح��ص��ل ألن��ه ل��ل��ق��م��ْر ك��س��وٌف غ��ًدا ك��ق��ول��ن��ا
ال��ق��م��ْر ف��ي ال��ك��س��وف إح��داث ع��لَّ��ة ال��ج��وزه��ْر ف��ي ق��م��ر ك��ون ف��إن
األع��ي��اِن ف��ي ل��ل��ش��يء وع��ل��ة ال��ب��ي��اِن ع��ل��ة ه��ذا ف��ص��ار
ق��ب��ل��ْه ذك��رن��ا ق��د م��ا ع��ل��ى ل��ي��س ع��ل��ْه ه��ذا وج��ه��ي��ن م��ن وك��ان
األع��ي��اِن ف��ي ل��ل��ش��يء ع��ل��ة ال ال��ب��ي��اِن ع��ل��ة ذاك ك��ان إذ
ق��ائ��ًم��ا ال��وج��ود ي��ب��ق��ى م��ا ُق��دِّر ب��ل دائ��ًم��ا ال��ي��ق��ي��ن ي��ع��ط��ي ال وك��ان
ال��ث��ان��ي ه��ذا ال��ق��ص��د ب��أن ف��اع��ل��م ال��ب��ره��اِن م��ط��ل��ق س��م��ع��ت م��ه��م��ا
أب��ًدا ي��س��ت��ح��ي��ل ال ض��رورًة س��رم��ًدا ص��دٌق ال��ب��ره��ان أوائ��ل
ال��ح��م��ِل ع��ن��د ي��ش��م��ل ال��ذي إال ك��ل��ي ف��ي��ه��ا ال��ح��م��ل ل��ي��س ل��ذاك
ح��م��ل��ْه ع��ن واح��د ي��خ��ل��و ف��ل��ي��س ك��ل��ْه زم��ان ك��ل وف��ي ك��الٍّ
ال��ح��االِت ف��ي ال��م��ط��ل��وب م��ن��اس��ب ذات��ي أوَّل��ي ف��ي��ه��ا وال��ح��م��ل
ق��ب��ُل م��ن��ه األع��م ع��ل��ى ل��ي��س ال��ح��م��ُل ي��ك��ون أن واألول��يُّ
ث��ان��ي ح��م��ل ال��ج��س��م إن ال��ج��س��م ال اإلن��س��اِن ع��ل��ى ال��ح��ي ك��ح��م��ل��ك
وداخ��ُل م��وض��وع��ات��ه ح��د ف��ي ح��اص��ُل ف��إم��ا ذات��ي ف��ك��ل
ل��ل��ح��م��اِر وال��ن��اه��ق ل��ل��ج��س��م واألق��ط��اِر ل��إلن��س��ان ك��ال��ح��ي
وح��ِدْه ف��ي��ه ي��وج��د ألن��ه ح��دْه ف��ي م��وض��وع��ه داخ��ل أو
ب��ال��م��وض��وِع يُ��ح��دُّ إذ وال��س��ط��ح وال��ت��رب��ي��ِع ل��ألن��ف ال��ق��ن��ا م��ث��ل
ل��ل��م��وض��وِع ال��ح��م��ل وأوَّل��يُّ ال��ج��م��ي��ِع ع��ل��ى م��ح��م��ول وك��ل
ال��ب��ره��اِن ف��ي ال��ك��ل��ي ف��ذل��ك ال��زم��اِن ج��م��ل��ة ف��ي وح��م��ل��ه
ال��ب��ي��اِن وع��ل��َة ذات��ي��ًة ال��ب��ره��اِن ف��ي ال��ح��دود ك��ان��ت إن
ال��ب��ره��اِن ف��ي ي��دخ��ل ف��ال أي��ًض��ا األع��ي��اِن ف��ي ال��وج��ود وع��ل��ة
غ��ري��ب��ا ط��ب��اع��ه م��ن ول��ي��س ال��م��ط��ل��وب��ا يُ��ن��اس��ب ال��ذي غ��ي��ر

املطالب يف

يُ��س��أْل ق��د ال��ذي ال��ش��يء ه��و م��ا أو َه��ْل ع��ن إم��ا ف��ه��و س��ؤال ك��ل
ي��زاُد رب��م��ا أي��ًض��ا واأليُّ ي��راُد ال��ذي ال��ش��يء ه��َو ل��ْم أو
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واأليِّ وم��ا ال��ل��ْم ق��ب��ل وذاك ال��ش��يِّ وج��ود ه��ْل إم��ا وال��ه��لُّ
ت��ق��وُل ك��م��ا وه��و ك��ذا ع��ل��ى م��ح��م��وُل ك��ذا ه��ل وأم��ا ذاك
ع��دْد أو ق��در ه��و ال��زم��ان ه��ل ال��ج��س��ْد ان��ح��لَّ إذا ال��ن��ف��س ت��ب��ط��ل ه��ل
وال��ن��ب��اْت ال��ح��ي��وان م��ا ك��ق��ول��ن��ا ال��ذاْت ح��دِّ ط��ال��ُب إم��ا وال��م��اء
ال��ه��ال ال��م��اء ف��ي اس��م ه��ذا ي��س��ب��ق ك��ال��خ��ال ش��يء اس��م م��ع��ن��ى ط��ال��ب أو
وال��م��ع��دوِم ل��ل��م��وج��ود ي��ك��ون ال��م��ف��ه��وِم ف��ي االس��م م��ع��ن��ى وش��رح
ي��ح��ْد ال ب��ش��يء ل��ي��س م��ا ف��إن ف��ق��ْد م��ا دون ل��ل��م��وج��ود وال��ح��د
ال��م��ق��وِل ع��ل��ة ط��وًرا ي��روم ال��م��ع��ل��وِل ع��لَّ��ة ي��ب��غ��ي وال��ل��مُّ
ن��ْدري م��ا ع��ل��ى ال��ح��ق��ي��ق��ي وه��و األم��ِر ن��ف��س ع��لَّ��ة وت��ارة

واملغالطة والشعر، والخطابة، الجدل، يف

ال��ج��دُل م��وض��وع��ه��نَّ ف��إن��م��ا ت��ق��ب��ُل وال��ل��وات��ي ال��ذاي��ع��ات
ول��إلق��ن��اِع ف��ل��ل��خ��ط��اب��ات ال��س��م��اع ب��ادَي وال��ذاي��ع��ات
م��م��وَُّه ع��ل��م��ه م��غ��ال��ط��ي وال��م��ش��بَّ��ُه ال��وه��م��يُّ وذل��ك
ال��دل��ي��ِل س��وى ال��ش��ع��ر ف��ي ي��ص��ل��ح ل��ل��ت��خ��ي��ي��ِل ال��َم��وق��ع وذل��ك
ال��ت��وف��ي��ِق ع��ل��ى ل��ل��ه وال��ح��م��د ال��ت��ص��دي��ِق ف��ي ق��ي��ل م��ا ف��ه��ذه

الحد يف

ي��خ��ب��ُر ل��ش��يء ت��ص��دي��ق وم��ن��ه ال��ت��ص��وُر ه��و م��ا م��ن��ه ال��ع��ل��م
ال��ت��ب��اِس ب��ال ش��رح��ن��اه وق��د ب��ال��ق��ي��اِس ال��ت��ص��دي��ق ويَ��ح��ص��ل
أث��ُر ف��ي��ه م��ن��ه أي��ًض��ا وال��رس��م ال��ت��ص��وُر ي��ح��ص��ل م��ن��ه وال��ح��دُّ
ا ِج��دٍّ ال��ق��ري��ب ال��ج��ن��س ف��رتِّ��ب ا ح��دٍّ ت��ح��دَّ أن أردَت إذا
ال��ص��ف��اِت ف��ي ل��ل��م��ح��دود ي��ك��ون ذات��ي ك��ل يَ��ح��ص��ر ف��إن��ه
م��ادْة أو أخ��ذتَ��ه��ا ص��ورة م��ن ال��ح��ادْة ف��ه��ي ال��ف��ص��ول اط��ل��ِب ث��م
ال��ح��يِّ ب��ع��د ل��إلن��س��ان ك��ال��نُّ��ط��ق ل��ل��ش��يِّ غ��اي��ة أو ف��اع��ل أو
ل��ل��دواءِ وال��ص��ح��ة ل��ل��غ��بِّ وال��ص��ف��راءِ ل��ألف��ط��س واألن��ف
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م��وج��ًزا ي��ك��ون ح��ت��ى ت��ق��ف ف��ال م��م��ي��ًزا واح��ًدا وج��دت وإن
ال��ح��دُّ يُ��ف��ي��د ت��م��ي��ي��ز س��اذج ال��ق��ص��ُد ول��ي��س ن��ق��ص��ان ف��ذاك
ا ُح��دِّ ف��ي��م��ا ال��ع��ق��ل ق��ص��د ف��إن ت��ن��ف��دا ح��ت��ى ال��ف��ص��ول اط��ل��ب ب��ل
ت��ق��وَّم��ا ق��د األوص��اف م��ن ب��ه م��ا ج��م��ي��ع ع��ل��ى ال��ش��يء ي��ح��ص��ل إن
ف��ص��وًال م��رًة أض��ع��ت ف��إن م��ع��ق��وًال ذات��ه ف��ي ��ًال م��ح��صَّ
ك��ام��ًال ع��ل��ًم��ا ال��ش��يء ع��ل��م��ت ف��م��ا ح��اص��ًال ف��ص��ًال ال��ت��م��ي��ي��ز ص��ي��ر إذ
ي��ك��ف��ِه ول��م ذات��يٍّ��ا ك��ان م��ا وص��ف��ِه ك��ل ال��ش��يء ذات ألنَّ
يُ��ح��دَّدا أن ي��ك��ف��ي��ه ال ك��ذاك ي��وج��دا أن ذات��ه ص��ف��ات ب��ع��ض
ف��ص��ُل ف��ي��ه ول��ي��س م��م��يِّ��ز ق��وُل ف��ه��و ال��رس��م وأم��ا ه��ذا
ال��ظ��ف��ِر ع��ري��ض ح��ي رس��م��ه ف��ي ل��ل��بَ��َش��ِر ك��ق��ول��ن��ا ع��رض ب��ل
ال��ح��دِّ ف��ي ك��م��ا ال��رس��م ف��ي وال��ج��ن��س ال��ج��ل��ِد ب��ادي ال��ق��ام��ة م��ن��ت��ص��ب
م��ش��اك��ًال ي��ك��ن ل��م ق��ول وك��ل ك��ام��ًال رس��ًم��ا ال��رس��م أري��د إذا
خ��ال��ُص ال ن��اق��ٌص رس��ٌم ه��و أو ن��اق��ُص ف��ح��دٌّ ح��َددن��اه ك��م��ا
ن��ظ��ًم��ا ف��ي��ه ال��ع��ل��م ن��ظ��م��ن��ا ف��ق��د خ��ت��ًم��ا ال��ك��ت��اب اآلن ف��ل��ن��خ��ت��م
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تصنيف:
سينا ابن عيل أبي الرئيس

مقام ِمنَّا يقومون الذين أعني — ألنفسنا إال لنُظهره الكتاب هذا جمعنا وما
الشفاء» «كتاب يف أعطيناهم فقد الشأن، هذا ُمزاِويل من العامة وأما — أنفسنا

حاجتهم. وفوق لهم كثري هو ما
املصنف

الرحيم الرحمن هللا بسم

أتوكل وعليه أثق، الحكيم بالعزيز

وأن عنده، والرأفة مرضاته لنَيل التوفيق ونسأله وجربوته، لعزته يُحمد أن أهٌل هلل الحمد
الطاهرين. وآله محمد املصطفى عىل وخصوًصا الهادين، أنبيائه عىل يُصيل

املقدمة

فيه نلتفت ال فيه، البحث أهل اختلف فيما كالًما نجمع أن إىل بنا ة الهمَّ نزَعت فقد وبعد،
كتب ُمتعلمو ألفه ملا ِمنَّا تظهر مفارقة من نُبايل وال إلف، أو عادة أو هًوى أو عصبية لْفت
املتفلسفة من للعاميِّني ألفناها كتٍب يف ِمنَّا سمع وملا فهم، وقلة غفلٍة عن إلًفا اليونانيني
اعرتاٍف مع سواهم. رحمته يُنِل ولم إياهم إال يَهِد لم هللا أنَّ الظانني باملشائني املشغوفني
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العلوم أقسام تمييزه ويف وأستاذوه، ذووه عنه نام ملا تنبُّهه يف سلفهم1 أفضل بفضل ِمنَّا
من كثري يف الحق إدراكه ويف رتَّبوه، مما خريًا العلوم ترتيبه ويف بعض، عن بعضها
بيَّنها ما عىل الناس إطالعه ويف العلوم، أكثر يف رسية صحيحة ألصول تفطُّنه ويف األشياء،
تمييز إىل يديه مدَّ َمن أول يكون إنسان عليه يقدر ما أقىص وذلك بالده، وأهل السلف فيه
فيما يجدونه ثلًما ويرموا شعثه، يلموا أن بعده َمن عىل ويحق ُمفسد. وتهذيب مخلوٍط،
ورثه ما عهدة عن نفسه يفرغ أن عىل بعده من قدر فما أعطاها. أصوًال ويفرعوا بناه،
فهو تقصريه، من فرط ما لبعض ب والتعصُّ فيه، أحسن ما م تفهُّ يف عمره وذهب منه،
يضع أن استحلَّ ما وجدها ولو عقله، فيها يراجع مهلة له ليس سلف، بما عمره مشغول

إياه. تنقيح أو له إصالح أو عليه مزيد إىل املفتقر موضع األولون قاله ما
وقع قد يكون أن يبعد وال به، اشتغلنا ما أول قالوه ملا م التفهُّ علينا فسهل نحن، وأما
الحداثة، ريعان بذلك فيه اشتغلنا الذي الزمان وكان علوم، اليونانيني جهة غري من إلينا
ذلك جميع قابلنا ثم أورثوه. ملا التفطُّن مدة بسببه علينا قرص ما هللا توفيق من ووجدنا
املرشقيني عند له يكون أن يبعد وال — «املنطق» اليونانيون يُسميه الذي العلم من بالنمط
وجهة، يشء لكل وطلبنا عىص، ما وعىل تقابَل ما عىل فوقفنا حرًفا، حرًفا — غريه اسم

زاف. ما وزاف حق ما فحق
كرهنا اليونانيني من «املشائني» إىل االعتزاء شديدي بالعلم املشتغلون كان وملا
ِفَرقهم أَوىل كانوا إذ للمشائني؛ بنا وتعصَّ إليهم، فانحزنا الجمهور، ومخالفة العصا َشقَّ
تخبَّطوا عما وأغَضينا منه، إربهم يَبلغوا ولم فيه وا وقرصَّ أرادوه ما وأكملنا لهم. ب بالتعصُّ
جاهرنا فإن واقفون. ظلِّه وعىل شاعرون بدخلته ونحن ومخرًجا، وجًها له وجعلنا فيه
بأغطية غطَّيناه فقد الكثري وأما عليه، الصرب يُمكن لم الذي اليشء ففي بمخالفتهم
هرة الشُّ من عندهم هو ما مخالفة عىل الجهال يقف أن كرهنا ما ذلك جملة فمن التغافل.
تَعمش بحيث الدقة من كان قد وبعضه الواضح، النهار يف ويشكون فيه يشكُّون ال بحيث
ُخشب كأنهم الفهم عاري منهم برفقة بُلينا فقد العرص؛ يف الذين هؤالء عقول عيون عنه
كتب يف الحنابلة كأنهم ضاللة، املشهور ومخالفة بدعة النظر يف التعمق يرون مسنَّدة
لهم تسنَّى وربما به، نَنفعهم فكنا حققناه، بما ثبَّتْناه رشيًدا منهم وجدنا لو الحديث،

عنها. بالتنقري استبدوا منفعة فعوَّضونا معناه يف اإليغال

«أرسطو». به يريد 1
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إال يتلقى فال إليه يُشار عنه مغفوٌل حقٌّ عليه، عابرين بإعالنه ضنَنا ما جملة ومن
املحاقة. دون املساعدة مجرى ببجدته خرباء نحن مما كثرٍي يف جرينا فلذلك بالتعصب؛
ألنفسنا، ِمنَّا مراجعات فيه نبِد لم الشأن هذا إىل انصبَبْنا ما أول لنا انكشف ما كان ولو
وقلنا الشك عقائدنا يف ورسى الرأي علينا والختلط رأيًا فيه تبينا ملا نظرنا، من ومعاَودات
بني التي املدة وطول وآخره، أمرنا أول يف حالنا تعلمون أصحابنا لكنكم وعىس. لعل
وحكمنا قضيناه ما بأكثر نثق أن فبالحريِّ هذه صورتنا وجدنا وإذا والثاني، األول حكمنا
التي القصوى والغايات الكربى األغراض هي التي األشياء يف سيما وال واستدركناه، به
الجملة، هذه عىل والقضية هذه الصورة كانت وملا املرات. من مئني بناها وتعقَّ اعتربناها
وفكر كثريًا نظر َمن استنبطه الذي الحق العلم أمهات عىل يحتوي كتابًا نجمع أن أحبَبنا
فوجد الحق يخالفه فيما لكثري التعصب يف واجتهد بعيًدا، الحدس جودة من يكن ولم مليٍّا
التعصب من إليه باإلصغاء أحق وال نفسه، غري الجماعة عند وفاًقا يقوله وما به لتعصُّ

الصدق. إال العيوب من ينجيهم ال فإنه عليهم يَصدق أخذ إذا لطائفة
أنفسنا مقام ِمنَّا يقومون الذين أعني — ألنفسنا إال لنُظهره الكتاب هذا جمْعنا وما
لهم كثريٌ هو ما الشفاء» «كتاب يف أعطيناهم فقد الشأن، هذا ُمزاويل من العامة وأما —
حال كل وعىل أخذوه. ما عىل زيادًة لهم يصلح ما اللواحق يف وسنُعطيهم حاجتهم، وفوق

وحده. باهلل فاالستعانة

العلوم ذكر يف (1)

قسمني: — تنقسم ما أول — تنقسم ولكنها مختلفة، لها والشهوات كثرية، العلوم إن
تسقط ثم الزمان، من طائفة يف بل كله، الدهر أحكامها تجري أن يصلح ال علوم
بعد. من عليها يدلُّ ثم الدهر من برهًة بأعيانها إليها الحاجة عن مغفوًال تكون أو بعدها،
تُسمى بأن العلوم أَوىل العلوم وهذه الدهر، أجزاء جميع إىل النسب متساوية وعلوم

«حكمة».
وهذه األصول. يف هو هنا ها وغرُضنا وفروع». «توابع ومنها «أصول»، منها وهذه
التنجيم إىل تُنسب جزئية وعلوم والفالحة كالطب فهي وفروًعا، توابع سميناها التي

ذكرها. إىل بنا حاجة ال أخرى وصنائع
يف به ينتفع أن إما يخلو: ال العلم فإن أيًضا، قسمني إىل األصلية» «العلوم وتنقسم
يصري حتى يتعلمه أن طالبه قصارى يكون وال العالم، قبل هو وما املوجودة العالم أمور
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من به ينتفع أن وإما قبله». وما العالم أمور «علوم هي علوم إىل بها يتوصل لعقله آلة
وقبله. العالم يف املوجودة باألمور العلم من تحصيله يروم فيما لطالبه آلًة يصري حيث

أن البلدان هذه ويف الزمان هذا يف العادة جرت قد آلة، ليكون يُطلب الذي والعلم
بهذا اآلن نسميه أن نؤثر لكنَّنا آخر، اسًما آخرين قوم عند له ولعل املنطق»، «علم يُسمى

املشهور. االسم
التي األصول عىل ُمنبًِّها علًما يكون ألنه العلوم؛ سائر يف آلة العلم هذا يكون وإنما
يكون وجهة نحو عىل للمعلوم باستعمال املعلوم من املجهول يقتنص َمن كل إليها يحتاج
إىل ُمشريًا العلم هذا فيكون بامَلجهول، اإلحاطة إىل بالباحث مؤديًا الجهة وتلك النحو ذلك
ُمشريًا يكون وكذلك املجهول، إىل املعلوم من الذهن تَنقل التي والجهات األنحاء جميع
من املطلوب نحو مأخذ استقامة وتوهمه الذهن تُضلُّ التي والجهات األنحاء جميع إىل

العلوم. قسَمي أحد هو فهذا كذلك. يكون وال املجهول
الغاية تكون أن إما ألنه قسمني؛ ينقسم ما أول أيًضا ينقسم فهو اآلخر، القسم وأما
ليس الغاية تكون أن وإما فقط، املعلوم صورة من لها يَحصل مما النفس تزكية العلم يف

النفس. يف صورته انتُقشت الذي اليشء يعمل وأن بل فقط، ذاك
أصوب لنعرف وأحوالنا أفعالنا هي حيث من ال املوجودات، به تتعاطى األول فيكون
هي موجودات لفت فيه يَلتفت والثاني فينا. ووجودها عنَّا وصدورها ِمنَّا وقوعها وجوه

فينا. ووجوِدها عنا وصدورها ِمنَّا وقوعها وجوِه أصَوب لنَعرف وأحوالنا، أفعالنا
نظر. القصوى غايته ألنَّ نظريٍّا»؛ «علًما األول ون يُسمُّ أنهم الزمان أهل من واملشهود

عمل. غايته ألن «عمليٍّا»؛ منهما الثاني ون ويُسمُّ
ا حدٍّ امُلعينة للمادة مخالطة إما األمور ألن وذلك أربعة؛ النظري» «العلم وأقسام
مثل معينة، مادة يف إال يُعقل وال مادة كل يف الطبع يف وجودها يصلح فال وقواًما،
مادة كل يحلها أن عن نظره أول يف الذهن يَمتنع ال بحيث كانت وإن والعظمية، اإلنسانية
عن ينرصف أن الصواب يف رضورة الذهن يحتاج بل الذهن، غلط من سبيٍل عىل فيكون
وهذا له، يهيئها زائد معنًى حصل إذا إال مادة يحلُّ ال املعنى ذلك أن ويعلم التجويز هذا

واألمور. املوجودات قبيل من فهذا والبياض، كالسواد
منها كثري ر تصوُّ صحة يف يُحوج كان وإن والذهن كذلك، أيًضا مخالطة أمور وإما
ال أن الوجود وعند عنده يمتنع فليس املادة، مجرى جاٍر أو مادة هو بما إلصاقه إىل
الصلوح يف يحتاج وليس مانع، يمنع لم ما تُخالطه ألن تصلُح مادة وكل مادة، له يتعني
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الجمع وتعرض متكونة، هي حيث من والثنائية الثالثية مثل به، يخصصه د ُممهِّ إىل له
له، مادة تغري إىل تصور وال وجوده يفتقر ال ما وجميع والرتبيع، التدوير ومثل والتفريق،

واملوجودات. األمور من ثاٍن قبيل وهذا
التصور يف وال باملادة، تُخلط ألن تصلح فال أصًال، والحركة للمادة مباينة أمور وإما
من ثالث قبيل وهذا املالئكة، من رضوب ومثل تعاىل، األول الخالق مثل الحق، العقيل

املوجودات.
ويف يخالط ما جملة يف فتكون تخالطها، ال وقد املادة تُخالط قد ومعاٍن أمور وإما

واملعلول. والعلة والجزئي والكيل والكثرة الوحدة مثل يُخالط، ال ما جملة
علم. قبيٍل لكل أربعة، النظرية العلوم أقسام كذلك

الثاني وبالقسم طبيعيٍّا»، «علًما األول بالقسم العلم يُسمى بأن العادة جرت وقد
التفصيل هذا يكن لم وإن «ُكليٍّا»، الرابع وبالقسم «إلهيٍّا»، الثالث وبالقسم «رياضيٍّا»،

النظري. العلم هو فهذا متعاَرًفا.
نفسه يف اإلنسان عليه يكون أن يجب ما كيفية يعلم ما فمنه العميل»، «العلم وأما
هذا ون يخصُّ وقوم آخرته، ويف هذه دنياه يف سعيًدا يكون حتى تخصه، التي وأحواله

األخالق». «علم باسم
يكون حتى لغريه، اإلنسانية املشاركات أمر عليه يجري أن يجب كيف يعلم ما ومنه
هي الجزئية واملشاركة الكلية. املشاركة يف وإما الجزئية املشاركة يف إما فاضل، نظام عىل

املدينة. يف تكون التي هي الكلية واملشاركة واحد، منزل يف تكون التي
يُراعيه املرشوع القانون لذلك وبمتولٍّ مرشوع، بقانون تتم فإنما مشاركة وكل
إنساٌن جميًعا األمرين يف املقنن لحفظ امُلتويل يكون أن يجوز وال ويحفظه. عليه ويعمل
ولكل ُمدبِّر للمدينة يكون بل املدينة، يتوىل من املنزل تدبري يتوىل أن يجوز ال فإنه واحٌد،
و«تدبري ُمفَرًدا، بابًا املتويل بحسب املنزل» «تدبري يفرد أن يحسن ولذلك آخر؛ مدبر منزل
للمدينة والتقنني للمنزل التقنني يفرد أن يحسن وال مفرًدا. بابًا املتويل بحسب املدينة»
ويف شخص، كل خاصة يف يراعى أن يجب ملا املقنِّن يكون أن األحسن بل حدة، عىل كلٌّ

«النبي». وهو واحدة، بصناعة واحٌد شخٌص الكربى، املشاركة ويف الصغرى املشاركة
بعض، يف بعضه نُدخل ال أن فاألحسن يتوىل، أن يجب وكيف للتدبري، املتويل وأما
يفرد أن األحسن تجد لكنك بذلك، بأس وال فعلت آخر بابًا أيًضا تقنني كل جعلت وإن
الصناعة تجعل وأن حدة، عىل كلٌّ املدينة بتدبري والعلم املنزل بتدبري والعلم باألخالق العلم

مفرًدا. أمًرا عليه تكون أن ينبغي وما الشارعة
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ليست ُمخرتَعة قة ملفَّ صناعة أنها إىل ُمثريًا عليه» تكون أن ينبغي «وما قولنا وليس
إنسان لكل وليس هللا، عند من هي بل كال، يتوالها، أن عقل ذي إنسان ولكل هللا، عند من
هللا عند من يكون مما — كثرية أشياء يف نظرنا إذا علينا حَرج وال يتوالها، أن عقل ذي

تكون. أن يَنبغي كيف أنها —
العلم أقسام األربعة تلك كانت كما العميل، العلم أقسام األربعة العلوم هذه فلتكن

النظري.
العميل، والعلم النظري العلم أقسام جميع الكتاب هذا يف نورد أن عزمنا من وليس
«العلم ونورد اآليل»، «العلم منه نورد العدد هذا العلوم أصناف من نورد أن نُريد بل
العميل العلم من ونُورد األصيل»، الطبيعي «العلم ونورد اإللهي»، «العلم ونورد الكيل»،
يُختلف الذي العلم من فليس الريايض العلم وأما النجاة. طالب إليه يحتاج الذي القدر

فيه.
بإيراده، اشتغلنا لو هنا ها نورده الذي هو الشفاء» «كتاب يف منه أوردناه والذي
بإيراد نشتغل حني هو وهذا هنا، ها نُورده لم العميل العلم من أصناف يف الحال وكذلك

«املنطق». هو الذي اآليل» «العلم

املنطق علم يف (2)

التصور مقدِّمات يف األوىل املقالة والتصديق، التصور يف األول الفن

غري أخرى أشياء إىل وأذهاننا أوهامنا يف حاصلة أشياء من نسلك كيف أنا نبني أن نريد
األوىل. بتلك نَستحِصلها وأذهاننا أوهامنا يف حاصلة

فنتصورها، أذهاننا يف تتمثَّل أن لها بدَّ ال وأذهاننا أوهامنا يف تحصل التي واألشياء
تصورنا نكون أو تصديق، يَصحبه ال ًرا تصوُّ منها تصورنا قد نكون أن إما يخلو ال وحينئٍذ
قول معنى تصورنا مثل تصديق يصحبه ال الذي والتصور تصديق. يصحبه تصوًرا منها
الذي والتصور نميش؟» «هل وقولنا املائت»، الناطق «الحيوان وقولنا «إنسان»، القائل
ال فإنه أيًضا صدقناه إذا زوج» «األربعة القائل قول تصورنا مثل هو التصديق يصحبه
معناه، فيتصور يتقدَّم مما زوج» «األربعة قولنا فيكون صدقه يعتقد أن يجب مما محالة
ر نتصوَّ لم فإن املقدم، هو التصور لكن به. التصديق لنا حصل التصور لنا حصل فإذا
التصديق. به يقرتن أن غري من التصور يتأتى وقد به. التصديق لنا يتأت لم ما، معنًى
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بعضها يف يتعدى قد رها نتصوَّ التي املعاني أن اقتَصصناه ما جميع من لنا فيَحصل
األمر كان وإذا العلوم. يف لها مدخل ال أخرى أنحاء إىل يتعدى وقد التصديق، إىل التصور
وعىل نفوسنا، أو عقولنا أو وأذهاننا، أوهامنا يف تحصيلها إىل نسلك التي األشياء فإن كذلك
حصول نروم أو فقط، لنا تصورها حصول بذلك نروم أن إما تعرب، أن أردت لفظ أي
نفوسنا، يف نستحصله ما نطلب كيف أنَّا نبني أن أرْدنا فإذا فيها. بالواجب ِمنَّا تصديٍق

تصديًقا. نستحصل كيف أو ًرا تصوُّ نستحصل كيف نبني أن فإما
الذي للطريق مباينًا يكون أن به يليق التصور يحصل به الذي الطريق أن شك وال
شارًحا» «قوًال التصور به يحصل ما يُسموا أن الناس عادة ومن التصديق. يستحصل به
عادتهم ومن «رسًما». ونه يسمُّ ما ومنه ا» «حدٍّ يُسمونه ما فمنه االسم، بحسب «قوًال» أو
ونه يسمُّ ما ومنه «قياًسا» ونه يسمُّ ما فمنه ة»، «ُحجَّ التصديق من يحصل ما يسموا أن

ذلك. غري أو «استقراءً»
الشارح» «القول تعليم يف الكالم يكون أن فيجب التصديق، قبل التصور كان وملا
وما باآلخر، يخلط ال كالم منهما واحد كل يف يُفَرد وأن «الحجة»، تعليم يف الكالم قبل
ذلك يفعل من فإن بالتأخري، منهما لألوىل يتعرض لم بالتقديم منهما األوىل تَستوِف لم
وألفاظ، معاٍن من مؤلَّف فهو حجة وكل شارح قول كل وألنَّ التشويش. من قبيًحا يركب
ركبت بما اإلحاطة جهة من إال الحقيقة عىل به العمل يتمُّ فليس أشياء، من مركَّب وكلٌّ
ُكنَّا إن يلزمنا فكذلك بالذات، حاجة عنه تُركب أن يف إليه محتاج هو ما جهة من منه
بل جهة، كل من ال يُركَّب، منها التي باألشياء أوًال نحيط أن ة والحجَّ بالحد مثًال طالبني

الجهة. تلك إىل وسنُشري والحجة، الحد منه يركب أن لها صلح التي الجهة من
واملنطق. اآليل العلم هو املذكور السلوك كيفية عىل يدلُّ الذي العلم فهذا

إىل موصلة به تَصري الذي للتأليف موضوعة هي حيث من املعاني وموضوعه:
األعيان يف موجودة أشياء هي حيث من ال أذهاننا، يف ليس أذهاننا يف يشء تحصيل

ذلك. غري أو كيفيات أو كميات أو كجواهر
— ذلك يكون فإنما ذلك، غري أو كيفيات أو كميات أو جواهر كونها إىل التفتْنا فإن
من جزءًا يكون أن يصلح لها التي الجهة يف وحكًما أثًرا — ذلك من أشياء لَكونها كان إذا

ُحجة. أو شارح قول
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املفرد واملعنى املفرد اللفظ يف (3)

البتة منه بجزء يدلَّ أن معناه عىل به الدال يريد ال الذي اللفظ هو املفرد؛ الدال اللفظ
فإنه «اإلنسان»، قولنا: مثل معنًى. عىل منه بجزء يدلَّ أن يجوز قد كان وإن يشء، عىل
عىل أجزائه من بيشء حينئٍذ يدلَّ لم الناطق» «الحيوان معنى عىل به يدلَّ أن أريد إذا
هو حيث من معني، شخص عىل به يدلَّ أن أريد إذا فإنه شمس»، «عبد قولنا: ومثل يشء.
بعبد يُراد داللة حينئذ يكون ال الشمس، عبد فيه يُقال أن يُراد حيث من ال ، معنيَّ شخص

أخرى. حالة يف وشمس عبد عليه يدلُّ ما إىل يَلتفت لم بل وشمس،
به يُراد أنه هو دالٌّ» «لفٌظ قولنا: معنى ألن ؛ داالٍّ يكن لم داللة باللفظ يُرد لم وإذا

الداللة. من ا حقٍّ نفسه يف له أن ال الداللة،
منه يشء إىل يلتفت وال هو، كما الذهن إليه يَلتفت حيث من املعني هو امُلفرد: واملعنى
أو ومعه، فيه أخرى معاٍن إىل آخر وقتًا يَلتفت أن للذهن كان وإن يحصل، معه أو يتقوم

يكن. لم

والجزئي الكيل يف (4)

إن تصوره نفس من خارج بسبٍب إال — الذهن يَمنع ال املفرد املعنى تصور نفس كان إذا
«اإلنسان» معنى مثل كيل. فهو هو، أنه كثرة من واحد لكل ويُعتقد يقال أن عن — اتفق
إنسان. أنه الذهن يف ويعتقد إنسان أنه الكثرة من واحد لكل يقال أن الحق من فإنه
أشياء الذهن يعتقد أن مانع ال فإنه مثلثات» قاعدة عرشون به يُحيط «شكل معنى ومثل
ومثل مؤداه. تعذَّر وإن مثلثات، قاعدة عرشون به يحيط شكل هو منها واحد كل كثرية
يكون أن تصوره نفس يف مانع ال فإنه — الشمس هذه أقول لست — «الشمس» معنى
نفس فليس مانع ذلك عن منَع فإن الشمس، حد ويحد شمس منها واحد لكل يقال كثرة

التصور.
قولنا: معنى كتصورنا الجزئي. فهو ذلك، من مانًعا التصور نفس كان إذا وأما
كان الشمس»، «هذه أو العرشيني»، الشكل «هذا أو إليه، ُمشاًرا بعينه شخص أي «زيد»،
الشكل يف وكذلك ، امُلعنيَّ ذلك إال يكون ال إليه املشار هذا فإن ذلك، من مانًعا التصور نفس

الشمس. أو

58



املرشقيني منطق

اليشء عىل املحمول يف (5)

قوًال كان أو مسموًعا قوًال كان سواء عليه، محمول فكذا كذا، أنه األشياء من ليشءٍ قيل إذا
باطنًا. معقوًال

حتى عليه، ُحمل ما معنى معناه يكون أن اليشء عىل املحمول رشط من وليس
يكون أن رشطه بل ضحاك»، «اإلنسان قوله: يصحُّ وال برش» «اإلنسان القائل: قول يصحَّ
من اإلنسان أن ضحاك» «اإلنسان بقوله: يعني ليس ألنه هو؛ هو يكن لم وإن عليه صادًقا
ليس فإنه كاذب، هذا فإن ضحاك، هو حيث من الضحاك هو اإلنسانية مفهوم له حيث
إنسان له يُقال الذي اليشء معناه: بل الجهة، هذه من باملعنى الضحاك هو اإلنسان البتة
ألن الضحاك؛ هو فاإلنسان الضحاكية. صفة أيًضا اليشء لذلك اإلنسانية، صفة له ويفهم
املوضوع هذا وليس جهة، كل من واحد هو إنما — موضوع بالطبع الذي — املوضوع
وهو اإلنسان هو االعتبار هذا بحسب واملعنى ا، حدٍّ الخايص اليشء بل العامة، الذات هذا

الضحاك.
إنسانًا فتصري عرضان أو صفتان أو حاالن لها تعرض الذات أن ظن من يُحسن ولم
وإذا لتخصيص، موضوعة غري مطلًقا الذات فإن لهما. املوضوع هذا فيكون اًكا، وضحَّ
اإلنسان يف كالكالم ذلك يف والكالم والضحاك، اإلنسان أمثال ببعض ص فتُخصَّ صت ُخصِّ
يشء، ذاتًا كونه ويف يشء خاصيته يف وهو الخايص، ذلك أحوال من الذات بل والضحاك،

الكيل.2 العلم يف ق يحقِّ أن هذا حق ومن
اإلنسان هو الذي اليشء أن معناه ضحاك» «اإلنسان قولنا أن هنا ها به نكتفي والذي
أنه عىل والضحاكية. اإلنسانية له إذ ضحاك، أنه وله إنسان أنه فله ضحاك، أيًضا هو
له ثالٌث أو نفسه، الضحاك أو نفسه، اإلنسان هو املخصص اليشء ذلك يكون أن يجوز
والتفصيل بالتحقيق هذا كيفية وأما ضحاك. وأنه إنسان أنه معها له ثم ما خصوصية

الكيل. العلم يف فلتذكر

أفعالنا هي حيث من ال املوجودات، به تتعاطى الذي النظري» «العلم من الرابع القسم هو الكيل: العلم 2
أمور يف الكيل العلم ويبعث فينا. ووجودها عنَّا وصدورها ِمنَّا وقوعها وجوه أصوب لنعرف وأحوالنا،
الوحدة مثل يخالط، ال ما جملة ويف يخالط ما جملة يف فتكون تخالطها، ال وقد املادة تخالط قد ومعاٍن
الطبيعي» «العلم فهي: النظري، للعلم األخرى الثالثة األقسام أما واملعلول. العلة والجزئي، الكيل والكثرة،

الكتاب. هذا من العلوم] ذكر يف - املرشقيني [منطق راجع: اإللهي». و«العلم الريايض» و«العلم
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وأمور أشياء فله املفهومات مختلفة أمور عليه تحمل يشء فكل كذلك كان وإذا
تلزم. ال قد لها عوارض أو لوازم وإما وحقيقته، وماهيته هويته من أجزاء إما به: مقرتنة
وإما الزم وإما مقوِّم إما فهو لذاته، مطابًقا ليس األشياء من يشء عىل محمول وكل

عارض.
غريه. ومن منه ماهيته فتَلتئم ماهيته يف يدخل الذي اليشء هو فاملقوِّم:

ال لذاته، تابع أنه عىل ذاته، ق تحقُّ بعد اليشء يوصف أن من بدَّ ال الذي هو والالزم:
ذاته. حقيقة يف داخل أنه عىل

اليشء به يوصف أن يجب ليس أنه إال اليشء، به ُوصف قد الذي هو والعارض:
دائًما.

اليشء. يفارق ال منهما واحد كل أن يف والالزم املقوم ويَشرتك
الحق اليشء، حقيقة عن خارج منهما واحد كل أن يف والعارض الالزم ويشرتك

بعدها.
مساوي املثلَّث كون الالزم: ومثال جسًما. اإلنسان بل شكًال، املثلَّث كون املقوِّم: مثال
ال متناهية غري هي متناهية غري أشياء إىل له النسبة من أخرى وخواص لقائمتني، الزوايا
من وثلثًا مربع من نصًفا كونها مثل متناهية، غري ألنها ماهيته يف رشوًطا تكون أن يجوز
العارض: ومثال لها. نهاية ال املثلَّث أحوال من أخرى أشياء وكذلك آخر، من وربًعا آخر
الحقيقة يف بسيط يشء وكل له. تَعرض أحواٍل من ذلك وغري وشبابه اإلنسان شيب

الظاهر. العلم يف عليه ويساعدهم يقولون ما إىل يَلتفت وال له،3 مقوِّمات فال واملاهية

املعنى عىل اللفظ داللة عدد يف (6)

االلتزام؛ وداللة ن، التضمُّ وداللة املطابقة، داللة ثالثة: املعنى عىل اللفظ داللة أصناف
املعنى. طريق من النقل وهو

الناطق. الحيوان عىل «اإلنسان» لفظة تدلُّ ما فمثل املطابقة داللة أما
واحد كلَّ فإن الناطق، وعىل الحيوان عىل اإلنسان داللة فمثل ن التضمُّ داللة وأما

املطابقة. داللة اإلنسان عليه يدلُّ ما جزء منهما

الكتاب. هذا من الالزمات] يف - املرشقيني [منطق آخر: راجع 3
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الحائط عىل والسقف االبن عىل واألب الخالق عىل املخلوق داللة مثل االلتزام وداللة
أوًال، عليه يدلُّ الذي املعنى عىل املطابقة داللة أوًال يدلَّ أن وذلك الضاحك، عىل واإلنسان
الذي الثاني املعنى ذلك إىل أيًضا الذهن فيَنتقل آخر، معنًى يصحبه املعنى ذلك ويكون

ويَصحبه. األول املعنى يُوافق
أمر عىل داللًة ليس منهما واحد كل أن يف ن التضمُّ وداللة املطابقة داللة وتشرتك

اليشء. عن خارج
األوىل. الداللة مقتىض منهما واحد كل أن يف االلتزام وداللة ن التضمُّ داللة وتشرتك

املوضوع عىل امَلحمول داللة أصناف يف (7)

داللته عن يفلت ال هو، كما حقيقته كمال عىل يدلَّ أن فإما موضوع، عىل يدلُّ محمول كل
املطابقة بسبيل الذات وعىل ن، التضمُّ بسبيل جميعها عىل يدل بل له، املقوِّمات من يشء
عىل «الدالة باسم عندنا املخصوصة هي الداللة وهذه حقيقية، أجزاء ذات الذات كانت إن

اليشء». هو ما عىل «الدال أو املاهية»
مفرًدا لفًظا ليس املحمول كان وإن اليشء. اسم فهو مفرًدا، لفًظا املحمول كان فإن
أشخاص بني املشرتكة للطبيعة اسم فإنه «اإلنسان»، مثاله: اليشء. حدُّ فهو قوًال، هو بل
الطبيعة. تلك حدُّ وهو الناطق» «الحيوان أو عارض، بأمر إال عنها يَفصلون ال التي الناس
حيث من عليه يدلُّ ألنه املاهية؛ غري عىل دلَّ فقد بالطبع»، «ضحاك قيل: إذا فأما
ألن املاهية؛ عىل يدلَّ لم ولكن مساٍو عىل دلَّ فقد ناطق» «حساس قيل: وإذا له. الزم أنه
هو «الناطق» ومفهوم فقط، حسٍّ ذو يشء أنه هو املطابقة سبيل عىل «الحساس» مفهوم
يكون ال الحساس أن يعلم حيث من أخرى معان عىل ذلك دلَّ فإن فقط. نُطٍق ذو يشء أنه
ن. التضمُّ سبيل عىل ال االلتزام سبيل عىل داللة فذلك الناطق، وكذلك نفس، ذا جسًما إال
ذلك، وغري واملتحركية وامُلتغذية الجسمية عن مخلية الناطق للحساس األوىل فالداللة
تلك هي حيث من — والذات املاهية عىل الداللة هذه ليست فلذلك ذلك؛ من شيئًا ن تتضمَّ ال
للجملة موضوٌع فاسٌم «الحيوان» وأما االلتزام. داللة بل مطابقة داللة — والذات املاهية
وتم. ص تخصَّ «الناطق» ب أردف فإذا غريه، مع لإلنسان املشرتكة املقومات من امُلجتمعة
عارض. عىل وإما الزم، عىل وإما مقوِّم، عىل إما حينئٍذ فيدل ذلك، عىل يدلَّ ال أن وإما
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املاهية عىل الداللة أصناف يف (8)

ثالثة: املاهية عىل الداللة أصناف
الطبيعة عىل الناطق» «الحيوان داللة مثل واالنفراد، الخصوص سبيل عىل أحدها

الناس. أشخاص بني املشرتكة
ماهية عىل وال اإلنسان ماهية عىل يدلُّ ال فإنه «الحيوان»، مثل: الرشكة، عىل وإما
اإلنسان من املتحرِّكات هذه «ما سائل: فسأل لها، املشرتكة املاهية طلبت إذا ولكن الفرس.
املشرتكة. حقيقتها كمال عىل واقعة الداللة كانت «الحيوانات»، فقيل: والطائر؟» والفرس
ولزيد وحده لزيد ماهية فإنه «اإلنسان»، مثل: مًعا، والرشكة االنفراد سبيل عىل وإما
عرضت بأحوال بل مقوم، بمعنى عمرو عن يَنفرز ليس زيًدا ألنَّ وذلك بالرشكة. عمرو مع
ما عىل وفساده زيد فقدان بسبب فقدانها يكون أن يجب لم فقدانها توهم لو ملادته،
مقوم بأمر الحيوانات سائر عن اإلنسان كانفراز انفرازه وليس الكيل، العلم يف ق تحقَّ

لجوهره.
إىل فليرتك الثاني، القبيل عىل وبعضه األول، القبيل عىل به يَنفرز ما بعض هل وأما
ُمسلًِّما موجوًدا عليه يبنى ما كان لو عليه، والبناء تسليمه املنطقي يرض فال الكيل. العلم

بالحقيقة.
القريبة للُمشرتكات «جنًسا» الثاني القسم وا يسمُّ أن عليهم حقق إذا الناس عادة ومن
له، «نوًعا» منه القريبة املشرتكات من واحد كل يسموا وأن االشرتاك، من لها ما نحو فيه

صاحبه. إىل بالقياس مفهوًما والنوع الجنس من واحد كل فيكون
يف املشرتكات تُسمى ما نحو عىل ال «نوًعا»، الثالث القسم وا يسمُّ أن عادتهم ومن
أشياء ماهية عىل تدلُّ إنها حيث من تحتها التي األشخاص إىل بالقياس بل نوًعا، الجنس
نوًعا بسببه يصري جنسيٍّا جمًعا جامع معنًى فوقه يكن لم لو حتى مقوم، بأمر تفرتق ال

املعنى. بهذا نوًعا نفسه يف كان املعنى بذلك

املقومات يف (9)

أن وإما ينتهي. حتى وكذلك له، جنٍس جنس أو له، جنًسا اليشء من يكون أن إما املقوِّم:
لليشء كان إن له، جنس حقيقة أو حقيقته من جزءًا يكون يزال ال بل كذلك، يكون ال
جنس إىل بالقياس يكون مثًال ليس جنًسا يت ترقَّ فإن األوقات. من وقٍت يف يعود ال جنس
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جنس كل إىل بالقياس يكون بأن جنس، غري مقوًما اليشء إىل وبالقياس جنًسا، اليشء
ذي اليشء جنس ألعىل بتقويمه مساويًا يكون أن إما يَخلو ال فهذا جنس. غري عال وإن
وأعم منه أعىل يكون أن يجوز وال منه. أخص يكون أو منه، أعىل يكون أو الجنس،
األجناس أعىل جعل ملا مشرتكة ماهية عىل داالٍّ وحده يكون أن إما حينئذ ألنه له؛ ومقوًما
فيكون غريه مع بل كذلك وحده ليس يكون أو األجناس، أعىل ليس األجناس أعىل فيكون

ُمحال. وهذا جنس األجناس ألعىل حينئٍذ
بعض به يميَّز أخص كان فإن أخص. وإما مساويًا إما تقويمه يكون أن يجب فإذن
مساويًا كان وإن مقوم، أمر يف يشاركه عما ذاته يف بعض من األجناس أعىل تحت ما
أن الكيل العلم يف سيُبني فإنه الوجود. وهو عام الزٍم يف يشاركه عما األجناس أعىل به يميز
صالح فإنه كان وكيف ماهيتها. يف الداخل لها املقوم عموم كلها األشياء يعم ال الوجود

«الفصل». ب بتسميته العادة جرت الذي وهو الذاتي، للتمييز
أعني فصول. وإما أنواع، وإما أجناس، إما املقومة املحموالت أن إىل األمر آل فقد
جنًسا كان ربما اليشء أن املعلوم ومن به. النوع ُسمي مما الثاني املعنى بحسب األنواع
إىل وينتهي لإلنسان، وجنس الجسم من نوع فإنه «الحيوان» مثل: ليشء، ونوًعا ليشء
املنطق. يف إليه محتاج فغري فيهما باب كل يف هو ذلك ما وأما عال. وجنٍس سافل نوٍع

مختلفة. حقائق لذوات مشرتكة ماهية عىل الدال الكيل هو فالجنس:
أوليٍّا. وضًعا ذاته يف للجنس املوضوع الكيل فهو بمعنى: والنوع

فقط. بالعدد يَختلف ما ماهية عىل الدال فهو آخر: وبمعنى
ذاته. يف تميًُّزا غريه عن كيل به يُميِّز الذي الكيل هو والفصل:

الالزمات يف (10)

تكون أن إما له، مقوِّمة وليست اليشء تلزم التي اللوازم أن مقرًَّرا وضًعا نضع أن يجب
تركيب ال الذي اليشء وأن للعالم. الوجود خارج من أو للثالثة، كالفردية نفسه عن لليشء
ويلزمه واحد، منها األويل اللزوم يلزمه إنما بل أوليٍّا، لزوًما مًعا كثرية لوازم تلزمه ال فيه،

له. املدرك لزوم بعد املتعجب لزوم بعد لإلنسان مثًال الضحاك لزوم بتوسطه، غريه
أعم الزم بوساطة كان سواء للثالثة، فرًدا مربعة كون مثل أعم، فإما الزم وكل
قد وأيًضا للثالثة. تسعة مربعة كون لزوم مثل مساٍو، وإما وساطته. بغري أو كالفردية
أحدهما يكون قد لكنه منه، أخص ومعنًى منه أعم معنًى فيه تركيب ال الذي اليشء يلزم
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وإما األعم. يلزمه األخص أن من وصفنا ما فعىل األخص، يتوسط األعم إما اآلخر. يتوسط
حكم له األعم من أخص ثالث حصل باألخصِّ اقرتن إذا األعم فإن األعم، ط يتوسَّ األخص
قسيمة. غري معنًى يكون وقد قسيمة يكون قد أعم ليس الذي الالزم فإن وأيًضا ُمفَرد.
املعنى يكون أن فهو القسيمة هو الذي الالزم وأما معروف. بقسيمة ليس الذي واملعنى
إما يكون أن يلزمه الفرد مثل منها، بدَّ ال األقسام أحد تحصيله يف يكون أن يلزمه العام
الالزمة القسيمة أنحاء وبعض نهاية. عند واقًفا أو نهاية، غري إىل ذاهبًا خمسة، وإما ثالثة
إىل قسيمته قبل وخمسة ثالثة إىل مثًال الفرد قسيمة فإن أوَّيل، غري وبعضه أوليٍّا، يكون
مركب بأول العرشة ضعف من أكثر مربع وذي األول، بالفرد العرشة من أقل مربع ذي
الفصول. هي األوىل القسيمة آخر كانت جنًسا العام املعنى كان وإذا أولني. عددين من
ال وهو أوليٍّا، مثوًال الثاني الجنس من أخص ثالثًا معنًى تُمثل العام باملعنى تُعتمد وكما

النوع. يقوم ما بعد تكون بعدها تلزم التي اللوازم ثم النوع؛ محالة
كان فإذا واحًدا، اقتضاءً إال أوليٍّا ا خاصٍّ معنًى يَقتيض ال البسيط اليشء كان وملا
ينقسم أن يجوز فال واحدة، قسيمة إال األوَّيل االقتضاء يقتِض لم بسيًطا الجنيس املعنى
الفصول، لتلك مداخلة أخرى بفصول أخرى قسيمًة يَنقسم ثم حقيقية. قسيمة بالفصول
أمثلتهم يف الحيوان انقسام مثل يَنقسم أن يبعد وال ُمركَّبًا، الجنيس املعنى يكون أن إال
املثال هذا يف القسيمتان كانت إن وقسائمه، مائت إىل أخرى ومرة وقسائمه، ناطق إىل

األمثلة. يف مناقشة وال كالهما، فصليتني

الالزمة العوارضالغري يف (11)

فبعض مرة. وساكنًا مرة متحرًِّكا وكونه مرة، وشيًخا مرة شابٍّا اإلنسان كون مثل هذا
ومثل املرض مثل خارجة أسباب من وبعضها ُقلنا، ما مثل اإلرادة ومن الطبع من هذه
وبعضها والشيب، كالشباب ُمطاَولة هذه بعد وأيًضا األهوية. بسبب األلوان من يَلحق ما
يف تكون قد الحركة مثل النوع غري يف يوجد وبعضها والقعود. كالقيام املفارقة رسيعة

باإلنسان. غضبًا االستشاطة مثل به خاصة وبعضها وغريه، اإلنسان
وساكن ومتحرِّك وشيخ شاب لإلنسان: مثًال فيقال محموالت، هذه من توجد وقد

وضاحك. وأبيض
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والخاص العام الالحق يف (12)

بأن العادة جرت قد فإنه ولغريه، له يوجد قد وهو اليشء، يُقوِّم ال معنًى كل أن اعلم
مفارًقا. أو الزًما كان سواء ا»، عامٍّ «عرًضا يُسمى

«خاصة»، يُسمى بأن العادة جَرت فقد لليشء، إال يوجد وال يقوم، ال فيما كان ما وكل
مفارًقا. أو والزًما بعضه، أو لكله كان سواء

اليشء لبعض والالزم لغريه. ويكون كله، لليشء الالزم أربعة: العام أصناف فتكون
والعارض لغريه. يكون وقد كله، والعارضلليشء لغريه. يكون وقد الناس، لبعض كاألنوثة

الحيوان. لبعض كاملتحرِّك لغريه يكون وقد اليشء، لبعض
كالضحك للبعضدائًما والالزمة دائًما، للجميع الالزمة ثالثة: الخاصة أصناف وتكون
كالبكاء أو بالفعل كالضحك وحده لليشء إال يكون وال يلزم ال والذي الحيوان، إىل بالقياس

لإلنسان. بالفعل

العموم يف املختلفة املعاني تركيبات أصناف يف (13)
ذلك والخصوصوغري

وجوه: عىل يرتكبان قد والخصوص العموم يف املختلفني املعنيني أن ِمنَّا يقبل أن يجب إنه
له يحصل أن يف يَفتقر أوليٍّا، لزوًما ما قسيمة يَلزمه مما العام املعنى يكون أن ذلك من
ذلك ويكون موجوًدا، يكون أن حينئذ تهيَّأ الفصل به اقرتن فإذا القسيمة، أجزاء بعض
بل مفهومه، يف لآلخر الزًما أحدهما يكون حتى املقرتننَي أحد مفهوم يَقتيض ليس االقرتان
له الجواهر من شيئًا وعيَّنا «الجسم» قلنا إذا ذلك: مثال موجوًدا. يكون أن يف يلزمه إنما
املفهوم هذا فإن زيادة، حذف رشط أو زيادة، غري من يصحُّ الذي الوجه عىل ثالثة أبعاٌد
يكون وأن تلزمه، التي القسيمة أقسام أحد عىل يكون أن إال موجوًدا يحصل أن يُمكن ال
نفس ذا يكون أن مثًال منه، تفصيًال أدق هو ما حدٍّ بال جماديٍّا أو حيوانيٍّا أو نباتيٍّا مثًَال
له املفهوم، هذا بحسب هو ما يُدرى ال يشء أنه هو ناطقة» نفس «ذا ومفهوم ناطقة،
ذلك يلزم وال جسم، غري أو جسًما يكون أن املفهوم هذا يف يدخل وليس ناطقة، نفس
داخًال كان ولو جسًما، إال الوجود يف يكون أن يصح ال أنه يعلم كان وإن املفهوم، هذا
بني الجامع هو يكون األشياء من يشء إىل احتيج ما مفهومه لنفس الزًما أو مفهومه يف
يحتْج لم كما ناطقة. نفس له موجود يشء منه ليَحصل الجسم، وبني الناطقة النفس
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بل فرًدا، ثالثة هو الذي اليشء يجعل بينهما يَجمع جامٍع إىل والفردية الثالثية اقرتان يف
له حصل إذا واليشء الفردية، معنى له يكون أن يَقتيض مفهومه يف الثالثية معنى نفس

غريه. يشءٍ بسبب ال نفسه من الفردية معنى له حصل فقد الثالثية معنى
بموادِّها الصور سائر تعلُّق وكذلك فبسبب، بالجسمية الناطقة النفس تعلق وأما
البعض، وجود يف نصيب لبعضها كان وإن جائز، غري أو تُفارق أن لها جائًزا كان سواء
وبني الوجود، اقتضاء سبيل عىل بل املفهوم، اقتضاء بسبيِل ليس ذلك أن سيظهر لكنه

فرق. الوجود ومقتىض املفهوم مقتىض
أن يَقتيض مفهوم بنفس بساطتها عىل مأخوذة الصور من صورة تجد ال وكذلك
تكون أن وجودها واعتبار مفهومها خارج من وجب وإن لها، املادة حصول منها يفهم
تأخذ أن إال اللهمَّ غريها، من لها يجب أو وجود ذات فرضت إذا عنها يجب مادة لها
الزمًة املادة تكون ال فحينئذ املادة، مع لها يَعرض تركيب حيث من بل بسيطة، ال الصورة

ذلك. مثل يف كالمنا وليس مفهومهما، يف متضمنة بل ملفهومها،
فعند أولهما أما — ُمطلق» «خفيف قلت أو «ناطق» قلت إذا إنك يقول: أن ولقائل
قد فإنك — «النار» مثل فصل إيرادك ففي ثانيهما وأما «اإلنسان»، مثل فصل إيرادك
وإذا ناطقة، نفس ذو أنه به عنَيت «ناطق» قلت إذا ألنك الجنس؛ طبيعة إىل أرشت
األجسام حدود فوق حدٍّ إىل محرِّكة الطبع يف قوة ذو أنه به عنَيت مطلق» «خفيف قلت
يف كمال هو يشء «ذو أنه قلتم فقد ناطقة نفس ذو أنه قلتم وإذا باالستقامة. املتحرِّكة
فقد قوة» «ذو أنه قلتم وإذا وكذا. وكذا املعقوالت، يعقل أن شأنه من إىل طبيعي» جسم

محالة. ال جسم وهو فيه، هو ملا حركة مبدأ ذو أنه قلتم
« طبيعيٍّ جسٍم يف كماٌل فيه أو له «يشءٌ قال إذا أنه ذلك من بأجوبة: نجيبه فحينئٍذ
يكون أن هذا مفهوم يمنع ال بل الطبيعي، الجسم ذلك نفسه أنه هذا مفهوم من يلزم لم
فيهما هو أو مًعا، وهما طبيعي، جسم هو الذي غريه يف أيًضا هو يشءٌ فيه اليشء هذا

فيه. هو اللذَين الشيئني أحد إىل بالقياس كمال لكنه مًعا،
بالعرض. ما سبيٍل عىل لكان ذلك يوجب كان لو وأيًضا

من يشءٌ ليشء وحاًال كماًال وكونهما يشءٌ، قوة كل وذات النفس ذات فإن وأيًضا
ا، حدٍّ ال له رسًما كان مساٍو بقوٍل الالحق هذا بمثل النفس عن حَدث وإذا ذاته. لواحق
تَنضم ما إىل النفس ذات بانضمام اإلنسان إىل له ع املنوَّ الفصل للحيوان يَحصل وإنما
واللواحق التوابع تلك حيث من وهو ولواحقه، النفس توابع تتبعه ثم أوليٍّا، انضماًما إليه
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بصفة جسم كمال ذو بالناطق ُعني فإذا مفصول، ال مخصوص — مساوية كانت إذا —
الُقوى تحديد عن نعجز لكنا فصله، ال الحيوان وخاصة اإلنسان رسم أوَرد فقد كذا
ما وإىل موضوعاتها إىل نَلتفت ال أن يُمكننا فال رسًما، بالرضورة نرسمها وإنما البسيطة،
عىل مركَّبة أُخذت إذا القوى وأما موادها. حدودها يف تُؤخذ أنها فنقول الوجود، يف يلزمها
مأخوذة ألنها الفصول؛ منها تؤخذ أن يصلح لم به اشتغلنا فيما إليه أرشنا الذي النحو
من النطق ذي حالة فإنها النطقية مثل الحصول، حيث من والصورة القوة حصول بعد

ناطًقا. لها تُسمى التي الذات له حيث
جمٍع من يكون ما العام، املعنى يف معه داخل هو بل املذكور، القسم هذا يُشبه ومما
يف وليس وجوده، يف له الزم أو له املوضوع اليشء مع ولغريه له يكون لليشء، عارض
امُلجتِمع مثل أحدهما، مفهوم يَقتضيه ليس جديد اجتماع حكم الجتماعهما يكون ماهيته،
امُلجتِمع ومثل البلقة، هو الذي والبياض السواد من امُلجتِمع ومثل والتقعري،4 األنف من
املاهيات ذوات لألشياء صفة الوجود فإن التبْييض، لذي والبياض الوجود إفادة من
يختلف ال والسواد، البياض مثل ماهياتها، تقويم عن خارج عليها ومحمول املختلفة
خارجة فيها أقاويل إىل يَلتفت وال الوجود، بعد يشء يف إال املوضوعات اختالف بحسب
مبدأ. من عليها فائض بل املاهيات، هذه أصناف تقتضيها صفة وليست املذهب، هذا عن
اقرتن وإذا موجود، بياَض كان الوجود بصفة البياض اقرتن فإذا الوجود، إفادة وكذلك
بالذات، الذي القياس وهو تبييًضا، الفاعل املبدأ إىل بالقياس ذلك كان الوجود إفادة به
من وهو تبييًضا فيه الوجود حدوث حال يُعترب حيث من القابل املبدأ إىل بالقياس فكان
ُمتالزمان واالستفادة اإلفادة لكن االستفادة، حيث من تبْييض ألنه بالعرض؛ اإلفادة حيث
عىل البياض معقول عىل زائد معقول فمعنًى البياض نفس إىل قياسه حيث من وأما مًعا.
له. اسم وال وجوده بحسب بل نفسه، يف اآلخر مفهوم أحدهما يتبع ليس اإلفادة، معقول
منه ويكون املوضوع، خارج من الزًما العام فيه يكون ما الباب هذا من يكون وقد
جهة، دون جهٍة من اآلخر من أعمَّ امُلجتِمَعني من واحد كل فيه يكون وقد الزم، غري هو ما
الطبع يف محموًال أحدهما ليسا امُلجتِمعان كان وربما والحيوان، البياض اجتماع مثل

من الحد] يف - املرشقيني [منطق راجع: «األفطس». اسم عليه فتوقع والتقعري، األنف تجمع أن وذلك 4

الكتاب. هذا
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الطبع، يف واحد يشء عىل محموًال يكون أن منهما واحٍد كل حق من بل موضوًعا، واآلخر
العدل. يف والتدبري والشجاعة العفة اجتماع ومثل الشجاع، يف والعقل اإلقدام اجتماع مثل
والفصل، الجنس اجتماع نحو أنه ذكرنا الذي والقسم القسم هذا فيه يفرتق والذي
ليس أحدهما أن وال بالخاص، إال بالفعل موجوًدا يتحصل ال الجنس يف العام أن هو ليس
هذا من يكون قد ألنه وذلك خارج؛ من بأسباب اجتماعهما أنَّ وال اآلخر، ملفهوم تابًعا
اإلنسان إىل بالقياس البياض مثل بالخاص، بالذات متقوًِّما العام يكون ما الثاني القسم
وسائر والفرس اإلنسان من يشء يف إال بالفعل ل يتحصَّ أن يَجوز ليس فإنه والفرس،
جامع بينهما يجمع فإنهما ذلك ومع موضوعاته، إىل بالقياس له تقع التي الِقسمة أجزاء
كل غري يكون قد فإنه لهما مالزمة طبيعة يكون قد كان وإن املجموَعني، من خارج هو
العام أن بينهما الفْرق لكن اآلخر، مفهوم يتبع منهما واحد وال ليس ثم منهما، واحٍد
والخاص مجراه. يَجري وما املادة من ويُشتقُّ املوضوع، مجرى جاٍر الجنيس املعنى يف
يف وأما طبيعيٍّا. قياًما ثالٌث منهما فيقوم املوضوع، بها يُتصور وصورة هيئة إليه املضاف
بالعام، املتصور هو والخاص للخاص، والصورة الهيئة هو العام فإن الثاني املعنى هذا

ثالث. ليشء وصورة هيئة كالهما أو
العام بجعله العدد) أو مثًال (كاإلنسان املوضوع مجرى يجري ما أَخذ آخذًا أن ولو
قال: أو رجل»، «إنسان فقال: بُمتساوينَي)، املنقسم أو الرجل (مثل تحته ما لخاص
أوليٍّا، إفراًزا فأفرزه العام إىل سبق الذي هو الخاص يجد لم بمتساويني»، منقسم «عدد
اإلنسانية استكملت إذا فإنه كالرجل األَوَّيل. ص املخصَّ لحوق بعد له عارًضا يجده بل
به تصري استكمالها بعد أو استكمالها مع مزاج عارض لها يعرض بما تستكمل بما
حيث من ال منه، تتكون التي للمادة يعرض أو شيًخا يصري أن له يعرض كما رجًال
آخر. بسبب اقرتانها حيث من بل إنسانًا، تكون بها التي األولية للصور موضوعة هي
ما ثم ستة، أو أربعة أو اثنني يكون أنه تخصيصه يف يلحقه ما أول يلحقه العدد وكذلك
بحسب أشياء تكون وأن بمتساويني منقسًما يكون أن مفهومه يف لزوًما صه خصَّ ما يلزم
هذا دعوانا وكان هكذا، يكن لم وإذا الزمة. كلها بالقوة لها نهاية ال له التي االعتبارات
جنس أنه العدد ويف للرجل جنس أنه اإلنسان يف املنطقيُّ فليقِض صحيح، غري املثالني يف
كان إن بجنَسني ليسا أنهما وليقض األمثلة. يف مناقشة ال فإنه أوردناه، بما يخصص ملا
عىل ليس املثالني يف ادعيناه الذي النحو أن ذلك من وليُحصلوا صحيًحا، املثالني يف دعوانا
العهدة ترك ثم والفصل، الجنس طبيعيتي اجتماع يف ندَّعيه ما عليه يجري الذي النحو

الفرق. جهة يَعرف أن بعد علينا األمثلة يف

68



املرشقيني منطق

يجعله الفصل ذلك يكون أن إما يخُل لم فصيلٌّ معنًى لحقه إذا الجنيس واملعنى
الفصل ذلك تلزم لوازم إال جنسه حد يف له ليست التي املحموالت من يلزمه ال بحيث
قد فيكون الحقة، غري م تتوهَّ أن يجوز خارجة أسباب من تلحقه وعوارض بعده، وتأتي
جنس. أيًضا هو نوًعا قوَّم فيكون بعد، ذلك فعل يكون ال أن وإما األنواع، نوع هو ما قوَّم

قسمني. إىل م متقسِّ وعام خاص معنًى تركيب من رضب وهذا
ذلك يكون فال مفهومه، يف اآلخر يلزم الرتكيبنَي أحد يكون أن الثاني والرضب
والزم املوضوع تركيب وهو الفردية، مع الثالثية تركيب مثل خارج من بسبب الرتكيب
فرد». «ثالثٌة فيقال: األعم، عىل منهما األخص يقدَّم أن عىل يركب أن يتَّفق وقد ماهيته،
الرتكيب جيد غري اإلبهام بحسب ألنه «هذيانًا» الناس بعض يُسميه الذي الجنس من وهذا
فرد «الثالثة قال: إذا وأما جسم». «إنساٌن القائل: قول مثل فرًدا، إال ثالثة ال كان إذ
هذا عكس وليس بنفسه، بنيِّ عن إخباًرا بل عندهم، هذيانًا هذا يعد لم جسم» واإلنسان
هذا ويفارق ثالثة. غري يكون قد الفرد كان إذ ثالثة» هو «فرٌد قولهم مثل هذيانًا يُعدُّ
املوجود تقويم يف له حصة ال العام بأن منهما الجنيس ويُفارق بيَّنا. حيث من األولني
العام يكون ثم تقومه، بما تقوُّمها أول تتقوَّم الثالثية فإن األوَّيلَّ، القيام بالفعل القائم
كما إال منهما املركَّب تقويم يف وال األوَّيل تقويمها يف مدخل للفردية يكون وال لوازمها، من
الكل، الجزء تقويم جهة غري من تقويمها يف مدخل للثالثية ويكون الكل، الجزء يُقوِّم
يف ذلك كفى وجوٌد للثالثية حصل إذا فإنه الثاني، الجزء لوجود علة بنفسه يكون فإنه
سبب إىل يحتاج بل وجود، للناطق حصل إذا كذلك وليس منهما، واملركب الفردية وجود
نفسه يف متقوًما أحدهما وليس فقط، الجزء يُقوَّم كما املركَّب فيُقوِّمان بينهما يجمع آخر
األَوَّيل التقوُّم املتقوم اليشء يَحصل إنما بل متقوِّم، ليشء يشء لحوق الثاني يلحقه ثم أوًال،

رة. متصوَّ الحقائق هذه تكون أن فيجب جميًعا، منهما باجتماع

بعض مع بعضها املحموالت أحوال تركيب يف (14)

عىل املوضوع هذا يف «األول» لفظ يستعمل وقد أول، غري وبعضها أول بعضها املحموالت
يف و«أول» بنفسه، اليشء عىل محموًال كونه يف اليشء به ويُعنى «أول» فيقال ثالثة: معاٍن
محموٍل إىل القياس به ويُعنى «أول» ويُقال الكل. عىل الجزء من أعظم حملنا مثل العقل
من أوًال اإلنسان كون مثل «أول»؛ له يقال الذي املحمول بغلبة اليشء عىل يُحمل ثاٍن
هذا من الحقيقي واألول يضحك، أن شأنه من كونه ذلك بعد من ثم ب، يتعجَّ أن شأنه
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له يقال أن يستحق الذي هو وهذا البتة، واسطة املوضوع وبني بينه ليس الذي هو الباب
عىل املحمول بل هو، ما جواب يف املحمول أعني لست هو»، وملا بذاته اليشء عىل «املحمول
«الضحاك» مثل — هو وألنه ذاته بسبب بل وأحواله، صفاته من يشء بسبب ال — اليشء
بل واسطة، غري من اإلنسانية تلقى حتى إنسان أنه جهة من ال «اإلنسان» عىل املحمول
تلك له، صفة بتوسط لإلنسان فهو ضحاك، هو فلذلك ب ُمتعجِّ مميِّز اإلنسان أن ألجل
ما كل أن ظانون يظن أن يبعد وال اًكا، ضحَّ يكون أن وجب ملا ولوالها تقتضيه الصفة
اليشء به ويعنى «أول» ويقال األول. باالعتبار أوًال يكون أن فيلزمه االعتبار بهذا أول هو
محموًال يكون أن حقه من يكون منه أعم يشء بتوسط اليشء عىل يُحمل ليس الذي
والفصل الجنس إال الصفة هذه عىل أوًال محموًال نجد وال اليشء. عىل ثم األعم، ذلك عىل
تَستغرق ال التي واللوازم والعوارض الخاصة عداد يف املساوية الفصل وخاصُة والخاصة،
«ذي مثل: الجنس وفصل الجنس جنس وأما الحيوان. ألنواع والذكورة األنوثة مثل الجنس
العام والعرض و«الالمس»، «امُلشتهي» مثل: الجنس وخاصة لإلنسان، الحساسة» النفس
ما محموالت وتبقى الجنس عىل تُحمل فإنها أول، بمحموالت ليست هذه فإن للجنس،
فال موجوًدا فيه املتكلم النوع يكن لم وإن كان، نوع أي يف موجودة الجنس طبيعة بقيت
انعكاس، غري من الجنس طبيعة عىل محمولة وهي أوًال، النوع طبيعة عىل محمولة تكون
ثم أوًال، الجنس طبيعة يقوِّم فإنما مقوًَّما منها كان وما أوًال، الجنس عىل محموالت فهي

األنواع. طبيعة فتقوم فصول إليها تنضاف
اليشء إىل تصل لم وما الجنس، لطبيعة علَّة الفصل طبيعة «إن قائل: قال فإن
بهذا أوليٍّا محموًال األجناس أعىل يكون أن يوجب القائل فهذا املعلولة»، تصل لم العلة
أرشنا ما إىل بل األول، هذا إىل األول استعمال يف نذهب لْسنا فإنَّا فيه، نحن الذي املعنى
الجنس ال للجنس، امُلقوِّم املحمول هو الفصل صاَدفنا وفصله الجنس قايسنا وإذا إليه.
سبيٍل عىل بل ُمقوم، سبيٍل عىل فليس الفصل عىل الجنس حمل يصح كان وإن للفصل،
للجنس أوًال الفصل مقومة كانت وإذا املحمولية. من أخص املحموالت يف واملقومية ُمتقوَّم،
املعنى. بهذا أول غري النوع عىل فهي أوًال عليه كانت وإذا الجنس، عىل أوًال فمحموليته
محالة ال أدخلنا قد نكون النوع عىل الفصل حملنا ثم الفصل عىل الجنس َحمْلنا وإذا
لم حيث من أدْرنا قد فنكون أوًال، الحمل يف باملتقوم هو وما والنوع الفصل بني الفصل

نشعر.
مثل فصل كان إن النوع من أعم هي التي الفصل وخواص الفصل لوازم وأما
كان ثم العدد، من نوًعا مثًال اآلن ولنفرضه الزوج، من أعم هو الذي بمتساويني املنقسم
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الجنس تعم أن إما تخلو ال فإنها الضعف، ربع ذا أو نصف ذا كونه مثل خاصة له
الغري النوع لوازم جملة من فهي تُعِمه لم وإن أوًال، ليس التي املحموالت من فتكون
مثًال، فصول أجناَس كانت فإن موجوًدا ذلك كان إن الفصل مقوِّمات وأما للجنس. العامة
هو ما محالة ال تَفصل فإنها الناطق، أو للحساس جنس املدرك أن من يظن ما مثل
الفصول أجناس فتكون األجناس فصول جملة يف داخلة إذن فهي الفصل. ذي من أعم
أجناس حكم يف فهي أعم كانت إن الفصول وفصول أولية. تكون وال األجناس، فصول
الخواص أجناس هذا من تعرف وأنت وأولية، الفصول حكم يف فهي مساوية أو الفصول،
فكذلك وجوه، عىل يقال قد األول املحمول أن وكما موجودة. كانت إن واألعراضوفصولها
نَعدَّ أن إىل املوضع هذا يف نحتاج ولسنا وجوه، عىل يقال هو وملا بذاته اليشء عىل املحمول
يف داخًال يكون ملا هو ما طريق ومن بذاته، محمول فيقال املوضع هذا تُناسب ال وجوًها
أنه عىل ماهيته يف املقول جملة يف داخًال أو ماهيته يف مقوًال كان سواء وماهيته اليشء ذات
يوصف أن يف اليشء يحتاج ال الذي لألمر هو ما طريق من بذاته محمول ويُقال له. جزء
يحمل ليس ذاته، خواص من خاصة غري أو ذاته غري يشء إىل له عارًضا كان وإن بذلك،
وألجل حيوان، أنه بسبب «اإلنسان» عىل باإلرادة» «املتحرِّك حمل منه أعم يشء ألجل عليه
محمول ويقال إنسانًا. كونه بسبب «الحيوان» عىل «الكتابة» قبول حمل منه أخص يشء
بذاته محمول يُقال وقد األول. الحمل معاني من الثاني باملعنى أوًال كان إذ هو وملا بذاته
ليس فيه تهيٍؤ إىل إال بعضه عىل أو عليه ذلك يُحمل أن يف اليشء يحتاج ليس أنه ألجل
بالفعل الكتابة مثل منه، أخص بالفعل يصري أن إىل التهيؤ ذلك له يكون أن يف يحتاج
اعتبار بحسب له هذا بأن املذكور اللفظ عليه يُقال مما الثاني الرضب ويُفارق لإلنسان.
تكون التي القسيمة أجزاء أحد هو وهذا بالفعل، الوجود اعتبار بحسب وذلك التهيُّؤ،
واألمية الكتابة ومثل للعدد، مثًال والزوج امُلفَرد مثل الثاني، الرضب عىل بذاته لليشء الزمًة
يف مجرَّدة العدد طبيعة هو للفردية املتهيئ فإن فرًقا، املثالني هذَين بني أن إال لإلنسان.
التهيؤ فإن الثاني وأما فرد. هو ودائًما بالرضورة فهو فرد هو الذي العدد وأما العقل،
منها، كان جزئي أيِّ خارجا الوجود ويف العقيل التجريد يف املوضوعة الطبيعة باعتبار فيه
واألمور كان. إنسان أي املوجود اإلنسان لها يتهيأ واألمية الكتابة من واحًدا كان فإن
ومن وبذاتها، عليها مقولة ها وخواصِّ أنواعها وعوارض مة، املقسَّ فصولها لها تكون العامة
اليشء تُقوِّم ال التي وامَلحموالت كانت. كيف هذه وجميع االعتبار. هذا عىل هو ما طريق
غري وهي الذاتية، اللواحق أي الذاتية األعراض باسم يخصُّ أعم يشء لسبب ال وتعرض
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قيل وإذا املعنى. هذا غري عىل تقال قد الذاتية املحموالت ألن املعنى يف الذاتية املحموالت
العريض. به يُعنى بل الجوهر، بإزاء يوضع الذي العَرض به يُعنى فليس أعراض لهذه
الذي العرض به يُعنى وليس هذا، غري رسٌم أو حدٌّ فله الجوهر بإزاء الذي العرض وأما
الخاصة عىل يقال أيًضا هذا فإن ا، عامٍّ عَرًضا ى يُسمَّ أن حقه من الذي الخمسة أحد هو
يجب املعاني وهذه والحيوان. لإلنسان الكتابة مثل أقل، هي التي الخاصة وعىل املساوية

محصلة. محققة تكون أن

التعريف أصناف يف (15)

وذلك املعرف. هو ما، شيئًا تصوَّر شاعر به شعر إذا يشء فعل يَقصد أن هو التعريف:
إشارًة. يكون وقد كالًما، يكون قد «الفعل»

ر يتصوَّ ما وبني بينه واسطة ال بكالم يكون أن إما بالكالم: يكون الذي والتعريف
عىل اللفظ داللة سبيل عىل ذلك فيكون الكالم، من يتصور الذي النحو عىل جهته، من
عىل ذلك ويكون واسطة، جهته من يتصور ما وبني بينه بكالم يكون أن وإما … معناه
فإذا معنى، عىل اللفظية داللته اللفظ فيدلُّ عليه، ونعته اليشء وْصف لفظ داللة سبيل
شأنه من الذهن ألنَّ بالتصوير؛ املقصود املعنى عىل املعنى ذلك بتوسط دلَّ ذلك عىل دلَّ
املعنى وذلك بالتصوير. املقصود املعنى إىل قرينة مع أو وحده املعنى ذلك من ينتقل أن
عىل يحمل ال ما قبيل من أو اليشء، عىل يحمل ما قبيل من يكون أن إما األمر أول يف
املعنى النفس يف يُمثل املعنى ذلك ر تصوُّ فإذًا اليشء، لتصور ملتزم ره تصوُّ لكنَّ اليشء،
«امُلتحرِّك» ذكر عند «املحرِّك» وتصور «االبن»، ذكر عند «األب» تصور مثل يلزمه، الذي

محرًِّكا. متحرِّك لكل أن يُصدِّق من عند
«التعريف» لفظ يفرد أن فيجب وجه، من بسبيله نحن فيما دخل وإن القسم، وهذا
تابًعا يتمثل الذي وأما محموالته، جهة من الذهن يف اليشء تمثيل به املقصود يكون ملا
كان وإن ذلك، تمثيل وتصويره تمثيله يف يُراد بأن جارية العادة تكون أن غري من لتمثُّل

آخر. اسم له فليُفَرد ويتبع، يتمثَّل
املحمول ذلك كان إذا ُمفرد، بمحمول يكون فقد بامَلحموالت، يكون الذي والتعريف
وقد ُمقوِّم بمحمول يكون قد واحد وكل مًعا. تُركَّب بمحموالت يكون وقد باليشء، ا خاصٍّ

عارض. أو الزم بل ُمقوِّم، بغري يكون
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فليس الكيل املعنى وأما ما. ولشخٍص ما زماٍن يف إال يَليق ال بالعارض والتعريف
يَعرض بحيث اليشء كون وأما الجزئية. أشخاصه وبسبب بالعَرض إال العوارض تلحقه

عارض. غري الزم أمٌر فهو العارض ذلك له
يف ويدخل مجراها يجري وما الكلية املعاني هي العلوم: تتناولها التي فاملعاني
أو بمقوم يكون أن إما العلوم بحسب املركب أو املفرد التعريف أن إذن فيَبقى حكمها.
ال فيه مشرتك الجنس فإن بفصله، اليشء تعريف هو باملقوم» املفرد و«التعريف الزم.
وإن األحوال، من وحال الوجوه من بوجه نوعه تعريف به يقع فال نوعه، هو ما إىل يشري
التخصيص يقتيض التعريف إن وبالجملة ما. تعريف به يقع قد أنه الناس بعض م توهَّ
أنه يف العام الالزم حال فإن بالخاصة، التعريف هو بالالزم» امُلفَرد و«التعريف غري. ال

الجنس. حال جزئياته إىل يشري ال مشرتك
وإن ًقا، ُمحقَّ ا حدٍّ كان نقولها رشائط وجدت إذا الذي هو بامُلقوِّم» املركب و«التعريف

حد. جزء كان أو خداًجا، ا حدٍّ كان الرشائط بعض وُفقد تساوى
كان نوردها رشائط وَجد إذا الذي هو الرصف» املقوِّم من ال املركَّب و«التعريف

خداًجا. رسًما كان بعضها نقصه وإن ًقا، ُمحقَّ رسًما
فإن خداج. وحدٌّ حدٍّ جزءُ أو تام»، «حدٌّ فهو ُمقوِّمات ومن مساٍو مركَّب تعريف وكل
يف ماهيته تدخل أن وُمحال ملاهيته، أجزاء فإنها له، وبينة لليشء الوجود قة محقَّ امُلقومات
معه حاصلة كانت ومقوماته أجزاؤه دخلته فإذا وُمقوِّماته، أجزاؤه معه تدخل ولم الذهن
التفت إذا الذي هو بل دائًما، بالفعل فيه متمثًِّال الذهن يف حاصل كل وليس الذهن، يف
يكون بل امُلطَلق، امَلجهول حال حاله يكون وال غريه إىل عنه يصدُّ وقد حاًرضا وجد إليه

النفس». «علم من فليُطلب هذا كيفية وأما عنه. املعرض كامَلخزون
فإذا الحصول، من النحو هذا إىل املاهية مع املاهية أجزاء حصول يف نُشري ونحن
بالبال، يُخطره وال عنه يُعرض أن إال للماهية وجوده عن الذهن يَغفل لم بالبال أخطر
الوجود مجهول يكون أن يجوز فال بالبال إلخطاره تصدَّى فقد اليشء به يعرف وحني

للماهية.
والخاصة العامة املقومات بجميع دلَّ وقد للماهية، موجوًدا كان إذا — إذن فيجب
الذهن يف عنها املجموعة املاهية معها وتتمثل البتة شبهة تبقى ال أن — املاهية نفس عىل

املاهية. معه تتمثل ما إصالًحا أُصلح لو ما ويتمثَّل واألجزاء، الجملة حارض
تؤلف أن فيجوز له، اللزوم بني وال لليشء الوجود بني منها كثري فليس اللوازم وأما
ولكنه مركبة، له خاصة وتكون اليشء لغري الجملة تلك تكون ال جملة عىل تدل عدة منها
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يكون أن الرسم ورشط رسًما يكون وكيف رسًما، يكون فال اليشء إىل الذهن ينقل ال
إليه يضاف بما يتم أن شأنه من يكن لم إذا خداًجا رسًما أيًضا يكون ال وقد تعريًفا!
أن يف النظر شأنه من ما املجهولة اليشء لوازم من مركبة خاصة يكون بل ا، تامٍّ رسًما
يُمكن قد اللوازم هذه ومن لقائمتنَي. الزوايا مساوي املثلَّث كون مثل لليشء، لزومه يثبت
رسًما يكون وال إنسان، دون إنسان إىل بالقياس رسًما يكون مركَّب تعريف يُجمع أن
باالكتساب يُعلم أن إحداهما علَّتني، يجمع من إىل بالقياس رسًما يكون وإنما مطلًقا،
علًما تخصه أنها يُعلم أن والثاني يُعرف، ما عىل محمولًة اللوازم تلك كون الربهاني

مطلًقا. تعريًفا يقتيض ليس ألنه مطلًقا رسًما يكون ال وإنما بالبال، خاطًرا
والتعريف التمثيل، سبيل عىل يكون الذي بالتعريف أخللتُم «لقد يقول: أن ولقائل
الفرس مثل هو الحيوان قائل: يقول أن األول مثال امُلقايَسة. سبيل عىل يكون الذي
الربان مقام البدن من تقوم التي هي النفس إن يقول: أن الثاني ومثال والطائر. واإلنسان
فيه يقع وقد كتعريف، هو بل حقيقي، بتعريف فليس التمثيل أما فنقول: السفينة.» من
يكون ال الحيوان أن أوهم ربما للتمثيل أورد الذي املثال بمثل التعريف فإن كثريًا، الغلط
هو الحيوان «إن والقائل: ال وكيف بحيوان، ليس الرجل عديم وأن أرجل، أو رجَلني ذا إال
فإن «ماذا»، يف واإلنسان كالفرس أنه يُبنيِّ لم حني ُمبَهًما قوًال قال قد واإلنسان» كالفرس
ال التعريف وَقع قد الحقيقة يف كان حساس جسم ذو أنه يف واإلنسان كالفرس أنه بنيَّ
سبيل تسهيل يف بل املعنى، تصور يف ال نافًعا التمثيل وكان سَلف، مما ليشء بل بالتمثيل،

يطابقه. ما والوجود للمعنى أن ويف ره تصوُّ
من كثري مثل بوجه، مثال الوجود يف له يكون أن املتصور املعنى شأن من وليس
كثري ومثل اإلمكان، حيِّز يف وجودها كان وإن الهندسة، كتب يف املوردة األشكال معاني
لفظ ومفهوم «الخالء» لفظ مفهوم مثل معانيها، وجود يُمكن ال ألفاظ مفهومات من
وجودها، استحالة مع ر تُتصوَّ األلفاظ هذه مفهومات فإن املقادير، يف املتناهي» «الغري
يُسلب أن املحال من معناه ر يتصوَّ ال ما فإن عنها، الوجود سلب يُمكن لم ر تتصوَّ لم ولو

نفيًا. أو إثباتًا كان سواء بحكم عليه ويحكم وجود عنه
لواحق من النسبة فإن واللواحق، اللوازم باب من تعريف فهو الثاني الوجه وأما
من حاله بحسب اعتبار له يكون وقد بذاته، اعتباٌر له يكون قد واليشء ولوازمها، األشياء
وقد ذلك. وغري وأبًا أبيض حاله وباعتبار إنسانًا ذاته باعتبار مثًال فيكون والزم، عارض
بحاله اعتباره كان وإذا يتعداه. اعتباًرا يكون وقد يتعداه، ال اعتباًرا بحاله اعتباره يكون
وهو حاله، بحسب له الذي الحقيقي بالحد أُتي فإذا له. خاصية حاله كانت يتعداه ال
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قوًال وإما رسًما إما حاله بحسب الذي حده كان ذاته، بحسب له الذي الحقيقي الحدِّ غري
الحاد القول ر تصوُّ من الذهن يَنتقل كان إن فإنه ذاته، بحسب املركَّبة الخاصة قبيل من
كان عليه، يقف بل يَنتقل، ال كان وإن لذاته، رسًما القول كان ذاته تصور إىل لحاله
االقرتان من رضٌب له حصل إذا شيئًا هنا ها أن هذا مثال رسم. غري مركبة خاصة القول
مجموع باآلخر أحدهما اقرتان من وحصل حيٍّا، الحيوان بدن به صار الحيواني بالبدن
ألرباب واضح غري ذاته جهة من اعتباره وألن ما، أمر بها هو ذاٌت له وذلك الحيوان، هو
ُمدبًِّرا كونه بحسب أسماء عليه يوقعون إنما بل عندهم، اسٌم ذاته بحسب له فليس اللغة،
غريه ون يُسمُّ كما نفًسا، وإما روًحا إما ونه فيسمُّ للبدن، ذلك غري أو كماًال أو محرًِّكا أو
فيقال ، حقيقيٌّ حدٌّ وروًحا نفًسا له يسمونه الذي املعنى بحسب له يكون ثم وملًكا، أبًا
فيكون كذا، بحال طبيعي جسم كمال أو كذا بحال طبيعي جسم صورة أنه حينئذ له
ذاته إىل بالقياس يكون لكونه حقيقيٍّا، ا حدٍّ — نفًسا لها تسمى التي حاله بحسب — هذا
الذي أعني — املربع تعريف يف القائل قول مثل هذا كان فإن رسًما، أو مركبة خاصة
بخطوط له مالقيات أربع يَشغله الذي اليشء أنه — كانت كيف أضالع أربعة به يحيط
املربع، السطح أنه يتصور أن إىل الخايص القول هذا تصور من الذهن فينتقل مستقيمة،
الذي أنه األضالع املتوازي السطح تعريف يف القائل قول مثل هذا كان وإن رسم. فحينئذ
بالقياس إال رسًما يكون أن يجب لم متساويني، ُقطريه جنَبتي مان امُلتمِّ السطحان يكون
حالة بحسب له رسًما — حاله بحسب — اليشء حدُّ كان وربما له. وجوده عرف من إىل
ووجود به، يختصان وكالهما أخرى، حال وله حال لليشء كان ربما فإنه ه، تخصُّ أخرى
بحسب حد فإذا الحس، من بمصادقة أو بربهان معلوم أو بنفسه بنيِّ اآلخر مع أحدهما
ذات تكون أن يُشبه إنه ولهذا األخرى. الحال بحسب إليه الذهن انتقل الحالني إحدى
بحسب رونه يُصوِّ إنما بل الجمهور، من كثرٍي نفوس يف بالحقيقة رة متصوَّ غري اإلنسان
«الضحاك قيل: فإذا عقولهم، أو أوهامهم يف الحسِّ طريق من تمثَّلت له عارضة هيئة
بحسب وكذا كذا هو الذي ذلك به يُراد أنه إىل منهم كثري يف الذهن انتقل القامة» املنتصب
بحسب منهما واحد كان إن حد، الحالني بحسب لليشء يكون أن يبعد وال الحسية، الهيئة
جهة من منهما واحد كل وتَعرُّف ُمتضًحا، تالزمهما كان إذا وذلك رسًما، األخرى الحالة

ُمتأتيًا. األخرى
ليس مفهومهما إىل يَنضاف اعتبار غري من وحدهما والخاصة الفصل أن واعلم
املفهوم هذا ونفس نطق، له يشء منه يُفهم فإنما «ناطق» قلت إذا فإنك حقيقي. بُمعرِّف
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أن يجوز ال أنه تصوريٍّا ال تصديقيٍّا آخر علًما يعلم أن إال كان يشء أي يكون أن يجوز
فإن عرفت، إذا ن التضمُّ سبيل عىل ال االلتزام سبيل عىل وكذا كذا إال اليشء هذا يكون
نقل سبيل عىل بقرينة تعريف وإما تعريف تام غري إما النوع لذات بالفصل التعريف
يف أبعد وحدها بالخاصة والتعريف نه، يتضمَّ وال يُطابقه ال يلزمه آخر إىل يشء من الذهن
وَقع به، ص مخصَّ كجنيسٍّ أو جنس آخر، ما أمر بذلك ُقرن فإذا الفصل، من املذهب هذا
اجتمَعت ما اجتماعها كان إن بالخاصة ووقع امُلطابقة، سبيل عىل التعريف حينئذ بالفعل
مركَّبة. خاصة القول كان وإال وااللتزام، النقل سبيل عىل تعريف املذكور الرشط عىل معه
القول وصار املذكورة، القرينة به فاقرتنت بالفصل اليشء عرفَت إذا أنك واعلم
نطقَت أنك فلو عنه، سكتَّ آخر ويشء بالفصل بل وحده، بالفصل عرفت فما تعريًفا،
مما العبارة حق أن فتبني ُمفرًدا، لفًظا ال قوًال ذلك فكان التعريف، به وَقف ما بجميع
وكل قوًال، يكون أن يجب باملحموالت التعريف فإذن قوًال. تكون أن التعريف به وقع

رسم. هو بقول وإما حد، هو بقول وإما باالسم، إما بسبيله نحن مما تعريف

الحد يف (16)

الذات. بحسب يكون أن وإما االسم، بحسب يكون أن إما «الحد» له يقال الذي اليشء
والذي ُمستعمله، عند االسم مفهوم عىل الدال ل املفصَّ القول هو االسم بحسب والذي
فإليه بلفظ تلفظ من وكل بماهيته. للذات املعرِّف املفصل القول فهو الذات: بحسب
قد كان إذا إال البتة معه مناقشة وال املعنى، من إليه يقصد ملا العبارة أجاد إذا تحديده
قال ثم ينبغي، الذي التأليف املعاني ألَّف إذا وأما سيقوله. مما بيشء قصده عما زاغ
يف أساء قد يكن لم إذا اللفظ، ذلك حدُّ فهو اللفظ، من أطلقته بما مرادي إنه مَلجموعها:
مخصًصا كان معنًى زيادة أورده ما إىل أضفَت إذا بحيث يكن ولم ستسمعه، مما التأليف
الذي اللفظ مفهوم أنه عىل والزيادة ألفه ما عليه فعرضت ص مخصَّ غري أو ألفه ملا
فسألته كالمه، يف متكلِّم استعمله إذا «اإلنسان» أن ذلك مثال هو. هو فقال قبله، حده
فأول رجالن»، له الذي البرشة، البادي القامة، املنتصب «الحيوان إنه فقال به يَعني ما
من بوجه فيه تخاطبه أن لك وليس لفظه، استعماله بحسب اإلنسان حدَّ قد أنه له ما
وكان اعتبار، الصفة بهذه له وكان وجوًدا، الصفة بهذه الحيوان كان إذ باملناقشة الوجوه
أمر به تؤاخذه أن يكون ما وأكثر اسم، له يكون أن عليه محرَّم غري الصفة بهذه اعتباره
«الضاحك» ألفه الذي املبلغ هذا عىل زدَت إن لكنك العلمية. املآخذ عن بعيٌد وهو اللغة،
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الضاحك؟» البرشة البادي رجالن له الذي القامة املنتصب الحيوان به تعني «ألسَت فقلت:
يف رجالن له الذي القامة املنتصب الحيوان به تَعني «ألسَت قلت: أو به.» «أعنيه فقال:
هذه مجموع اعتبار ليس ألنه أساء؛ فقد به.» «أعنيه فقال: الكاتب؟» البرشة البادي الطبع
الضاحك يَزْدها لم إذا وليس أحدهما، مع كاعتبارها كاتب وال منها ضاحك وال املحموالت
داللة التأليف هذا بإيراد يَعِن لم القائل هذا يكون أن إال اللهمَّ معنًى. يزْدها لم خصوًصا
من ال كذا له ويعرض يلحقه الذي اليشء به أريد يقول كأنه االسم، مفهوم عىل أولية
حدٍّ غري هذا فيكون أجهلها، التي ذاته هو حيث من بل وعوارضه، لواحقه هي حيث
وكذلك بعد، من حكمه سنذكر ناقًصا الرسمي التعريف من رضبًا ويكون اسمه، بحسب

أعم. أو ُمساويًا الباقي فبقَي التأليف يف أورده مما يشء نقص إذا
بحال، أنه عىل له التي الذات بحسب أو مطلًقا، له التي الذات بحسب اليشء حد وأما
سواء األشياء، أنواع من نوًعا بالفعل يقوم مما يشء أول يتناول أن منهما األول يف فيجب
تحته، يعرض ما إىل بالقياس نفسه يف كليته باعتبار نوًعا كان أو جنس، فوقه نوًعا كان
ماهيته هو له املصور يحصل حتى تلك، ماهيته عىل فيدلُّ نوع غري ُكليٍّا معنًى كان أو
يلحظه أن الثاني ويف تقومه، أول بعد التي ولواحقها لوازمها عن مفردة بنفسها ملحوظة
عن مفردة بنفسها ملحوظة الحال تلك من الذات لتلك التي واملاهية الحال وتلك الذات،
فربما حددناه عما خارجة وتوابع لوازم من قوًال ألف فإن أخرى، ولوازم أخرى أحوال
فيجب وجوده، بحسب «اإلنسان» يحدَّ أن أراد إن مثاله: فَكال. ا حدٍّ وأما ما، رسًما فعل
أول يتقوَّم وإنما اإلنسان، اسم عليه يقع الذي اليشء هذا يتقوم به ما أول إىل يُشري أن
تمت أوردا فإذا رضورًة، وفصله جنسه يورد أن فيجب وفصله، القريب بجنسه يتقوم ما
ليس مًعا األقرب الجنس تحت مقومة فصول الواحد لليشء يكون أن أمكن وإن ماهيته.
الفصلني يورد أن فيلزمه أخص، أمًرا يقوِّم الثاني والفصل أعم، أمًرا يقوم الفصلني أحد
ذاته أجزاء من يشء عىل يدلَّ لم فإذا ذلك. جميع مجموع ذاته كانت إذ مًعا الفصول أو
بل هذا، الحاد يفعل لم فإن ذاته. أحوال من جملة عليه املدلول كان ذاته، مقوِّمات ومن
بعد يرُد ما أموره من أورد بل ذاته، عىل دلَّ فما ضحاك.» حيوان «إنه اإلنسان حد يف قال
هو — ذاته هو الذي — اليشء كان وإن االعتبار، يف ذاته هو ليس ما عىل فدل ذاته، تقوم
هذا فإن وبالحقيقة، بينهما الفرق عرفُت وقد والحمل، الوضع طريق من اليشء هذا أيًضا
ذات كان وملا تتقوَّم. ما أول هي التي اإلنسان ذات اعتبار غري اعتباره معنى إىل أشار قد
واحد، باعتبار واحدة — واحدة بحاٍل اعتبارها طريق من — ذاته وكان واحدة، يشء كل
واحًدا. إال — الحد وهو — أوليٍّا تعريًفا الذات تلك ملاهية املعرف القول يكون أن يُمكن لم
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مركَّبة. وإما بسيطة إما تحدُّ التي األمور ثمَّ
أحد عىل مركبة أو والفصل، الجنس من الذي الطبيعي الرتكيب مركبة إما واملركَّبة
معنًى تُركب أن وهو التداخل، تركيب مركبة أو بابه، يف أوردناه الذي الرتكيب وجهي
وضعيٍّا تركيبًا أحدهما مع منهما املجموع تُركَّب ثم واحًدا، محموًال منهما فتُجمع ومعنى
«أنف فتقول: «األفطس» اسم عليه فتوقع والتقعري األنف تركب أن مثل الجدوى، قليل
فرق، الوجَهني وبني أفطس.» «أنف تقول: ثم فطوسية األنف تقعري تُسمي أو أفطس.»
ال الفطس كان أفطس التقعري ذا األنف يَت سمَّ إذا فإنك الظاهريون، يظنُّ كما وليس
بحسب األفطس فإن فرق، االعتباَرين وبني تقعري، ذات األنف كون بل األنف، يف تقعريًا
وهذان األنف،5 يف تقعري ذو أنف الثاني االعتبار وبحسب تقعري فيه أنف االعتبارين أحد

مختلفان. فهما وتقارنا تالزما وإن االعتباران
منها: واحد واحٍد حدِّ يف نتكلم أن ويجب املحدودة، األمور أصناف فهذه

سميناه الذي اليشء وال الحقيقيَّني، والفصل الجنس فيه تطلب فال البسيط األمر فأما
تعرفه أن اطلب بل يكون. أنه قوم ظنَّ وإن البتة، يكون ال مما هذا فإن الحقيقي، الحد
الجنس. إىل الفصل تُضيف كما بعٍض إىل بعضه وتضيف وخواصه العامة لوازمه من

هي أجناًسا لها يجعل ما وأكثر بحدود، ليست األشياء هذه به تحدُّ ما أكثر أن واعلم
تلك تكون أن فيجب والخواص باللوازم تعرفها أن أردَت وإذا األجناس، غري عامة لوازم
بحسب وإما مطلًقا إما الثابتات، يف والثبات املوجودات يف الوجود بيِّنة والخواص اللوازم
أن كما املخاطب، بحسب هو ما ومنه ُمطَلق هو ما التعريف من فإن به. تخاطبه من
الخاصة أو الالزم كان إذا وأما املخاطب. بحسب هو ما ومنه مطلق هو ما االحتجاج من
الذي املجهول الالزم مثال باملجهول؟ يعرف وكيف به، التعريف يفيدك فال مجهوًال
ملتوازي كذلك فإنه للمثلَّث، واالرتفاع القاعدة مساوي هو ملا املساواُة اليشء من أعم هو
إذا هذين فإن لقائمتني. الزوايا مساوي املثلَّث كون املجهولة: الخاصة ومثال األضالع.
لكذا، الزوايا ومساوي كذا هو ملا املساوي أنه املثلث تعريف يف مثًال فقلت مجهولني كانا
ويريد ذلك يعلم من بحسب تعريفك يكون أن إال معرفة، حارضة داللة املثلث عىل تدلَّ لم

معناه. تكرَّر «األفطس» عىل «أنف» لفظ دخل فإذا «األفطس»، مفهوم يف داخل «أنف» معنى أن يريد 5

الكتاب. هذا من الحد] يف - املرشقيني [منطق آخر: راجع
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يف الوجود بني به املعرف يكون أن يجب بل ومفهومها، املثلث لفظة معنى تفهمه أن
ملعناه. والثبات نفسه

انتقال يوجب معناه تصور فيكون الذات تفهيم إىل نقل به يقع أن إما يخلو: ال ثم
التعريف هذا مثل إىل أرشنا وقد — خاصة أو الزم له الذي اليشء ذات تصور إىل الذهن
مقام الحقيقة يف يقوم تعريًفا التعريف هذا فيكون — التعريف أصناف لنا فصَّ حني
يجب فال أحواله، من حاٍل بتوسط اليشء ذات معنى عىل داللة يكون وبالجملة الحد،
بينهما افرتاق ال ألنه ملقوماته؛ موضوعة ألفاظ بتوسط ذاته عىل الداللة عن يقرص أن
تلك تكون أن رشطه ومن القسمني. من قسم فهذا اليشء. حاق إىل الذهن توصيل يف
بيانًا لليشء والثبات الوجود بيِّنة مطلًقا وثبوتهما وجودهما بيان مع والخواص اللوازم

وسط. إىل محتاج غري
يعرف أن فيه البيان قصارى يكون وإنما الذات، تفهيم إىل نقل به يقع ال أن وإما
يزيد فال كذا، األحوال من حال له الذي اليشء وإن غريه، به يختلط وال به يتميَّز بما اليشء
خاصيته وأما تلزمه، بلوازم مخصوص وأنه نسبته، من املعروف عىل إال ذاته تعريف من
حتى تعلم أن يَنبغي التي وهي مجهولة، وتبقى عليه يوقف وال بذلك يعلم فال ذاته يف
لو أو يجزئ، وما األول الرسم درجة يف يعد ال أن فيجب رسًما عدَّ إن فهذا ذاته. تعلم

الحدود. عداد يف األول يعد أن يجزئ وما به يفارقه باسم خص
فيه مأخوذًا إياها املعرف القول أورد إذا واملنفعلة الفعالة والقوى الصور أن واعلم
ذلك يف الحق القول فإن ذلك، عنها يكون بحيث ذاتها بها تتم التي واالنفعاالت أفعالها
اعتبار اعتباَرين؛ أنفسها يف لها ألن وذلك يكون؛ ال وقد ا حدٍّ لها يكون قد القول ذلك أن
مما يَلزمها ما جهة من واعتبار كيفيات، وإما جواهر إما بها هي التي وذواتها بنفسها
تكون أن يُمكن وليس اللوازم. من علمت قد كما والصحة قيل، مما عليها يصحُّ أو قيل،
من اإلضافة نفس تكون أن إما ألنها الغري؛ إىل بالقياس املاهية معقولة مضافة ذواتها
لها يكون أو الغري، إىل بالقياس املاهية معقول اليشء كون نفس أو إضافة، هي حيث
عليها يقع إنما تكون أو الغري، إىل بالقياس املاهية معقول يكون أن يلزمه ُمفرد وجود
هو مجموعها يكون بها مقرونة وإضافة بنفسها معقولة طبيعة اجتماع حيث من االسم

بالقول. رشحه املطلوب باالسم املراد
بنحو الغري إىل بالقياس معقولًة تكون أن إال لها وجود ال والقوى الصور كانت ولو
كانت وإذا كذلك. معدودة أنها ولنضع وكيفيات، جواهر تعرف أن يجب لم األنحاء من
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يكون الفعل وصدور ال وكيف أيًضا. هذا ولنضع يخص، وجوٌد لها كان كذلك معدودة
تحقيق يف والزيادة االنفعال، صدور وكذلك إضافة، لها ذات عن بل إضافة، مجرد عن ال

أخرى. لصناعة هذا
تركيب فيها ذوات وإما إضافة، يلزمها خاص وجود لها ذوات إما تكون أن فبقَي
قصد املفرسَّ بالقول يقصد أن إما يخُل لم خاص، وجود لها ذوات كانت فإن األمَرين. من
الالزم، ذلك ذات كونها قصد يُقَصد أو رسًما، اإلضافة من بالالزم تعريفه فيكون الذات،

ا. حدٍّ املقصود هذا إىل بالقياس فيكون
اإلضافة، من يلزمها ما جهة من األسماء عليها تُطلق إنما والصور القوى من وكثري
املذكور، النحو عىل مركبة والقوى الصور كانت إذا وأما ذلك. ونحو و«ثقل» «خفة» فيقال:
أن علمت ما عىل ا، تامٍّ تعريًفا له معرف غري جزئيه من اإلضايف األمر عىل فاالقتصار
والرتسيم. التعريف بها يتمُّ وال بل التحديد، بها يتمُّ ال والخواص الفصول عىل االقتصار
كان فإن البسائط، يف اآلن وكالمنا البسائط، يف نظر والقوى الصور يف النظر أن عىل
قد امُلركبات فإن واملركَّبات، للبسائط مشرتًكا والناقص التام الرسم داللة من نقوله ما
الناقص، الرسم هما وأخسُّ التام، الرسم هو الرسمني وأفضل جميًعا. بالرسمني عليها يدل
استعمال ليس فإنه منه، والبُعد املفهوم من اللزوم قرب بحسب أيًضا يختلف أنه عىل
الضحاك. كاستعمال املتعجب استعمال وال املتعجب كاستعمال اإلنسان رسم يف املميز

للماهية يكن لم وإن للوجود، املقوِّمات هي التي اللوازم من مأخوذًا الرسم كان وإذا
واملعلوالت العلل من الوجود يف اللوازم فيه تَدُخل فقد الثاني، الجنس من وكان واملفهوم،
فيه منها يوجد ما وكثريًا واملفهوم، املاهية تكن لم وإن الوجود، يف ولواحق لوازم هي التي
اليشء حد هو مما الفراغ وقع وقد ذلك. يُريدون ما وكثريًا أيًضا، املفهوم عن خارج هو ما
تحديدهم يف «األرض» توسط أخذهم مثل له، املعرِّف رسمه عن فضًال املركَّب أو البسيط
يف الشميس الشعاع عن القمر ِجرم «خلو بأنه القمر كسوف يحدُّون فإنهم القمر، لكسوف
من وقٍت يف الُخلو ذلك إال القمر كسوف مفهوم وليس وبينها»، بينه األرض لتوسط وقته
األرض بتوسط وانقطع الشمس عن يَستنري كان أنه وأما عنه. يخلو ال أن مثله يف شأنه
يف الخفية أسبابه من سبٌب وهو نفسه، املحدود من معرفة أقل املفهوم عن خارٌج فأمٌر
رسم يف إليه يضطرَّ أن حقه من ليس وبالحقيقة العلماء. إال بها يحس ال التي وجوده
بالحقيقة فرغوا وقد ويوردونه حده، من جزءًا يجعلونه وهم حده عن فضًال الكسوف
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هذا وليس طائل. عن ينكشف ال الربهان مع مقايسته يف شأنًا له يجعلون ثم حده، من
الليل اسم فإن الشمس.» غروب بسبب األفق جو ظلمة «زمان أنه الليل يف يقال كما
غيم بسبب أظلم إذا الجو فإن الشمس، غروب اعتبار مع الظلمة تركيب بإزاء موضوع
عىل إال ليًال يُسمَّ لم ا تامٍّ كسوًفا كان إذا الشمس كسوف بسبب أو أسحم االرتكام شديد
يقول أن له كان لذلك، يوضع ولم كذلك ليس إنه قائل: قال إن ثم ومجاز، استعارة سبيل
أعم وجه عىل يورده أن وجب بل البتة، الشمس غروب فيه يورد أن يجب لم ولكن ذلك،

ذلك. من
إىل انفعايل «شوٌق بأنه الغضب تحديدهم مثل كثرية؛ حدود القبيل هذا من ولهم
الغضب واسم للغضب، سببًا كان القلب دم غليان فإن القلب.» دم منه يغيل االنتقام

القلب. معه يحتدَّ أن جاز وإن لالنتقام االنفعايل الشوق بإزاء موضوع
بالحقيقة هي وليست األعدام، هي املعرَّف بالقول عليها يدلُّ التي األمور جملة ومن
بسيطة هي وال له، نهاية ال ما الواحد اليشء يف منها الرتكم وإال موجودة، أموًرا وال ذواتًا
فيها ر يُتصوَّ الذي والنحو والسكون، والعجز والظلمة العمى مثل األعدام وهذه بالحقيقة.
فال بالبرص صة مخصَّ لنسبة إال ليس العمى فإن ونسبة، يشء إىل ما بقياٍس يُتصور
بالبرص كالعمى صها، وتُخصِّ تُقابلها بملكة تركيب هو الرتكيب وذلك برتكيب؛ إال تُعقل

أنفسها. يف معقولة ومقابالتها بالنور، والظلمة بالحركة والسكون
يف األول القسم يف أوردناه ما فمنها ظاهر، معانيها يف الرتكيب التي املحدودات وأما
أجناسها حقائق من حقائقها تتألَّف التي وهي الرتكيبات، أصناف ناه ضمَّ الذي الفصل
مقومات لذاته ما ذوات عىل والداللة ذواتها، عىل به يدلُّ بما تُحدُّ فإنما وهذه وفصولها،
يشء منها خَرج إن فإنه بكمالها، تورد أن برشط مقوماته عىل الداللة طريق من تكون
هي ما هي الذات حقيقة فإن الذات، لحقيقة التعريف يَقع لم بالذاتيات التمييز به ووقع
معاني بعض أو ذاته بعض أورد فقد مقوماته بعض أورد فإذا به، تتقوَّم ما بجميع
نقل سبيل عىل فيدلُّ الذات حقيقة عىل دلَّ فإذا بقرينة، إال ذاته يعدُّ هو ليس وما ذاته،
هي التي املطابقة سبيل عىل ال عنه الخارج الزمه إىل يشء ومن تامٍّ إىل ناقص من الذهن

وذاته. بنفسه املعنى عىل باللفظ الداللة
من وأما يتبعه. التمييز فإن اليشء، ذات ر تصوُّ الحد من الغرض يكون أن ويجب
فيما نعيقه وال املذكور، الناقص بالحد يناله وقد بالرسم، يَناله فقد التمييز غرضه كان

واألفضل. األتمَّ القصد يقصد أن له نَستحبُّ ولكنا يؤثره،
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فيها التي األمور هي والفصول األجناس من املأخوذ بالحد عليها يدلُّ التي واألمور
ال فإنك الرتكيب من النحو هذا غري املركَّبة واألمور البسيطة األمور وأما الرتكيب. هذا
اختالف أجزاؤه تقتيض املاهية عىل داالٍّ لها تجد ال البسيطة أن وذلك ؛ الحدَّ هذا فيها تجد
تصوره إىل الذهن ينقل رسًما له تجد أو مفرًدا لفًظا له تجد أن عىس بل بمقوِّمات، دالالت
ولكنك حدوًدا، لها تجد فقد الرتكيب من النحو هذا غري املركَّبة األمور وأما بساطته. عىل
شارًحا قوًال تجد فألنك حدوًدا، لها تجد أنك إما وفصول؛ أجناس من ُمركَّبة تجدها ال
فألن وفصول، أجناس من مركبة تجدها ال أنك وإما ُمقوماته، وِمن االسم مفهوم لنفس

وفصول. أجناس من ليس تركيبها
اللفظ، ملفهوم ومطابًقا اليشء، ماهية عىل داالٍّ يكون أن الحد من ع يُتوقَّ أن ويجب
ترك وقد منها، املجموع القول يخصه اللفظ ملفهوم والحقة الزمة أمور من مأخوذًا ليس
جنًسا أوردت تكون ال أن — هذا تفعل أن بعد — عليك وما االسم. ملفهوم مطابق هو ما
هذه أمثال وأما ذلك؟ عليك فَرض قد الذي ومن وفصل، جنس له يكون ال فيما وفصًال
الجسم حقيقة عىل تدلَّ أن تحتاج فإنك البياض، مع املأخوذ الجسم حدنا فمثل الرتكيبات
فعلت فإذا للجسم، منهما البياض وجود عىل وتدلُّ ذاتهما به تعرف بما البياض وحقيقة
بلوازمها تعريفها إىل عنها وانحرفَت اليشء حقيقة عىل الداللة يف ت قرصَّ قد فرتاك ذلك

كلها.
أحد مع لليشء الرتكيب يقع فربما كثرية، القبيل هذا من التي الرتكيبات وأصناف
مثل «املادية» وأما بالفاعل. مقرونة لفائدة اسٌم فإنه العطاء، مثل «الفاعلية» أما ِعَلله.
وأما الفرس. جبني وهو مخصوص؛ بموضع مقرون لبياض اسٌم مثًال فإنه القرحة،
مثل «الغائية» وأما بالتقعري. ر متصوَّ ألنف اسم فإنه األفطس، مثل مثًال «الصورية»
وال اإلصبع. يف بها ل التجمُّ من وغاية لها كماٌل هو بما مقرونة لحلقة اسم فإنه الخاتم،

ما. خالف عن فيها الحال جلية انكشفت إذا األمثلة يف يناقش أن اآلن يجب
ذلك. وغري والرازق الخالق مثل معلوالته، مع الرتكيب وَقع وربما

معلوالت، وال لبعض بعضها علل هي ال أشياء بني الرتكيب من رضٌب يكون وقد
من البلقة كرتكيب مختلفة كانت وربما اآلحاد، من الَعدد كرتكيب متشابهًة كانت وربما
معنويٍّ آخر تركيب يقتيضاستضافة بسائطها أول بني الرتكيب كان وربما وبياض. سواد
يكن لم ما الخشب أجزاء برتكيب الرسير يتمُّ ال فإنه الرسير، ألجزاء الرتكيب مثل إليها،

82



املرشقيني منطق

برتكيب منها الكائن يتم ال فإنه الكائنات، يف لألُستُقصات6 الرتكيب ومثل ترتيب. معها
ما مثل — كان ُحققت وإذا وامتزاج، استحالة معها هناك يكن لم ما االستُُقصات أجزاء
أوًال جزءًا يكن لم وإن املفهوم يف املركَّب أجزاء أحد — واالستحالة الرتتيب من أوردناه
يستقبلك فيما وسنورد أنفسها. يف القائمة األوىل األجزاء توابع مع كان بل نفسه، يف قائًما

املركبات. هذه أمثال حدود يف أحكام إىل إشارات
للمفهومات؛ أجزاء واالستحالة الرتتيب مثل لكون يفطنوا ال أن الناس عادة ومن
ومثل العدميات، مثل أن يَفطنوا ال أن عادتهم من كما ُمنفردة، متمايزة يجدونها ال إذ

تركيب. فيها معاٍن وامللكية، النفسية األُبوة ومثل والقبول، اإليجاب
بيشء اإلخالل يسع ال الرتكيب منها التي األشياء أنها إىل أرشنا التي األشياء وهذه
استعمالها ويجب منها. واحد كل السم املرادف القول وإيراد منها يُركَّب ما تحديد يف منها
وخصوًصا مساٍو قوٌل منها تألَّف إذا الخارجة اللوازم فيها تؤخذ التي الرسوم يف أيًضا
ذكرناه، مما املفهوم توفيَة بعد بزيادتها الرسم جرى التي الزوائد يف وكذلك الغائية، العلل

للتعريف. املناسبة شديدة الغائية الِعَلل فإن
أعرف هو بما يكون أن فيجب ما، نوًعا ملجهول تعريف فهو ورسم حد كل أن واعلم
الذين القوم غلط قد ولذلك يُعرِّفه. ال الجهالة يف اليشء مجرى الجاري فإن اليشء، من
يتعرَّف ما بني الفرق يعرفوا ولم باآلخر»، يعرَّف املضافني من واحد كل «إن يقولون
اليشء، من تعرًُّفا أقدم هو اليشء به يتعرف الذي فإن اليشء، مع يتعرف ما وبني باليشء
إذ اآلخر؛ مع ُمتعرٌف املضافني من واحد وكل منه. معرفًة أقدم ليس معه يتعرف والذي
الشيئني باملضافني وأعني اآلخر. به يُعرف حتى املعرفة يف اآلخر قبل ليس مًعا بهما العلم
واألب «األب» ب مقيًسا يُعرف «االبن» مثل: اآلخر، إىل مقيًسا منهما واحد كل يعقل اللذَين
وضعه نحو هو بل اآلخر، إزاء وضعه ألجل ذلك وابنية هذا أبوة وإنما باالبن، مقيًسا يعقل
من رضب إىل احتيج بل به، األول تعريف ينَفع لم مجهوًال كان إذا اآلخر لكن اآلخر، إزاء
وبهما منهما، واحد بكل العلم الوقت يف فينقدح بينهما، الجامع بالسبب وتذكري الحيلة
األب يحدَّ أن يجب ال فإنه مًعا، أو واحًدا انقداًحا — مضافان هما حيث من — جميًعا

هكذا: بالطاء، الفنون اصطالحات كشاف يف والتهانوي التعريفات يف الجرجاني السيد وضبطها 6

املاء هي التي األربع العنارص وتُسمى «األصل»، بمعنى يوناني لفظ إنها وقاال و«أُسطقسات»، «أُْسُطُقس»
ا.ه. واملعادن. والنباتات الحيوانات هي التي املركَّبات أصول ألنها «أسطقسات» والنار والهواء واألرض
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ُصنِع من أو مائه من يولد الذي «الحيوان إنه يقال بل ابن.» له الذي «الحيوان إنه فيقال
يف ويقال منه.» متولِّد ذلك أن حيث من الجنس، أو النوع يف له مشارك حيوان منه كذا
فينقدح كذلك.» هو حيث من آخر إنسان دار حدُّ بعينه حدوده أحد داٍر «ساكُن أنه الجار
من املعرفة من أقدم هي أشياء من التعريف ويكون مًعا، واملتقابالن املقابلة الحال يف لك
امُلتعرف. أو املحدود استعمال إىل منها يشء تعريف يف يحتاج ال املجهولني املتضائفني

اليشء كان فإن ويرسم، يحد ما مجرى جاٍر االسم بحسب والرسم الحد أن واعلم
يورد ما به يطابق أن بُدٌّ يكن لم الصواب جهة غري عىل مورًدا لفظه معنًى تستعمله الذي

الصواب. من مجاريها فتجري أنفسها يف األشياء حقائق وأما التفهيم. من
بُدٌّ يكن لم اإلنسان.» اإلنسان مفهوم يل «ليُحقق قال: لو سائًال أن هذا وتفصيل
محاًال أو قبيًحا هذا يكن ولم مرتني، الناطق» الحيوان الناطق «الحيوان له: يقال أن من
أجاب الذي هذا هو عنه سأل الذي ذلك ألنَّ الجواب؛ وجوب وبحسب السؤال إىل بالقياس
هذيانًا. أو قبيًحا أو محاًال — تفهيمه هو ما إىل بالقياس ال — بنفسه هذا كان وإن به،
هو أنف أنه «هو الجواب: كان اسمه رشح أو األفطس األنف حدِّ عن سأل إذا وكذلك
لكل ال اسٌم هو واألفطس باألنف، مقرونًا األفطس لفظ أورد أنه وذلك تقعري»؛ ذو أنف
حال، به مقرون موضوع عىل يقع اسم وهو أنًفا، ذلك من كان ملا بل كان، كيف تقعرٍي
قبيًحا، هذا يكن ولم مفهومه. رشح يف األنف هو الذي املوضوع إيراد من بُدٌّ يوجد فلم
يقول: أن وهذَيان قبيح هو كما أفطس» «أنف يقول: من قول الهذيان أو القبيح أن غري
تقعري ذا بل تقعري، ذا أنًفا باألفطس يعن لم فإن إنسان». «إنسان أو حيوان» «إنسان
األنف، يف تقعري ذو أنف هو األفطس األنف أن حينئذ يُقال أن يجب الذي كان األنف، يف
هو األفطس كان وإذا مطلقة. براءة منها بريئًا يكن لم وإن األول، من شناعًة أخف وكان
ذو أنٌف به ُعني وإذا أفطس، األنف صاحب الحيوان يُسمى أن جاز األنف يف تقعري ذو
الناظرين عند واملشهور االسم. باشرتاك إال أفطس األنف صاحب يُسمى أن يجز لم تقعري
يؤخذ ال ما ومنه حده يف املوضوع يؤخذ ما والصور األعراض من أن الحدود صناعة يف
أن يلزمنا ونحن بالتقعري. اآلخر ويُشبِّهون بالفطوسية األول ويُشبِّهون حده، يف املوضوع

فنقول: فيه، ب تعصُّ ال الذي امُلعتدل القول هو ما هذا يف نقول
وتعلم املوضوع، يف لها كون اعتبار موضوعات لها التي األشياء أن يف شك ال أوًال:
من كان ما رشح أن الواضح البنيِّ ومن بأسماء. كذلك هي حيث من يها نُسمِّ أن لنا أن
نُسمي أن لنا أن كما املوضوع، إىل اإلشارة ن يتضمَّ الوجه هذا عىل موضوًعا األسماء
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أن ويُحِوج وأبلق أفطس مثًال فنقول بأسماء، وصور أعراض لها حيث من املوضوعات
فيه يَفرتق ال يشء فهذا والصور، األعراض تلك إىل إشارة األسماء تلك رشح يف نورد
الشأن هذا يف الناظرين تعلُّق يكون أن يجب وال لها. يوجد وما املوضوعات بني الحال
تعترب أن يجب بل موضوٍع، برشٍط لتقعرٍي اسًما ُجعلت التي الفطوسية مثل عىل مقصوًرا
كليهما وأن ماهياتها، يف املوضوع يدخل ما فيها هل املوضوع يف املوجودات حقائق نفوس

رشط. أو علة سبيل عىل وجودها يف يدخل املوضوع أن يف مشرتكة
من ال ومقوِّماتها، املاهية رشائط من تُصنع إنما الحقيقية الحدود أن تعَلم أنت ثم
لوجود املفيد وهو يشء حدِّ يف تعاىل الباري يدخل ليس ولذلك وُمقوِّماته؛ الوجود رشائط
إال توجد ال كانت ملا مثًال اللحمية إن يقول: أن لقائل فليس كذلك، ذلك كان وإذا األشياء.
ويصلح معينة غري مادة يف يوجد قد الرتبيع ثم مادة، كل لها تصلح وليس معينة مادة يف
فمن مادة، كل لها تصلح بل الخشب، لها يصلح وكما الفضة لها تصلح كما الذهب لها
ويجب الرتبيع. مقوِّم خالف — املواد من به يتقوَّم بما — اللحمية مقوم يكون أن الواجب
مفتقًرا اللحمية وتحديد املادة إىل اإلشارة عن مستغنيًا الرتبيع تحديد يكون أن ذلك من

املفهوم. يف باليشء التعلق غري أمر الوجود يف باليشء التعلق فإن إليها؛
غري اليشء ذات مفهوم كان وإذا املفهوم، إال التحديد يف تطلب لست أنك واعلم
كالسواد آخر بيشء متعلًِّقا وجوده كان وإن كذلك، فتحديده آخر يشء إىل االلتفات مقتيض
ص يتخصَّ ما نحو عىل به ص يتخصَّ بما مفهوم وله املوضوع ذات غري ذات تخصص مثًال،
من تُفهم إذا آخر يشء بتفهم مقتضيًا مه تفهُّ يكون أن الرضورة من بواجب فليس به.
هي التي األمور لوازم من العَرضية إن يقولون أنفسهم والقوم نفسه. يف حقيقته حيث
حدود. لها وجد إن حدودها يف إليها يُلتفت أن إذن يجب فال مقوماتها، من ليس األعراض،
أن فتبني آخر. اعتبار هناك يكون أن إال له املعروض إىل يُلتَفت لم إليها يُلتَفت لم وإذا
األعراض من تكون أن إال اللهمَّ دعواهم، به يُثبتون ما نفس من تصح ليس دعواهم
بسيطة، تكون ال األعراض هذه وحينئذ مفهومها، يف داخلة موضوعاتها تكون أعراض
وال ُمتباينة مؤلَّفة فتكون باملوضوع، يتعلق بما مخلوط مفهوم اختصاص لها يكون بل
ويكون املوضع، هذا مثل يف يُستعمل الذي الرتكيب أعني هذا، غري شيئًا بالرتكيب تطلب
هذا من مجراهما يجري وما واالجتماع الحركة تكون أن ويُشبه الفطوسية، مثل مثلها
رسوم، لها وإنما حدود، علمت ما عىل لها ليس البسيطة األمور إن نقول لكنا القبيل.
تكن لم وإن الوجود، يف متبوعة كانت أو كانت تابعة منها بدَّ ال التي اللوازم من والرسوم
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الوجود يف وُمقوِّماتها بلوازمها البسائط نُعرِّف أن أردنا فإذا كذلك. كان وما املاهية يف
اللزوم، بينة كانت إذا ولكن املتعينة. بموادها والصور األعراض نُعرف أن بالحريِّ كان
غري غريها، أو موضوعات كانت سواء واألسباب، العلل من الوجود مقومات من كان فما
مميِّزة إليه منزلة اليشء عىل دالة اللزوم بينة كانت وما إليها، يُلتفت لم الوجود بينة
إىل والصور األعراض من كثري مفهوم رشح يف لذلك فاحتْجنا رضورة استعملناها له
بامُلقوِّمات تعريفهما إىل ُمضطرُّون ألنَّا ذلك عن نَستغِن لم بل والعلل، املوضوعات إيراد
إليه، تَلتفت فال الوجه هذا غري من الباب هذا يف لك يقال وما لوازمها. وسائر لوجودها
هذا عىل املفهوم رشح يف تدُخل لألشياء التي والغايات الصادرة واألفعال فاملوضوعات
مناسبة أشد بعضه لكنَّ حد، غري رسم بالحقيقة فهو هذه فيه تَستعمل يشء وكل الوجه،

بعض. من للحد
واعلم.7

املحمول امتحان يف فصل (17)

وفيما محمول، غري أو محمول هو فيما الغلط عن الذهن تَعصم امتحانات نَُخص أن نريد
بالتصور ذلك من يتعلَّق ما مراعاة جهة من الرضب ذلك ليس أو املحموالت من رضب هو

غلطه. أو وبسداده
واكتساب وبسلبها املحموالت بإيجاب القضية منها تُقتنص التي القوانني فأما

فنقول: اآلن، فيه نحن ما غري فذلك فيها، التصديق
يزيغ ما منها وجَهني؛ عىل للمحموالت التصور يف يقع الذي والتقصري السهو إنَّ
ومنها التصور، ليسوء املسلوب، غري إىل املسلوب وعن املحمول، غري إىل املحمول عن الذهن
ذلك يتبع فيما الغلط فيها فيقع جهة، عن الربيء الفاصل التصور عن به يقرص ما

التصور.

قني امُلحقِّ األئمة بعض ذلك يف راجعنا وقد األصل). (نسخة منقطًعا: املوضع هذا املسوَّدة يف ُوجد كذا 7

يصلها أن املصنِّف يُريد كلمة املؤلَّفات من كثري يف يقع قد إنه لنا: فقال اإلشكال، مواضع يف كعادتنا
املوضع ذلك يف أن فيُتوهم الكلمة، تلك عىل الرضب إىل انتباه غري من عنه ويُعرض ذلك يرتك ثم بغريها،
الكتب، من يُحىص ال فيما هذا مثل وَقع وقد كذلك. األمر وليس بإكماله، الناسخ فرط نقًصا النسخة من

رشحه. مقدمة يف حجر ابن الحافظ ذكره كما البخاري»، «صحيح ومنها

86



املرشقيني منطق

إىل انحرافه بسبب املحمول تصور عن يزيغ الذهن إنَّ فنقول: األول، بالقسم ولنبدأ
وليس املحمول. وبني بينه يُميِّز يكاد ال حال عىل منه ويكون بشأٍن فيه هو مما غريه
فيما بل املعنى، يف مشارًكا االسم يف املشارك نظن حني االسم باشرتاك يقع فيما اآلن كالمنا
يُفرِّق الوجع «إن تقول: أن مثل سببه اليشء بدل تأخذ أن ذلك فِمن املعنى. يف مناسب هو
إذا وكذلك الوجع، عىل البتة محموًال وليس الوجع، بسبب االتصال يُفرَّق وإنما االتصال.»
مثل عكسه أو الغائي سببه عىل اليشء حمل إذا وكذلك اإلنكار.» مساوي الشك «إن قال:
هو التوحيد «إن تقول: أو النكاح.» هو و«االستيالد االبتناء.» هو االستكنان «إن تقول: أن
هو اإلنسان «إن يقول: كمن املادي سببه عليه حمل أو العدل.» هو امللك و«إن العقل.»
«إن تقول: أن مثل الصوري سببه عليه حمل أو عود.» هو الكريس و«إن وعظم.» لحم
للطف قولهم األبواب هذه ومن غريزية.» حرارة الروح و«إن التمييز.» من تمكن اإلنسان
«قدرة للرسقة: قولهم وكذلك الرسقة. سبب هي التي القوة هيئة والذكاء «ذكاءً»، الرسقة

الغيظ.» عىل الصرب من واقتدار تمكُّن الحلم «إن قولهم: وأيًضا ا.» رسٍّ األخذ عىل
الباب هذا ومن األبواب، هذه عكس وهو معلوله، اليشء بدل تأخذ أن ذلك ومن

صحيح.» إدراك العقل و«إن جسمانية.» استحالة الحس قوة «إن قولهم:
معلوًال وال علًة يكن لم وإن — اليشء عنه ينفكُّ ال الذي املقارن تجعل أن ذلك ومن
سابًقا املقارن كان وربما كذا.» من غمٌّ الغيظ «إن يقول: كمن اليشء، عىل محموًال —
والتصديق االستبصار «إن يقول: من محمول يف الحال مثل املحمول، يتبعه ثم ًما متقدِّ

غم.» «العشق أو برد.» «النافض أو نزلة.»8 «السيل أو «. ظنٌّ
صدًقا فتستعمله صدق من يخلو ال أنه أي مطلًقا؛ بصدق اليشء يحد أن ذلك ومن
بمعنى الحمل إطالق كان إذا وهذا الظلمة، يف بالقوة مبًرصا اللون يحد أن مثل كان. كيف
أنه بمعنى إطالقه كان إذا وأما وجه. كل من لواحد أو واحد كل عن مسلوب غري أنه
مطلًقا يصدق قد أنه من يقال ما إىل يُلتفت فال وجه، كل من لواحد أو واحد لكل موجب

قيل. إن مقيًدا يصدق وال
أن تريد أن مثل العكس، سبيل عىل املعروض مكان العارض تأخذ أن ذلك ومن
للمحبة صفة املحبة وإفراط املحبة، إفراط عليه فتحمل ُمفرطة، محبَّة العشق عىل تحمل

املحبَّة. نفس والعشق املحبة، نفس ال

ل. السُّ لعله: 8
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تأليف «الحيوان تقول: أن مثل املركَّب، مكان الرتكيب تجعل أن الباب هذا ومن
والبدن النفس من املؤلَّف هو واألول بإيقاع.» متفقة نغمة تأليف و«اللحن وبدن.» نفس

التأليف. ال املتفقة النغمة من املؤلَّف هو والثاني التأليف، ال
يُبنى فيما الغلط من يعصمه تلخيًصا التصور عند ملخص غري الحمل وقوع وأما
رشط به يقرن أن قه تحقُّ كمال من أو حقيقته يف امَلحمول رشط من يكون أن فمثل عليه،
وكل، جزءٍ اختالف جهة من وأما بالطبع. ما حالٌّ أو إضافٌة إما الرشط وذلك أُغفل، وقد
قوة اعتبار أو وانفعال، فعل أو مقدَّر، حصول أو كيفية، مقارنة أو مكان، أو زمان، أو
ال أب هو زيًدا أن ذلك مثال منفعل، ُمقاَرنة اعتبار أو فاعل، مقارنة اعتبار أو وفعل،
االبن أبو فيكون يُعادلها، ما إىل اإلضافة تراعى أن ويجب لعمر. ولكن يشء، ولكل مطلًقا
لو أي الطبع؛ اقتضاء برشط بل مطلًقا ال لكن رجلني، ذو إنسان وكل الصبي. أبو ال
والبيضاني طباعه. موجب يمنع بما بعده أو الخلقة ابتداء يف يُعارض ولم وطبيعته ترك
ولكن منها جزء كل ال ا، جدٍّ ثقيلة واألرض ريشه. يف بل كان، وكيف مطلًقا ال أبيض
الجرو فإنَّ بقدره، أو بعينه وقت يف لكن يعمى، والجرو الثمار تُنضج والشمس ُكلَّيتها.
يف زمان يف لإلبصار عدمه يكن لم ما أعمى له يقال وال تفتح، لم ما بعني يبرص ال قد
سحاٌب بعضه حكِّ عن يَحدث الحجارة من نوًعا أن قوم يقول قد وكذلك يبرص. مثله
كان إذا ولكن سم، واليبش سخنًا. يكن لم إذا يربد قد واملاء النهر. وراء فيما ولكن ماطر،
إىل استحال إذا ولكن يَحرق، قد واملاء بإفراط. ولكن اللذَّة، يحبُّ الذي هو والفاجر بقدر.
ولكن ُمسكر، خمر وكل اإلنسان. طبيعة من انفعل إذا ولكن ، حارٌّ العسل وكذلك حرارة.
وأيًضا النداوة. يف ولكن يذوب، قد امللح أن كما الربد. عند ولكن يجمد، قد واملاء بالقوة.
تقول أن الباب هذا ومن للبيض. ولكن تعقد، والشمس للشمع. ولكن ، تحلُّ الشمس فإن

األكثر. رشط تلحق أن غري من املقنع، هو والخطيب الشايف، هو الطبيب أن
يف غلط إذا معها الذهن ينتبه وعالمات مقاييس أو امتحانات تنصب أن يتأتَّى وقد
يشء يف واملحمول املوضوع من يقع اختالٍف إىل راجعة وهي الواجب، إىل فيعود تصوره
واألكثر، األقل عليه يُقال أن شأنه من املوضوع يكون أن مثل املذكورة، الرشائط أمثال من
البتة شأنه من فليس ذلك، بخالف املحمول ويكون يحتمل، الذي النوع عىل ذلك فيحتمل
يحتمل ال والجهل ذلك يحتمل الظن ثم جهل.» الظن «إن يقول: من مثل ذلك، يقبل أن
«إن قال: كمن يَحتمله، ال واملوضوع دائًما يحتمله املحمول فيكون بالعكس يكون أو ذلك.
هذا من يجب فال يحتمله ال واملوضوع مطلًقا ال يحتمله املحمول كان فإذا ظن.» العلم
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بعض، دون أصنافه أو أنواعه بعض يف يَحتمله وإنما أعم، املحمول كان ربما فإنه يشء،
«إن قال: كمن بالعكس، القول يكون أو املحتمل، البعض من خارًجا املوضوع هذا ويكون
مختلفني يَكونان أو الجماع.» شهوة نقصت العشق ازداد وكلما الجماع، شهوة العشق
التعلم، عىل التذكر حمل مثل امَلحموالت، لتحصيل أوردناها التي الرشائط من يشء يف
يف وهذا املثال، يف مناقشة وال ماٍض، علم إعادة والتذكر مستقبل، علم تحصيل والتعلم
بحسب والقدرة شخص، بحسب واالختيار املقدرة، عىل االختيار حمل من ومثل الزمان.
إىل أُضيف إذا والذكر العلم.» بقاء الذِّكر «إن يقول: من ومثل اإلضافة. يف وهذا عام، معنًى
والحرارة عقرب.» الحرارة «إن قال: من ومثل العلم. إىل يُضاف إنما العلم وبقاء املذكور،
والثقيل ا.» جدٍّ الثقيل هو الرتاب «إن قال: من مثل أو الكيف. يف وهذا بارد، والعقرب حارة
وضعف الحس.» ضعف النوم «إن قال: من ومثل الكم. يف وهذا األرض، كتلة هو ا ِجدٍّ
الجزء. اختالف يف وهذا واملتحرِّكة، الحاسة القوة مبدأ يف والنوم الحاسة، القوة يف الحس
الفاعيل. السبب اختالف يف وهذا الربد، من وذلك الحر من وهذا َطْفو.» الرمد «إن مثل: أو
اختالف يف وهذا الوسط، يف وهذا األنف يف وتلك تقعري.» الفطوسية «إن يقول: من مثل أو
يف وهذا للحبس، وذاك للبس وهذا قيد.» الخاتم «إن يقول: من مثل أو القابيل. السبب
السبب اختالف يف وهذا إكليل.» التاج «إن يقول: من مثل أو الغائي. السبب اختالف

والفعل. القوة اختالف يف وهذا خشب.» «الباب يقول: من مثل أو الصوري.
وخالفه، الثبات يف يَختلفان واملحمول املوضوع يكون أن االمتحانات بهذه يليق ومما

عقد.» الربقص «إنَّ يقول: من مثل
يقول: من مثل محموًال، يجعله له وجود ال ما يكون أن الحمل خطأ عن ينبه ومما
محموًال بموجود ليس ما فيجعلون امُلتمكِّن.» بعد غري مفطور بعد أو خالء، املكان «إن

املوجود. عىل
الغرض. بهذا الالئق غري يف دخلنا االمتحان من املبلغ هذا تعدينا وإذا

العام امتحان يف فصل (18)

أنه عىل اليشء عىل ُحمل ما حال ونتأمل ال؟ أم محمول عامٌّ أنه املدَّعى هل يشء أول نتأمل
امُلضاف «إن تقول: أن مثل منه؟ أعمُّ هو ما عىل أو عليه األخص حد يُحمل هل منه، أعم
يف وينظر مقابل كل عىل يقال املضاف حد ثم مقابل.» هو حيث من املقابل من نوع
اللذة.» يعمُّ الخري «إن يقول: ملن يعرض كما األعم، عليه يحمل لم ما األخص موضوعات

89



املنطق يف املزدوجة والقصيدة املرشقيني منطق

األخص، من يشء عىل محموًال األعم يوجد ال أن واألردأ رديء، هو ما اللذات من يوجد ثم
شيئًا يجد فال الحركات د يتفقَّ ثم الحركات.» بعض اللذة «إن يقول: ملن يعرض ما مثل
كل كان وربما كذلك، كان إن لسكون ومطابقًة لحركة ما غايًة اللذة يجد بل لذة، منها
قال: من مثل أعم أحدهما يكن ولم متساويًا، للمحمول مجموع هو للمحمول موضوع
يجد وال أكثر، االنتقاالت موضوعات يجعل أن يلزمه فإنه االنتقاالت.» بعض الحركة «إن
بارتفاع يَرتفع منها واحد كل كان إن أنه من يقال ما االعتبارات هذه ويُقارب كذلك. األمر
مثل وبالعكس، أخص ُجعل ما بارتفاع أعم ُجعل ما يرتفع أو والضحاك، كالناطق اآلخر،

املوجود. يكن لم ما الواجد يوجد وال املوجود، من أعمَّ الواجد َجعل من
الناطق» «الحي يقال: ما مثل باملعنى، أو باالسم العموم هل يُراعى: أن يجب ومما

اختلف. املفهوم إىل رجع فإذا امللك، وعىل اإلنسان عىل

املقوم الذاتي امتحان يف فصل (19)

يوجد حتى منه أعم ليس عليه، املحمول غري آخر، بحال اليشء يَصري أن يحتاج هل نتأمل
مثًال أردنا إذا اليشء مثل املقوِّم، بمعنى ذاتيٍّا املحمول يكن لم كذلك كان فإن املحمول، له
به نفعل أن نطلب بل بذلك، نغافصه أن يُمكنا لم لقائمتني الزوايا مساوي نجعله أن
إنما لقائمتني الزوايا مساوي كونه إذن فيكون أضالع. ثالثة ذا نجعله أن وهو آخر؛ شيئًا
أردنا وإذا ا، خاصٍّ شكًال به يتقوَّم ما أول يكون فال عليه، املثلَّث لحمل تابًعا عليه يُحمل
وهذا ليشء. الزوايا مساوي إياه جْعلنا إىل نلتفت أن إىل البتة نفتقر لم مثلَّثًا نجعله أن

باألخص. أُردف ثم أعم، ُمقوِّم قدم إذا أجوَد يظهر االمتحان
له وجدنا إذا إال ضاحًكا الزنجي أو الحيوان أو اإلنسان نجعل أن يُمكننا ال وكذلك
وهو األشياء أعم بحسب فاعتربه ا جدٍّ ا عامٍّ املعنى كان وإن التمييز، وهو ب، التعجُّ مبدأ
حالة له تجعل أن إىل الحال بتلك يكون أن يف مطلًقا اليشء يحتاج هل فانظر اليشء،
أن مثل باٍق، وشخصه املحمول ضد له م يتوهَّ أن يُمكن هل تنظر وأيًضا قبله، أخرى
ويدرأ يُخلِّده هللا أن م يتوهَّ أن يُمكن ثم مقوم، أنه عىل واملوت البقاء عليه حمل إن اإلنسان
مقوَّم، غري حينئذ مائتًا كونه إذن فيكون الشخص، ذلك بعينه يبقى وهو املوت، عنه
كان ذلك أمكن إن فإنه املحمول؟ له وتجعل بماهيته اليشء ق تتحقَّ أن يُمكن هل وأيًضا
بها يتبني براهني إىل ويحتاج لحقيقته يتفطَّن قد اإلنسان أن مثل ُمتقوِّم، غري املحمول
الذي أشبه وإن وهذا له. ُمقوَّم غري إذن فاملائت محالة، ال مائت النشأة هذه يف بدنه أن
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كونه وبيان عليه، الربهان قيام بعد يجوز ال عليه امُلربهن كان ربما ألنه غريه؛ فهو قبله
عنه. يرفع أن اللزوم رضوري

أو برشط أو مطلًقا به املتقوم عىل ُمقول املقوم هذا هل يُنظر أن به يُمتحن ومما
عىل يقال الذي املحسوس مثل وأما للذات. مطلًقا يكون أن امُلقوِّم حق من فإن جهة،

ُمقوِّماته. بعض لوازم من الزم فهو بدنه، جهة من بل جهة، كل من ال اإلنسان

العريض امتحان يف (20)

بعَريض. فليس وجد فإن امُلقوِّم، خواص من يشء فيه يوجد ال أن امتحانه
العرضية. امتحان به مقرونًا العام بامتحان فيه العام ويُمتحن

الجنس امتحان يف (21)

ثم اللوازم، من ليس ُمقوًِّما وأعمَّ محموًال اليشء كون تَعترب أن عليك يجب أنك شك ال
بقي يبطل لم فإن جنس، أنه بطل األُوىل االعتبارات من يشء بطل فإذا جنًسا، كونه تعترب
كمن ن، التضمُّ سبيل عىل عليه داالٍّ ليس فيه مشرتك ُمقوِّم بمعنى يُخلُّ هل تَنظر أن لك
عىل الداللة ن يتضمَّ منهما واحد وليس لإلنسان جنًسا باإلرادة املتحرِّك أو الحساس جعل
يكون أن يف اآلخر من أَوىل أحدهما إذن فليس االلتزام، سبيل عىل عليه يدل وإنما اآلخر،
وذلك جنًسا؛ ُجعل وقد جنًسا أحدهما ليس شيئني تجد أن أيًضا هذا يف ويدخله له. جنًسا
نًا متضمَّ أو نًا متضمِّ كان وإن ذكرناه، ما كان فقد متضمن، غري ُمالزًما كان إن اآلخر ألن
وهذا جنًسا. يكون بأن اآلخر من أَوىل ليس أحدهما فليس جنًسا، يكون أن أَوىل فاملتضمن
بينهما، تجمع أن األَوىل كان إذا سيما ال للسارق، جنًسا املختار أو القادر تجعل أن مثل

املشرتك. املعنى عىل أدل مجموعهما فيكون
تحته اختالٌف كان إن فإنه بالفصول، اختالف تحته هل تنظر أن به يمتحن ومما
جنًسا. املقوم املعنى فليس بعوارضهم، الناس أشخاص اختالف واللواحق بالعوارض إال
الجنس، غري مقوم قول اليشء ذات عىل مقول جنس هو ما هل أنه به يمتحن ومما

اإلنسان. عىل والناطق الحساس مثل نفسه، فصله قول أو لجنسه الفصل قول بل
يقولون ما عىل األعىل الجنس إىل النسبة يف والنوع الجنس يختلف هل به يُمتحن ومما
وهذا الكيف، أنواع من يجعلونه الشجاعة ثم املضاف يجعلونه جنس أنواع من امللكة إن
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وحمًال نوع، نوع أو نوًعا كان سواء تحته، ما عىل محمول الجنس فإن يجوز، ال مما
ال أن يجوز وال نوعه، لنوع مقوًما ليسخ لنوعه مقوًما يكون أن يجوز ال فإنه مقوًما،
األعىل. الجنس حمل وجه غري وجه عىل يحمل أو األسفل النوع عىل األعىل الجنس يحمل
هو أو ألنواع قائم فصل هو للجنس نوًعا وضع ما هل ينظر أن به يُمتَحن ومما
الثاني ومثال للناطق. الحيوان أو للفردية، جنًسا العدد يجعل أن األول مثال ألنواع. صنف
الفصول من ال الحيوان أنواع لوازم من والذكرية األنثى، أو للذكر جنًسا الحيوان يجعل أن
يكون بأن أَوىل هو ما تجعل أن هذا من وأقبح فتنوعه. طروء أول الحيوان عىل تطرأ التي
االجتماع.» جنس االتصال «إن قال: كمن نوًعا، جنًسا يكون بأن أَوىل هو وما جنًسا، نوًعا
محبة هو وإنما محبة، إفراط العشق يجعل كمن جنًسا، الفصل فيجعل يغلط ما وكثريًا
للفضيلة. كالجنس واملحمود محمودة.» ملكة الفضيلة «إن مثًال: يقول من وكذلك ُمفرطة،

والنوع. أيًضا الفصل تمتحن أن يمكنك هنا ها ومن

الفصل امتحان يف (22)

الفصل، مكان نفسه النوع فيوضع الفصل، استعمال يف الحدود يف الخطأ يقع قد إنه
لقسم فصًال ليس واالستخفاف استخفاف.» مع شتٌم «إنه التهزُّؤ: حد يف مثًال فتقول

الجنس. من أقدم شيئًا الجنس فصل أورد وربما له. كالنوع بل الشتم،

املطلقة الخاصة امتحان يف (23)

غري ُمساوية محمولة تكون أن بل التعريف، بها يراد ليس التي امُلفردة الخاصة أما
فليست وجدت فإن اليشء، لغري توجد هل يُنظر أنه منها بامتحانات؛ تمتحن فقد مقوَّمة،

الحارض. للِجرم موجودة وهي للنار، خاصة اإلضاءة جعل من مثل بخاصة،
الزوج خاصة من كان إن أنه مثل املقابل، خاصة الخاصة مقابل هل يُنظر وأيًضا
من يقال ما فأما زوًجا. مربعه يكون ال أن الفرد خاصة فِمن زوًجا مربعه يكون أن
ة خاصَّ اإلنسان يجعل من مثل يَجز، لم املوضوع لذلك ملا خاصة جعل إذا املوضوع أن
اإلنسان حمل فإن له؛ محصول ال فقوٌل امُلرسل، للثقيل األرضخاصة يجعل أو للضاحك،
ماذا فانظر رسم، وال حدٍّ وال عام عَرض وال فصل وال له بجنس وليس ، حقٌّ الضاحك عىل

بسبيله. نحن ما غري يف فهو اآلخر، من بالحْمل أحق أحدهما أن وأما يكون. أن يجب
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من أن مثًال فيقال واألكثر، األغلب الخاصة يف يُستعمل أن الخاصة يف التقصري ومن
ألطف يوجد لكان موجودة النار تكن لم ولو العنرصية، األجسام ألطف أنها النار خاصة
فيكون عنًرصا، توجد أن امُلمكنة األجسام ألطف يُعنى أن إال اللهم ناًرا، يكن ولم األجسام
من خاصة يكن لم وإن فيها، نتكلم التي الجهة من ة خاصَّ ويكون صحيًحا القول حينئٍذ

عسري. وذلك ذلك، بالربهان عرف من بحسب ال امُلطَلق، التعريف جهة

االسم يفرشح املعرفة املفردة الخاصة يعم امتحان يف (24)

الخفاء، يف مثله أو امُلعرف ِمن أخفى الوجهني أحد عىل أورد ما يكون ال حتى يُنظر
مستغنيًا كونه مع ألنه وإما بامُلعرف، إال يُعرف ال ألنه إما امُلعرف، من أخفى يكون وإنما
الشمس عرَّف من قول األول مثال نفسه. يف التعريف صعب تعريفه يف به املعرف عن
وكذلك الشمس، طلوع زمان بأنه إال النهار يُعرِّف أن يمكن ال ثم النهار»، «كوكب بأنها
النار يعرف من قول الثاني ومثال اإلنسان.» نوعه الذي هو الحيوان «إن يقول: من قول
مثل بها امُلعرف وجود من أخفى الخاصة وجود كان وربما النفس.» يُشبه «ِجرم بأنها
املتضائفات الخفاء يف املساوي ومثال النار. إىل النفس قياس من أيًضا املثال هذا يف ما
وكأنك باالبن، األب تعريف من أَوىل باألب االبن تعريف ليس فإنه ذلك، وأشباه واملتضادات
البياض تعريف من أوىل بالبياض السواد تعريف ليس وكذلك هذا، يف به يغلط ما عرفت
كل يعرف والثانيان قبله، وال باآلخر ال اآلخر مع منهما واحد كل يُعرف واألوَّالن بالسواد.
بنفسه اليشء عرف قد يكون أن الخطأ ومن قبله. وال باآلخر ال اآلخر غري من منهما واحد
برش.» حيوان اإلنسان «إن يقول: أن مثل مرادف، آخر باسم يُعرفه كَمن يشعر، ال وهو

اللذيذ.» إىل تَوقان «الشهوة قال: أو وتر.» «عدد بأنه الفرد عرف أو

أنواعه جميع ويعم االسم يخصرشح امتحان يف (25)

الواجب يف بالغلط يتعلق ما ذلك ومن والصفة، الجودة بمراعاة يتعلَّق ما ذلك فمن
الرضوري.

عىل ه حقَّ التعريف وبَخس الجنس أهمل يكون أن فمثل والصفة بالجودة املتعلق أما
األسماء، ورشوح الرسوم يف يُورد أن مجراه يَجري ما أو الجنس حق من فإن علمت، ما
استعمل هل وينظر وُمقوِّمات. فصول أو وأعراض خواص من ذلك بعد بما يُتبع ثم
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املرشوح اسم فهم من أصعب فهمه لفظ أو مجاز أو استعارة فيها ليس مالئمًة األلفاظ
التعريف بسبب وال املساواة بسبب ال إليها يحتاج ال زيادة فيه هل أيًضا وينظر اسمه.
ُمنهضمة رطوبة «أول أنه: بالقول البلغم تعريف يف القائل قول مثل فيه. واالستظهار
عدم هو العمى «إن قائل: قال لو وكذلك البتة. فائدًة هنا ها لألول نجد وال املعدة.» يف
اليشء، طبع من يكون القوة عدم ألن بالطبع؛ لقوله هنا ها فائدة ال فإنه بالطبع.» البرص

غريه. من له يكون القوة ووجود
القدرة يُعرِّف كمن بالعدم، الوجوديَّ اليشء عرف يكون أن والتقصري التفريط ومن

الخطأ. من ذلك يف ما علمت وقد العمى»، «فقدان بأنه والبرص العجز»، «فقدان بأنها

الحد امتحان يف (26)

وتخصه الحد، باب يف تُعترب كلها االسم، ورشح والخاص وامُلقوِّم املحمول امتحانات إن
امتحانات:

بالحد الحد فليس وإال املحدود، من أقدم أمور الحد أجزاء هل تنظر أن ذلك فمن
بامُلقوِّمات. يكون املحض الحد ألنَّ املْحض؛

امُلقوِّمات. مقام الالزمة األمور أخذ قد يكون أن هذا من ويَقرب
فإنك محصلة، داللة عىل يشتمل ال محًضا سلبًا بالفصل تأتي أن القبيل ذلك ومن

عرض». بال «طول بأنه الخط يحد كمن ُمقوِّمات، ال لوازم السلوب أن علمت قد
وهذا آخر، ذاتيٍّا الفصل بدل أو آخر، ذاتيٍّا الجنس بدل وضع هل تنظر أن ذلك ومن

والفصل. الجنس بامتحان يتعلَّق مما
الجنس فيه يرتتب أن من بدَّ ال فإنه األجناس، أقرب فيه وضع هل تَنظر أن ذلك ومن

بالفصل. يؤتى ثم املشرتكة، امُلقوِّمات جميع عىل ليشتمل األقرب
مثل مًعا، ُمقومة فصول لليشء كان إن قريب، فصل كل أوَرد هل تنظر أن ذلك ومن
اآلخر. من النوع عىل به يدلَّ بأن أوىل أحدهما ليس فإنه باإلرادة»، و«املتحرِّك «الحساس»
من مركبة العدالة أن فرضنا إذا مثًال امتحانات، املركَّبة األشياء بحدود تختص وقد
عفة العدالة «إن يقال: أن مثله تحديد يف يقع الذي الزلل فإن والحكمة، والشجاعة العفة
اإلنسان «إن يقال: كما شجاعة، أيًضا وهي ة عفَّ العدالة أن هو هذا ظاهر فإن وشجاعة.»
ُمقارنة عفة أو شجاعة، هي العفة وتلك عفة، العدالة أن منه يُفهم وقد وناطق.» حيٌّ
أن برشط أو شجاعة، العفة تلك تكون أن برشط عفة العدالة كأن فيكون للشجاعة،
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جزءٌ العفة بل كذلك، وليس ما، عفٌة العدالة إن قال كأنه فيكون شجاعة، بالعفة تقرتن
والشجاعة العفة اجتماع تتبع هيئة العدالة إن يقال أن يجب بل رشط، أو العدالة من

منها. مجموع والعدالة والحكمة،
ال لكنه إليه، ويشار الجمع يذكر أن وهو السبب، هذا بعد بسبٍب الزلل يقع وقد
هو املركب يكون الخاصة الهيئة تلك ألجل الذي الجمع، بذلك الخاصة الهيئة إىل يشار
يكون ال فإنه عليه، ويقترص وخشب» وطني لبن مجموع البيت «إن يقال: أن مثل هو، ما
عىل مجموًعا كان ما بل بيتًا، األصول هذه من مجموع كل ليس فإنه البيت، عرَّف قد
املعية فيه ما بيان غري من األجزاء معية تُذكر أن ذلك يناسب ومما وترتيب. ورصف هيئة

املعية. إىل بالقياس وما
البيت «إن مثًال: فيقال املركب، مكان فيجعل الرتكيب إىل يشار أن ذلك يف الزلل ومن
ألصول صفة والرتكيب املركَّب بل تركيبًا، البيت وليس وطني.» وخشب لبن من تركيب

البيت.
«خط بأنه السطح يحدُّ من قول مثل يجتمع ال ما يجمع أن ذلك يف الزلل ومن
وليس والغضب.» الشهوة يف العدالة «إنَّ يقول: كَمن أجزاء غري يف الكل يكون أو وعدد»،
تفاريق، مواضع ولألجزاء واحد، موضع للكل يكون أن هذا ويُشبه الناطقة. يف بل كذلك،
موجوًدا، الكل يكون أن منه ويقرب وإدراك.» لون مجموع اإلبصار «إن يقول: من مثل
منهما، واحد كل دون وليس ضدين من املركَّب يكون أو عكس، بال األجزاء رفعت وإن
جزءًا أورد ما بعض يكون أن منه ويقرب طرف. كل عن طرف كل إىل أْميَل ويكون
سهم إرسال الرمي «إن يقال: أن مثل ذلك؛ غري أو فاعل أو غاية مثل الكل، عن خارًجا

إصابة.» مع

والقول واألداة والكلمة االسم تعريف يف (27)

الثالثة:9 هذه معرفة إىل التصديق يف الكالم إىل انتقالنا يف يحتاج قد إنه
ذلك يُقارن الذي الزمان عىل مبنية داللة غري من معنى عىل يَدلُّ ُمفرد لفظ كل فاالسم:

«زيد». مثل: الثالثة، األزمنة من املعنى

األربعة. هذه ولعله: األصل، يف هكذا 9
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مثل املذكور. الزمان عىل يدلُّ أنه إال كاالسم، يشء كل يف تكون التي فهي الكلمة: وأما
نسبته أحدهما آخرين: شيئني وعىل «الرضب» هو معنًى عىل يدلُّ فإنه «رضب»، قولك:
«أمس» وأما ماض. هو عنه خارج زمان يف وقوعه والثاني ُمعني. غري موضوع إىل
الزمان. نفس عليه يدلُّ الذي اليشء بل الخارج، الزمان ذلك وعىل يشء عىل يدلُّ فليس
يف داخل هو زمان عىل بل له، مقارن زمان وعىل معنًى عىل يدلُّ فليس «التقدم» وأما

اسم. والتقدُّم أمس فكذلك املعنى، ذلك نفس حقيقة
بني وإضافة نسبة عىل بل يتمثَّل، معنًى عىل وحدها تدلُّ ال التي اللفظة فهي األداة: وأما
يف» «زيد قيل: إذا فلذلك و«ال». «يف» مثل: إليه. أضيفت بما مقرونة إال تَحصل ال املعنى

الدار.» «يف يقل: لم ما معنى يف نافًعا يكن لم
تام». غري «قول ومنه تام»، «قول ومنه معنًى؛ لجزئه مؤلِّف لفظ كل فهو القول: وأما

األسماء من املؤلَّف مثل محصلة، داللة دالٌّ منه جزء كل الذي هو التام: والقول
واألفعال. األسماء من أو وحدها

مثل الداللة، تام وجزء الداللة تام غري منه جزء جزأين، من مؤلَّف هو ما والناقص:
صح»، «ما وقولك: الدار»، «يف أو إنسان» «ال قولك: مثل آخر. ويشء أداة من املؤلَّف
البساطة درجة عن يرفعه فلم الداللة، ناقص يشء منها بالدال ألحق قد هذه فإن
مقرونة محالة ال ملعنًى تجيء أداة10 فقدمت «زيد»، قلت: إذا وكذلك كبريًا. رفًعا

محالة. ال األقوال جملة يف ولكنها ة، تامَّ أقواًال ليست فهذه بزيد.
استعمال وتارًة الداللة، التامة املفردات استعمال تارًة تُستعمل ألفاظ هنا وها
ثم االسم، داللة به تدلُّ فقد «موجود» أو «هو» قلت إذا مثاله: الداللة. الناقصة امُلفردات
يكن لم عليها وقفَت لو ورابطًة تابًعا فتَستعمله كاتب» و«موجود كاتب» هو «زيد تقول
تابًعا به أردت بل باالسم، يراد ما و«املوجود» «هو» ب تُرد لم حني القول داللة تام القول
كان»، «زيد تارًة تقول وكذلك ويف.» عىل «زيد تقول: ما مثل يقال أن يحتاج آخر للفظ
فتدخل كاتبًا» كان «زيد تقول وتارًة ا. تامٍّ الكلم فيكون نفسه، يف وجوده «كان» ب وتريد

ورابطة. تابعة أنها عىل كان

«أداة». عن ُمحرَّفة «كرة» تكون أن ويَقرب كرة. فقدمت األصل: يف 10
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«كان قلَت إذا فإنك ناقصة، دالئل بها يدلُّ قد واألفعال األسماء بعض أن بان فقد
تذكره لم ليشء زماٍن عىل دللَت لكنَّك بالكتابة، بل املعنى، عىل بالسكون تدلَّ لم كاتبًا»

زمانية. كلمات تُسمى وأمثالها بعد.

القضايا أصناف يف التصديق: يف القول (28)

عىل يدل أن يصحُّ التي وهي املفردة، حكم يف والالئي امُلفردة واأللفاظ املعاني إنَّ
التصديق نحو موجًها كلها ليس التأليف من رضوٌب لها يعرض قد مفرد، بلفٍظ مقتضاها
«أعطني قلت: إذا فإنك أخرى. أغراض نحو يوجه منها كثري بل أوليٍّا، توجيًها التكذيب أو
فحوى له كان وإن الكذب، أو الصدق يُناسب القول هذا من األول الفحوى تجد لم كتابًا»
ألنك والكذب؛ للصدق مناسبة فحوى إىل فحوى من واالنتقال الحال داللة من برضٍب آخر
تأتيني» «ليتك أو تأتيني» «لعلك قال: إذا وكذلك للكتاب. مريد أنه هذا من تستشعر قد
أول فحوى عن خاٍل ذلك جميع فإن املجرى، هذا يجري ما أو لكذا؟» بيان عندك و«هل
«زيد قلت: إذا فأما يُناسبه. ثاٍن فحوى عن يخلو ال كان وإن والكذب، الصدق يناسب
مطابق واألمر إال تجده ال أي كاذب، أو صادق هو ما إال أوًال فحوى له تجد لم كاتب»
وإنما نفسه. يف الوجود له مطابًقا وًرا تصُّ هناك فتجد النفس، يف معناه من للُمتصور
املركبات هذه أمثال يف للتصديق ً مبدأ يَصري وإنما كذلك، كان إذا صادًقا التصور يكون

املطابقة. هذه التصور مع اعتقد كان إذا
جازًما». «قوًال ويُسمى «قضية»، يُسمى املؤلَّف واملعنى القول من القسم وهذا

ثالثة: التصديق تُناسب التي األحكام ألن ثالثة؛ األوىل وأصنافه

مثله إىل — املفرد حكم له ما أو — مفرد بنسبة فيه الحكم يكون أن إما فإنه •
عادة ومن بُمحَدث.» ليس أو ُمحَدث «الجسم قولك: مثل هو. ليس أو هو بأنه

«حمليٍّا». هذا يسموا أن قوم
يُسمون وقوم مثلها، إىل القضايا تأليف مؤلَّفة بنسبة فيه الحكم يكون أن وإما •
امُلتابعة نسبة النسبة تكون أن إما فإنه قسمان؛ لكنه «رشطيٍّا»، هذا جميع
فإنَّ موجود.» فالنهار طالعة الشمس كانت «إن قولك: مثل واالتصال، واللزوم
وقد أيًضا، قضية موجوٌد فالنهار وقولك نفسه، يف قضية طالعة الشمس قولك
متصلة» «رشطية القبيل هذا يُسموا أن قوم عادة ومن باألخرى. إحداهما وصَلت

و«وضعية».
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يكون أن «إما قولك: مثل واالنفصال، والعناد امُلفارقة نسبة النسبة تكون أن وإما •
زوج، العدد هذا قولك فإن فرًدا.» العدد هذا يكون أن وإما زوًجا العدد هذا
وُمعاندة ُمبايَنة بينهما قرن وقد قضية، نفسه يف كلٌّ فرد، العدد هذا وقولك

منفصلة». رشطية «قضية القبيل هذا وا يُسمُّ أن قوم عادة ومن ومحاجزة.

هناك تجد فإنك املتصلة، هي الرشطية تكون أن العرب لغة بحسب الواجب وكان
يَعنون وكأنهم رشطية أيًضا املنفصلة ون يُسمُّ لكنهم مرادًفا. وجزءًا موضوًعا رشًطا
وتجعلها قضية تكون أن عن تُحرِّفها زيادة القضايا من بقضية فيه يلحق ما بالرشطية
ألحقت فلما كاذبًا، أو صادًقا قوًال طالعة» «الشمس قولك: كان أنه ترى أال قضية. جزء
حني قضية غري فصارت القضية فُحرفت طالعة» الشمس كانت «إن فقلت: الزيادة به
صادًقا قوًال موجود» «النهار قولك: كان وكذلك كاذبة؟ أو صادقة تكون أن عنها زال
غري فصارت القضية فحرفت موجود» «فالنهار فقلت: الزيادة به ألحقت فلما كاذبًا، أو
وال صادق ال — معنًى بها وُعني تلغ لم إذا الفاء مع — كذا» «فكان قولك: فإن قضية.
كل حرَّف قد فرد»، العدد «هذا اآلخر: وقولك زوج»، العدد «هذا قولك: وكذلك كاذب.

كاذبًا. أو صادًقا يكون أن عن به ا» «إمَّ لفظة إلحاق منهما واحد
تهيًُّؤا قضية جزء يكون ألن به ألحق بما تهيَّأ قد األربعة األجزاء هذه من واحد وكل
القضايا هذه أجزاء من واحد كل رشط من فكان اآلخر، الجزء إىل نازعة النفس يُصريِّ
والتايل نفسه، يف ُمقدَّم املتصل من املقدم لكن باآلخر. يُرَدف أن الكالم بها يتمَّ أن يف
عرفت وقد بالوضع. فيه ذلك بل امُلنفصل، يف كذلك وال بالوضع. ال نفسه يف تاٍل فيه
تكون أن عن فيه القضيتان استحالت فقد قضيتني من أكثر من مؤلََّفني كانا وإن أنهما
فيها استحالت قد بل قضايا، بالفعل هي قضايا من تأليفهما فليس قضية. نفسها يف
يف يكون ما أجزاء تُصري ألن بها صلحت استحالًة بالفعل قضايا تكون أن عن القضايا
قضية أيًضا منفصلة وكل بالفعل. واحدة قضية متصلة وكل بالفعل. واحدة قضية نفسه
قضية، كونها عن الرتكيب بسبب استحالت قد قضايا من تركيبها أن إال بالفعل. واحدة
أقسام من األول القسم أجزاء كذلك وال مجرَّدة. قضايا بقيَت الرتكيب عنها أزيل وإذا

القضية.
ولنُسمِّ وا سمُّ كما فلنسمِّ به، يليق اسًما العرب لغة بحسب َوجد قد األول القسم وذلك

وا. سمُّ كما امُلنفصل ولنُسمِّ «امَلجازي»، املتصل
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مثالنا: يف كقولك «املوضوع» املشهور واسمه حامل أحدهما جزأين؛ للحْميل ونجد
«كاتب». مثالنا: يف كقولك «محمول» والثاني «زيد،»

«إن املثال: يف كقولك «مقدم» املشهور واسمه رشط أحدهما جزأين؛ للمجازي وتجد
«فالنهار املثال: يف كقولك «تاٍل» املشهور واسمه جزاء واآلخر طالعة.» الشمس كانت

موجود.»
والنفي «إيجابًا» قوم يُسميه فاإلثبات ونفي؛ إثباٌت األجناس هذه من واحدة كل ويف
كاتب.» «زيد قولك: مثل لحامل محمول بوجود يحكم أن الحْملية يف واإلثبات «سلبًا».

بكاتب.» ليس «زيد قولك: مثل لحامل محمول وجود بال تحكم أن فيها والنفي
كانت «إن قولك: مثل لرشط جزاء باتِّباع تحكم أن املجازية املتَّصلة يف واإلثبات
قولك: مثل لرشط جزاء اتِّباع بال تحكم أن فيها والنفي موجود.» فالنهار طالعة الشمس

موجود.» فالليل طالعة الشمس كانت إن «ليس
يكون أن «إما قولك: مثل مقدم، عن تاٍل بانفصال تحكم أن املنفصلة يف واإلثبات
انفصال بال تحكم أن فيها والنفي فرًدا.» العدد هذا يكون أن وإما زوًجا العدد هذا
ُمنقسًما يكون أن وإما زوًجا العدد هذا يكون أن إما «ليس قولك: مثل مقدم، عن تاٍل

بمتساويني.»
ُمهَمًال. يكون وقد بعضيٍّا يكون وقد كليٍّا يكون قد ذلك وجميع

من واحد كل عىل ُحكًما السالب أو املوجب الحكم يكون أن هو الَحميل يف والكيل
من أحد «ليس السلب: ويف جسم»، إنسان «كل اإليجاب: يف قولك مثل الحامل، املوضوع
قولك: مثل للرشط، فرض لكلِّ جزاء الجزاء يكون أن هو املجازي ويف بطائر.» الناس
«ليس تقول: أن مثل بخالفه السلب ويف موجود.» فالنهار طالعة الشمس كانت «كلما
التايل انفصال يكون أن هو املنفصل ويف موجود.» فالليل طالعة الشمس كانت إذا البتة
زوًجا العدد هذا يكون أن إما «دائًما قولك: مثل للُمقدم، فرض كل عند صادًقا املوجب يف
يكون أن إما البتة «ليس كقولك: له، وضٍع كل عند كاذبًا السلب ويف فرًدا.» يكون أن وإما

بُمتساويني.» ُمنقسًما يكون أن وإما زوًجا العدد هذا
أو كان إيجابًا — به حكم إنما الحكم يكون أن هو الَحميل يف الجزئي والبعيض
الناس «بعض اإليجاب: يف قولك مثل الحامل، باملوضوع يُوصف ما بعض عىل — سلبًا
به محكوًما االتِّباع يكون أن املتصل ويف بكاتب.» ليس الناس «بعض السلب: ويف كاتب.»
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اإليجاب: يف قولك مثل املقدم، أوضاع بعض عن السلب يف بنْفيه محكوًما أو اإليجاب يف
«ليس السلب: ويف طالع.» عرى فالشِّ أو ُمتغيم فالجو طالعًة الشمس كانت إذا يكون «قد
فمثل اإليجاب أما أيًضا: قياسه عىل امُلنفصل ويف ُمصبح.» فالجو الشمس طلعت كلما
ال حني األحوال بعض يف وذلك الزمة.» بلغمية وإما ا ِدقٍّ إما الحمى تكون «قد قولك:
وذلك ربًعا.» أو ا دقٍّ إما الحمى تكون ال «قد قولك: مثل السلب ويف الوجهني، غري يَحتمل

مرة. يومني كل ويف نائبية تكون حني األحوال بعض يف
بلفظة محصورة تصري بها التي املذكورة كميته تذكر وال الحكم تذكر أن هو وامُلهمل
وأما كاتب.» «اإلنسان فقولك: املوجبة أما الحمل: يف مثاله «سوًرا»، تُسمى وقد حارصة،

بكاتب.» ليس «اإلنسان فقولك: السالبة
شخصيٍّا أمًرا املوضوع يكون أن وهي «مخصوصة»، تُسمى قضية الحمليات ويف
وألن بكاتب.» ليس «زيد النفي: ويف كاتب.» «زيد اإليجاب: يف قولك مثل بالعدد، واحًدا

أحوالها. وتحقق فيها القول يُقدم أن فبالحري تركيبًا، القضايا أقل الحملية

الحميل يف املوضوع تحقيق يف

أو موجوًدا كان سواء «ب» أنه ويُفرض «ب» بأنه يوصف ما أن فمعناه ج»، «ب قلت إذا
«ب» أنه بالفعل موصوًفا يجعل أن بعد الوجود، ُممتنع أو الوجود ممكن بموجود، ليس
قياسه وعىل «ج». بأنه موصوف اليشء فذلك دائم، غري أو «ب» دائًما كونه زيادة غري من

السلب. يف
«الحيوان مثل: مؤلًَّفا يكون وقد «اإلنسان»، مثل: مفرًدا يكون قد املوضوع أن واعلم
جزء يكون ما املؤلفات ومن امُلفرد. قوة قوته كانت إذا كذلك يكون وإنما املائت.» الناطق
مفرًدا لفًظا بدله تضع أن لك فإن بصري»، «ال أو بصري» «غري قولك: مثل يف حرًفا منه

والسلب. باإليجاب عليه محكوًما تجعله أن لك وكذلك «األعمى»، ک

الحميل يف املحمول تحقيق يف

«ج» أنه بالفعل موصوف اليشء فذلك «ب» ب يوصف ما كل أن فمعناه ج»، «ب قلت إذا
وقتًا أو «ب» بأنه يوصف عندما أو دائم، غري أو دائًما به موصوف أنه زيادة غري من
جميع فإن لإلنسان، كالنفس معنيَّ غري أو للقمر كالكسوف الوقتنَي أحد كان معيَّنًا آخر،
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دائم، غري أو دائًما موصوًفا كونه من أعم هذا ألنَّ ج؛ بأنه موصوف قوله تحت يدخل هذا
هذا عىل يزاد ما وكل فقط، ذلك عند أوًال «ب» ب يوصف عندما بذلك موصوًفا كونه ومن
الحارض للوقت يكون أنه يوجب أو ذلك يوجب ما لغٍة لفظ كان وإن هذا، من أخص فهو
القول وكذلك منه. أخصُّ بل نفسه، املعنى يستحقه كما حمل فيها ليس اللغة تلك فتكون

السلب. يف
«ب»، ب يوصف عندما «ج» أنه ج»، «ب قيل: إذا عادتها يف تقتيض اللغات وتكاد
يخرج ما النفس يف فيها اشرتط فإن مطلقة». «قضية نفسه املعنى يَقتضيه ما فيُسمى
دام ما صحيًحا فيه الحكم يكون ال ما جميع ويعمُّ منه نذكرها التي الحقيقية الرضورية

«وجودية». وحال برشط أو ما وقتًا بل موجودة، الذات
أن منه املفهوم يكون وما والوجودية، امُلطَلقة بني زماننا يف يُفرِّقون ال والناس
«ب» بأنه موصوًفا دام ما منه املفهوم يكون وما رضورية، الذات موجود دام ما ج» «ب
للرضورية، ُمباينة كانت موجودًة الذات دامت ما يلزم ال فيما ذلك اشرتط فإن الزمة،
متغري «امُلنتِقل قولك: بني فرق فإنه فرق، وبينهما املرشوطة». «الالزمة باسم فلتخص
الذات، موجود دام ما متغري فإنه منتقل بأنه املوصوف اليشء أي الذات.» موجود دام ما
كاذبة واألوىل ال وكيف منتقًال.» دام ما متغري ُمنتقل بأنه املوصوف اليشء «إن قولك: وبني
ذلك دوام غري من «ب» ب موصوًفا كونه يف منه املفهوم يكون ما ولنُسمِّ صادقة! والثانية
معني غري وقته كان وما «مفروضة»، كان متى معني وقت له يكون ما ولنسمِّ «طارئة»،
ليَشرتك «وقتية» الحارض الوقت يف كذلك أنه منه املفهوم يكون ما ولنُسمِّ «ُمنترشة»،

السلب. يف فافهم وكذلك وجودي. أنه يف الرضوري يُخالف ما جميع
املوضوع. يف قيل ما نحو عىل مؤلًَّفا، ويكون ُمفرًدا أيًضا املحمول يكون وقد

بأجزائها الحملية القضية تحقيق يف

«املوضوع»، هو الذي اليشء معنى أحدها املعنى؛ بحسب أجزاء ثالثة الحملية القضية
تؤلف إنما التي والعالقة النسبة معنى والثالث «املحمول»، هو الذي اليشء معنى واآلخر
حيوانًا الحيوان كون وال موضوًعا، كونه هو إنسانًا اإلنسان كون ليس فإنه قضية. منها
هو «اإلنسان فقيل: ثالث لفظ عليها دلَّ وربما بينهما، لعالقة ذلك بل محموًال، كونه هو

«رابطة». وتُسمى ذلك غري أو حيوانًا.» يكون أو حيوان
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«رضب» قولك: مثل «كلمًة» وغريهم «فعًال» النحويون يُسميه ما املحمول كان وإذا
ليشء كونه عىل داللة ن يتضمَّ ألنه وذلك رابطة؛ إدخال إىل يُحوج ال هذا فإن «يرضب»، أو

و«القاتل». «الضارب» مثل: املشتق االسم منه ويقرب ، معنيَّ غري موضوع

الحميل إيجاب تحقيق يف

املذكورة. األمثلة يف ذلك فهمت قد

الحميل السلب تحقيق يف

كانت إن فلذلك واملوضوع، املحمول بني التي العالقة تُسلب أن السلب يف تحتاج أنك اعلم
بالرابطة، السلب حرف تلحق أن تحتاج — الرابطة فيها ذُكر قد إذ — ثالثية القضية
دخل بعاقل» ليس هو «زيد قلت: بل هذا تفعل لم فإن بعاقل»، هو ليس «زيد فتقول:
فيه الداخل إثبات الحكم فجعل اإلثبات، رابطة دخول بعاقل» «ليس وبني «زيد» بني هو
الذي هو فهذا الربط، لفصل ال للربط «هو» ألن زيد، عىل الالعاقلية فأثبت النفي حرف

املوضع. هذا يف نعرفه
الصدق يف ويالزمه يخالفه ال أو السلب لذلك الفحوى يف يخالف اإلثبات هذا هل وأما

آخر. بحث فهو والكذب
يكون ال أن والنفي اإلثبات يف لألخرى مخالفة القضيتني إحدى كانت إذا يجب وليس
جميع يف حكمهما يكون أن يقتيض والتالزم التصادق وال وتالزم، وتراُفق تصادق بينهما
معاكس. وغري معاكًسا لزوًما موجبة وسالبة سالبة موجبة تلزم ما فكثريًا مختلًفا، الوجوه
الثاني، الحكم هذا مثل عليه يَكذب الوجود امُلحال أن تعلم أن ذلك مع يجب لكنك
كأنه فرض إذا إال له، حكم وجود وهو البتة، بإثباٍت عليه يُحكم ال الوجود محال فإن
عنه يصح إنما بل كان، حاصل أي حاصل للمحال يحصل وكيف الوجود، بمحال ليس
الحق. للسلب مطابقته من ذلك يوهم ملا الحكم هذا مثل عليه يقبل وقد يشء، كل سلب

ذلك. يمنع التحقيق لكن
«معدوليات». يسمونها نْفي معنى بإيجاب فيها يحكم التي القضايا هذه وأمثال

«لفًظا اإلنسان»، «عني مثل الوجودي املعنى خالف عىل يدلُّ الذي اللفظ ويُسمى
فربما ذكرنا، مما أخص استعماالت مواضع لها اللغات يف كان وربما ل». محصَّ غري
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كل عىل يقع فلم يُبرص، أن شأنه ومن البرص عادم األعمى به وُعني «نابينا»11 قيل:
بحسب ال املوضع بحسب مخصصة اصطالحات ذلك خالف قيل وربما البرص، مسلوب

قلنا. ما فهو األمر ونفس الطبع يوجبه والذي الطبع، يوجبه ما
استغناءً الرابطة فيها تُذكر لم فقط، ثنائية هي إنما ثالثية غري القضية كانت إذا وأما
لم أو اللغة حسب عىل املذكورة النسبة يتضمن اشتقاًقا مشتقٌّ اسم أو كلمة محمولها ألنَّ
أنك املوضع هذا يف مرادنا وليس باملحمول. إال يُقرن ال السلب حرف فإن اختصاًرا. تُذكر
هو النفي أن نقول بل باملحمول، أو بالرابطة السلب حرف تقرن أن موضع كل يف يجب
قرنه يكون بما قرنت تابع لهما كان وإن بهما، ُقرنت آخر تابع لهما يكن لم فإذا ذلك،
عىل أيًضا وللحمل للربط وسلبًا رفًعا اليشء بذلك قرنك فيكون سنصفه، ما عىل أوىل به
عن ستعلم فإنك واملوضوع، باملحمول ُقرن إن اآلخر الزائد اليشء عليه دلَّ الذي الوجه

ومعان. ألغراض آخر داخٌل الثالثة األصول هذه عىل يدخل قد أنه قريب

الحمليات يف املوجب الكيل تحقيق يف

مما واحد كل فمعناه ج»، «ب كل قولنا: مثل يف أعم هي التي املطلقة املوجبة الكلية أما
«ب»، بأنه موصوف دائم، غري أو بالفعل دائم أنه يرشط أن غري من بالفعل، أنه يُفرض

يشء. بيان غري من بالفعل «ج» بأنه موصوٌف بعينه فذلك
يُوصف مما واحد كل أي ج»؛ «ب كل بالرضورة قولك: فمثل الرضورية، الكلية وأما
موصوٌف فهو «ب»، أنه دائم غري أو «ب» أنه دائًما يوصف كان سواء «ب» بأنه بالفعل

جسم.» متحرِّك كل «بالرضورة قولك: مثل «ج». فهو موجوًدا ذاته دام ما أنه
موصوف كل أي تَقل، لم أو قلت برضورة ج» ب «كل قولك: مثل فهو الالزمة وأما
موجوًدا ذاته دام ما ال — «ب» بأنه موصوًفا دام فما «ب»، بأنه — دائم غري أو دائًما —

«ج». بأنه أيًضا موصوٌف فإنه —
غري من «ج»، فيكون «ب» يكون عندما أي ج»؛ ب «كل قولك: فمثل امُلوافقة وأما

دائم. غري أو «ب» دام ما دائًما كذلك يكون أنه زيادة

«البصري»، بمعنى «بني» مثل وهي «بينا» ومن «غري»، بمعنى النافية «نا» من مركبة فارسية كلمة 11

عىل و«العارف» «الجاهل» بمعنى واإليجاب السلب حالتي يف مركبة وتأتي «األعمى». بمعنى مًعا وكالهما
املجاز. طريق
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يطلع.» كوكب «كل أو يَنكسف»، قمر «كل قولك: فمثل املفروضة وأما
س.» يتنفَّ إنسان «كل قولك: فمثل امُلنترشة وأما

فال ذلك، اتَّفق يكون الذي الوقت يف مسلم» إنسان «كل قولك: فمثل الحارضة وأما
لو إنسان» حيوان «كل يقال: أن القضايا هذه أمثال يف يصدق أن يَبعد وال كافر. إنسان
املوضوع يكون أن اإليجاب يف الوقتية القضية هذه ورشط كذلك. األوقات من وقت يف كان

حقيقًة. فيه رضورية ال ما جميع يعمُّ فما الوجودية وأما موجوًدا.

الحمليات يف السالب الكيل تحقيق يف

لفًظا له لنا تمحَّ وإن يطابقه، لفظ لغتنا يف له ليس الكيل السالب من امُلطلقة أن اعلم
ال أنه يوهمنا هذا أن مع ج»، يوجد ال ب و«كل كذا» يكون ال إنسان «كل قولنا: وجدناه
إذ لذلك؛ اإليهام شديد فهو ج» ب من يشء «ال وأما «ب». بأنه موصوًفا دام ما «ج» يوجد
يف كذلك وليس ُمنَكًرا، كان إذا واألزمان األشخاص يف العموم يوهم القضايا يف السلب كان
اإليجاب عىل طارئًا يكون أن حقه من السلب كان إذ كذلك؛ كان إن يجزئ وما اإليجاب،
التعميم به قصد فلذلك العموم؛ يَقتِض لم ما يرفعه وال له، رافًعا عليه يطرأ وأن وبعده،
يعمُّ الذي السلب عىل معنًى زيادة يوجد ال السلب نفس أن نعلم لكننا والعادات، النيات يف

املؤقت. وغري ت واملؤقَّ الدائم وغري الدائم
قلت: أو ج.» ليس ب كل «بالرضورة قولك: جعلته سواء الرضوري الكيل السلب فأما
وصف وقت وأي وصف كيف «ب» ب يوصف مما واحد كل فمعناه ج»، ب من يشء «ال
اإليجاب، يوجب «كل» لفظ أن يوهمك وال «ج». أنه الذات موجوَد دام ما عنه مسلوٌب فإنه

سلب. فهو ُسلب وإن إيجاٌب فهو ذلك بعد أوجب فإن فقط، العموم يوجب بل
عنيت الذات موجود دام ما تعن لم إذا ج»، ب من يشء «ال قولك: فمثل الالزمة وأما

فقط. «ب» بأنه موصوًفا دام ما
تطيع ال واللغة ب، كونه أوقات عموم املذكور السلب يف تَشرتط ال فأن املوافقة وأما

لهذا. املثال إيراد يف
من أحد «ليس املوجبة: مثال منها جعلنا التي الحال مثل يف فكقولك الوقتية وأما
يسلب ثم محالة، ال موجوًدا املوضوع يكون أن يجب ال املوضوع هذا ويف بكافر.» الناس
موجوًدا.» امُلنكِسفات من يشء يكون «ال أن: مثًال األوقات من وقت يف اتَّفق إذا فإنه عنه،
بقمر»، ُمنكِسف هو مما يشء اآلن إىل «ليس فتقول: املنكسف عن القمر تسلب أن فصحيح
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من أحد «وال قولك: مثل يف السالبة هذه تصدق وقد وقت. لكل ا عامٍّ ذلك يكون أن غري من
حيوانًا، إنساٌن حينئٍذ يكن فلم البتة، فيه إنسان ال مثًال ما وقتًا كان إذا بحيوان» الناس

موجود. غري وهو حيوانًا يكون وكيف

الجزئيتني البعضيتني يف

أن إال يشء. كل يف الكليتني أحكام عىل والسالبة املوجبة البعضيتني أن يعلم أن يجب
مخالًفا أو كذلك الباقي يكون أن يَمنع ال وذلك فقط، البعض يف هو إنما جهته عىل الحكم

والوقتية. وامُلواَفقة واللزوم الرضورة من ذلك غري ويف والسلب اإليجاب يف له
الحكم؛ برضورية وليست الحكم، دائمة مقدمة فيها يكون أنه البعضيات وتخص
يف سيما ال الذات، موجود املوضوع دام ما املمكن الحكم صحية لها اتفق يكون ألنها
مطلًقا»، «الدائمة ولنسمِّ موجودة، الذات دامت ما بحسب الدائمة هذه تكون وقد السلب.

املرشوطة». «الدائمة ولنُسمِّ مثًال، «ب» بأنه موصوًفا دام ما ويكون

الزوائد من القضايا يلحق فيما

أن وإما مخصوصة، أو مهملة فقط ومحمول موضوع ذات تكون أن فإما قضية كل إن
«ال أو و«بعض» يشء»، «ال أو «كل» مثل: الحارصة، اللفظة وتَدخل حرص هناك يكون

بعض».
كان سواء ذلك، عىل الدال باللفظ ترصح لم مادة نفسها يف لها تكون أن إما وأيًضا
أو «يُمكن» أو كاتبًا.» يكون أن يجب «زيد تقول: أن مثل «جهة» وتُسمى كاذبًا، أو صادًقا
يُقال أن الجهات عىل العبارة ومن «رباعية». يت ُسمَّ القضية الجهة لحقت وإذا «يمتنع».
يكون أو باإلمكان». «ليس أو كذا» و«باإلمكان بالرضورة»، «ليس أو كذا» «بالرضورة

رشط. بال مطلقا
من الجهة ترك كان ربما لكنه جهة، والوقتية واللزوم الرضورة من واحد وكل

الجهة. عىل دليًال بعضها
ومعنى موجوًدا. املوضوع ذات دام ما الحكم يكون أن «بالرضورة» قولنا ومعنى
يوجد أن فيجوز للموضوع الوجود يف ال نفسه، يف رضوري غري الحكم يكون أن «اإلمكان»

هذا. ل سنُفصِّ ثم عنه، يعدم أن فيجوز عنه عدمه يف وال له،
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امُلطَلقة املقدمة تحقيق يف

زيادة غري من بسلب أو بإيجاب بامَلحمول فيها حكم إذا للمقدمة تُقال «قد امُلطلقة: املقدمة
الرضورية وتُفارق برضورية ليست التي ومن الرضورية، من أعم وهي البتة.» رشط
رشط مع موجود فيها الحكم التي هي الرضورية فإن خاص، هو ملا عام هو ما مفارقة
أخص هي التي املمكنة وتُفارق موجودة. باملوضوع املوصوفة الذات دامت ما دوامه
امُلمكنة وهذه معني، غري أو معينًا وقتًا وإما دائًما إما وجود من فيها بدَّ ال بأنه باملنطق

موجوًدا. دام ما البتة امُلمكن الحكم ملوضوعها يوجد ال أن يجوز
أو عمومه من به حكم ما عىل الحكم يكون أن يجب ال ملا «مطلقة» يقال وقد
رضوريٍّا. بعضه يف يكون قد كان وإن موضوًعا، املوجود ذات دام ما رضوريٍّا خصوصه
الذات، موجود دام ما أسود هو ما فمنه للبرص.» جامع لون ذو فهو أسود «كل قولك: مثل
دام ما أسود يكون أن يجب ال ما ومنه الذات، موجود دام ما للبرص جامع لون ذا فيكون

الذات. موجود دام ما للبرص جامع لون ذا يكون أن يجب فال الذات، موجود
موضوعات من يشء يف رضوريٍّا يكون ال أن يجب الحكم يكون ما «مطلقة» يقال وقد
تقول: أن مثل فقط. وقتًا عليه محموًال يكون بل املوضوع، عليه يقال ما أي املوضوع؛
موجود دام ما دائًما منكسًفا يشء وليس املستعار.» للضوء فاقد فهو ُمنكِسف كل «إن
كون وقت يكون قد الوقت وهذا القوة.» ناقص فهو مريض «كل تقول: أن مثل أو الذات،
وقتًا ُمنكِسًفا القمر ككون معنيَّ ما وقت يكون وقد به، وصف بما موصوًفا املوضوع
جانب يف يقال الذي وأما ًسا. ُمتنفِّ اإلنسان كون مثل معنيَّ غري وقتًا يكون وقد معينًا،

فيه. نحن فيما له ِغنى ال صحيح كالم فهو محموًال املحمول دام ما برشط املحمول
وقتها ويجعلون إليها، نا أَرشْ التي الزمانية إىل «املطلقة» قولهم يف قوٌم يذهب وقد
أن وضِعهم مع يلزم قد لكنه ذلك، غري يمنعون وال حاًرضا، سيما ال يُفرض، ما زمانًا
إذا يكذب قد فإنه رضوريٍّا، ليس به التصديق حيث من حيوان» إنسان «كل قولنا يكون
حيوان، أنه عليه املحمول إنسان هو مما واحد وال يكون ال فحينئٍذ معدومني، الناس كان
القضايا من عندهم القضية هذه فتصري وإنسانًا، موجوًدا وليس حيوانًا يكون وكيف

امُلمكنة.
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امُلمكنة املقدمة تحقيق يف

رضوريٍّا ذلك مع كان سواء ُممتنع، غري فيها الحكم كان إذا ُممكنة» «مقدمة يقال قد
واجب. وال رضوري غري أو واجبًا

فقط، «امُلمتنع» ُمقابله وإىل إليه األشياء تقسم االعتبار هذا بحسب «امُلمكن» ويكون
ال الذين يظنُّه كما املشرتك االسم قسمة ليس اآلخر، و«امُلمكن» «الواجب» إىل وتقسم

للُممتنع. املعنى يف املباينة من فيه اجتمعا ما وهو جامع، معنًى قسمة بل يعلمون،
الذي اآلخر وامُلمكن بأصنافها واملطلقة الرضورة فيها تدخل امُلمكنة املقدمة وهذه
املمكن وهذا معنًى. أعم هو الذي األمر يف معنًى أخص هي التي األمور دخول عنه سيُخرب

ممتنع. هو معناه كان املسلوب، باملمكن وعني بُممكن، ليس قيل: إذا الذي هو
نقيضه، وال هو رضوري غري فيها الحكم أن بها ويُعنى ممكنة» «مقدمة يقال وقد
الواجب منه ويخرج ذلك، من أخص هذا فيكون إليه، أومأنا الذي الرضوري أعني
رضورية وليست حال أو وقت برشط رضورة فيه وما املطلق فيه ويدخل الرضوري،
فيه الوجود وجوب ال الذي وهو ا حدٍّ هذا من أصدق هو الذي املمكن فيه ويدخل ُمطلقة،
عن املوضوع يخلو أن فيجوز وقت أو رشط بحسب والوجود املطلق الوجود لنقيضه أو
دائًما أو وقتًا ما ملوضوٍع يوجد أن وجواز دائًما، خلوِّه وجوب غري من دائًما الحكم ذلك

زيد.» يكتب «أن مثل: اتفاقيٍّا، وجوًدا
وال مطلًقا فيه رضورة ال الذي اآلخر هذا وهو الجميع، من ألخص «ُممكن» ويقال

برشط.
فيه فرضت وقت أي بحسب املستقبل يف الحكم حال ويُعترب «ُممكن» قوم يقول وقد

برشط. وإما مطلقة إما رضورة يكن لم فيه فرضت وقٍت أي يف أنه عىل الحكم
اعتبار أيًضا وهذا موجود، غري أو موجوًدا اليشء كان سواء فيه تبايل وال الحال وأما

إليه. أرشنا ما األصول لكن «امُلمكن»، اسم عليه يُطَلق أن يجوز صحيح
الحال، يف موجوًدا يكون ال أن امُلمكن رشط من أن النظر ضعفاء من قوٌم حسب وقد
ألنه — واجبًا وجوده صار إن أنه يعلموا ولم الحال، يف وجد حيث من وجب قد فيكون
فما الحال، يف موجوًدا ال حصل ألنه واجبًا وجوده ال فيَصري — الحال يف موجوًدا حصل
الالوجود يف الوجوب يعطيه عما يَهربون وال الوجود يف الوجوب يُعطيه عما يَهربون بالهم
«املوجود فيُقال: يؤلف أن إال واجبًا صار فقد موجوًدا اليشء صار إذا وليس االمتناع، وهو
أن بني وفرٌق موجوًدا، دام ما برشط أي موجوًدا.» يكون أن واجب فهو موجوًدا دام ما
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تزيد أن وبني موجوًدا، كان إن واجبًا ليس أو موجوًدا يكن لم لو يجوز املوجود أن تقول
يكون أن واجبًا كان ُوجد إذا فإنه الوجود ُممكن هو ما وكل موجوًدا، دام ما فتقول
وجب موجوًدا كان إذا أيًضا أنه عىل نفسه، يف ممكنًا كونه يَمنع ال وذلك موجوًدا. دام ما
يُمانع ال وذلك وقت، يف واجبًا بل دائًما، أبًدا واجبًا يصري أن يُمكن فليس واجبًا، يَصري أن
تة مؤقَّ رضورة يحتمل بل دائمة، رضورة فيه ليس الذي الخاص امُلمكن وال العام امُلمكن
أخص ممكنًا نفسه باعتبار يكون فإنه أخص، هو الذي املمكن يُمانع وال ومرشوطة،
واجبًا، منه يكون الذي الوجه غري من ممكنًا فيكون واجبًا، إليه يضاف رشط وباعتبار
وجاز البتة، له يوجد أن يجب لم املوضوع وطباع وطباعه ترك لو أنه من ُممكنًا فيكون
طباع يف وال له، يقتيضوجوده ما املوضوع طباع يف ليس إذ البتة؛ املوضوع عنه يخلو أن
يعرض قد لكنه ما، وقتًا أو للموضوع دائًما وجودها تَقتيض ماهيته تكون أن املحمول
العارض ذلك أن حيث من وجوبه ويكون يوجده، أن عن فضًال يوجبه، خارج من يشء
الحرص وعلق القضية بحرص واإلمكان الرضورة علَّق من أن علمت وقد فأوجب، عَرض
لون «كل وقولنا يكذب، أن ممكنًا جوهر.» إنسان «كل قولنا يكون أن جاز ما بوقٍت

يصدق. أن ُممكنًا سواد.»

التناقض يف

ال أن اإليجاب كذب إذا وأنه معه، يصدق وال اإليجاب يرفع أن السلب حق من أن اعلم
فكان الحقيقي، التقابل عىل وقفا إذا والسلب اإليجاب من يَخرج ال اليشء فإن معه، يكذب

عليه. أوجب ما جهة من اليشء يَسلب إنما السلب
اإليجاب، عليها وقع التي الجهة من لإليجاب مقابًال السلب يقع ال أن يتَّفق قد لكنه
اإليجاب وقع وإذا مًعا، كاذبني أو مًعا صادقني والسلب اإليجاب يكون أن حينئٍذ فيتَّفق
اآلخر، يَكذب أن أحدهما صدق إذا رضورًة فوجب التقابل، من لهما ينبغي ما عىل والسلب
فذلك مًعا، يَكذبا أو مًعا يَصدقا أن امتنع وبالجملة اآلخر، يَصدق أن أحدهما كذب وإذا

التناقض. هو
أحدهما يكون أن منه يلزم والسلب باإليجاب قضيتني اختالف «هو فالتناقض:

كاذبًا.» واآلخر صادًقا
وأما والوضع، الحمل أحوال تراعى أن تناقضها رشط يف يكفي املخصوصة فالقضايا
الجهة. ومثل الحارصة اللفظة مثل عليها داخلة معاٍن أحوال أيًضا فيها تراعى فقد غريها
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واإلضافة والجزء والكل والفعل القوة من الحمل رشائط هو فيها يراعى أن يجب ما فأول
تراعى أن وامُلهم عنه. فرغنا الذي الفن يف عَدْدناه مما ذلك وغري والزمان، واملكان والرشط
اللفظ وقوع القضيتني يف وقوعه يكون ال أن ويحذر ذلك، وغري واملوضوع املحمول لفظة

امُلتواطئ. اللفظ وقوع بل املشرتك،
واحد بمسموع األشياء عىل أو الشيئني عىل اللفظ يقع أن هو املشرتك اللفظ ووقوع
الدينار عىل و«العني» واملعقول، املسموع عىل «النور» مثل واحد، كل يف مفهوماته وتختلف

املاء. ومنبع
لفظ وقوع مثل مًعا، واملفهوم باملسموع الوقوع يكون أن هو امُلتواطئ اللفظ ووقوع

والفرس. اإلنسان عىل «الحيوان»
املوضوع من الجزء كان ثم تؤلَّف، منها التي األجزاء مفهوم يف القضيتان اتفقت فإذا
واحًدا، بالفعل أو بالقوة وكونه ومكانه وزمانه املحمول وإضافة بعينه، ذلك الكل أو
يصدق أن ووجب الحقيقي. تقابل املخصوصة يف كان اآلخر، وسلب أحدهما أوجب ثم
«زيد أحدهما: يقول أن مثل يجب. لم ذلك من يشء خالف إذا وأما اآلخر. ويَكذب أحدهما
عناه. ما غري بالناسخ أو اآلخر عنى ما غري بزيد وعنى بناسخ.» «ليس واآلخر: ناسخ.»
بالفعل. وعنى بُمسكرة، ليس اآلخر وقال بالقوة، وعنى ُمسِكرة، الواحدة الكأس قال أو
الزنجي أحدهما: قال أو لآلدمي. أي بعبد؛ ليس مقابله: وقال هلل. أي عبد؛ فالن قال: أو
النبي إن أحدهما: قال أو لحمه. يف أي بأسود؛ ليس اآلخر: وقال برشته. يف أي أسود؛
وأراد املقدس، بيت إىل يُصلِّ لم النبي اآلخر: وقال وقت. يف وأراد املقدس، بيت إىل صىل
وغري تقييد أو إطالق رشط أو مكان يف املجرى هذا يجري مما يشء فْعل أو آخر. وقتًا

بالحقيقة. التناُقض وهو والسلب، اإليجاب تقابل بينهما يكون أن يجب فليس ذلك.
أشياء تراعى أن احتيج بل إليه، أومأنا ما يَكِف ولم حارصة لفظة هناك كان إذا فأما
جاز والسلب اإليجاب كيفية يف واختلفتا الحرص كمية يف القضيتان اتفقت إذا فإنه أُخر،

جميًعا. تصدقا أن وجاز جميًعا تَكذبا أن
قولنا: مثل ُممكنة، املادة وكانت كليتني كانتا إذا فذلك جميًعا، تكذبان كيف فأما
فتكون واجبة املادة كانت إذا وأما بكاتب.» الناس من واحد وال «ليس كاتب»، إنسان «كل
الناس من واحد وال «ليس جسم»، إنسان «كل قولك: يف ما مثل كاذبة، محالة ال السالبة
إنسان «كل قولك: يف ما مثل كاذبة، محالة ال املثبتة فتكون ممتنعة كانت وإن بجسم.»

بحجر.» الناس من واحد وال «ليس حجر»،
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أيًضا، ُممكنة املادة وكانت جزئيتنَي كانتا إذا فذلك مًعا تصدقا أن يمكن كيف وأما
كاتبًا.» الناس بعض ليس أو إنسان كل «ليس كاتب»، الناس «بعض قولنا: مثل

قيل. ما فمثل وامُلمتنعة الواجبة يف الحال وأما
رشائط وجود مع والسلب اإليجاب يف املختلفني الكليتني وا يُسمُّ أن الناس شأن ومن
تحت داخلتني لهما النظريتني والجزئيتني «متضادتني»، املخصوصات يف املذكورة التقابل
بها. يُنتفع ال أخرى أقساًما يراعوا أن والرتكيب التقسيم اعتبار لهم يحسن ثم التضاد،

القضيتني حال وبني بينهما بالفصل للقضاء التفطُّن رسيع بيَّناه بما واملستبرص
ال وأنت «ُمتداخلتني». وتُسمى الحرص، يف املختلفتني والسلب اإليجاب كيفية يف املتفقتني
الجهات جهة من ُمعتربة القضايا صارت إذا فأما بالفصل. فيها تقيض ال أن يف لك عذر
هذا أن يظن ما وليس أخرى. واعتبارات رشوًطا التناقض يف لها تعترب أن حينئٍذ وجب
يخرج ما بعض يف كاٍف هذا بل معه، إمكان أو رضورة جهة ال فيما كاٍف قيل الذي

عنهما.
ال الذي واإلمكان الرضورة عن الخايل يف التناقض يقع كيف تنظر أن الواجب ومن
الرشائط إىل رجع وإن الخايل هذا يف التناقض مراعاة فإن سلبًا. وال إيجابًا فيه رضورة

امُلجَمل. السالف البيان عنه يُغني ال تفصيًال الرجوع لذلك فإن املذكورة،
أوًال. املذكورة العامة امُلطلقة يف بالتناقض ولنبنيِّ ولنبدأ

كلية موجبة كانت إذا األوىل العامة نقيضاملطلقة يف

مناقًضا يكون ُمطلًقا سالبًا جزئيٍّا يكون ما كل فليس األعم، باإلطالق ج» «ب كل قلنا إذا
الكيل يكون أن يجوز فإنه يجب، ما عىل بينهما الزمان نراعي أن يُمكننا ال ألنه له؛
شتى األزمنة تكون وأن عام، غري ما حاًال أو ما زمانًا شخص كل يف الحمل صادق املوجب
ولم بعض عن سلب عىل به ودللنا السالبة، الجزئية أوردنا فإذا واحد. كل يف ومختلفة
غري زمان يف يكون أو دائم غري ُمطَلق سلب السلب ذلك يكون أن جاز هذا، عىل إال يَشتمل
واحًدا األشخاص جميع يف الزمان كان سواء ا، حقٍّ اإليجاب فيها كان التي األزمنة من شتى
يُمكنك وال اإليجاب. صدق إن السلب هذا يكذب أن يجب كذلك كان وإذا مختلًفا. كثريًا أو
واحًدا. زمانها ج» ب «كل قولك: يف املتضمنة الجزئيات فليست واحًدا، الزمان تَفرض أن
كسوف وقت أو ربيًعا مثًال كلها تكون حتى ُمتشابهة األزمنة تفرض أن يُمكنك لم وربما
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أمكنَك فإن املتشابهة، تلك غري أو الواحد ذلك غري الجزئي يف السلب تجعل حتى القمر
تقول: كما مثًال نقيًضا الحال وذلك الزمان ذلك فيها املرشوط الجزئية تكون فحينئذ ذلك
لكن الزمان، غري رشط كان إن وكذلك ُمعتربة، الشتاء صميم يف فإنها جوز، شجرة كل
الحكم يكون وال وصفها يف نحن التي املطلقة القضايا بعض تكون أن إما القضية هذه
من حالها وستعلم عرفت قد تكون أن وإما مطلقة، قضية كل يف حكًما فيها التناقض يف
فنقول: برشط، مخصصة غري العامة املطلقة املقدمة نقيض نعرف أن غرضنا لكن بعد،
أن وجب مخصوصة، جزئية حال أو مخصوص جزئي زمان مراعاة يُمكن لم ملا إنه
جزئية تجعله بأن وذلك وحال؛ زمان كل عىل يشتمل ما فيه ُمراًعى النقيض إيرادنا يكون

السلب. دائمة سالبة
الجزئيات يف ببعيد ليس أنه وذلك فيها؛ الرضورية غري الجزئيات يف السلب ودائمة
عن الجزئي يخلو أن الجائز من فإنه دائًما، سلبًا السلب رضوري ليس ما عنها يُسلب أن
املمكن، ذلك له يعرض وال ويعدم يوجد حتى الرصف، اإلمكان له ُممكن، هو مما يشء
يُوَجد فال الذات، موجود دام ما الكتابة عنه وتُسلب الناس، بعض يوجد أن يجوز أنه مثل
يكون ال السلب هذا ذلك ومع البتة.» يكتب ال الناس «بعض أن ا حقٍّ فيكون البتة، كاتب
املوجبة صدقت كلما العام، باإلطالق املطلقة املوجبة مقابلة السالبة فهذه عنه. رضوريٍّا
واقتسامهما السالبة، هذه صدقت املطلقة املوجبة كذبت وكلما السالبة، هذه كذبت امُلطلقة

دائم. والكذب الصدق
الجهة، — وامُلمكنات الرضوريات تناُقض يف — اعتربوا حني املغربيون فعل ما وبئس
وبكونها املطلقة، أخذت كيف الجهات من جهة أيًضا اإلطالق فإن امُلطَلقة، يف يعتربوا ولم
الرضورة جهتي عن خالية كونها جهتها كان وإن وامُلمكنة، الرضورية تخالف الجهة بتلك

حكم. الخلو فلهذا واإلمكان
ب» ج بعض «ليس أن املوجبة لهذه املقابلة السالبة لتكن منهم: قائل قال وربما
بعض «ليس أو ب»، ج «كل قيل حني البعض ذلك فيه فرض الذي الحال أو الزمان يف
الفرض يف وليس الفرض عىل يُحيل األول القول فإن ب»، ج «كل يكون عندما ب» ج
صدقت حال كل يف كاذب ولكنه الوجود عىل يُحيل الثاني والقول معلومة، حال أو زمان
يكون أن يجب ليس أنه أحدهما فاسدان؛ الحكم من وجهان ذلك ويف كذبت، أو املوجبة
إذا أنه والثاني محالة، ال كاذبًا — ُمطلق كيل إيجابه الذي التقابل يف — دائًما السالب

محال. وهذا الكذب يف النقيضان اجتمع السالبة هذه فكذبت املوجبة كذبت
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وهي الدائمة، الجزئية السالبة تُناقضها العامة املطلقة الكلية املوجبة أن إذن فتبنيَّ
االتفاقية. امُلطلقة ِمن رضب

موجبة كلية أيًضا كانت إذا العامة هذه تيل التي امُلطلقة نقيض يف

صادقني: قلنا إذا فيها حقيقية رضورة ال التي «وجودية» باصطالحنا املسماة هي وهذه
كما السالبة املطلقات معه تَصُدق فقد بتة، حقيقية رضورة بال أي بالوجود»؛ ج ب «كل
الرضورية املوجبة معه تكذب وإنما يَنعكس، لم وإن امُلمكن معه ويَصدق لكن علمت،
وصفناها، التي الدائمة الجزئية السالبة معه تكذب وقد الرضورية، السالبة معه وتكذب
ذلك. جميع عىل ومقوًال ذلك جميع عىل االشتمال عن خاٍل غري نقيضه يكون أن فيجب

الوجود، سالبة تجعل أن إال ذلك جميع عىل تصدق سالبة قضية توجد أن يُمكن وليس
«بالرضورة أو بالرضورة»، ج ب «كل بل أي ج»؛ ب كل بالوجود دائًما «ليس فيقال:
وال بالرضورة، يكن لم وإن «ج»»، ب ليس دائًما يكون ب «بعض أو ج»، ب كل ليس
لهذه وال قوتها، يف هو ما أو البتة، السالبة هذه غري نقيًضا املوجبة لهذه تجد أن يمكنك

املوجبة. هذه غري قوتها يف وما السالبة

موجبة كلية كانت إذا الالزمة نقيضاملطلقة يف

وقت وهو املؤقت، الوقت يف للموجب املشاركة الجزئية السالبة هي املطلقة هذه نقيض
ب «كل قال: فإذا ب، بأنه موصوًفا «ب» هو ما يكون التي الحال أو الوقت ألنه محصل
موصوًفا دام ما ليس أي ج»؛ ب كل «ليس نقيضه: كان ب، بأنه موصوًفا دام ما أي ج»،
الرشط تعني وقد وقت، دون وقتًا يكون أن وإما «ج» يكون أن إما بل «ج»، فهو «ب» بأنه

التقابل. فصح

موجبة كلية كانت إذا املرشوطة نقيضالالزمة يف

تكذب وقد منها. أعم هو ما تقابل ألنها وذلك الدائمة؛ السالبة تقابلها ليس القضية هذه
املرشوطة، املوجبة صدق يوجب كذبها يكن لم كذلك كان وإذا رضورية، املوجبة كانت إذا
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وال الرضورة تمنع وال املرشوط، اللزوم تسلب التي نقيضها مقابل تكذب أن فأمكن
بأنه موصوًفا دام ما ب»، يكون إنما ج كل «ليس تطابق التي له املتممة واللفظة توجبها.
كونه أوقات بعض يف وإما البتة وقت يف ال وإما دائًما إما بل أي «ج»؛ له عارًضا «ج»

آخر. له وقت يف بل ج، كونه وقت غري يف وإما «ج»
ذلك غري يف يوصف يكون أن يوجب يوصف» دائًما «ليس قولنا أن تظن وال
يسلب قد فإنه التعميم؛ يوجب ليس التخصيص وسلب تخصيص، دائًما قولنا ألن الوقت؛

التعميم. يُسلب حني التخصيص

موجبة كلية كانت إذا امُلطلقات من نقيضالطارئة يف

أي ج»؛ ب «كل قيل: إذا فإنه املرشوطة، الالزمة الجزئية السالبة القضية هذه تناقض ال
األحوال، تلك من حال يف ج» ب كل «ليس أنه نقيضه يكن لم «ب» كونه أحوال من حال يف
الطارئة كذب يكون أن يمكن أنه وذلك «ج»»؛ ب ب دام ما البتة ليس ب «بعض بل
يرفع والذي كله، ذلك يرفع ما النقيض يكون أن فيجب املوجبة، الالزمة لصدق املوجبة
من حال ألي دوام وهذا ب»، دام ما ج إيجاب أو سلب دوام له ب «بعض قولك: كله ذلك

كانا. الحالني
تعرف. بما العامة للمطلقة املقابلة الدائمة وتخالف

والطارئة، الالزمة تعمُّ التي نقيضاملطلقة يف
موجبة كلية كانت إذا املوافقة وهي

وليس املرشوطة، الدائمة السالبة هي امُلطَلقة املقدمة هذه نقيض أن الوهم إىل يَسبق قد
املرشوطة الالزمة وهي هذه، كذب مع يكذب املوافقة هذه تحت يدخل ما بعض فإن كذلك؛
يوصف إنما ليس «بعضج أن وهو املوافقة، سالبة هذه نقيض بل موجبة، كلية كانت إذا
ال وقت «يف أو األوقات» من يشء يف «وال أو وقت» كل يف «بل أي ج»؛ كونه وقت يف ب بأنه
الوقت يف يوصف ما عمَّ ج» كونه وقت يف ب بأنه يوصف «إنما قلنا: وإذا ج»، فيه يكون
يعم ما سلب كذا»، وقت يف أنه يوصف إنما «ليس قال: فإذا منه، وقت يف يوصف وما كله

مقابًال. سلبًا فقط األمرين
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الوقتية املوجبة الكلية نقيض يف

معني. الوقت ألن لها؛ النقيض إيراد يَسهل هذه

املذكورة الوجوه عىل املطلقة الكلية نقيضالسالبة يف

من أبواب من باٍب باٍب يف الكلية السالبة مناقضة رشوط تستخرج أن يُمكنك قد
وقد دائًما. ب» ج «بعض األعم: باإلطالق ب» ج من يشء «ال قولنا: فنقيض مضادتها،
ب» ج «بعض وجوديٍّا: كان إذا القول هذا ونقيض الرضوريات. وبني بينه الفرق عرفت
«ب» يكون «ج» من يشء ال معناه وكان الزًما، كان إذا القول هذا ونقيض بالوجود.
هذا ونقيض وقتًا. وإما دائًما إما «ج» يفرض عندما ب» «بعضج ج: بأنه يوصف عندما
أو دائًما «ج» له يفرض عندما ب»، يكون إنما ج «بعض مرشوًطا: الزًما كان إذا القول
ونقيض ب» إيجاب أو سلب دوام له ج «بعض طارئًا: كان إذا القول هذا ونقيض وقتًا.
إنما ليس ب ج «بعض املرشوط: والالزم الطارئ يعم الذي باملعنى كان إذا القول هذا

ج.» كونه حال يف ب عنه يسلب
الوقت. يف املشاركة الجزئية املوجبة فنقيضها الوقتية وأما

الجزئية املطلقة نقيضاملوجبة يف

قولنا: فنقيض الكلية، املوجبة يف لك قيل مما أيًضا هنا ها التناقض تعرف أن يُمكنك قد
مما واحد كل أنَّ بهذا املراد كان إذا ب» ج من يشء «ليس األعم: باإلطالق ب» ج «بعض
الرضورة، بذلك تعنى أن غري من الذات موجود دام ما «ب» له يوجد وال يوجد لم «ج» هو

املطلقة. ال العامة املمكنة نقيض يكون حينئٍذ ذلك فإن
رضورية غري طبيعية مثًال تكون حتى صادقة تكون هل القضية هذه قيل إن وأما
لكنه فيه، يخوض أن املنطقي عىل فليس ما، لشخٍص توجد ال أن لها يَعرض السلب
دائًما االقتسام حصل وقد املوجب ذلك ملثل كذب وال السالب هذا ملثل صدق ال كان إن
عامة املطلقة ألن الرضورية؛ دون املمكنة املادة تُشرتط أن فيه يجب ليس املوجب لكن
غري أو رضورة دوام دوامها يكون أن فيها برشط ليس تقابلها التي السالبة وكذلك ا، جدٍّ

رضورة.
ب»؛ ج من يشء وال بالوجود «ليس فنقيضها: وجودية، القضية هذه كانت إذا وأما
هو ب» ج من يشء وال بالوجود «ليس قولنا وليس سلبًا.» أو إيجابًا بالرضورة «بل أي
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هذين فإن رضوري، غري واحد كل عن سلبًا ونعني ب»، ج من يشء ليس «بالوجود قولنا
جميًعا. يصدقان قد

إذا فإنه ُمتعينة، الحال فإن والطارئة، الالزمة يعم ما فنقيضها الزمة كانت إذا وأما
رضورة، غري أو «ج» كان رضورة «ج»، بأنه موصوًفا دام ما أي ب»؛ ج «بعض قال:
فرض غري من «ج» بأنه يوصف عندما أي «ب»»؛ ب وليس ال ج من يشء «ال أنه: فنقيضه

دوام. غري أو دوام
كونه مع ب هو إنما ج هو مما يشء «ال فنقيضها: مرشوطة الزمة كانت إذا وأما

حال». دون منه حال «يف أو البتة» «ال أو دائًما» «بل أي ج»؛
كونه أحوال بعض يف ب هو إنما ج هو مما يشء «ال فنقيضها: طارئة كانت إن وأما

الزًما». أو بالرضورة ب «يكون أو البتة» ب يكون «ال أن إما بل ج»،
ا.ه. والطارئة املرشوطة الالزمة تعم بحيث كانت إن وأما

نصه: ما الخديوية املكتبة يف املحفوظة األصل نسخة آخر يف ُوِجَد «تنبيه»:

الكتاب. هذا من يوجد ما مقدار هذا
أجمعني. وآله محمد نبيه عىل وصلواته العاملني، رب هلل والحمد

الصفناجي. الفارابي إسماعيل بن العزيز عبد بن الرازق عبد نسخه من فرغ
واإلمكان. الطاقة بقدر منه انتسخ الذي باألصل ُعورَض

ا.ه. نهاية. بال الحمد العقل ولواهب
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