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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

يف احلسنن والبنبو وان قنول  االنصاريووصلنا اىل كالم الشيخ ، عهاكان البحث حول نسبية الكذب وان من اقسامه املغالطة مبختلف انوا
، قال )إذا بين على كوننه كنذليف يف نظنر املناان فنان االنظنار  تلنف يف التحسنني والتببنيو  بنظره ليس بكذب كالبمرالببيو   فالنا  احدهم بان 

 .ذكره الشيخ بالوجوه الثالث اليت مرت يستشكل على ما ذكرنا انهو 
 ) قدس سره (كشكاال  اللثاثة لل  لثا  اليي  اإلتلخيص 

 : ونذكر تلخيصا ملا مر من الوجوه واالشكاالت الثالث 
 ا  منرآة وكاشنف أخنذهإال ان الغالن  هنو ، هنو حلاهنه بنحنو احلكاينة عنن ا نار   النظنر) قاله الشيخ تنام لنو ي يكنن مندار : ان ماالوجه االول

خبنار إذ ان هناهر اإ؛ بشنر  اقامنة البريننة وامننا يصنفاذا صنو كنالم الشنيخ  اننه فهنو: وامنا الوجنه الثنا   ،و)النظر  ال يغري منن الواقنش شني ا   عنه
بننه احنند  إمنننا يصننو لننو أرينند  هننذا حسننن او مجيننل) وامننا الوجننه الثالننث فهننو ان قولننه احلكايننة عننن ا ننار ،هننو  نظننري )يف  :وان كننان مبينندا ببينند

 .يالئم الطبش والذوق وينافرمهاما هو خصوص عىن املراا وامل، نهااملعا  الستة للحسن ال البعض االخر م
 تكملة معاني الحسن والقبح: 

 ذكرنا فيما سبق اربعة معا  للحسن والببو وببي اثنان: 
 المعن  الخامس: لون الييء بحيث يترتب لليه االثر 

ننفننان احلح ، يرتتنن  عليننه االثننر حبيننثهننو كننون الشنني  امننا املعننىن ا ننامس للحسننن والبننبو فو  وإال كننان ، ترتنن  عليننه االثننر اال نناي ن هننو منناسح
يبنول هننو فاننه ا ريطنة رينري جينندة  فوجنداحلننال فنيمن اراا ان يبنين مسنن دا هنو  كمنا،  –وان كننان جديندا  –وهنذا املعنىن هننو معنىن عنريف ، قبيحنا

االثنر وهنو البنننا  املتكامنل وباملواصنفات البياسننية ال لنيس املننراا ان عملهنم لبننا  املسنن د سني ، بنل املننراا ان  ، فاننهخمطن  سني  او لنيس حبسننن
 فهو سي  أي ال يرتت  عليه األثر املطلوب.يرتت  على ما خط  
اهنننم قننند وضنننعوا خطنننة جيننندة  فيبولنننونلعملينننتهم  ضنننعون خمططننا مدروسنننايف جمموعنننة منننن االشننخاص رططنننون لسنننرقة منننا فيوكننذليف احلنننال 

 .االثر اليهعيرتت   حبيثا طة متكاملة ومتبنة بل املراا هو ان  ،ة يف حد ذاهتا عمل جيدن السرقمن احلسن هنا ليس ا واملراا، وحسنة
فلنو حصنل فحسنن وإال فسني  ، ا نار  والواقنشيف االثنر  ترتن  إذ املدار هنو؛ ياسمن عدمه ليس بنسيب او انت وهذا املعىن من ترتي  االثر

   .يف املبام لألنظاروال مدخل ، وقبيو
كخطبتهنا اي علنى ذلنيف خارجنا  هو ترتي  االثر اال ن مرااها فبد يكونان ابنتها مجيلة  قالتاجلماليات فان االم لو  مطلق واحلال جاٍر يف

كنان االمنر يف ا نار  كمنا : إذ لنو  بنل هنو امنر واقعني، بنالنظر اكمنا هنو واضنو فنان ترتين  هنذا االثنر لنيس منو ن، و وهذا معىن عريف،  1)وزواجها
   .وإال فكالمها كذب وان تومهت العكس ايضا، ان تومهت عكسهذكرت فكالمها صدق و 

 تبان  لليه العقثاء من حسن او لذب  المعن  السادس: ما
او النذم  املندن فاعلنه أو املتصنف بنهيسنتحق  علنى منايف رتبنة سناببة  وهنو، عليه العبال  من حسن او قبو تباىن واما املعىن السااس فهو ما

 .وليس منا ه النظر ايضا مرهتن باالقتضا  الذايت أو بنظر عامة العبال  السااس هو امر ثبويت: أي ىنوهذا املع  2)من العبال 
 .صورة فب  يف معىن واحد من املعا  الستة وهي املالئمة واملنافرة للطبش او الذوقحمان النسبية واالنتسابية : وخثاصة القول

                                                           

 أي تبصد بكوهنا مجيلة اهنا ممن يرري  إليها ا طّاب.  1)
 وهو املعىن الثالث السابق.  2)
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   ) قدس سره   وهبذا ننتهي من مناقشة كالم الشيخ

 من مصاديق الكذب  مصداقاناتمة البحث: خ
 :  1)ونذكر يف ختام البحث مصداقني شهريين من مصاايق الكذب

او ان شنن ت فبننل مغالطننة اال ننالق ، مبغالطننة ايهننام اال ننالق يف مبابننل االمهننال اصننطلحنا عليننه مننا هننواملغالطننة الكننذب و  ان مننن اقسننامفنن
 والناس يف ريفلة منه عااة، ان هذا نوع من الكذب واملغالطةف، مطلقانه  هملاملفان احدهم لو اوهم ، واالمهال

، -والعكنس كنذليف  – اننه مبننيالشنخ   أوهنمولكنن  الشني  جممنال   فلنو كنان، مغالطة البينان واالمجنال فهوواما النوع االخر من املغالطة 
 .كذليفوهو كثري يف العلوم ويف اجملتمش  كذب   فهو

 ا يبدو لنامغالطة الييء في حد ذاته غير الييء لم
وهننذه   ، ريننري الشنني  كمننا يبنندو لنننا ذاتننهالشنني  يف حنند ) وهنننا نننذكر مثنناال اقيبننا حيننث ذكننر بعننض فالسننفة الغننرب قضننية مومهننة وهنني :

 .  2)انية املغالطة وفيها كذبتو البضية تندر  يف زا
 (3):ذلك توضيح

فنال ، يف الثبنوت علينه رحلنة االثبنات فاننه سنيختلف عمنا هنوبنل اىل متدما ينهنو ان الشني  الثبنويت عنن أحد حمتمالت املبصنوا هبنذه الكنالم
اىل عناي النذهن فاننه والشي  اذا وصنل ، بل يغايرها عاي االثبات ال يعكسهالعاي الثبويت خصوصيات لإذ ان ؛ أبدا  حتصل املطاببة بني العاملني 
فمنثال انننا ، علينه يف الواقنش يف الذهن خلفيات معرفية تصبغ احلبائق الواراة اليه بصبغة هني رينري منا ألنه توجدذليف ؛  4)سيتغري عما هو يف ذاته

 . 5)وكذليف احلال يف البمر وهكذا، نرى الشمس حب م معني عن  ريق احلس واحلال اهنا اكرب بكثري من ذليف
   جواب النظرية:

 :يف هذا الكالمويف جواب ذليف نبول ان هناك مغالطتني 
 ما ذلره ليس لل  اطثاقهمغالطة اإلطثاق واإلهمال إذ غالطة االول : الم

كمنا   يكنونه احياننا ؛ ذلنيف ان الشني  يف ذاتنوهنذا ايهنام مننه، لنيس علنى ا القنه  يبندو لننا الشي  يف ذاته ريري منا)من ان ذكر  وهي ان ما
نعنننم لننو كننان فاسنننبا ، شنني  يف ذاتننه ههنننا هنننو كمننا بنندا لنننافنننان ال ليف ايضنناذبنن فاعتبننندناذي حبيبتننه وواقعيتننه العدالننة كالشننخ  الننن،  يبنندو لنننا
 فبد اختلف اإثبات عن الثبوت.بعدالته  ناواعتبد

مننن  فإهنننا  الصننوتية او الكهرومغنا يسننية وكننذا احلننال يف االمننوا ، ن فننال ا ننالقعنناي االثبننات والثبننوت وقنند يفرتقننا واحلاصننل: انننه قنند يتطننابق
، حنند ذاتننه فننن)الشي  كمننا يبنندو لنننا  هننو )كمننا هننو عليننه يف  تهننا وحنند ذاهتننانفننس حبيب يننة صننااقة عنننحكاا انننواع الطاقننة فلننو قلنننا بننذليف فهننذ

 وقد ال يتطابق.عاي االثبات مش عاي الثبوت  قد يتطابق فيهاوكذليف احلال يف الرؤية وعملية االبصار وريريها من االمور اليت 
 وتسويبه على انه مطلق و رحههو مهمل  منشأ الكذب االول هو مغالطة ولبس ما :اذن

 وهي من أنواع الكذب المغالطة اللانية : مغالطة المبين والمجمل
 العكس  أو ، هو جممل على انه مبني كثريا ما يساق ما  هفان، او املبني واجململ، واما النوع الثا  من املغالطة فهو مغالطة البيان واالمجال

 ُيسأل:ان  ذكره الفيلسوف الغري ما وتطبيق ذليف على
                                                           

 والبحث يف باب املغالطة واسش جدا ولعله حيتا  اىل جملد كامل يف احلديث عن انواع املغالطة وكوهنا كذبا من الناحية الفبهية   1)
 بل كذبات   2)
 ونذكر هنا احد معان ثالث ذكرناها يف كتاب نبد اهلرمنيو يبا   3)
 النبيض اما بنحو التخالف او الضد او   4)
 وهذا الفليسوف يريد من خالل استبرا  ناق  تعميم قااة كلية وبنا  نظرية كاملة، مش انه قد ثبت عكسها.   5)
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فهننل ، وهنننا منشننأ املغالطننة، حنند ذاتننه ) مصننطلو فانننه يوجنند امجننال يف؟ ان الشنني  يف حنند ذاتننه ريننري الشنني  كمننا يبنندو لنننامننن  هننو املننراا مننا

او النننذات اون  ؟هنننل املبصنننوا النننذات والصنننفات: اخنننر عبنننريتوب ؟او ان املبصنننوا هنننو اجلنننوهر فبننن ، املبصنننوا منننن ذاتنننه جممنننوع اجلنننوهر والعنننر 
 الصفات؟ 
   مه ليس بصحيح:ل  لثا التقديرين فكثاول

الكثري مننن الصننفات كمننا يف كننون الشنني  بننذلننيف ينننبض  ففيننه: ان، دو لننناذاتننه وصننفاته لننيس كمننا يبننجممننوع يف انننه  املننراا إذ إن أجنناب بننان
فاننه ثبوتنا  كنذليف وقند ههنر ومائعنا   الوكذليف كنون املنا  سنيا فان الشي  يف صفته ههنا كان كما يبدو لنا، وله مرتا وهذه صفة له فهي كذليف 

 .لنا إثباتا مبا يوافق ثبوته
نعلنم  فإننناان هذا الكالم فيه مغالطة ايضا ولنيس بصنحيو : نبول، فليس كما يبدو لنا - ال يف صفاته -املراا هو يف ذاته : ان أجابوان 

وكنذليف نعلنم ان االنسنان جنوهر وهنذا   اقة ال منااة وهذه ذاهتا وليست صفة هلا أي هي يف ذاهتا، ان االموا  الصوتية هي  اقة وليست مبااة
 .وهكذا  -إذ بدا لنا انه جوهر وعلمنا به  –لنا  امش ما بد –وهو انه جوهر  –فبد تطابق الشي  يف ذاته  يطابق الواقش ما

   هو االمجال والبيان يف الكالم والكذب املنشأ الثا  للمغالطة: اذن 
 لعامة أو الخاصة ال لذب و...الكلي: مع القرينة ا البحث تلخيص

 :  او ال اونذكر احملصلة النهائية لبحث املبالغة والنسبية بذكر ثالث صور للمبالغة واملغالطة وكوهنا كذب
، االمجنال ال البينانأو ال اال نالق  علنى قصنده كنأن يبنول ان قصنده االمهنال لفظية أو حالية خاصنة ان يبيم املتكلم قرينة الصورة االول :

فهنو غ فلنو اقنام البريننة علنى قصنده انعبند الظهنور الثنانوي وحينث اننه مطنابق للواقنش وكنذليف احلنال يف املبنال   ،كالمه صندق ولنيس بكنذبفهنا و 
   .صدق

لنو   :: ان ال يبنيم الشنخ  قريننة خاصنة علنى كالمنه ولكنن توجند قريننة عامنة وهني الظهنور العنريف علنى قصنده وهننا كنذليف الصورة اللاني
 .للواقش فصدق وإال فكذب  ا  مطابب ره العريفبظاه كان الكالم

اذا ي يبنننم الشنننخ  قريننننة خاصنننة او عامنننة فنننان املعينننار هننننا هنننو الظهنننور االصنننلي للفننن  فنننان  نننابق الواقنننش فصننندق وإال  الصـــورة اللاللـــة :
 .فكذب

 وصل  اهلل لل  محمد واله الطاهرين


