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Öz
Şemsuddīn Muḥammed b. Eşref es-Semerḳandī (ö.722/1322) tarafından
sistemleştirilen ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓara isimli tartışma teorisi, esSemerḳandī sonrasında hem telif eserler hem de bu eserler hakkında yazılan şerḥ,
ḥāşiye, taʿlīḳ yazın kültürü ile kendine özgü bir gelenek oluşturmuştur. Böylece
bu tartışma teorisi, Aristoteles’in Topika’sına dayanan cedel ile daha ziyade
İslâm hukukçuları tarafından kullanılan ḫilāf tartışma teorilerinin yerini almıştır.
Ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓaranın en özgün ve yetkin eserleri, Osmanlı bilim
havzasında ortaya çıkmıştır. Örneğin Ḥüseyin Şāh Adanavī (ö.1050/1640)’nin
Ḥüseyniyye’si, es-Semerḳandī’nin Risāle fī Ādābi’l-baḥs̠ ’inin yerini almıştır.
Saçaḳlızāde Meḥmed Efendī (ö.1145/1732)’nin Taḳrīru’l-ḳavānīn’i ise, şerḥ,
ḥāşiye, taʿlīḳ yazın kültürü içinde saklı bir inci gibi duran ādābu’l-baḥs̠ ve’lmünāẓarayı bütün güzelliği ile ortaya çıkarmıştır. Osmanlı bilim havzasının çok
yönlü bilginlerinden biri olan Kemālpāşāzāde Şemsüddīn Aḥmed (ö.940/1534),
bu geleneğe katkıda bulunmuştur. Bu alanda “hacmi az manası çok, sırf
fayda(=nefʿun maḥḍun ḳalīlu’l-ḥacm kes̠ īru’l-maʿnā)” olarak nitelediği Risāle fī
ʿilmi ādābi’l-baḥs isimli bir eser yazmıştır. Kemālpāşāzāde, İslâm düşüncesinin
en netameli tartışmalarının yapıldığı Tehāfüt geleneğine Tehāfüt Ḥāşiyesi ile
katılmıştır ve bu eserinde ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓarayı uygulamıştır. Bu
makalede, yaptığı tartışmalardaki teorik temeli ortaya koyduğu küçük risalesi
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şekil ve içerik bakımından değerlendirilecek ve tenkitli neşri ile tercümesi
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kemālpāşāzāde, Risāle fī ādābi’l-baḥs, esSemerḳandī, Ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓara, Ḥüseyin Şāh Adanavī, Saçaḳlızāde,
Osmalı’da ādāb metinleri.
AL-MAṬLAB AL-AʿLĀ, AL-MAḲṢAD AL-AḲSĀ: KAMĀLPĀSHĀZĀDA’S
RİSĀLA FĪ ʿILM ĀDĀB AL-BAḤS
Abstract
Disputation theory in Islamic thought called as ādāb al-baḥs̠ va almunāẓara was systemized by Shams al-Dīn Muḥamad al-Samarḳandī
(d.722/1322). After al-Samarḳandī, this theory has had a specific tradition in
virtue of epistles, commentaries and super-commanteries. For this reason, al-jadal
that is based on Aristotle’s Topics and al-ḫilāf that is known as Islamic
jurispuridential disputation theory have been succeeded by ādāb al-baḥs̠ va almunāẓara. The most seminal ādāb works was written in Ottoman milieu. For
instance, Ḥusayn Shah Adanavī (d.1050/1640)’s al-Ḥusayniyya prevailed in
Ottoman madrasahs instead of al-Samarqandī’s Risāla fī Ādāb al-baḥs̠ .
Sāçaqlīzāda Muḥamad Afandī (d.1145/1732)’s Taḳrīr al-Ḳavānīn evinced exactly
the rules of ādāb al-baḥs̠ va al-munāẓara discovered by Sāçaqlīzāda’s
predecessors. Kamālpāshāzāda Shemsuddīn Aḥmad (d.940/1534) also wrote an
epistle named Risāla fī ādāb al-baḥs̠ on ādāb al-baḥs̠ va al-munāẓara.He described
this epistle as pure advantage and concise text. He, moreover, have a supercommentary called as Ḥāşiya al-Tehāfut on Ḫūcazāda Muṣliḥ al-Dīn’s Tehāfut
al-Falāsifa. Even just for the reason that he carried out ādāb al-baḥs̠ va almunāẓara in this work, Risāla fī ādāb al-baḥs̠ has an important role for having a
grasp of Kamālpāshāzāda’s Ḥāşiya al-Tehāfut. In this article, Risāla fī ādāb albaḥs̠ was analysed in terms of its content and manner. Finally, we appended a
critical edition of the Arabic text of the epistle with Turkish.
Keywords: Kamālpāshāzāda, Risāla fī ādāb al-baḥs, al-Samarqandī, Ādāb
al-baḥs̠ va al-munāẓara, Ḥusayn Shah Adanavī, Sāçaqlīzāda, Ādāb literature in
Ottoman.
Giriş
Kemālpāşāzāde, Osmanlı bilim havzasının çok yönlü düşünürlerinden
biridir. O, kendisinden önceki geleneğe hem telif eserlerle, hem de şerḥ, ḥāşiye,
taʿlīḳ yazın kültürüyle katkıda bulunmuştur. Bu çalışmada, onun ilgi alanlarından
biri olan ādābi’l-baḥs̠ ve’l-münāẓara ilminde kaleme aldığı Risāle fī ʿılmi ādābi’l-
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baḥs̠ isimli eseri incelenmiş ve taḥkīki ve tercümesi sunulmuştur. Es-Semerḳandī
tarafından sistemleştirilen ādābi’l-baḥs̠ ve’l-münāẓara isimli tartışma teorisi,
İslâm düşüncesini derinden etkilemiştir. Bu etkinin en önemli göstergelerinden
biri, onun bu tartışma teorisini ortaya koymasından sonra Aristoteles’in
Topika’sına dayanan cedel ile daha ziyade İslâm hukukçuları tarafından
kullanılan ḫilāf tartışma teorisinin neredeyse kullanımdan kalkmasıdır. EsSemerḳandī sonrası ādābi’l-baḥs̠ ve’l-münāẓara ilminin en özgün ve yetkin
eserleri, Osmanlı bilim havzasında ortaya çıkmıştır. Bunlardan sadece birkaçını
zikretmek bile yeterli olacaktır: Adanavī’nin Ḥüseyniyye’si, es-Semerḳandī’nin
teorisine eklediği yeni konu ve özgün yeni hamleler ile bu alanda yazılanları bir
adım daha ileri taşımayı başarmış ve Osmanlı bilim dünyasında esSemerḳandī’nin yerini almıştır. Ṭāşḳöprīzāde Aḥmed Efendī (ö.968/1561)’nin
Risāle fi’l-ādāb’ı ise anlatımındaki sadeliği ile bu alanın eğitim-öğretimdeki en
önemli eseri olmuştur. Ülkemiz yazma kütüphanelerinde, birçok nüshası vardır.
Saçaḳlızāde’nin Taḳrīru’l-ḳavānīn’i ise Adanavī’nin taşıdığı bayrağı menziline
ulaştırmıştır, denilse yeridir. Kemālpāşāzāde’nin risalesine gelince, bu çalışmada
aşağıda taḥkīkli metnini ve Türkçe tercümesini verdiğimiz eserin, hem esSemerḳandī’nin hem de yukarıda etkilerinden bahsedilen diğer Osmanlı
müelliflerinin eserleri bağlamında bir tahlili ve değerlendirilmesi yapılacaktır.
Kemālpāşāzāde’nin bu risalesinin, onun klasik İslam düşüncesinin en netameli
Tehāfüt tartışmalarına katkıda bulunduğu Tehāfüt Ḥāşiye’sini anlamada anahtar
bir görev taşıyacağı söylenebilir; zira bu eserinde konuları tartışırken ādābi’lbaḥs̠ ve’l-münāẓara sanatını uygulamaktadır. Fakat hemen burada şunu ifade
edelim: Bu çalışmada teorinin Tehāfüt Ḥāşiye’sindeki uygulamasına
değinilmemiş, bu inceleme bir başka çalışmaya ertelenmiştir. Risāle fī ādābi’lbaḥs̠ eseri iki yönden tahlil edilmiştir: Birincisi, tasnifi; ikincisi de içeriği.
Tasnifi Açısından Kemālpāşāzāde’nin Risāle fī ʿılmi ādābi’l-baḥs̠ ’ı
Ortalama iki varaklık bir hacme sahip bu risalede tahkikli metne
yansıtmadığımız faṣl ile yansıttığımız tenbīh dışında herhangi bir alt
başlıklandırma bulunmamaktadır. Fakat aşağıda da görüleceği üzere metnin
içeriğine göre başlıklandırmalar yapılmıştır. Buna göre ḥamdele ve ṣalveleden
sonra 2. ve 5. paragraflar arasını giriş(=muḳaddime) olarak isimlendirilmiştir.
Müellif, bu başlık altında risaleyi telif sebebini ve hangi faydayı temin etmek
üzere yazdığını söyleyip ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓarayı tarif etmiş ve bu ilmin
konusu hakkında bilgi vermiştir. 6. ve 8. paragraflarda ise ādābu’l-baḥs̠ ve’lmünāẓaranın en önemli hareket noktası olan tartışmanın asıl noktasını
tespit(=taʿyīynu ṣūretin ev maḥalli’n-nizāʿ) ve tartışmanın gerçekleştiği alanların
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ismi zikredilmiştir. 9. ve 10. paragraflarda ise tartışmanın gerçekleştiği ilk alan
olan taʿrīfler hakkında bilgi verilmiştir. 11. ve 21. paragraflarda ise tartışmanın
gerçekleştiği ikinci alan yani mesāʾil(=taṣidīḳāt) hakkında bilgi verilmiştir.
Ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓaranın gerçekleştiği asıl alan olması itibariyle mesāʾil
de kendi içinde oluştuğu hamlelere göre başlıklandırılmıştır. 11. paragrafta
münāḳaḍa, 12. paragrafta naḳḍ, 13. paragrafta muʿāraḍa, 14. ve 17. paragrafta
istifsār incelenmiştir. 18. ve 19. paragrafta tarafların birbirlerine karşı
hamlelerinde nasıl hareket etmeleri konusunda bilgi verilmiştir. 20. Paragrafta
konuşulan ilmin sınırlarının bilinmesi ve neyin hakkında ne ile ve nasıl
konuşulacağının bilinmesi gerektiği hakkında bilgi verilmiş, 21. paragrafta ise
tarafların işi sırf inada götürmemeleri gereken durum hakkında da bilgi
verilmiştir.
Kemālpāşāzāde’nin yaptığı bu tasnifin bazı öncelikler ve sonralıklar ile
beraber ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓaranın sistemleştiricisi es-Semerḳandī’nin
Ḳıstāsu’l-Efkār fī Taḥḳīki’l-Esrār (es-Semerḳandī, 2014: p. 984-1025) ile onun
muhtasarları olan el-Muʿteḳaḍāt (es-Semerḳandī, 2018a:p. 198) ve el-Envāru’lİlāhiyye’nin (es-Semerḳandī, 2018a: p. 1-58) ilgili bölümlerinin tasnifi ile aynıdır.
İçeriği Açısından Kemālpāşāzāde’nin Risāle fī ʿilmi ādābi’l-baḥs̠ ’ı
Kemālpāşāzāde, bu özlü risalesinde herhangi bir kaynağa atıfta
bulunmamıştır. Fakat tespitlerimize göre sadece es-Semerḳandī’nin eserlerini
kaynak olarak kullanmış görünmektedir. Bu iddiayı destekleyen açıklamalar
aşağıda bağlamı geldiğinde gösterilecektir. Şimdi ḥamdele ve ṣalveleden
başlamak üzere metni tahlil etmek istiyoruz.
Kemālpāşāzāde’nin ḥamdele de kullandığı münāẓara ve cedel teknik
terimlerine kısaca değinmek istiyoruz: münāẓara ve cedel. Biz her ne kadar, esSemerḳandī’nin sistemleştirdiği ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓaranın ḫilāf ve cedel
teorilerinin yerini aldığını söylesek de bu ilimde Naḥl suresi, 125’deki “ve
cādilhum bi’lletī hiye aḥsen” kelâm-ı kadimi göz ardı edilmemektedir. Bu hem
pratik bir ihtiyaçtır, çünkü problem edinilen her şey hakkında burhān(=kesin
ispat) getirilemediği gibi, her daim ṣavābı(doğruyu) ortaya çıkarmakta mümkün
olamayabilir; hem de özellikle Hanefi usul eserlerinde münāẓara, cedel ve ḫilāf
birbirlerinin yerine kullanılmaktadır (Özen, 1999: s. 177). Es-Semerḳandī’nin
ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓarayı bilhassa ve özellikle Hanefi usul eserlerinden
ortaya çıkardığı varsayıldığında (Pehlivan-Çelik, 2018: s. 431) bir Hanefi faḳīhi
olan Kemālpāşāzāde’nin ḥamdelede münāẓara ve cedeli birlikte kullanması hem
anlamlı hem de doğaldır.
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2. paragrafta iki noktaya dikkat çekmek istiyoruz: Birincisi tartışma teorisi
için kullandığı isimlendirmedir. O bu tartışma teorisi için ‘ʿılmu ādābi’l-baḥs̠ ’
isimlendirmesini kullanmaktadır. es-Semerḳandī, Ḳıstās’ta ‘el-baḥs̠ ve’lmünāẓara’, el-Muʿteḳadāt’ta ‘ʿilmu’l-munāẓara’, el-Envāru’l-ilāhiyye’de ise
‘ḳavāʿidu’l-baḥs̠ ’ isimlendirmesi yapmaktadır. Her ne kadar ādābu’l-baḥs̠ ,
tartışmanın teorik, münāẓara da pratik yönüne işaret ediyor görünse de bunların
birbirlerinin yerine kullanıldığı söylenebilir. İkincisi ise, eserin işlevselliğine dair
Kemālpāşāzāde’nin ifadeleridir. Kemālpāşāzāde, eserinin başka herhangi bir
kaynağa ihtiyaç duyulmaksızın hem öğrenene, hem de öğretene yeterli olacağını
söyleyip bu açıdan onu hacim bakımından küçük, manası bakımından çok, sırf
fayda olarak nitelemektedir. Ancak bu ilmi öğrenmeye yeni
başlayanların(=mübtediʾ) bu risaleden tam anlamıyla faydalanamayacağı açıktır.
Çünkü Kemālpāşāzāde, bu ilmi öğrenen ve öğretenin birçok noktayı bildiğini var
saymaktadır. Bu durum aşağıda tartışmanın temel hamleleri değerlendirilirken
örneklendirilecektir.
Kemālpāşāzāde, 3. paragrafta ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓarayı tarif etmiştir.
Her ne kadar risale hakkında es-Semerḳandī’nin eserlerinden bir öz olduğu
iddiasında bulunsak da Kemālpāşāzāde, tarifinde es-Semerḳandī’nin risalesinde
bulunan “Ṣavābı ortaya çıkarmak için iki tarafın, iki şey arasındaki ilişkiyi
derinliğine soruşturmasıdır.” (es-Semerḳandī, 2018b: p. 5) şeklindeki en meşhur
tarifi kullanmamıştır.
Bir ilmi diğerinden ayıran üç şey, konu, mebādiʾ ve mesāʾildir.
Kemālpāşāzāde 4. paragrafta sadece bu ilmin konusu hakkında bilgi vermiştir.
Fakat bu üç şey ile ilgili ifadeleri kapalı bir görünüm arz etmektedir. Ona göre
ādābu’l-baḥs̠ , “kendisiyle münāẓarada hatadan nasıl kaçınılması gerektiği
bilgisine ulaşılan ilimdir.” (Kemālpāşāzāde, 2019:p. 3) ve bu ilmin konusu da
“kendisinde hatadan kaçınmamızı sağlayan bilginin halleri ve keyfiyyetidir.”
(Kemālpāşāzāde, 2019: p. 4) Oysa es-Semerḳandī, bu üçlüyü, hocası
Burhāneddin en-Nesefī (ö.688/1289)’nin el-Fusūl’üne yazdığı şerḥte “Konusu,
teʾlīf ve tevcīh bakımından mebaḥis̠ ve ebḥās̠ ; mebādīsi, müsellem öncüller;
mesāʾili ise ilm-i nazar dolayısıyla bilinen şeylerdir.” şeklinde ifade etmektedir
(es-Semerḳandī, 133: 118a)
Kemālpāşāzāde, 9. paragrafta bu teorisinin en önemli hareket noktası
hakkında bilgi vermektedir: O da tartışmanın suretini belirleme(=taʿyīnu
sūreti’n-nizāʿ)dir. Kendisi bu teknik terimi kullanmamaktadır. Ancak esSemerḳandī, Ḳıstās’ta (es-Semerḳandī, 2014: p. 995), taḳrīru’l-aḳvāli ve
taḥrīru’l-mebāḥis̠ in tartışmanın suretini belirlemek için yapıldığını ifade
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etmektedir. Bu yüzden biz, tahkikli metinde ilgili paragrafı bu teknik terim ile
kayıt altına aldık. Kemālpāşāzāde, tartışmacı tarafların bu aşamada delil getirme
haklarının bulunmadığını, sadece naklettikleri hakkında düzeltme(=taṣḥīḥ) ve
açıklama(=taṣrīḥ) istenebileceği bilgisini vermektedir ki, bu, es-Semerḳandī ile
beraber, tabir-i caiz ise, genel geçer bir bilgidir. Fakat Kemālpāşāzāde bunun nasıl
icra edileceğini risalede ifade etmemektedir. Es-Semerḳandī’ye göre ise bu
durum, iddia sahibi olarak muʿallilin tartışma konusu olmayan şeyleri tartışma
konusu gibi alması ve iddia hakkında sorgulama yapan sāʾile ait olmayan, ancak
kendisine aitmiş gibi kullandığı müsellem öncüllerle oryaya çıkar (esSemerḳandī, 2014: p. 995). Peki, tartışmanın sureti nasıl belirlenecek? Taʿrīfler,
taḳsīmler ve taṣnīfler ile mi, yoksa bunların dışında bu ilme özgü başka bir hamle
ile mi? Bunların hepsi derinlikli inceleme istemektedir. Burada amacımız risaleyi
şerh etmek olmadığı için her bir konuyu derinliğine analiz etmeyeceğiz. Yukarıda
söylediğimiz şeye dönersek, her ne kadar Kemālpāşāzāde risalesinin fīhi mā fīh
kabilinden kendisi dışında hiçbir şeye ihtiyaç duyurmayacağını söylese de bu ilmi
öğrenmeye yeni başlayanlar için risalenin tek başına kullanılabilir olduğunu
söylemek zordur.
Kemālpāşāzāde, 8. paragrafta ādābu’l-baḥs̠
ve’l-münāẓaranın
gerçekleştiği alanları zikretmektedir: Taʿrīfler ve mesāʾil. Es-Semerḳandī,
Ḳıstās’ta “Baḥs̠ , olumlu veya olumsuz hükmün verildiği şey hakkında gerçekleşir
ve o da taʿrīfler ve mesāʾil olarak iki kısma ayrılır.” (es-Semerḳandī, 2014: p.
988) demektedir. Es-Semerḳandī sonrasında ādāb eserleri esasen bu taksim
üzerine bina edilmekle beraber bu taksim zikredilmeksizin doğrudan taḳrīru’laḳvāl ve taḥrīru’l-ebḥās̠ ile başlayıp sonrasında ādābın münāḳaḍa, naḳḍ ve
muʿāraḍa isimli üç temel hamlesi çerçevesince kurgulanmaktadır. Mesela esSemerḳandī sonra bu alanın en özlü ve hakkında onlarca şerhin yazıldığı
ʿAḍduddīn ʿAbdurraḥmān el-Īcī (ö.756/1355)’nin ādāb ile ilgili risalesi bu
şekildedir. Ādāb geleneğinde üçüncü yeni olarak nitelediğimiz Saçaḳlızāde’nin
(Saçaḳlızāde, 2017: s. 97, 120) Taḳrīr’inde ise es-Semerḳandī’nin taʿrīflermesāʾil ikilisi, tıpkı Fārābī sonrası klasik mantıktaki taṣavvur-taṣdīḳ ikilisine
dönüşmüştür.
Kemālpāşāzāde, 9. ve 10. paragraflarda tarifler hakkında gerçekleşen bahsi
özlü bir şekilde ele almaktadır. Kemālpāşāzāde’nin burada kullandığı ibareler
neredeyse es-Semerḳandī’nin Ḳıstās’taki ibareleri ile birebir aynıdır. Bunlar
tahkikli metinde Ḳıstās ve şerḥindeki ilgili yerlerden alınarak dipnotlarda
gösterilmiştir. Kemālpāşāzāde burada tıpkı es-Semerḳandī gibi sadece ḥaḳīḳī ve
ismī tarif üzerinde durmuş, lafzī ve tenbīhī tarifi ele almamıştır. Es-Semerḳandī
gibi Kemālpāşāzāde de sāʾilin taʿrīflerde muʿallilden delil talep edemeyeceğini,
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sadece yaptığı taʿrīflerin genel ve özel şartları talep edebileceğini belirtmektedir.
İsmī taʿrīf söz konusu olduğunda, muʿallil için bu aşama kolaydır. Çünkü ismī
taʿrīfler, lafzen göreli(=iʿtibarī) mefhumlara ait olduğundan tarif
edenin(=muʿarrif), “Bu terime şu anlamı veriyorum.” deme hakkına sahip
olduğunu ifade etmektedir. Ancak ḥaḳīḳī tarifte bu hakka sahip olmadığını, çünkü
onun hariçte mevcut şeylerin tarifi olduğunu, dolayısıyla bir şeyi tür olarak
isimlendirmemizi olanaklı kılan asıl kurucu unsurlarını(=yakın ayrımı ve yakın
cinsi) bulmanın zor, bulamayanın da mazur olduğunu söylemektedir. Şu notu
ekleyerek bu bahsi bitirmek istiyoruz: Ādābın ikici yenisi olarak nitelediğimiz
Adanavī’nin Ḥüseyniyye’si (Adanavī, 2019: p. 17, 20, 27) ile Saçaḳlızāde’nin
Taḳrīr’inde (Saçaḳlızāde, 2017: s. 97 vd.) baḥs̠ ın gerçekleştiği taṣavvurātın
kapsamı genişletilmiş ve es-Semerḳandī’nin ele aldığı ḥaḳīḳī ile ismī tarifin
yanına lafẓī ve tenbīhī taʿrīf ile taʿrīf in yardımcı bir unsuru olarak bölme(=taḳsīm
)de eklenmiştir.
Mesāʾil hakkında gerçekleşen tartışmaya (münāẓara/baḥs̠ ) gelince, burası
ādābın gerçekleştiği asıl alandır. Çünkü bu aşamada asıl tartışmacı ve iddia sahibi
taraf olarak muʿallil, iddiası hakkında delil getirmeye, onun iddia ve delillerini
çürütmekle görevli olan tartışmacı taraf olarak sāʾil de karşı-delillerini ortaya
koymaya başlar. Kemālpāşāzāde, ādābın münāḳaḍa (Kemālpāşāzāde, 2019:p.
11), naḳḍ (Kemālpāşāzāde, 2019: p. 12) , muʿāraḍa (Kemālpāşāzāde, 2019: p.
13) olmak üzere üç temel hamlesini, sıralarında herhangi bir takdim-tehir
yapmaksızın incelemiştir. Fakat bunların sonuna es-Semerḳandī’nin Ḳıstās ve
Şerḥu’l-Ḳıstās’ta dikkatlerimize sunduğu istifsārı eklemiştir (Kemālpāşāzāde,
2019:p. 14-17). Hatta üç temel hamleye göre daha hacimli bir şekilde ele almıştır.
Şimdi ayrıntılarına girmeksizin üç temel hamle ile bu hamlelerin icrasında dikkat
edilmesi gereken şeyler hakkında bilgi veren istifsāra kısaca değinmek istiyoruz.
Şu iki noktayı dikkatlere sunarak başlayalım: Birincisi, ādāb ehline göre
münāḳaḍa, naḳḍ ve muʿāraḍa şeklindeki sıralama tabīʿīdir, yani bu sıralama aynı
zamanda onların dereceleri bakımından yapılmıştır. Dolayısıyla münāẓara, bu
aşamaları geçerek ilerlemelidir. Yani sāʾil, muʿallilin iddiasına karşı münāḳaḍa
ve naḳḍı atlayıp muʿāraḍada bulunamaz. Bu, ādābın ṣavābı ortaya çıkarma
amacına uygun düşmemektedir. İkincisi, Kemālpāşāzāde, bu temel hamlenin
yapılış zamanlarını zikretmemiştir. Oysa bu tartışma teorisini sistemleştiren esSemerḳandī, bunu önemli görmekte, Hanefi usulcülerle burada ayrılmaktadır. (esSemerḳandī, 133: 121a; Pehlivan, 2018: s. 439-440). Es-Semerḳandī’ye göre,
sāʾil münāḳaḍa hamlesini muʿallil delilinin tamamını ortaya koymadan, diğer
ikisini ise delilin tamamını ortaya koyduktan sonra yapabilir. Bununla beraber şu
durumu da ādāb ehlinin dikkatine sunar: Muʿallilin iddiası hakkında delilinin
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öncüllerini ortaya koyması, geçerli ve doğru bir sonuç elde edeceği anlamına
gelmez. Bu yüzden delilin tamamından önce ve sonra yapılacak karşılıklı
hamlelerin niteliği değişmektedir. Fakat bunu bir eksiklik diye kabul etmek yerine
el-Īcī’nin özlü risalesi ile başlamış olan geleneğin devamı olarak görüyoruz. Her
ne kadar bu durum, hamlelerin kendisinden anlaşılır gibi dursa da sadece ehline
açık olacağı da aşikârdır.
Münāḳaḍa, mesāʾilde sāʾilin ilk hamlesidir. En basit haliyle “Kabul
etmiyorum, delil talep ediyorum.” şeklinde ifade edilir. Fakat göründüğü kadar
kolay uygulanabilen bir hamle değildir. Kemālpāşāzāde, münāḳaḍanın belirli bir
öncüle veya delilde kaç öncül varsa hepsine karşı yapılabilecek bir hamle olduğu,
belirli bir öncüle yapıldığında ayrıntılı naḳḍ(=naḳḍan tafsīliyyen) olarak
isimlendirildiği, münāḳaḍa hamlesi yapılırken şāhide3 de gerek olmadığını, fakat
onu teyit etmek üzere sened(=müstened)in kullanılabileceği bilgilerini
yinelemektedir. Kemālpāşāzāde’nin münāḳaḍa hakkında verdiği bilgilerden iki
noktaya dikkat çekmek gerekir: Birincisi, Saçḳlızāde, Taḳrīr’de (Saçaḳlızāde,
2017:s. 88) bazen şāhidin sened/müstened içinde söylendiği bilgisini vermektedir.
Kemālpāşāzāde’nin şāhid ile senedi ayırdığını görüyoruz. İkincisi, sened ile menʿ
arasındaki ilişkinin nasıl gerçekleştiğidir. Es-Semerḳandī’nin şāriḥi Mesʿūd eşŞirvānī (ö.905/1500)’nin risale şerḥine göre (Güney, 2010: s. 161-162)
gerektiren(=melzūm)-gereken(=lazım) ilişkisi vardır. Ona göre sened menʿin
lāzımıdır. Böyle olunca lāzımın yokluğu melzūmun yokluğunu gerektirir, ancak
aksi geçerli değildir. Dolayısıyla senedin yokluğu, yani hasım tartışmacı/muʿallil
tarafın senedin ortadan kaldırılması öncüllere yapılan menʿin4 de ortadan
kaldırılması demektir. Ādāb geleneğinde tartışmacı taraflar açısından
kullanılabilir olan sened, menʿe eşittir (Paşa, 1294: s. 21). Kemālpāşāzāde de bunu
benimsemiş görünmektedir. Ona göre sened, menʿe eşit olunca menʿin varlığını
gerektiren/melzūm olur. Dolayısıyla onun ortadan kaldırılması menʿin(=hasım
tartışmacının delil isteğinin) bütünüyle ortadan kalkmasını gerektirmez
(Kemālpāşāzāde, 2019: p. 11). Bize göre es-Semerḳandī’nin risalesinde
“müstened(=sened) menʿin kendisi üzerine bina edildiği şeydir.” şeklindeki tarifi,
Şāriḥ Kemāluddīn Mesʿūd b. Ḥuseyn eş-Şirvānī' (ö.905/1500)’nin senedi menʿin
lazımı olarak kabul etmesini destekler görünmektedir (es-Semerḳandī, 2019: p.
3

Saçaḳlızāde, şahidi şöyle tarif etmektedir: “Delilin bozukluğuna delâlet eden
şeydir.” (Saçaḳlızāde, 2017: s. 88.)
4
Şu noktayı da dikkatlere sunalım: es-Semerḳandī, risalede münāḳaḍa
hamlesini sened ile beraber yapılan menʿ olarak vermektedir. (es-Semerḳandī,
2018b: p. 23) Kemālpāşāzāde, herhangi bir bilgi vermemekle beraber sened
hakkında yaptığı açıklamalardan es-Semerḳandī gibi kabul ettiği söylenebilir.
Bkz.: (Kemālpāşāzāde, 2019: p. 11)
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16). İlave etmek gerekir ki Kemālpāşāzāde ne senedin kaç şekilde ve nasıl
yapılacağı ne de delil formatında zikredilip edilmeyeceği hakkında bilgi
vermiştir. Fakat bunlar, amacı ṣavābı ortaya çıkarmak olan bu tartışma teorisi için
önemli dikkat noktalarıdır.
Kemālpāşāzāde’nin naḳḍ hakkındaki görüşlerine geçmeden önce bir
noktaya dikkat çekmek istiyoruz; o da şudur: Hanefi usulcü Ruknuddīn el-ʿAmīdī
(ö.615/1218)’ye göre taraflar arasında naḳḍdan önce ġaṣb olarak isimlendirilen
bir hamle daha gerçekleşebilir. es-Semerḳandī’ye göre ġaṣb, müstened(=sened)i
kullanmayıp muʿallilin öncülünü çürütmek için tam bir delil getirmekten ibarettir
ve ona göre bu hamle, ādābda rol karışıklığına(=ḫabṭ) sebep olacağından dolayı
geçerli değildir. (es-Semerḳandī, Risâle, 2019: p. 24) Kemālpāşāzāde, özlü
risalesinde ġaṣbı incelememiştir. Onunda, tıpkı es-Semerḳandī gibi, ġaṣbı geçerli
bir hamle kabul etmediği söylenebilir.
Kemālpāşāzāde, naḳḍ hakkında özlü bilgi vermiştir: O belirli bir öncüle
yapılmadığından dolayı icmālī naḳḍ olarak isimlendirilir. Ayrıca bir şāhide de
ihtiyaç duyar. Fakat ilginçtir esasa çok taalluk etmese de naḳḍı es-Semerḳandī
gibi “delilin, hükmü sonuç vermemesi” (es-Semerḳandī, 2018b: p. 15) şeklinde
değil de “bu delilin bütün öncülleri geçerli değildir.” (Kemālpāşāzāde, 2019: p.
11) şeklinde tarif etmiştir. Delilin geçerli olmaması, kıyasın ya genel kurallarını
ya da özel kurallarını ihlal ettiği anlamına gelir.
Muʿāraḍa, ādāb ehline göre münāẓaranın tam olarak gerçekleştiği asıl
hamledir. Çünkü muʿāraḍa, muʿallil delilini bütünüyle ortaya koyduktan sonra
yapılan bir hamledir. Dolayısıyla taraflar neyi var-neyi yok ortaya koymuş
olmaktadırlar. Kemālpāşāzāde, geleneğe ait üç bilgi vermektedir ve bunları daha
açık dile getirmiş görünmektedir: Birincisi, muʿāraḍa, ne tafṣīlī ne de icmālī
olarak öncüller hakkında yapılan bir menʿ/delil talebi değildir. İkincisi, aksine o,
iddia edilenin çelişiği hakkında delil ortaya koymaktır. Üçüncüsü, delil getirmek
muʿallilin hakkı olduğu için sāʾil tam bir delil getirdiğinde rol değişimi olur ve
sāʾil, muʿallil, muʿallil de sāʾil olur (Kemālpāşāzāde, 2019: p. 13). Her ne kadar
Kemālpāşāzāde, risaleye başlarken bu sana yeter, başka şeye ihtiyacın olmayacak
dese de onun tarafından verilen bu bilgilerin ādābın gerçekleştiği asıl hamle
olarak muʿāraḍanın bütün yönleriyle kavranılmasına ve gereği üzere
uygulanmasına yardımcı olacağını söylemek mümkün değildir. Delil, Hanefi
usulcüler gibi ister müfred olarak ister mantıkçılar gibi delili bileşik bir söz olarak
alınsın sāʾil, muʿallilin iddia ettiği şeyin çelişiği olarak ortaya koyduğu
muʿāraḍada hangi değişiklikler yapmaktadır. Aynı durum sāʾile karşı koyma
hakkı doğan muʿallil için de geçerlidir. “Çelişiği” denildiğine göre, getirilecek
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delillerin birbirlerini bütünüyle çürütecek nitelikte olması gerekecektir. Bu sadece
‘dile kolay’ bir şeydir. Çünkü taraflar bu çürütmeyi yaparken delillerinin
öncüllerinden sadece büyük öncülü mü, küçük öncülü mü, ya da her ikisini de mi,
yoksa sadece büyük terimi veya orta terimi veyahut da küçük terimi mi
değiştirecektir? Bunlar yapılırken aynı şekil ve aynı modda mı kalınacaktır, yoksa
değiştirilmesi tarafların münāẓarayı kaybettiği anlamına gelir mi? Yukarıda
zikredilen rol değişimi tarafların hamle haklarını nasıl değiştirmektedir? Bunlar
gerçekten zor sorulardır ve bu risaleden bunları çıkarmak mümkün değildir. Bu
konuyu bir başka çalışmamızda ele aldığımız için burada tekrar ayrıntılarına
girmiyoruz (Pehlivan-Çelik, 2018: ss. 432-441).
Kemālpāşāzāde, ifhām(=istifham) ile ilgili sorunun istifsār olarak
isimlendirildiğini, bunun da delilde kullanılan lafızlarda bir icmāl veya
anlaşılmayan bir durum(=ġarābet) olduğu zaman yapılması geçerli bir hamle
olduğunu söylemiş ve ‘lafzın manasının açıklanma talebi’ olarak tarif etmiştir
(Kemālpāşāzāde, 2019: p. 14). Dilcilere göre ifhām(=istifham) ile suʾāl arasında
fark vardır: İstifhām soranın gerçekten bilmediği ve öğrenmek isteği ya da şüpheli
olduğu bir şeyi anlamak için kullandığı bir ifadedir. Suʾāl ise soran, ister bilsin
ister bilmesin her iki durumda kullanılan ifade tarzıdır (el-ʿAskerī, 2009: s. 2627). Es-Semerḳandī de istifsārın baḥs̠ te kullanılan lafzın delâletinin açık
olmaması veya açık olsa bile muʿallilin onunla başka bir şeyi kastetmesi
durumunda sāʾil tarafından kullanılabilir bir hamle olduğunu söylemektedir. Ona
göre sāʾil, muʿalilin açıklamasından sonra bu açıklama ile muʿalilin delilinden
açıklama ile kastettiği anlam çıkar mı, çıkmaz mı ona iyice bakmalıdır. Eğer onun
delilinden bu anlamın çıkacağına ikna olmuş ise ondan muʿallilin iddia ettiği şey
çıkar mı, çıkmaz mı ona dikkatlice bakmalıdır. Çünkü bazen bir şey bir açıklama
ile sarahate kavuşabilir ve ondan da bilinmek istenilen şey ortaya çıkabilir, ancak
bu açıklamayla onun delilinden bu şey gerekmeyebilir. Bazen gerekebilir, bu
sefer de bilinmek istenilen elde edilemeyebilir (es-Semerḳandī, 2014: p. 1009)
(es-Semerḳandī, 2018b: s. 546). Kemālpāşāzāde’ye göre münāẓara lafızlarla
yapılan kuru bir inatlaşma ve dikleşme veya ardı arkası kesilmeyen/teselsülü
gerektiren açıklama talebi değil, aksine bunları ortadan kaldıran bir şeydir. O, bu
noktaya, kaynağını zikretmediği bir alıntı ile işaret etmektedir: “Hakkında
istifhāmın mümkün olduğu şey, hakkında istifhāmın güzel olduğu şeydir.”
Kemālpāşāzāde’ye göre istifhām(=istifsār), dil ehlinden, genel ve özel
örften/kullanımdan veya ona ait bir karine nakledilerek cevaplanabilir. Bunlardan
aciz kalınmasının, diyor Kemālpāşāzāde, münāẓaranın ‘hakkı ortaya çıkarma’
amacının dışına çıkılmasına yol açar. İstifhām(=istifsār)ın kullanılacağı yerler
hakkında da bilgi vermektedir: (i) iddia edilenin taḳrīrini açıkça yapabilmede, (ii)
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delilin öncüllerinin tamamı hakkında ve (iii) delilin bütünü hakkında da
uygulanabilirdir.
Bu yüzden ondan daha genel bir soru da
yoktur(Kemālpāşāzāde, 2019: p. 15-17).
İstifhām(=istifsār)hakkında son olarak şunu söylemek istiyoruz: Ādābın
amacı ṣavābı(=ḥaḳḳı, ṣıdḳı) ortaya çıkarmak olduğu için taraflar birbirlerinden
delillerinde kullandıkları küçük, orta ve büyük terimin taḳrīr ve taḥrīrini talep
edebilirler. Bu onların tarif edilmeleri ile gerçekleşmektedir. Mesela delilinizdeki
terimleriniz ḳadīm, ḥādis̠ , ʿālem, mümkün, vācip vb. ihtilafa medar şeyler ise
istifhām(=istifsār)ın rolü kaçınılmaz görünmektedir.
Kemālpāşāzāde,
tenbīh
başlığı
altında
tarafların
hamleleri
gerçekleştirirken dikkat etmeleri gerektiği iki noktaya işaret etmekte ve nihayet
bir bütün olarak tartışmanın yürüyeceği zeminin tespiti ile ilgili bilgi vermektedir.
Verdiği bilgiler, es-Semerḳandī’nin Ḳıstās’ında aynıyla mevcuttur. Bu yüzden
tahkikli metinde bir karşılaştırma olması için dipnotta yerleri gösterilmiştir. Fakat
önemine binaen kısaca değinmek istiyoruz. Bunlardan birincisi muʿallilin nasıl
cevap vermesi gerektiği ile ilgilidir. Muʿallil kendisine sāʾil tarafından yapılan
hamlelere cevap verirken acele etmemeli, dahası sāʾilin delil talebinin tam olarak
neye ait olduğunu sormalıdır. Belki de sāʾil buna güç yetiremeyecek ve kendisinin
delil talebinin bozuk olduğu ortaya çıkacak ya da muʿallile gerek kalmaksızın
cevabı kendisi itiraf edecektir. İkincisi de sāʾilin muʿallilin cevaplarına karşı
koymada acele etmeyip muʿallilin cevabının tam olarak neye yönelik olduğunu
ve ayrıntısını talep etmelidir. Çünkü muʿallil bazen buna güç yetiremeyebilir.
Üçüncüsü ise her iki münāẓaracı hangi ilimde baḥs̠ i gerçekleştiriyorlarsa o ilmin
sınırları ve o ilimle elde edilecek şeyler bilinmelidir. Mesela, diyor esSemerḳandī, dil bilgisi ve fıḳıhtan burhān elde edilmez. Çünkü onların delilleri
ẓann-ı ġālip kuvvetindedir. Dördüncüsü, tartışmanın taraflar arasında söz yarışına
dönüşmemesi ve ādābın savābı ortaya çıkarma amacı terk edilmemesi için
taraflar, kesin(=yaḳīn) şeyler hakkında ẓannī bilgilerle, ẓannī şeyler hakkında da
kesin bilgilerle konuşmamalıdır. Beşincisi ise eğer muʿallilin yaptığı açıklama
yeterli ise sāʾil, inat ve düşmanlık göstererek farklı açılardan muʿallili mağlup
edebilmek için sürekli açıklama talebinde bulunmamalıdır (es-Semerḳandī, 2014:
p. 987) (Kemālpāşāzāde, 2019: p. 18-20). es-Semerḳandī’ye göre böyle bir
tartışma münāẓara olmaktan çıkar ve cedele dönüşür(es-Semerḳandī, 133:v118b)
Takîk ve Tercüme Hakkında
Eserin beş adet nüshası tespit edilebilmiştir. Bunlar da tahkikte
kullanılmıştır. Bu nüshalardan herhangi biri esas alınmamıştır. Metin kısa ve özlü
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olmasına karşın yine de metnin anlaşılmasına yardımcı olur ümidiyle
olabildiğince
paragraflandırılmıştır. Tahlilde metnin es-Semerḳandī’nin
eserlerinden oluşturulmuş bir öz olduğu iddia edildiği için es-Semerḳandī’nin
eserlerinden bu iddiayı destekleyecek alıntılar bağlamlarına yerleştirilmiştir.
Metnin örgüsü daha rahat görülebilsin diye köşeli parantezler içinde ara başlıklar
verilmiştir. Şimdi tahkikte kullanılan nüshalar hakkında kısaca bilgi vermek
istiyoruz.
(1) Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu: 4808. Tahkikte آ
şeklinde remzedilmiştir. 61a-62a varakları arasındandır. Tensih tarihi kayıtlı
değildir. Ancak müstensih ismi, Muḥammed Sirāçzāde (ya da Serrāçzāde) elKūnevī olarak kayıtlıdır. Yazı türüne bakılacak olursa metin etrafındaki on adet
not da müstensih tarafından düşülmüştür. Mesela 61a varağının kenarına taʿrīf ve
naḳḍ hakkında düştüğü notların altına “li muḥarririhi Muḥammed Sirāç-zāde”
şeklinde kayıt düşmüştür. 61b varağında ise eserdeki temel tartışma hamlelerini
kenara sırasıyla münāḳaḍa, sened, icmali naḳḍ, muʿāraẓa ve istifsār sorusu
şeklinde not etmiştir. Risalenin başında ise “hāzihī risāletu’l-ādāb li ibni
Kemālpāşā raḥmetu’l-lāhi ʿaleyh mā yeşāʾ bi-ismihī subḥānehū ve-teʿālā” ibaresi
kayıtlıdır. Müstensih risalenin sonuna şu notu düşmüştür: “Temmet ʿan yedi’lfaḳīr Dervīş Muḥammed el-Ḥakīr Sirāçzāde eş-Şehīr el-Kūnevī. Allāhumme
yessir lenā el-ʿilme’n-nāfiʿa ve’l-ʿameli’ṣ-ṣāliḥa ve’r-rizḳa ʿalā ḳaderi’l-kifāyeti
ve’l-īmāne’l-kāmile fī ḫātimeti bi-haḳḳi ʿizzetike ve bi-ḥurmetihī nebiyyike’lmurteḍā”. Tahkikli metindeki 21. paragraf sadece bu nüshada bulunmaktadır.
(2) Süleymaniye Kütüphanesi Kılıç Ali Paşa Koleksiyonu: 1028. Tahkikte
 كolarak remzedilmiştir. Risale, Kemālpāşāzāde’nin, kendi tabiriyle, hacmi az
manası çok risalelerinin bir araya toplandığı bir mecmua içindedir. 66a-67a
varakları arasındadır. Risalenin sonunda müstensih ismi kayıtlı değildir. Ancak
tensih tarihi olarak 996 (1588) tarihi düşülmüştür. Risalenin başında “hāzihi’rrisāletu fī ādābi’l-baḥs̠ li-ibni Kemālpāşā-raḥimehu’llāh” şeklindeki ibare
kayıtlıdır. Metnin anlaşılmasını sağlamak üzere önemli hareket notları kırmızı
mürekkeple belirtilmiştir. 66b varağının kenarında menʿ, ismī ve ḥaḳīḳī taʿrīf,
muʿāraḍa ve sened hakkında kısa notlar bulunmaktadır.
(3) Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Koleksiyonu: 3646. Tahkikte أ
şeklinde remzedilmiştir. 157b-158a varaklarındadır. Müstensih ismi ve tensih
tarihi kayıtlı değildir. Etrafında herhangi bir not bulunmamaktadır.
(4) Ankara Milli Kütüphane Samsun Koleksiyonu: 55 Hk 6193/3. 53b-54a
varaklarındadır. Tahkikte  سharfi le remzedilmiştir. Müstensih ismi ve tarih
kayıtlı değildir. Varak kenarlarında herhangi bir not bulunmamaktadır. Metindeki
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temel hareket notlarının üzeri kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Risale
tamamlandıktan sonra risalenin hemen akabinde (54a-b) muʿāraḍa, münāḳaḍa,
naḳḍın tarifi yapılmış ve nasıl yapılacakları hakkında bilgi verilmiştir. Bu bilgiler
de “li-mevlānā’l-fāḍıl Aḥmed bin Kemālpāşā”ya nispet edilmiştir.
(5) Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi: 16b-17b varakları
arasındadır. Tahkikte  دolarak resmedilmiştir. Kemālpāşāzāde’nin eserlerinin
toplandığı bir mecmua içindedir. Müstensih ismi ve tensih tarihi kayıtlı değildir.
Risalenin sonunda kırmızı mürekkeple “hāzihī’r-risāletu fī ādābi’l-baḥs̠ li-ibni
Kemālpāşāzāde, raḥmetu’llāhi ʿaleyh” ibaresi kayıtlıdır. Metnin kenarında
herhangi bir not bulunmamaktadır.
Tahkikte ise şu remizler kullanılmıştır:
(1) +: Fazla olan ibareyi işaret eden okuma.
(2) -: Eksik olan ibareyi işaret eden okuma.
(3) -:< >ى ى ىÜzeri çizilerek metinden çıkarılmış ibareyi işaret eden
okuma.
Tercüme hakkında şu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: Birincisi,
özlü metinleri tercüme etmek her zaman daha zor olmaktadır. Çünkü hem ifade
olarak aktarımı zor olmakta, hem de aktarıldığında dahi metnin özlü olması
dolayısıyla kapalılığı bütünüyle giderilememektedir. Bu yüzden ek açıklamalara
ihtiyaç duyulmaktadır. Tercümedeki kapalılıkları giderecek açıklamaları,
değerlendirmede yapmaya çalıştığımız için tekrar dipnotlarda vermedik. Fakat
Arapça metinde yer yer bazı açıklamalar dipnotlarda verilmiştir. İkincisi, ādābu’lbaḥs̠ terimlerinin Türkçe karşılıkları tam anlamıyla henüz yerleşmemiştir. Bu
yüzden sistemin işleyişini ifade eden teknik terimler olduğu gibi bırakılmıştır.
Ümidimiz o dur ki, bu tercümeler vasıtasıyla ādābu’l-baḥs̠ ın teknik terimleri
zamanla Türkçe karşılıklarını bulur.
Sonuç
Bu çalışmada, Osmanlı bilim çevresinde ait bir metin ortaya çıkarılmış ve
dilimize kazandırılmıştır. Kemālpāşāzāde, Osmanlı bilim havzasının çok yönlü
ilmi kişiliğe sahip bir bilginidir. İslâm düşüncesinin en netameli tartışma geleneği
olan Tehāfüt tartışmalarına Tehāfüt Ḥāşiyesi ile katılmıştır. Haşiyesinde ādābu’lbaḥs̠ ı kullanmıştır. Bu risalesi, haşiyesinin anlaşılmasında anahtar bir rol
oynayacaktır. Kemālpāşāzāde risalesinde, genel ādāb literatürü açısından
bakıldığında Īcī geleneğini değil, es-Semerḳandī’nin geleneğini takip ettiği
söylenebilir. Her ne kadar kendisi, eserinin ādābu’l-baḥs̠ için başka bir esere
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ihtiyaç bırakmayacağını söylese de eserin müptediler için elverişli olduğunu
söylemek mümkün değildir; özlü ve üst düzey bir metindir.
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EK-1 Kemālpāşāzāde’nin Risāle fī ʿilmi ādābi’l-baḥs̠ ’inin Tahkiki

رﺳﺎﻟﺔ "ي ﻋﻠﻢ آداب اﻟﺒﺤﺚ

 ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ،ﻛﻤﺎل ﭘﺎﺷﺎ زادﻩ
( م1534 :)ﺗﻮ"ى

377

Necmettin Pehlivan, Muhammet Çelik, El-Matlabul-E'lā, El-Maksadu’l-Aksā:
̇ ̇ ̇ Ādābi’l-Bahs’ı
̇
Kemālpāşāzāde’nin Risāle Fī 'İlmi
̄̇

رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ آداب اﻟﺒﺤﺚ

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻤﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎظﺮﺗﮭﻢ ﻟﻠـﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ
] [١
7
واﻟﺠﺪل ، 6واﻟﺼﻠﻮة ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﮫ اﻷﺗﻢ اﻷﻛﻤﻞ وﺻﺤﺒﮫ اﻷﺧﯿﺎر واﻵل.

5

]اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ[
وﺑﻌﺪ ، 8ﻓﮭﺬه رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ آداب اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻓﯿﺔ 9ﻣﻐﻨﯿﺔ ﻋ ّﻤﺎ ﻋﺪاھﺎ 10ﻣﻦ
] [٢
ﺼﻠﯿﻦ ،وﻓﯿــﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﻠﻢ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﯾﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ.
ﺼﻠﯿﻦ واﻟﻤﺘﺤ ّ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤ ّ
11
ﻓﻠﯿﺘﺄ ّﻣﻞ! ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻧﻔﻊ ﻣﺤﺾ ﻗﻠﯿﻞ اﻟﺤﺠﻢ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ.
] [٣

وھﻮ 12ﻋﻠﻢ ﯾﻮﺻﻞ 13ﺑﮫ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﺣﺘﺮاز ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎظﺮة.

][4

وﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻨﺎظﺮة :14إذ ﯾﺒﺤﺚ ﻓﯿﮫ ﻋﻦ 15أﺣﻮاﻟﮭﺎ وﻛﯿﻔﯿﺘـﮭﺎ.

][5

وأردت  17ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﻄﻠﺐ 18اﻷﻋﻠﻰ واﻹھﺘﻤﺎم ﺑﺸﺄﻧﮫ اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻷﻗﺼﻰ.

16

 5ﺑﺎﻟـﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ :ﻓﻲ ] د ،أ ،س [؛ اﻟـﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ :ﻓﻲ ] ك [
 6ﺑﺎﻟﺠﺪل :ﻓﻲ ] آ [
 7اﻷﺧﺒﺎر :ﻓﻲ ] ك ،أ [
 8وأﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﻲ ] آ [
 9ﻛﺎﺋﻨﺔ :ﻓﻲ ] س [
 10اداھﺎ :ﻓﻲ ] أ [
11اﻟﺤﺠﺞ :ﻓﻲ ] أ [
 "] 12ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮ :ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﯿﺪ ﻋﺮﻓﺎن اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت وأﻗﺴﺎم اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺠﻮاب
واﻟﻤﻮﺟﮭﺎت ﻣﻨﮭﺎ وﻏﯿﺮ
اﻟﻤﻮﺟﮭﺎت 12وھﻮ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑـــ"ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮ") .ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺷﺮف
ّ
ّ
اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ،ﺷﺮح اﻟﻔﺼﻮل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻘﯿﯿﻢ :ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﮭﻠﻮان- ،ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺒﻊ ،-أﻧﻘﺮة 4 ،2019
ﻣﻮﺟﮭﺔ".
ﻣﻮﺟﮭﺔ وﻏﯿﺮ
([؛ ]" ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎظﺮة :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﻌﺮف ﺑﮭﺎ أﺣﻮال اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ
ّ
ّ
)ﺳﺎﭼﻘﻠﻲ زاده ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،ص[(86 .
13
ﺻﻞ :ﻓﻲ ] آ [
ﯾﺘﻮ ّ
 14وﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻨﺎظﺮة -:ﻓﻲ ] س [
 15ﻋﻦ -:ﻓﻲ ] آ [
 (1)"]16وﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮ :اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ واﻷﺑﺤﺎث ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ (2) .وﻣﺒﺎدﺋﮫ :اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ (3) .وﻣﺴﺎﺋﻠﮫ :ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﮫ) .اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ،ﺷﺮح اﻟﻔﺼﻮل[( 6 ،؛
]"ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎظﺮة :اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻜﻠﯿﺔ ،إذ ﯾﺒﺤﺚ ﻓﯿـﮭﺎ ﻋﻦ أﺣﻮاﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﻮﺟﮭﺔ أو ﻏﯿﺮ
ﻣﻮﺟﮭﺔ .ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﻮاﻟﮭﺎ ھﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرة") .ﺳﺎﭼﻘﻠﻲ زاده ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،ص[(86 .
 17وأوردت :ﻓﻲ ]ك ،آ ،س [
 18اﻟﻤﻄﻠﺐ -:ﻓﻲ ] س [

378

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr,
Yıl/Year: 9 • Cilt/Volume: 9 • Sayı/Issue: Özel Sayı • Güz/Autumn 2019

]ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻮرة اﻟﻨﺰاع[
ﻓﻨﻘﻮل :ﻻ ﺑ ّﺪ أن ﯾﻌﻠﻢ ﻓﯿﮫ 19أ ّوﻻ أن اﻟﻤﻌﻠﱢﻞ ﻣﺎدام ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷﻗﻮال واﻟﻤﺬاھﺐ

][6

وﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻻ ﯾﺘﻮ ّﺟﮫ  -ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻲء وﻻ ﯾﻄﻠﺐ ﻋﻨﮫ ﺷﻲء ﺳﻮى ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻨﻘﻞ
وﺗﺼﺮﯾـــﺢ’ :إن ﻓﻼﻧﺎ ﻗﺎل ﻛﺬا ﻓﻲ ﻛﺬا] ،ك/٦٦/أ[ إن طﻮﻟﺐ ﺑﮫ.’ 24
20

][7

22 21

23

ﻓﺈذا ﺷﺮع ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إ ّدﻋﺎه ،ﻓﺤﯿﻨﺌﺬ ﯾﺘﻮ ّﺟﮫ 25ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ

طﺮق 26اﻟﻤﻨﺎظﺮة.
][8

اﻋﻠﻢ أن ﻛﻼم

27

اﻟﻤﻨﺎظﺮ ْﯾﻦ إﻣﺎ أن ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ]د/١٦/ب[ أو ﻓﻲ

اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ.28
]اﻟﻤﻨﺎظﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت[
][9

ﻓﺈن وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ،ﻓﻠﻠﺴﺎﺋﻞ طﻠﺐ اﻟﺸﺮاﺋﻂ وإﯾﺮاد اﻟﻨﻘﺾ ﺑﻮﺟﻮد أﺣﺪھﻤﺎ

ﺑﺪون اﻵﺧﺮ وﻻ ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻨﻊ ،ﻷﻧﮫ طﻠﺐ اﻟﺪﻟﯿﻞ 29.واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ 30اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ إﻻّ أن ﯾﺪّﻋﻰ اﻟﺨﺼﻢ

 19ﻓﯿﮫ -:ﻓﻲ ] ك ،أ [
 " ] 20ﻓﺈذا ﺷﺮع اﻟﻤﻌﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ إدﻋﺎه ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ وﺗﻘﺮﯾﺮ
اﻷﻗﻮال واﻟﻤﺬاھﺐ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺻﻮرة اﻟﻨـﺰاع وﺧﻼف اﻟﻘﻮم ﻓﯿﮫ .وﻟﻠﺴﺎﺋﻞ أن ﯾﻄﻠﺐ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ
اﻷﻗﻮال واﻟﻤﺬاھﺐ ،إذ رﺑﻤﺎ ﯾﻘﻊ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻷن اﻟﻤﻌﻠﻞ إذا وﺿﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎزع ﻣﻘﺎم اﻟﻤﻨﺎزع
ﻓﻘﺪ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﺔ أو ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠﻲ أﻧﮭﺎ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﺎزع
وﯾﻠﺰم اﻟﺨﺒﻂ ﻛﻤﺎ إذا ﻗﯿﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎدث ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻤﯿﻦ ﻓﺠﻌﻞ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎ ﺛﻢ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء
اﻟﺒﺤﺚ 20أن اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻠﻲ أﻧﮫ ﻣﺬھﺐ اﻟﻤﻨﺎزع وﯾﺜﺒﺖ ﺣﺪوث اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ) ." .اﻟﺴﻤﺮﻗﺪﻧﻲ،
ﺷﺮح ﻗﺴﻄﺎس اﻷﻓﻜﺎر ،ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻘﯿﯿﻢ :ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﭘﮭﻠﻮان) ،ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺒﻊ( أﻧﻘﺮة  ،2019ص.
[(539
21ﯾﺘّﺠﮫ :ﻓﻲ ] ك ،أ ،د ،س [
"] 22اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ :أن ﯾﻮﺟﮭﮫ اﻟﻤﻨﺎظﺮ ﻛﻼﻣﮫ إﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﺼﻤﮫ" )ﺳﺎﭼﻘﻠﻲ زاده ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،ص[(86 .
23ﺷﻲء -:ﻓﻲ ] ك ،أ [
 24ﺑﮫ -:ﻓﻲ ] س [
25
ﯾﺘﺠﮫ :ﻓﻲ ] ك ،أ ،آ ،د [
ّ
26طﺮﯾﻖ :ﻓﻲ ] ك ،د [
 27ﻓﺼﻞ ،أن اﻟﻜﻼم :ﻓﻲ ] أ ،ك [؛ ﺛﻢ أن اﻟﻜﻼم :ﻓﻲ ] س [؛ إن اﻟﻜﻼم :ﻓﻲ ] د [؛ اﻋﻠﻢ أن اﻟﻜﻼم :ﻓﻲ
]آ[
" ] 28اﻋﻠﻢ أن اﻟﺒﺤﺚ إﻧﻤﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﺣﻜﻢ إﻣﺎ ﺑﻨﻔﻲ أو إﺛﺒﺎت ،وھﻮ ﯾﻨﻘﺴﻢ إﻟﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ،وإﻟﻲ
ﻣﻌﺮف اﻵﺧﺮ ﻓﮭﻮ اﻷول ،وإﻻ ﻓﮭﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ .وﻟﻜﻞ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ .ﻷن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﯿﺌﯿﻦ إن ﻛﺎن ﻷن أﺣﺪھﻤﺎ ﱢ
ﻣﻨﮭﻤﺎ طﺮق ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ واﻟﺒﯿﺎن" )اﻟﺴﻤﺮﻗﺪﻧﻲ ،ﺷﺮح ﻗﺴﻄﺎس اﻷﻓﻜﺎر ،ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ :ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﭘﮭﻠﻮان) ،ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺒﻊ( أﻧﻘﺮة  ،2019ص[(537 .
 ] 29ﻓﻠﻠﺴﺎﺋﻞ أن ﯾﻄﻠﺐ ﺻﺤﺔ ھﺬه اﻟﺸﺮاﺋﻂ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺧﺎﺻﺔ .وﯾﻮرد اﻟﻨﻘﺾ ﺑﻮﺟﺪان اﻟﻤﻌﺮف ﻣﻊ
ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻌﺮفّ أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ أو ﺑﯿﻦ ﻓﺴﺎد آﺧﺮ) ".اﻟﺴﻤﺮﻗﺪﻧﻲ ،ﺷﺮح ﻗﺴﻄﺎس اﻷﻓﻜﺎر ،ص[(538 .
30طﻠﺐ +:ﻓﻲ ] أ [
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ﺣﻜﻤﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﺄن ﯾﻘﻮل ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ﻟﻐﺔ أو ﻋﺮﻓﺎ أو اﺻﻄﻼﺣﺎ أو ﺿﻤﻨﺎ .ﻓﻠﻠﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﻨﺌﺬ أن ﯾﻤﻨﻊ،
وﻟﻠﻤﻌﻠﱢﻞ -أي اﻟﻤﺠﯿﺐ -أن ﯾﺠﯿﺐ.
][10

واﻟﺠﻮاب:

)أ( ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ]آ/٦١/أ[ اﻹﺳﻤﻲ أﻋﻨﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻔﮭﻮﻣﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﺳﮭﻞ .ﺣﺎﺻﻠﮫ
ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﺻﻄﻼح .وﯾﻘﻮل اﻟﻤﻌﻠﱢﻞ إن ﻣﺮادي ﺑﮭﺬا اﻟﻠﻔﻆ ’ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ’. 31
)(2

وﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ أﻋﻨﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺎھﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺻﻌﺐ،

إذ ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻓﯿﮫ اﻻﺻﻄﻼح ،ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺬاﺗﯿﺎت واﻟﻌﻮارض .واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﺄن
ﯾﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺲ 34واﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎم واﻟﻔﺼﻞ واﻟﺨﺎﺻﺔ .وھﺬا ﻣﺘﻌﺴﺮ ﺟﺪّا ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ،ﺑﻞ
ﻣﺘﻌﺬر 35.وﻟﺬا 36ﻻ ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﻷﻧﮭﺎ ھﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻧﻘﯿﺾ اﻟﻤﺪّﻋﻰ،
واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻣﻨﺘﻒ ھﻨﺎ. 37
33

32

]اﻟﻤﻨﺎظﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ[
]اﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ[ 38
][11

وإن وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ﻓﺈذا ﺷﺮع اﻟﻤﻌﻠﱢﻞ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ ،ﻓﺎﻟﺨﺼﻢ إن ﻣﻨﻊ

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻌﯿّﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﮫ أو ﻛﻠــﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ .ﻓﺬاك ﯾﺴﻤﻰ ’ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ‘ و’ﻧﻘﻀﺎ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺎ‘ .ﻓﻼ
ﯾﺤﺘﺎج ]س/٥٣/ب[ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ ’ﺷﺎھﺪ‘ .40وإن ذﻛﺮ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻤﺎ 41ﯾﺘﻘﻮى ﺑﮫ اﻟﻤﻨﻊ ﯾﺴﻤﻲ ’ﺳﻨﺪا‘.42
39

" ] 31واﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﺑﺤﺴﺐ اﻹﺳﻢ أﺳﮭﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ .ﻷن ﺣﺎﺻﻞ اﻟﺠﻮاب ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﺻﻄﻼح واﻻﻋﺘﺒﺎر .ﻓﯿﻘﺎل ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﻤﻔﮭﻮم ھﺬا اﻹﺳﻢ ﺳﻮى
ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ) ".اﻟﺴﻤﺮﻗﺪﻧﻲ ،ﺷﺮح ﻗﺴﻄﺎس اﻷﻓﻜﺎر ،ص[(539 .
 32ﯾﺪﺧﻞ :ﻓﻲ ] س [
 33ﻟﻠﺬاﺗﯿﺎت :ﻓﻲ ] ك [
 34ﺑﯿﻦ >اﻟﺠﺴﻢ< اﻟﺠﻨﺲ -:ﻓﻲ ] ك [
"] 35وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﻓﺠﻮاﺑﮫ ﺻﻌﺐ .واﻟﺠﻮاب اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻻ ﯾﻔﯿﺪ ﻓﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﯿﻞ
ﻓﻲ ﺣﺪ اﻟﻔﻠﻚ أﻧﮫ ﺣﯿﻮان ﻛﺮي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ .ﻓﻠﻮ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻲ ﺣﺪﯾﺘﮫ ،ﻓﻼ ﯾﺼﺢ أن ﯾﻘﺎل ﻻ ﯾﻌﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻔﻠﻚ ﺳﻮى ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ،إذ ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﻨﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬي ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﻷن اﻟﻤﺎھﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻟﯿﺴﺖ اﺻﻄﻼﺣﯿﺔ ﺣﺘﻲ ﯾﻔﯿﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻻرادة واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ﻓﯿﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬاﺗﯿﺎت واﻣﺘﯿﺎزھﺎ ﻋﻦ
اﻟﻌﺮﺿﯿﺎت .وذﻟﻚ ﺻﻌﺐ ﺟﺪا" )اﻟﺴﻤﺮﻗﺪﻧﻲ ،ﺷﺮح ﻗﺴﻄﺎس اﻷﻓﻜﺎر ،ص[(539-538 .
 36وﻟﺬا :ﻓﻲ ] أ ،س ،آ ،د [
 37ھﮭﻨﺎ :ﻓﻲ ] آ [
"] 38اﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ :ھﻲ ﻣﻨﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﺪﻟﯿﻞ") .اﻟﺴﻤﺮﻗﺪﻧﻲ ،ﻗﺴﻄﺎس اﻷﻓﻜﺎر ،ص[(507 .
 39ﻛﻼ ھﻤﺎ :ﻓﻲ ] د [؛ ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ :ﻓﻲ ] أ ،س [
"] 40ﻓﺎﻟﺸﺎھﺪ ﻣﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎد اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻛﺬا ﻗﯿﻞ .ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺎھﺪ ﻗﺪ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪ أﯾﻀﺎ) ".ﺳﺎﭼﻘﻠﻲ
زاده ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،ص[(88 .
 41ﻣﻤﺎ -:ﻓﻲ ] أ [
"] 42واﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻨﻊ ﻣﺒﻨﯿﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺎل ) (1ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ،ﻟﻢ ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن ﻛﺬا (2) ،أو
ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻟﺰوم ذﻟﻚ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﻠﺰم أن ﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺬا (3) ،أو ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻛﯿﻒ ھﺬا واﻟﺤﺎل ﻛﺬا") .اﻟﺴﻤﺮﻗﺪﻧﻲ ،ﺷﺮح
ﻗﺴﻄﺎس اﻷﻓﻜﺎر ،ص[(540 .
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ﻓﺈن ﻟﻢ 43ﯾﺬﻛﺮه ،ﻟﻢ ﯾﺠﺰ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ إﻻّ إذا إدّﻋﻰ ﻣﺴﺎواﺗﮫ اﻟﻤﻨﻊ .ﻷن اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻠﺰوم
46
ﻟﺜﺒﻮت ]أ/١٥٧/ب[ اﻟﻤﻨﻊ .ﻓﺈﻧﺘﻔﺎء اﻟﻤﻠﺰوم ﻻ 44ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻼزم ،45ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺴﺎواة
ﯾﻤﻜﻦ اﻧﺘﻔﺎؤه وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﯿﮫ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺴﺎوﯾﺎ ،ﻓﻠﺬا ﺷﺎع اﻟﻜﻼم ﻋﻠﯿﮫ. 47
] اﻟﻨﻘﺾ[48
][12

وإن ﻣﻨﻊ 49ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿّﻨﺔ ﺑﺄن ﯾﻘﻮل ’ﻟﯿﺲ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﮫ

ﺻﺤﯿﺤﺎ’ ﺑﻤﻌﻨﻰ ’أن ﻓﯿــﮭﺎ ﺧﻠﻼ ،’ 50ﻓﺬﻟﻚ ﯾﺴﻤﻰ ’ﻧﻘﻀﺎ إﺟﻤﺎﻟﯿﺎ‘ .وﻻ ﯾﺴﻤﻊ إﻻّ أن ﯾﺬﻛﺮ
اﻟﺸﺎھﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻞ.
]اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ[ 51
][13

وإن ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت أﺻﻼ ﻻ

52

ﺗﻔﺼﯿﻼ و ﻻ إﺟﻤﺎﻻ ،ﺑﻞ ﻗﺎم

53

ﺑﺪﻟﯿﻞ دال ﻋﻠﻰ ﻧﻘﯿﺾ ﻣﺪّﻋﺎه ]ك/٦٦/ب[ ﯾﺴﻤﻰ ’ﻣﻌﺎرﺿﺔ‘ .وﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﺼﯿﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠﱢﻼ
وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.
54

 43ﻟﻢ  -:ﻓﻲ ]د ،أ[
 44ﻻ -:ﻓﻲ ] آ [
 45اﻧﺘﻔﺎء>اﻟﻤﻠﺰوم< اﻟﻼزم -:ﻓﻲ ] ك [
 46اﻟﻤﺴﺎوات :ﻓﻲ ] آ [
 47ﻓﯿﮫ :ﻓﻲ ] ك [
"] 48اﻟﻨﻘﺾ ھﻮ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺼﻮر)اﻟﺴﻤﺮﻗﺪﻧﻲ ،ﺷﺮح ﻗﺴﻄﺎس اﻷﻓﻜﺎر،
ص[ ( 540.؛ ]" اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻋﺮﻓﮭﻢ ﺛﻠﺜﺔ (1) :ﻧﻘﺾ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ :وھﻮ إﺑﻄﺎل ﺑﻌﺪم اﻟﺠﻤﻊ واﻟﻤﻨﻊ(2) .
وﻧﻘﺾ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :وھﻮ ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ وھﻮ اﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ (3) .ﻧﻘﺾ اﻟﺪﻟﯿﻞ :وھﻮ إﺑﻄﺎل ﺑﺘﺨﻠﻒ
اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر أو ﺑﺈﺳﺘﻠﺰاﻣﮫ ﻓﺴﺎدا وھﻮ ﻗﯿﺪ ﯾﻘﯿﺪ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻟﻲ) ".ﺳﺎﭼﻘﻠﻲ زاده ،ﺗﻘﺮﯾﺮ
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،ص[(88 -87.؛ ]">أو ﻧﻘﺾ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻒ< أي ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺨﻠﻒ ،وھﻮ ﺷﺎھﺪ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ .أو ﺑﺘﺨﻠّﻒ
ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺪّﻋﻰ وھﻮ ﺷﺎھﺪ اﻟﺘﺨﻠّﻒ .وﻣﻌﻨﺎه :ﻋﺪم ﺣﻤﻞ ﻣﺤﻤﻮل اﻟﻤﺪّﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺤﺪ اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ
اﻟﻜﺒﺮى )اﻟﻤﺮﻋﺸﻲ وﻟﯿﺠﺎن ،إظﮭﺎر اﻟﺼﻮاب ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻀﺪوﯾﺔ ﻓﻲ اﻵدآب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﺮﺟﺘﮭﺎ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ:
ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﮭﻠﻮان -ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﺷﺎھﯿﻦ- ،ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺒﻊ ،-أﻧﻘﺮة [(14 ،2019؛
 49دﻓﻊ :ﻓﻲ ] ك [؛ وﻗﻊ :ﻓﻲ ] أ ،د [
50ﺧﻼ :ﻓﻲ ] د [
"] 51اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻗﯿﺎس ﯾﻨﺘﺞ ﻧﻘﯿﺾ ﻗﯿﺎس آﺧﺮ أو ﺿﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﯿﺠﺔ ،ﻛﻤﺎ إذا ﻗﻠﻨﺎ’ :ﻛﻞ ج ب .وﻛﻞ ب
أ .ﻓﻜﻞ ج أ’ .ﻓﯿﻘﻮل اﻟﻤﻌﺘ ِﺮض :ﺳﻠﻤﻨﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮت ﻣﻦ اﻟﺪﻟﯿﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺎ ﯾﺒﻄﻠﮫ وھﻮ أن ’ﻛﻞ ج ط .وﻻ
ﺷﻲء ﻣﻦ ط أ .ﻓﻼ ﺷﻲء ﻣﻦ ج أ’ .ﻓﮭﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ھﻮ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ) ".اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻲ ،اﻟﺠﻮھﺮ اﻟﻨﻀﯿﺪ
ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻌﻠﯿﻖ :ﻣﺤﺴﻦ ﺑﯿﺪارﻓﺮ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﺪار  ،1430ص[(299 .
 52ﻻ :ﻓﻲ ] س [
 53ﻗﺎﺋﻞ :ﻓﻲ ]ك ،أ ،د [
 54وح :ﻓﻲ ] ك ،آ ،أ [
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]اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر [
][14

واﻋﻠﻢ أن اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑـــ’اﻻﻓﮭﺎم‘ ﯾﺴﻤﻰ ’اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ‘55وھﻮ ’طﻠﺐ

]آ/٦١/ب[ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ’ .وإﻧﻤﺎ ﯾﺴﻤﻊ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ إﺟﻤﺎﻻ أو
58
57
ــﺠﺎج
ﻏﺮاﺑﺔ] .د/١٧/أ[ وﻟﺬا ﻗﯿﻞ :ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮫ اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم ﺣﺴﻦ ﻓﯿﮫ اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم .وإﻻّ ﻓﮭﻮ ﻟ ّ
وﺗﻌﻨّﺖ .59وﻟﻔﺎﺋﺪة 60اﻟﻤﻨﺎظﺮة ﻣﻔ ّﻮت ،إذ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ 61ﻟﻔﻆ ﯾﻔﺴﺮ ﺑﮫ 62ﻟﻔﻆ ،ﻓﯿﺘﺴﻠﺴﻞ.
56

][15

واﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم ﺑﯿﺎن ظﮭﻮره ﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮده 63إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻠﻐﺔ

أو ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص أو ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮﻣﺔ ﻣﻌﮫ.
][16

وإن ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ذﻟﻚ 64ﻛﻠﮫ ،ﻓﺎﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﺼﻠﺢ ﻟﻐﺔ وإﻻّ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﺲ

اﻟﻠﻐﺐ ، 65ﻓﯿﺨﺮج ﻋ ّﻤﺎ 66وﺿﻌﺖ 67ﻟﮫ اﻟﻤﻨﺎظﺮة ﻣﻦ إظﮭﺎر اﻟﺤﻖ.
"] 55وﯾﺠﺐ اﻹﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ظﺎھﺮة اﻟﺪﻻﻟﺔ أو ﯾﻜﻮن ظﺎھﺮة
اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﻠﻞ أراد ﺑﮫ ﺷﯿﺌﺎ آﺧﺮ .وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻞ أن ﯾﻨﻈﺮ أﻧﮫ ھﻞ ﯾﻠﺰم ﻣﻦ دﻟﯿﻠﮫ
ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ أو ﻟﻢ ﯾﻠﺰم .وإن ﻟﺰم ﻣﻦ دﻟﯿﻠﮫ ،ﻓﮭﻞ ﯾﻠﺰم ﻣﻨﮫ ﻣﺎ إدﻋﺎه أو ﻟﻢ ﯾﻠﺰم .إذ رﺑﻤﺎ
ﯾﻔﺴﺮ اﻟﺸﻲء ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ ﯾﺤﺼﻞ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﻠﺰم ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ دﻟﯿﻠﮫ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،ورﺑﻤﺎ ﯾﻠﺰم
ﻣﻦ دﻟﯿﻠﮫ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺤﺼﻞ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﻄﻠﻮب .ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ) ".اﻟﺴﻤﺮﻗﺪﻧﻲ ،ﺷﺮح ﻗﺴﻄﺎس اﻷﻓﻜﺎر،
ص[ ( 546 .
 56إﺟﻤﺎل :ﻓﻲ ] ك ،أ ،د [
"] 57وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﻔﮭﺎم ،ﻓﺈذا وﺟﺪ ﻟﻠﻔﻆ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،وﺟﺐ ﺣﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻣﺮ .أن اﻷﺻﻞ ھﻮ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ.
أﻣﺎ إذا وﺟﺪت ﻗﺮﯾﻨﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﯾﺼﺮف اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﺣﻘﯿﻘﺔ ،وﺟﺐ ﺣﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎز .أﻣﺎ
اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﻜﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻲ’ :وﺟﺎء رﺑﻚ‘ .إذ اﻟﻌﻘﻞ ﯾﺤﻜﻢ أن اﻟﻤﺮاد ھﮭﻨﺎ ﻟﯿﺲ
ﻣﺠﻲء اﻟﺮب ﻟﺘﻌﺎﻟﯿﮫ ﻋﻨﮫ أو ﻋﻠﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺼﻮص اﻟﻮاﻗﻌﺔ أن اﻟﻤﺮاد ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺠﺎزي ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ
ذﻛﺮ اﻟﺸﺠﻌﺎن وﯾﺬﻛﺮ اﻷﺳﺪ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﯾﺮﯾﺪ ﺑﮫ اﻟﺸﺠﺎع .وأﻣﺎ اﻟﻤﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﻜﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎق اﻟﻜﻼم أﻧﮫ
ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎز ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺎل "رأﯾﺖ أﺳﺪا ﯾﺮي" أو "رأﯾﺖ ﺑﺪرا ﯾﺘﻜﻠﻢ" .وإذا ﻋﻠﻢ أن اﻷﺻﻞ ھﻮ أوﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﯿﯿﻦ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﺎرﺿﮫ ﻣﻌﺎرض ،ﻓﯿﻜﻮن اﻟﺸﻲء أوﻟﻲ ﻻ ﯾﻨﺎﻓﻲ اﻧﺘﻔﺎﺋﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎرض وھﻢ ﻗﺪ ﯾﻐﺎﻟﻄﻮن
وﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺠﺎز واﻹﺷﺘﺮاك واﻹﺿﻤﺎر وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻣﺜﻼ ﻻ ﯾﺠﻮز
اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻷﻧﮫ وﺿﻊ ﻟﮫ ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻓﯿﮫ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻞ .وﻛﺬا ﺑﻄﺮﯾﻖ
اﻟﻤﺠﺎز  ،إذ اﻷﺻﻞ ﻋﺪم اﻟﻤﺠﺎز  .ﻓﻠﻠﺴﺎﺋﻞ أن ﯾﻘﻮل :اﻷﺻﻞ ﻻ ﯾﻮﺟﺐ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺠﺎز ﺑﻞ ﯾﻮﺟﺐ ﻋﺪﻣﮫ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﺷﻲء ﯾﺮﺟﺤﮫ ،ﻟﻜﻦ ھﮭﻨﺎ وﺟﺪ ذﻟﻚ ﺛﻢ ﺑﺬﻛﺮﻣﺎ ھﻮ ھﻮ ﻣﺮﺟﺢ ﻟﮫ ﻣﻦ ﺗﻠﻄﯿﻒ اﻟﻜﻼم واﺻﻨﺎف
اﻟﺒﺪﯾﻊ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ وﻟﺰوم أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ارادة اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ) ".اﻟﺴﻤﺮﻗﺪﻧﻲ ،ﺷﺮح ﻗﺴﻄﺎس اﻷﻓﻜﺎر،
ص[( 553-552 .
 58واﻻ>ول< -:ﻓﻲ ] ك [؛ واﻷول :ﻓﻲ ] أ ،د ،س [
 59وﻣﺘﻌﻨﺖ :ﻓﻲ ] آ [
 60وﻟﻐﺮض :ﻓﻲ ] آ [
 61ﻓﻲ ﻛﻞ :ﻓﻲ ] آ [
 62ﺑﮫ -:ﻓﻲ ] ك ،أ ،د [
 63ﻣﻘﺼﻮد :ﻓﻲ ] آ [
 64ذﻟﻚ -:ﻓﻲ ] ك ،أ ،د [
 65اﻟﻠﻘﺐ :ﻓﻲ ] أ ،س ،ك [
 66ﻏﻤﺎ :ﻓﻲ ] أ [
 67وﻗﻌﺖ :ﻓﻲ ] أ [
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وھﺬه 68اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم ﯾﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤ ّﺪ َﻋﻰ وﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﺪّﻣﺎت وﻋﻠﻰ

][17

ﺟﻤﯿﻊ اﻷدﻟّﺔ ،ﻓﻼ ﺳﺆال أﻋﻢ ﻣﻨﮫ.
ﺗــﻨــﺒــﯿـــﮫ

69

ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﱢﻞ أن ﻻ ﯾﺴﺘﻌﺠﻞ 70اﻟﺠﻮاب ،ﺑﻞ ﯾﻄﻠﺐ ﻋﻨﮫ ﺗﻮﺟﯿﮫ

][18

اﻟﻤﻨﻊ وﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ،إذ رﺑّﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻤ ّﻜﻦ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﺗﻮﺟﯿــﮭﮫ أو ﯾﻈﮭﺮ ﻓﺴﺎده أو ﯾﺬﻛﺮ ﺟﻮاﺑﮫ.
ﻓﺈذا أﺟﯿﺐ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺎﻧﻊ أن ﻻ ﯾﺴﺘﻌﺠﻞ 71وﯾﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﯿﮫ 72اﻟﺠﻮاب وﺗﻔﺼﯿﻠﮫ،

][19

إذ رﺑّﻤﺎ ﻻ ﯾﻘﺪر ﻋﻠﯿﮫ أو ﯾﻜﻮن ﻏﻠﻄﺎ.
73

][20

74

وﻣﻦ اﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎظﺮ ْﯾﻦ أن ﯾﺘﻜﻠّﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ھﻮ ﺣﺪّه ووظﯿﻔﺘﮫ،

ﻓﻼ ﯾﺘﻜﻠّﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﯿﻘﯿﻨﻲ ﺑﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻈﻨﻲ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.
75

76

 68وھﺬه :ﻓﻲ ] ك ،أ [
"]69اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ :ھﻮ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﮫ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﮭﯿﺔ ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎس واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺤﺪس وﻏﯿﺮ
ذﻟﻚ) ".ﺳﺎﭼﻘﻠﻲ زاده ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،ص[(88 .
70ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ :ﻓﻲ ] ك ،أ [
 71ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ :ﻓﻲ ] ك [
72أو ﯾﻈﮭﺮ ﻓﺴﺎده أو ﯾﺬﻛﺮ ﺟﻮاﺑﮫ .ﻓﺈذا أﺟﯿﺐ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺎﻧﻊ أن ﻻ ﯾﺴﺘﻌﺠﻞ وﯾﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺠﻮاب -:ﻓﻲ
]أ[
 73ﯾﻘﺪر :ﻓﻲ ]د ،ك ،س [
 " ] 74إذا ﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﻓﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻞ أن ﻻ ﯾﺴﺘﻌﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاب ﺑﻞ ﯾﻄﻠﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﻨﻊ
وﺗﺤﻘﯿﻘﮫ إذ رﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﻓﯿﻨﻘﻄﻊ أو ﯾﻈﮭﺮ ﻓﺴﺎده أو ﯾﺘﺬﻛﺮ ﺟﻮاﺑﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻟﺘﻔﺼﯿﻞ
إذ اﻟﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ (1) :ﻗﺴﻢ ﯾﻀﺮ اﻟﻤﻌﻠﻞ وذﻟﻚ ظﺎھﺮ  (2) .وﻗﺴﻢ ﻻ ﯾﻀﺮه إﻣﺎ ﺑﺄن ﯾﻜﻮن إﻧﺘﻔﺎء
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﺒﺘﺎ ﻟﺪﻋﻮاه ﻓﺮد اﻟﻤﻌﻠﻞ ﻓﻲ ﺛﺒﻮت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻧﺘﻔﺎﺋﮭﺎ وﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺪﻋﺎه
ﻷﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ ﯾﺘﻢ دﻟﯿﻠﮫ وﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ إﻧﺘﻔﺎﺋﮭﺎ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮب أو ﺑﺄن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ
ﯾﻠﺰم ﺟﻮاﺑﮫ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﻗﺒﻠﮫ ﻛﻤﺎ إذا ﻗﺎل اﻟﻤﻌﻠﻞ ﻣﺜﻼ ھﺬا ﻟﯿﺲ ﺑﻌﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻷﻧﮫ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﮫ واﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻻ ﯾﺠﻮز
أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﺔ ﻓﯿﻤﻨﻌﮫ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻢ ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن ﺷﺮطﺎ ﻓﺈن ﺟﻮاﺑﮫ وھﻮ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻣﺬﻛﻮرا وﻻ
ﻷن اﻟﺸﺮط أﯾﻀﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﺘﺄﺧﺮا .وﻛﺬا اﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ (1) :ﻗﺴﻢ ﯾﻔﯿﺪه وھﻮ ظﺎھﺮ  (2) .وﻗﺴﻢ ﻻ
ﯾﻔﯿﺪه إﻣﺎ ﺑﺄن ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﺒﻨﯿﺎ ﻟﻤﺎ ﻣﻨﻊ أو ﻛﺎن ﻣﺒﻨﯿﺎ ﻟﻜﻦ ﯾﻀﺮه ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻛﻤﺎ إذا إدﻋﻰ اﻟﻤﻌﻠﻞ أن ھﺬا
ﻣﺜﻼ ﻟﯿﺲ ﻟﺬﻟﻚ وﻣﻨﻊ واﺳﺘﺪل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻜﻮﻧﮫ ﻣﺘﺄﺧﺮا وھﻮ ﯾﺤﺘﺎج ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ إﻟﻰ أن ﯾﺒﯿﻦ أﻧﮫ ﺷﺮط ﻟﮫ.
ﻓﮭﺬا اﻻﺣﺘﺠﺎج ﯾﻀﺮه ﺛﻤﺔ.
ﻓﻠﻠﺴﺎﺋﻞ أن ﯾﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺠﻮاب وﺗﻔﺼﯿﻠﮫ ﻷﻧﮫ إﻣﺎ أن ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻓﺴﺎده أو ﻻ ﯾﺘﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ".
)اﻟﺴﻤﺮﻗﺪﻧﻲ ،ﺷﺮح ﻗﺴﻄﺎس اﻷﻓﻜﺎر ،ص[( 542 .
 75وﻟﻮظﺎﺋﻒ :ﻓﻲ ] س [
 76أﻣﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻓﻔﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻮم وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﯿﮭﺎ :ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮫ اﻟﺒﺤﺚ إﻣﺎ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ
ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ أو ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ أو ﺑﮭﻤﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ .أﻣﺎ اﻷول ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺘﺼﺮﯾﻒ واﻟﻌﺮوض وﻏﯿﺮذﻟﻚ .وأﻣﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﺄﻗﺴﺎم اﻟﻤﻌﻘﻮﻻت ﻛﺎﻹﻟﮭﻲ واﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﺮﯾﺎﺿﻲ واﻟﻄﺐ واﻷﺧﻼق وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻟﮫ
ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ .وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﻜﺎﺗﻔﺴﯿﺮ واﻟﺤﺪﯾﺚ وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻔﻘﮫ وﻣﺎ ﺷﺄﻧﮫ ذﻟﻚ .وﻓﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ھﺬه
اﻟﻌﻠﻮم اﺻﻄﻼﺣﺎت وﻣﺴﻠﻤﺎت ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ أن ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻓﯿﮫ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﯾﻘﯿﻨﯿﺔ أو ﻏﯿﺮ
ﯾﻘﯿﻨﯿﺔ .وذﻟﻚ ﻷن أدﻟﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻟﮭﺎ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮة واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﯾﺘﻌﺴﺮ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻮﻗﮭﺎ .وﯾﺤﺼﻞ اﻟﻐﺮض
ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﮭﺎ ،ﻛﺎﻟﻔﻘﮫ ﻣﺜﻼ :ﻓﺈن ﻗﺼﺎرى أدﻟﺘﮫ اﻟﻈﻦ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،وﯾﺤﺼﻞ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ ،وھﻮ
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] [21

)وإذا إﻧﺘﮭﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ إﻟﻰ أﻟﻔﺎظ ﺟﻠﯿﺔ ،ﻓﻠﯿﺲ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎودة وطﻠﺐ

واﻟﻤﻌﺮف(
ﺗﻮﺿﯿﺤﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﱢﻞ
ﱢ
][22

ھﺬا ﻣﺎ أردﻧﺎ

77

إﯾﺮاده ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.

]آ/62/آ|ك/67/أ|أ/158/أ|د/17/ب|س/54/أ[

اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ .ﻓﺤﯿﻨﺌﺬ ﻻ ﯾﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ إﻻّ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺘﯿﺴﺮ ﻓﯿﮫ .ﻓﻼ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﺜﻼ ﻓﯿﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﻔﻘﮫ
واﻟﺒﺮھﺎن ،ﺑﻞ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﻈﻦ واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷوﻟﻲ واﻷﺣﺴﻦ اﻟﻠﮭﻢ إﻻّ أن ﯾﻠﺰم اﻟﻤﻌﻠﻞ ذﻟﻚ وﯾﺘﻘﻠﺪه.
ﻓﺈﻧﮫ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﺮھﺎن .ودﻻﺋﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﻗﺪ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﻀﻌﻒ و اﻟﻘﻮة أدﻧﺎھﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺤﻮ
واﻟﺘﺼﺮﯾﻒ وﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﺛﻢ دﻻﺋﻞ اﻟﻔﻘﮫ ﺛﻢ دﻻﺋﻞ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ واﻟﺨﻼف ﺛﻢ دﻻﺋﻞ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺛﻢ
دﻻﺋﻞ اﻟﻤﻨﻄﻖ ﺛﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺛﻢ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ وھﻲ أﻋﻠﻲ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻗﻮة وﻣﺮﺗﺒﺔ) .اﻟﺴﻤﺮﻗﺪﻧﻲ ،ﺷﺮح ﻗﺴﻄﺎس اﻷﻓﻜﺎر،
ص[( 535-534.
 77أوردﻧﺎ :ﻓﻲ ] أ [
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EK-2 Kemālpāşāzāde’nin Risāle fī ʿilmi ādābi’l-baḥs̠ ’inin Tercümesi

Risāle fī ʿİlmi Ādābi’l-Baḥs̠

Kemālpāşāzāde, Şemsuddīn Aḥmed
(ö.940/1534)
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Risāle fī ʿilmi ādābi’l-baḥs̠
Bismillāhirraḥmānirrahīm
[1]

Ḥamd;

müʾminleri,

muhaliflerine

karşı

münāẓara

ve

cedellerinde bilinçli ve bilinçsiz yanlışlardan koruyan(Allah)a; salât da O’nun en
tam ve kâmil elçisine, onun en hayırlı arkadaşlarına ve ailesine olsun.
[Muḳaddime]
[2]

Sonra bu, öğreten ve öğrenen araştırmacılar arasında kullanıla

gelen eserlere ihtiyaç duymadan yeterli olacak ādābu’l-Baḥs̠ ilmi hakkında bir
risaledir. Bu risâle ile onun dışındakilerden öğrendiklerinin tamamını öğrenmek
mümkün olacaktır. Sen bunu bir düşün! Çünkü bu risâle, hacmi az manası çok
sırf faydadır.
[3]

Ādābu’l-baḥs̠ , kendisiyle münāẓarada hatadan nasıl kaçınılması

gerektiği bilgisine ulaşılan ilimdir.
[4]

Münāẓaranın konusu da kendisinde (yukarıdaki ulaşmanın)

yapısı ve keyfiyeti araştırılan şeydir.
[5]

Ben de bu risâlede en yüce talebi ve ona en üst düzeyde ihtimam

göstererek en kutlu maksadı murad ettim.
[6]

Deriz ki: İlk önce bilinmesi gereken şey şudur: Muʿallil, sözleri

ve görüşleri taḳrīr, mebāḥisi de taḥrīr ederken ona karşı delil isteği yöneltilmez.
Ondan eğer talep edilirse “falan şu konuda şöyle şöyle dedi.” şeklinde naklettiği
şeyin taṣḥīḥinden ve taṣrīḥinden başka bir şey talep edilmez.
[7]

Ancak muʿallil, iddiası hakkında delil getirmeye başladığında

ona münāẓara yolları kullanılarak karşı hamleler yapılabilir.
[8]

Bil ki, her iki münāẓaracının sözleri (1) ya ta‘rīfler, (2) ya da

mesāʾil hakkında ortaya çıkar.
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[Taʿrīfler Hakkında Münāẓara]
[9]

Eğer (münāẓara) ta‘rīfler hakkında ortaya çıkarsa sāʾil, (onların

sıhhat) şartlarını(n yerine getirilip getirilmediği konusunda bir) talepte
bulunabilir, (tarif eden ve tarif edilen) iki/li/sinden sadece birinin bulunmasıyla
bir bozukluğun ortaya çıktığı söylenebilir. Böyle bir durumda muʿallile menʿ de
yapılmaz; çünkü menʿ, delīl istemek demektir. Tasdik hakkındaki delīl, ḫaṣmın
‘onun mefhumu dilseldir veya örfidir veya ıstılâhîdir veya zımnidir.’ şeklinde
söyleyerek açık bir hükümle iddiada bulunmaktan başka bir şey değildir. Böyle
(açık bir durumda) o zaman sāʾil, muʿallilden delil talep edebilir. Muʿallil, yani
cevap veren (mūcib) de sāʾili cevaplayabil(me hakkına sahipt)ir.
[10]

Muʿallilin (sāʾilin) taʿrīfler(in sıhhatı hakkında talep ettiklerin)e

cevabı (iki taʿrīf türü ile olabilir:)
(a) İsmī, yani itibari mefhumların tarifi hakkında cevap kolaydır, çünkü
onun ortaya çıkışı ıstılaha racidir. Ve muʿallil (ismī taʿrīfte) “bu lafız ile şu
manayı kastediyorum.” diyebilir.
(b) Ḥaḳīḳī taʿrīf, yani hariçte mevcut olan mahiyetlerin tarifi hakkındaki
cevap, gerçekten de zordur, çünkü orada (sadece) ıstılâhî terimler kullanılarak
tarif yapılamaz, aksine onda özselleri/z̠ ātīleri ve ilinekselleri/arazileri bilmek
gerekir. Özseller/z̠ ātīler ve ilintiler/araziler arasındaki ayrım, cins ile araḍ-ı
ʿāmmı, ayırım ile ḫāṣṣayı ayırmayı bilmektir. Bu(nların ayrımın yapılması),
taʿrīflerde gerçekten de zor bir iştir; hatta tarif yapan bunları bulamadığından veya
aralarını ayıramadığından dolayı mazur bile görülebilir. Aynı şekilde sāʾil, böyle
(ḥaḳīḳī) bir tarife yönelik muʿāraḍa da yapamaz, çünkü muʿāraḍa, iddia edilenin
çelişiğine delâlet eden bir delil ortaya koymak demektir. Dolayısıyla hakiki
taʿrīfin olduğu yerde delil ortadan kalkar.
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[Mesāʾil Hakkında Münāẓara]
[Münāḳaḍa]
[11]

Eğer (münāẓaracılar arasındaki söz) problemlere ilişkin olur ve

muʿallil de (iddiası hakkında) delil getirmeye başlarsa, ḫaṣmı (olan sāʾil), onun
öncüllerinden belirli birisi veya hepsi hakkında delil talep edebilir (menʿ). İşte
(sāʾilin bu hamlesi) münāḳaḍa ve tafṣīlī/ayrıntılı naḳḍ olarak isimlendirilir.
Münāḳaḍa ve tafṣīlī/ayrıntılı naḳḍda bir şahide de ihtiyaç duyulmaz. Eğer
kendisiyle delil talebinin güçlendirildiği bir şey zikredilirse bu da sened olarak
isimlendirilir. Eğer sened zikredilmez ise ona itiraz, ancak onun delil talebine
(menʿine) eşit bir şeyin iddiasıyla geçerli olur. Çünkü sened, delil
talebinin(menʿin)

sübutunu

gerektireninin(melzūmun)

gerektiren

yokluğu,

bir

gerekenin(lāzım)

şeydir.
ortadan

Dolayısıyla
kalkmasını

gerektirmez, ancak (senedin menʿe) eşit olması takdirine göre onun ortadan
kalkması mümkün olur ve ona dayandırılan şeylerin çoğu, eşit olarak
zikredilenlerdir. Bundan dolayı söz onun hakkında yaygınlaşmıştır.
[Naḳḍ]
[12]

Eğer (sāʾilin delil talebi) “bu delilin öncüllerinin tamamı geçerli

değildir, bir anlamda onlarda bozuk bir taraf vardır.” şeklinde (muʿallilin
delilinin) belirli bir öncülü hakkında olmazsa işte bu da icmālī naḳḍ olarak
isimlendirilir. Fakat bu türden hamle, ancak bozuk, hakkında bir şahit
zikredildiğinde geçerli olur.
[Muʿāraḍa]
[13]

Eğer (sāʾil muʿallilin) öncüllerinden herhangi biri hakkında ne

tafṣīlī ve ne de icmālī olarak delil talebinde bulunmaz da, muʿallilin iddia ettiği
şeyin çelişiğine delâlet eden bir delil ortaya koyarsa bu da muʿāraḍa olarak
isimlendirilir. Böyle bir durumda sāʾil, muʿallil; muʿallil de sāʾil olur.
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[İfhām İle İlgili Soru]
[14]

Bil ki, ifhām(=anlama/kavrama)

ile ilgili soru açıklama

talebi(=istifsār) olarak isimlendirilir ve çoğunlukla da lafzın manasının açıklanma
talebidir. Bu da ancak lafızda icmâl veya kapalılık olduğunda kullanılabilir. Bu
yüzden şöyle denilmiştir: Hakkında istifhāmın mümkün olduğu şey, hakkında
istifhāmın güzel olduğu şeydir; aksi durumda boş bir inatlaşma ve dik kafalılık
olur. Münāẓaranın faydası, bu gibi şeyleri ortadan kaldırmaktır, çünkü her lafızda
onu bir başka lafızla açıklama durumu ortaya çıkar; bu ise teselsül olur.
[15]

İstifhām(=soru) hakkındaki cevap, ya dil bilginlerinden nakil ile

ya genel ve özel örf ile ya da onunla bağlantılı karinelerle maksadın ortaya
konulmasının açıklanmasıdır.
[16]

Eğer bunların hepsinden aciz kalırsa, dil bakımından yapılan bir

açıklama geçerli olur, aksi durumda (münâzara) boş bir yorgunluktan başka bir
şey olmaz. Böyle bir durumda onun için vazedilen şeyde münāẓara, “hakkı ortaya
çıkarma” amacının dışına çıkar.
[17]

Bu istifhām; iddia edilenin taḳrīri, öncüllerin ve delillerin

tamamı hakkında kullanılabilir. Bundan dolayı ondan daha genel soru yoktur.
Tenbīh
[18]

Muʿallile düşen, cevab vermede acele etmemesi, dahası sāʾilden

menʿinin(delil talebinin) neye yönelik olduğunu ve taḥḳīḳini istemesidir. Çünkü
bazen menʿ eden(=sāʾil), menʿinin neye yönelik olduğunu sarahaten açıklamaya
güç yetiremeyebilir veya onun (menʿinin /delil talebinin) bozuk olduğu ortaya
çıkar veya muʿallilin cevabını kendisi söyler.
[19]

(Muʿallil de) cevap verdiği zaman bu durumda menʿ

edenin(=sāʾil) acele etmemesi, onun cevabının neye yönelik olduğunu ve
ayrıntısını talep etmesi gerekir. Çükü (muʿallil) bazen buna güç yetiremeyebilir
veya (verdiği cevap külliyen) yanlış olur.
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[20]

Her iki münāẓaracıya düşen, herhangi bir ilimde o ilmin sınırları

ve o ilimde yapılabilecekler ile konuşmak; kesin(yaḳīnī) olan şeyler hakkında
ẓannī şeyleri kullanarak, ẓannī olan şeyler hakkında da kesin (yaḳīn) şeyleri
kullanarak konuşmamaktır.
[21]

(Açıklama, anlaşılır sözlerle bittiği zaman sāʾilin muʿallil ve

muʿarrife gereksiz bir garez ile yönelmemesi ve ondan açıklama talep etmemesi
gerekir.)
[22]

Bunlar, bu risalede orta koyduklarımızdır.
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