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المقّدمة

الحمد هلل رب الع�لمين وال�سالة وال�سالم على �سّيد الأنبي�ء والمر�سلين محمد بن 

عبد اهلل وعلى اآله الطيبين و�سحبه الأخي�ر المنتجبين وبعد.

يعتبـــر علم المنطق من العلوم المهمـــة وال�سرورية للكثير من العلوم الأخرى، وهو 

مفيـــد لالإن�س�ن فيمـــ� يواجهه في حي�ته الع�مة، ولهذا اعتبـــر علم المنطق من العلوم 

الآليـــة التـــي ل غنى عن درا�سته� لدار�ـــس العلوم الإ�سالمية، ول �سّيمـــ� م� يتعّلق منه� 

ب�لعلـــوم العقلية والكالميـــة ونحوه�، ونظرًا لوجـــود م�س�ميـــن وم�سطلح�ت وعب�ئر 

قـــد تكـــون جديدة اأو معّقـــدة على الط�لب، يبـــرز دور الأ�ست�ذ في تقديـــم هذه الم�دة 

وتو�سيحهـــ� بطريقـــة تعليمية - تعّلمية تلّبـــي ح�ج�ت الطالب، خ��ســـة بعد اأن يظهر 

لهـــم اأهمّيته� في حي�تهم العلمية والعملية، ومدى ال�ستف�دة منه� في كثير من العلوم 

وق�س�ي� الحي�ة. 

من هنـــ� و�سع مركز نون للت�أليف والترجمة هذه الم�دة المنطقية بطريقة ب�سيطة 

و�سهلـــة قدر الإمـــك�ن، معتمدًا على كت�ب )المنطق( للمرحـــوم العالمة ال�سيخ محمد 

ر�س� المظفر في تبويبه واأبح�ثه،  بل وفي بع�س عب�راته اأي�سً�، اإ�س�فة اإلى الآتي:

تق�سيم الم�دة اإلى درو�س م�ستقلة ومترابطة.  -

و�سع اأهداف خ��سة بكل در�س.  -
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كت�بـــة تمهيد لكل در�س يبّيـــن مك�نة الدر�س من �س�ئر الدرو�ـــس وعالقته ب�ل�س�بق   -

والالحق.

اإعداد خال�سة لكل در�س حتى ي�سهل على الط�لب المراجعة والحفظ.  -

و�سعن� بع�س الر�سوم البي�نية لبع�س الدرو�س حيث اقت�ست الح�جة.  -

و�سعن� تم�رين خ��سة بكل در�س ت�س�هم في فهم الم�دة وتحقيق اأهدافه�.  -

ت�سهيـــل العب�رة، والبتع�د قدر الإمك�ن عن العبـــ�رات المعّقدة والمغلقة، طبعً� مع   -

المح�فظـــة على ال�سطالح�ت الخ��سة بعلم المنطـــق، اإذ ل يمكن ت�سهيل وتغيير 

هذه ال�سطالح�ت اأي�سً�، فعلى الط�لب اأن يجّد وي�سعى لتح�سيل هذا العلم ويرى 

م� �سوف يفيده في م�سيرته العلمية والعملية.

اأهـــم الأبحـــاث المنطقيـــة فـــي الكتـــاب: وقد اأحببن� فـــي هذه المقدمـــة اأن ن�سير 

اإلـــى اأهـــم الأبح�ث المنطقية من خـــالل الإ�س�رة اإلى مو�سوع المنطـــق وم�س�ئله التي 

�سنتن�ولهـــ� فـــي هذا الكت�ب والكتب الالحقة له حتى يكـــون الط�لب على بّينة ب�أبح�ث 

المنطق الرئي�سة.

تح�صيل المجهوالت الت�صورّية والت�صديقّية:

ل  علـــم المنطق يبحث عن كيفّيـــة ت�أليف المعلوم�ت المخزونة عند الإن�س�ن  ليتو�سّ

به� اإلى الربح بتح�سيل المجهولت واإ�س�فته� اإلى م� عنده من معلوم�ت.

ل به اإلى  1 ـ المعـــّرف: يبحث تـــ�رة عن المعلوم الت�سورّي وي�سّمى ]المعـــّرف[ للتو�سّ

العلم ب�لمجهول الت�سورّي.

 وبعبـــارة اأخـــرى: يبحث المجهول الت�سوري بين المعلومـــ�ت المخزنة عند الإن�س�ن 

ليحوله اإلى معلوم ت�سوري.

ل به  2 ـ الحّجـــة: يبحث ت�رة اأخرى عن المعلوم الت�سديقّي، وي�سّمى ]الحّجة[ ليتو�سّ
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اإلى العلم ب�لمجهول الت�سديقّي.

 وبعبـــارة ثانيـــة: يبحـــث عن المجهـــول الت�سديقي بيـــن المعلومـــ�ت المخزونة عند 

الإن�س�ن ليحوله اإلى معلوم ت�سديقي والبحث عن الحّجة بنحوين:

اأ- من ن�حية هيئة ت�أليفه�.

ب- من ن�حية م�ّدة ق�س�ي�ه�، وهو بحث ال�سن�ع�ت الخم�س.

ولكلٍّ من البحث عن المعّرف والحّجة مقّدم�ت:

مباحث الألفاظ.

الكّلي: وه�ت�ن مقدمت�ن لكل من المعرف والحّجة.

البحث عن الق�سايا: مقّدمة للحّجة فقط.

فاأبحاث المنطق ن�سعها في �سّتة اأبحاث:

الأول: مب�حث الألف�ظ: مقّدمة م�ستركة.

الثاني: مب�حث الكّلي: مقّدمة م�ستركة. 

الثالث: المعّرف، وتلحق به الق�سمة.

الرابع: الق�س�ي� واأحك�مه�: مقّدمة للحّجة. وي�أتي الحديث عنه� في الجزء الث�ني.

الخام�س: هيئة ت�أليف الحّجة. وي�أتي الحديث عنه� في الجزء الث�ني.

ال�ســـاد�س: مـــ�ّدة ت�أليف الحّجـــة، اأي ال�سن�عـــ�ت الخم�س. وي�أتـــي الحديث عنه� في 

الجزء الث�لث.

وفـــي الختـــ�م ن�ســـ�أل اهلل �سبح�نه وتع�لى اأن يكـــون هذا الكت�ب قـــد و�سع لبنة في 

بنـــ�ء المعرفة الإ�سالمية، و�سّد ح�جـــة علمية لطالب المعرفة والحقيقة، وين�ل ر�سى 

الطـــالب في الأخـــذ بيدهم في هذا العلـــم الجديد، ونن�ل بذلك ر�ســـى اهلل �سبح�نه 

وتع�لى اإذ كل م� نقّدمه ل نرجو منه اإل ر�س�ه.





أهداف الدرس

الدرس األّول

ق
ط
من
 سر
إ
 ىر
لا

نم
سر

الدرس األّول

اأن يجد الط�لب الرغبة في درا�سة المنطق. 1-

اأن يدرك الح�جة اإلى علم المنطق. 2-

اأن ي�ستذكر تعريف علم المنطق ومو�سوعه.  3-

الحاجة إلى المنطق
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تمهيد
ل بد في كل علم قبل البدء به في الإ�س�رة اإلى اأهميته والح�جة اإلى درا�سته، وكيف 

ن�ستفيد منه في الحي�ة، بل ومدى ال�ستف�دة منه، ثم تعريف العلم ب�سكل �سحيح وجيد 

حتـــى ل يختلط ب�س�ئـــر العلوم، وبعد ذلك تحديد مو�سوعه واأهـــم الم�س�ئل التي تدور 

حوله، وهذا م� �سنتن�وله في هذا الدر�س.

الحاجة إلى المنطق
خلق اهلل الإن�س�ن مفطورًا على النطق، وجعل الل�س�ن اآلة ينطق به�، ولكن مع ذلك 

عندمـــ� يتكّلم يقع في الخط�أ فـيحتـــ�ج اإلى م� يقّوم وينّظم نطقه وي�سلحه وي�سححه، 

ليكـــون كالمـــه على طبق اللغـــة اّلتي يتعّلمهـــ�، من ن�حيـــة هيئ�ت الألفـــ�ظ ومواّده�، 

فيحت�ج:

اأّوًل: اإلى المدّرب اّلذي يعّوده على مم�ر�سته�.

وثانياً: اإلى ق�نون يرجع اإليه يع�سم ل�س�نه عن الخط�أ. وذلك هو النحو وال�سرف. 

وكذلك خلق اهلل الإن�س�ن مفطورًا على التفكير بم� منحه من قّوة ع�قلٍة مفّكرة، ل 

ك�لبه�ئم. ولكن ـ مع ذلك ـ نجده كثيَر الخط�أ في اأفك�ره:

مثاًل: قد يجّرب الإن�س�ن الخ�سب يطفو على الم�ء في عّدة حوادث متكّررة، فيعتقد 

 اأّن كّل خ�سب يطفو على الم�ء، ولكّنه 
ً
اأّن ذلك خ��سّية في الخ�سب والم�ء، فيحكم خط�أ
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لـــو جرب بع�س اأنواع الخ�سب الثقيل الـــوزن لوجد اأّنه ل يطفو في الم�ء العذب، بل قد 

ير�سب اإلى القعر اأو اإلى و�سط الم�ء، ف�إّنه ل �سّك حينئٍذ يزول اعتق�ده الأّول.

ولـــو غّير التجربة في عّدة اأج�س�م غير الخ�سب ودّقق في مالحظته ووزن الأج�س�م 

وال�سوائـــل بدّقـــة وق��س وزن بع�سه� ببع�ـــس، لح�سل له حكم اآخر بـــ�أّن العّلة في طفو 

الخ�سب على الم�ء هي اأّن الخ�سب اأخّف وزنً� من الم�ء، وتح�سل له ق�عدة ع�ّمة هي: 

اأّن الج�ســـم الج�مد يطفو علـــى ال�س�ئل اإذا ك�ن اأخّف وزنً� منه، وير�سب اإلى القعر اإذا 

ك�ن اأثقـــل وزنـــً�، واإلى و�سطه اإذا �س�واه فـــي الوزن، ف�لحديد مثـــاًل ير�سب في الم�ء، 

.(1(
ويطفو في الزئبق لأّنه اأخّف وزنً� منه

وم� ظّنه بع�س الفال�سفة المتقّدمين من جواز انقالب العن��سر بع�سه� اإلى بع�س، 

ب�عتبـــ�ر اأن العن��ســـر اأربعة، وهـــي: الم�ء والهواء والنـــ�ر والتراب، فق�لـــوا ب�نقالب 

الهـــواء مـــ�ء والمـــ�ء هـــواء. وا�ستدلوا علـــى الأّول بم� ي�س�هـــد من تجمـــع ذّرات الم�ء 

علـــى �سطح الإنـــ�ء الخ�رجّي عند ا�ستداد برودته، فظّنـــوا اأّن الهواء انقلب م�ء. وعلى 

الث�نـــي بم� ي�س�هد من تبخـــر الم�ء عند ورود الحرارة ال�سديدة عليه، فظّنوا اأن الم�ء 

)2). وب��ستدللهم هذا قد و�سعوا م� لي�س بعّلة عّلة، اإذ ح�سبوا اأن العّلة في 
انقلـــب هـــواء

النقـــالب هو تجمع ذّرات الم�ء على الإن�ء وتبّخر الم�ء. بينم� اأّن م� ح�سبوه عّلة لي�س 

بعّلـــة، ف�إّن الم�ء اإّنم� يتجمع مـــن ذّرات البخ�ر الموجودة في الهواء والبخ�ر هو ذّرات 

الم�ء، ف�لم�ء - ل الهواء - تحّول اإلى م�ء، اأي: اأّن الم�ء تجمع.

وكذلـــك حينم� يتبّخـــر الم�ء ب�لحـــرارة يتحّول اإلـــى ذّرات �سغيرة مـــن الم�ء هي 

.
(3(

البخ�ر، ف�لم�ء قد تحّول اإلى الم�ء، ل اإلى الهواء؛ اأي: اإّن الم�ء تفّرق

)1)  هذه الفقرة م�أخوذة من بحث التجريبّي�ت في الجزء الث�لث من كت�ب المنطق لل�سيخ محّمد ر�س� المظّفر ره، �س 333.

)2)   ومـــ� ظّنـــه بطليمو�س من حركة ال�سم�س حول الأر�س، م�ستدًل ب�أّن ال�سم�ـــس تطلع وتغرب، وكّل م� يطلع ويغرب فهو 

متحّرٌك. مع اأّن الطلوع والغروب اأعّم من حركة الط�لع والغ�رب ومن حركة نف�س الرائي. 

)3)   هـــذه الفقـــرة م�أخوذة من بحـــث المغ�لطـــ�ت المعنوّية في الجزء الث�لث مـــن كت�ب المنطق لل�سيـــخ محّمد ر�س� 

المظّفر ره، �س 500. 
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فيح�ســـب م� لي�ـــس بعّلة عّلة، وم� لي�ـــس بنتيجٍة لأفـــك�ره نتيجًة، ومـــ� لي�س ببره�ٍن 

بره�نـــً�، وقد يعتقد ب�أمـــٍر ف��سٍد اأو �سحيٍح مـــن مقّدم�ٍت ف��سدٍة... وهكـــذا. فهو اإذًا 

بح�جـــٍة اإلى م� ي�سّحـــح اأفك�ره وير�سده اإلى طريق ال�ستنتـــ�ج ال�سحيح، ويدّربه على 

تنظيم اأفك�ره وتعديله�. 

وقـــد ذكروا، اأّن »علم المنطق« هو الأداة اّلتـــي ي�ستعين به� الإن�س�ن على الع�سمة 

من الخط�أ، وتر�سده اإلى ت�سحيح اأفك�ره. فكم� اأّن النحو وال�سرف ل يعّلم�ن الإن�س�ن 

النطـــق، واإّنم� يعّلم�نه ت�سحيح النطق، فكذلك علم المنطق ل يعّلم الإن�س�ن التفكير، 

بل ير�سده اإلى ت�سحيح التفكير.

اإذًا، فح�جتن� اإلى المنطق هي ت�سحيح اأفك�رن�، وم� اأعظمه� من ح�جة!

ولو قلتم: اإّن الن��س يدر�سون المنطق ويخطئون في تفكيرهم، فال نفع فيه.

قلن� لكم: اإّن الن��ـــس يدر�سون علَمي النحو وال�سرف فيخطئون في نطقهم، ولي�س 

ذلك اإل لأّن الدار�س للعلم ل يح�سل على ملكة العلم، اأو ل يراعي قواعده عند الح�جة، 

اأو يخطئ في تطبيقه�، في�سّذ عن ال�سواب.

وقـــد ندر�س اللغة الأجنبية، ونم�ســـي وقتً� طوياًل في درا�ستهـــ�، لكن عندم� نتكلم 

اللغـــة نخطـــئ في التحـــدث، وم� ذلك اإل لأّننـــ� ل نراعي القواعد التـــي در�سن�ه�، ول 

نطبقه� ب�سكل �سحيح، ولم نح�سل على ملكة اللغة الأجنبية.

لذلـــك ل بّد من المعرفـــة بقواعد العلـــم اأّوًل، ثّم العمل علـــى مراع�ته� وتطبيقه� 

ب�سكل �سحيٍح وك�مٍل ث�نيً�، حّتى ي�سل اإلى النتيجة المرجّوة من هذا العلم.

تعريف علم المنطق
ومّم� تقّدم يمكن تعريف علم المنطق ب�أّنه »اآلة قانونّية)1) تع�سم مراعاتها الذهن 

عن الخطاأ في الفكر«.

)1)   واإّنمـــ� ك�ن المنطـــق ق�نونـــً� لأّن م�س�ئله ق�س�ي� كلّيـــة منطبقًة على جزئّي�ت. راجع �ســـرح المط�لع: �س 14، و�سرح 

الخبي�سّي على التهذيب: �س 8. 
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وانظـــر اإلى كلمة ق�نونّية، ف�إّن المنطق يعطينـــ� القواعد الع�مة وكلية ول عالقة له 

ب�لجزئيـــ�ت لذلـــك ف�إن ق�سية كل حديد يتمّدد ب�لحرارة قـــد ي�ستفيد منه� المنطقي، 

ولكـــن فـــالن بن فالن مـــ�ت اأو ذهب ل يهـــم المنطقـــي، ول ي�ستفيد منهـــ� ب�سكل من 

الأ�سك�ل.

ف�نظـــر اإلى كلمة »مراعاتها«، واعرف ال�سّر فيه� كمـــ� قّدمن�ه، فلي�س كّل من تعّلم 

المنطـــق ع�ســـم عن الخط�أ فـــي الفكر، كم� اأّنه لي�ـــس كّل من تعّلـــم النحو ع�سم عن 

الخطـــ�أ فـــي الل�س�ن، بل ل بّد من مراع�ة القواعـــد ومالحظته� عند الح�جة، ليع�سم 

ذهَنه اأو ل�س�َنه.

والع�سمة هن� تعني ملكة العلم التي يح�سل عليه� الدار�س للعلم، والتي من خالله� 

يطّبق القواعد المنطقية ب�سكل �سحيح، ويراعيه� جيدًا فال يقع ب�لخط�أ.

 المنطق آلة

وانظر اإلى كلمة »اآلة« في التعريف، وت�أّمل معن�ه�، فتعرف اأّن المنطق اإّنم� هو من 

 اّلتي ت�ستخدم لح�سول غ�ية، هي غير معرفة نف�س م�س�ئل العلم، 
(1(

ق�سم العلوم الآلّية

ك�لعلـــوم النف�سّية اّلتي تدر�س لمعرفة نف�س م�س�ئله� ل لأجل غ�ية منه�؛ كعلم الفل�سفة 

ل به� الفكر  وعلم العقيدة، ف�لمنطق يتكّفل ببي�ن الطرق الع�ّمة ال�سحيحة اّلتي يتو�سّ

اإلى الحق�ئق المجهولة ...

وببيان اأو�سح: علم المنطق يعّلمك القواعد الع�ّمة للتفكير ال�سحيح؛ حّتى ينتقل 

.
(2(

ذهُنك اإلى الأفك�ر ال�سحيحة في جميع العلوم

 تنتقل من ال�سور والمعلوم�ت اّلتي تعلمه� 
(3(

فيعّلمـــك على اأّية هيئة وترتيـــب فكرّي

)1)   وفـــي اللغـــة العربية ا�سم الآلة يبداأ بـحرف الميم، مثاًل: المنجل، المعول، المنخل، المبرد، المدفع، المغ�سل، و... 

وكذلك المنطق فهو اآلة النطق.  

)2)   اأي العلوم ال�ستدللّية، ك�لفل�سفة والفقه الجته�دّي. 

)3)   فيـــه تلويح اإلى اأّن المنطـــق اإّنم� يتعّر�س ل�سورة ال�ستدلل ويبّين قواعده� واأحك�مه� هذا، ولكن الحّق اأّن المنطق 

متكّفل لم�ّدة ال�ستدلل اأي�سً�، ويبّين اأّنه من اأّي م�ّدٍة وعلى اأّي هيئٍة يكون التفكير ال�سحيح. 



21

ق
ط
من
 سر
إ
 ىر
لا

نم
سر

والح��ســـرة فـــي ذهنك اإلـــى الأمـــور المجهولة والغ�ئبة عنـــك ولذا �سّمـــوا هذا العلم 

»الميـــزان« و »المعيـــار«ـ  مـــن الـــوزن والعيـــ�رـ  و�سّموه ب�أّنه »خـــادم العلـــوم« ... فال بّد 

لط�لـــب هذا العلم مـــن ا�ستعم�ل التمرينـــ�ت لهـــذه الأداة واإجراء عملّيتهـــ� في اأثن�ء 

الدرا�سة، �س�أن العلوم الري��سّية والطبيعّية.

موضوع علم المنطق
يعـــرف مو�ســـوع المنطق ب�أّنه المعـــّرف والحّجة؛ اأي المعلـــوم الت�سورّي والمعلوم 

الت�سديقـــّي، وبتعبير اآخر يبحث المنطق عن المجهول الت�سّورّي حّتى ي�سبح معلومً� 

ت�سّورّيـــً�، وعن المجهول الت�سديقـــّي حّتى ي�سبح معلومً� ت�سديقّيـــً�، واأّي بحث اآخر 

ُيذكر في المنطق فهو اإّم� مقّدمة لهذين البحثين، واإّم� ت�بع وملحق بهم�.

مثـــال المجهول الت�ســـوري: الن�ر ب�لن�سبة للولد ال�سغيـــر الذي بداأ ي�ستك�سف م� 

حولـــه مـــن الأ�سي�ء، ف�إّن دور الأهل اأن يعرفوا له اأن النـــ�ر هي التي تحرق، واأّنه اإن مّد 

يده اإليه� ف�ستحرق، وهي التي اإن اقترب منه� �سعر ب�لدفء، وهي له تنير ب�سكل كذا، 

حتـــى اإن اقترب من ن�ر اأخـــرى ل يحرق يده، وهكذا... فيقوم الأهل ب�لتعريف الع�دي 

ال�سحيح ليميز ابنهم الن�ر عن غيره�، في�سبح م� ك�ن مجهوًل له معلومً� ت�سوريً�.

مثال المجهول الت�سديقي: م� لو ك�ن ل يعلم الإن�س�ن اأنه �سيح��سب يوم القي�مة 

لكنـــه يعلـــم اأن الحي�ة هي �سيء ثمين وقّيم ل ينبغـــي اأن يذهب دون ح�س�ب، فتقول له 

مثاًل:

كّل اإن�س�ن حّي.  -

وكّل حّي يح��سب على حي�ته.  -

النتيجة: كّل اإن�س�ن يح��سب على حي�ته.

اإذا اأ�سبح عنده ق�سية جديدة �سّدق به� بعد اأن ك�نت مجهولة لديه.
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لقـــد خلـــق اهلل الإن�س�ن مفطـــورًا على التفكير، بمـــ� منحه من قـــّوة ع�قلٍة مفّكرة، 

ولكـــنـ  مـــع ذلكـ  نجده كثيـــَر الخط�أ في اأفك�ره، فيح�سب م� لي�ـــس بعّلة عّلة، وم� لي�س 

بنتيجـــٍة لأفـــك�ره نتيجًة وهكـــذا. فهو اإذًا بح�جـــٍة اإلى م� ي�سّحح اأفـــك�ره وير�سده اإلى 

طريق ال�ستنت�ج ال�سحيح، ويدّربه على تنظيم اأفك�ره وتعديله�. 

وقد ذكروا اأّن »علم المنطق« هو الأداة اّلتي ي�ستعين به� الإن�س�ن على الع�سمة من 

الخط�أ، وتر�سده اإلى ت�سحيح الأفك�ر.

ولذلك عّرفوا علم المنطق ب�أّنه »اآلة قانونّية تع�سم مراعاتها الذهن عن الخطاأ 

في الفكر«. فهو من العلوم الآلّية اّلتي ت�ستخدم لح�سول غ�ية.

فهـــو يعّلمن� علـــى اأية هيئة وترتيب فكرّي ننتقل من ال�ســـور الح��سرة في اأذه�نن� 

اإلـــى الأمور الغ�ئبة عّن�، ولذا �سّموا هذا العلم »الميـــزان« و »المعيار« و»خادم العلوم« 

... . ول بّد لط�لب هذا العلم من ا�ستعم�ل التمرين�ت لهذه الأداة، واإجراء عملّيته� في 

اأثن�ء الدرا�سة، �س�أن العلوم الري��سّية والطبيعّية.

اإّن التعـــّرف اإلـــى الم�س�ئل اّلتي يتمحور حولهـــ� علم المنطق، ت�س�عـــد على الفهم 

الدقيـــق لمو�سوعه، ومن ال�سرورّي التعّرف اإلى الم�س�ئل المطروحة في المنطق؛ هل 

هي من مقّدم�ت اأو مب�دئ هذا العلم، اأم هي من �سميم الم�س�ئل المنطقّية.

ل  وعلـــم المنطق يبحث عن كيفّية ت�أليف المعلوم�ت المخزونة عند الإن�س�ن ليتو�سّ

به� اإلى الربح بتح�سيل المجهولت واإ�س�فته� اإلى م� عنده من معلوم�ت.

ل به اإلى العلم ب�لمجهول  فت�رة يبحث عن المعلوم الت�سورّي وي�سّمى المعّرف للتو�سّ

الت�سورّي.

ل بـــه اإلى العلم  واأخـــرى يبحث عـــن المعلـــوم الت�سديقّي وي�سّمـــى الحّجـــة ليتو�سّ

ب�لمجهول الت�سديقّي. 
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والبحث عن الحّجة بنحوين:

• من ن�حية هيئة ت�أليفه�.	

• من ن�حية م�ّدة ق�س�ي�ه�، وهو بحث ال�سن�ع�ت الخم�س.	

ولكلٍّ من البحث عن المعّرف والحّجة مقّدم�ت:

• مب�حث الألف�ظ. 	

• الكّلي. وهم� مقّدمت�ن لكلٍّ من المعّرف والحّجة. 	

• المعرف.	

• البحث عن الق�س�ي�: مقّدمة للحّجة فقط.	

• م�ّدة الحّجة.	

• هيئة ت�أليف الحّجة.	

وهذه اأهّم اأبح�ث المنطق.

وبعد اأن اّت�سحت اأبح�ث المنطق، واأهّم م�س�ئله، يعرف جّيدًا مو�سوع المنطق ب�أّنه 

المعّرف والحّجة؛ اأي المعلوم الت�سورّي والمعلوم الت�سديقّي.
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التمارين

1 - عّين ال�صحيح a من الخطاأ r فيما يلي:

تفكير الإن�سان اأ. 

• اأ�س��س قّوة العقل والتفكير من الأمور التي يكت�سبه� الإن�س�ن 	

• قّوة العقل والتفكير تكفي لمواجهة م� يعتر�س الإن�س�ن في حي�ته 	

• تنمية مدرك�ت ومعلوم�ت الإن�س�ن تح�سل بوا�سطة قّوة العقل والتفكير 	

حاجتنا اإلى المنطق  ب. 

• اإذا ك�ن الإن�س�ن ع�قاًل مفّكرًا فهو دائمً� م�سيب 	

• دائمً� م� يخطئ الإن�س�ن في ت�سّور الأ�سي�ء واإدراكه� وفي نقله� اإلى الغير 	

• علم المنطق عب�رة عن قواعد ع�ّمة تنتج اأفك�رًا �سحيحة لو اتبعت 	

ماذا يبحث علم المنطق؟ ج. 

• المعلومـــ�ت التي يح�سل عليه� الإن�س�ن ل تحت�ج اإلى اإعم�ل الفكر وتنظيم 	

عملي�ت فكرية 

• عملي�ت الفكر الإن�س�ني تدور حـــول اإدراك الأ�سي�ء والمف�هيم وال�ستدلل 	

ب�سكل �سحيح 

 2 - اختر االإجابة االأ�صّح

نحتاج اإلى المنطق:

• لُنمنَح قّوة ع�قلة لعملية التفكير 	
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• لنتعلم كيف نفّكر 	

• لكثرة م� نخطئ في اأفك�رن� 	

• لت�سحيح اأفك�رن� وتنظيمه� وتعديله� 	

3 - اأين الدخيل؟

�سبب الوقوع في الخطاأ في عملية التفكير حتى ممن در�س المنطق هو:

• عدم الح�سول على ملكة العلم 	

• عدم مراع�ة قواعد العلم عند الح�جة 	

• وقوع الخط�أ وال�ستب�ه في تطبيق القواعد 	

• كونه علمً� يون�نيً� م�سى عليه الزمن، ويحت�ج اإلى تطوير 	

4 - ما هو التعريف االأدق للمنطق؟

• هو ق�نون التفكير ال�سحيح 	

• هو العلم ب�لقواعد التي مع مراعته� ل يقع ع�دة الذهن في الخط�أ في الفكر 	

• هو علم يبحث عن القواعد الع�مة للتفكير ال�سحيح 	

• هو اآلة ق�نونية تع�سم مراع�ُته� الذهَن عن الخط�أ في الفكر 	

5 - عّين ال�صحيح من الخطاأ فيما ياأتي:

• المنطق ل يخطئ غير اأّن الم�ستعمل قد يخطئ 	

• المنطـــق لي�س هو من العلـــوم الآلية التي ُت�ستخدم في علـــوم اأخرى، بل هو 	

مطلوب لنف�سه 
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• ل يكفي تعّلم قواعد المنطق، بل ل بّد من تح�سيل الملكة 	

• يكفي معرفة القواعد المنطقية حتى ل نقع في الخط�أ في التفكير 	

• ُيدر�س علم المنطق لذاته 	

• ل يحت�ج الإن�س�ن اإلى القواعد المنطقية في كل معلوم�ته 	



أهداف الدرس
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اأن يعّدد الط�لب اأنواع ال�سور العلمّية. 1-

اأن يمّيز القّوة الع�قلة عن ب�قي القوى. 2-

اأن ي�ستذكر تعريف العلم. 3-

الدرس الثاني

العلم وأقسامه
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تمهيد
قلن�: اإّن اهللـ  تع�لىـ  خلق الإن�س�ن مفطورًا على التفكير م�ستّعدًا لتح�سيل المع�رف 

بم� اأعطي من قّوٍة ع�قلٍة مفّكرة، يمت�ز به� عن العجم�وات ]البه�ئم[، ول ب�أ�س ببي�ن 

موطـــن هذا المتي�ز من اأق�س�م العلم اّلذي نبحث عنه، مقّدمة لتعريف العلم، ولبي�ن 

عالقة المنطق به، نقول: 

1 ـ العلم الح�ّصي: اأّول درجات العلم

 فعلّي، �سوى هذا ال�ستعداد 
ٍ
اإذا ولد الإن�س�ن يولد وهو خ�ِل النف�س من كّل فكرٍة وعلم

الفطـــرّي. ف�إذا ن�ســـ�أ واأ�سبح ينظر وي�سمع ويذوق وي�سّم ويلم�ـــس، نراه يح�ّس بم� حوله 

مـــن الأ�سيـــ�ء، ويت�أّثر به� الت�أّثـــر المن��سب، فتنفعل نف�سه به�، فنعـــرف اأن نف�سه اّلتي 

ك�نت خ�ليًة اأ�سبحت م�سغولًة بح�لٍة جديدٍة ن�سميه� »العلم«. وهي العلم الح�سّي اّلذي 

هـــو لي�س اإل ح�ّس النف�س ب�لأ�سي�ء اّلتي تن�له� الحوا�ـــس الخم�س: الب��سرة، ال�س�معة، 

 
(1(

ال�س�ّمـــة، الذائقة، الالم�سة، وهذا اأّول درج�ت العلم، وهو راأ�س الم�ل لجميع العلوم

اّلتـــي يح�ســـل عليه� الإن�ســـ�ن، وي�س�ركه فيـــه �س�ئر الحيوانـــ�ت اّلتي لهـــ� جميع هذه 

الحوا�س اأو بع�سه�«.

)1)   العلـــم الح�ســـّي، واإن ك�ن اأّول درجـــ�ت العلم، وبه ي�ستعـــّد الإن�س�ن لإدراك م� �سواه من الدرجـــ�ت المتع�لية، اإل اأّنه 

لي�ـــس راأ�ـــس الم�ل للعلـــوم اّلتي يح�سل عليه� الإن�س�ن، بـــل اإّن راأ�س الم�ل لجميع العلوم اإّنم� هـــي البديهّي�ت، اأعّم 

مـــن اأن تكون بديهّي�ت ت�سورّية اأو تكون بديهّي�ت ت�سديقّية، فـــ�إّن الإن�س�ن اإّنم� يكت�سب العلوم الت�سورّية النظرّية 

ب�ل�ستع�نة ب�لت�سّورات البديهّية ويكت�سب العلوم الت�سديقّية النظرّية ب�لتم�ّسك ب�لت�سديقّي�ت البديهّية. 
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ومـــن الطبيعـــّي جّدًا َمـــن يفقـــُد نوعً� مـــن الحوا�س يفقـــد العلم بذلـــك النوع من 

رات، والأ�سّم ل يدرك الم�سموع�ت، وهكذا  المح�سو�س�ت، ف�لأعمى ل يعـــرف المب�سَ

ب�لن�سبة لب�قي اأنواع الحوا�س، ومن هن� ق�لوا: »اإّن َمن َفَقد ح�ّساً َفَقد علماً«.

2 ـ العلم الخيالي

ولـــو دّققن� اأكثر فـــي مدارك الإن�س�ن لوجدنـــ� نوعً� اآخر من المعرفـــة موجودًة في 

ذهنـــه؛ وهـــو اأّن الإن�س�ن عندم� ينظر اإلى م�سهٍد م� ثـــّم يغم�س عينيه، يجد اأّن �سورة 

هـــذا الم�سهد م� زالت ع�لقة للحظ�ت في ذهنه، وكذلـــك لو �سمع �سوتً� وانقطع ذلك 

ال�ســـوت، يجد اأّن نف�س ال�سوت م� زال يترّدد فـــي م�س�معه للحظ�ت، وهكذا ب�لن�سبة 

لب�قـــي الحوا�س بعد النقط�ع عن الح�ّس، وهذا م� ي�سّمـــى ب�لعلم الخي�لّي، فهو العلم 

ب�ل�ســـور الح�سيـــة ]يحفظ فـــي الذهن من �ســـور المح�سو�س�ت[ بعـــد زوال الت�س�ل 

.(1(
ب�لمح�سو�س الخ�رجي

وهذا النوع من العلم موجود عند الحيوان�ت، فال ميزة لالإن�س�ن عليه� فيه.

ثّم تترّقى مدارك الطفل فيت�سّرف ذهنه في �سور المح�سو�س�ت المحفوظة عنده، 

فين�سب بع�سه� اإلى بع�س: هذا اأطول من ذاك، وهذا ال�سوء اأنور من الآخر اأو مثله ... 

ويوؤّلف بع�سه� من بع�س ت�أليفً� قد ل يكون له وجود في الخ�رج، كت�أليفه ل�سور الأ�سي�ء 

اّلتـــي ي�سمـــع به� ول يراهـــ�، فيتخّيل البلدة اّلتي لـــم يره� موؤّلفًة مـــن ال�سور الذهنّية 

المعروفة عنده من م�س�هداته للبلدان، وهذا هو »التخّيل« يح�سل عليه الإن�س�ن بقّوة 

المتخّيلة.

3 ـ العلم الوهمّي

ثـــّم يتو�ّسع في اإدراكه اإلى اأكثر من المح�سو�س�ت، فيدرك المع�ني الجزئّية اّلتي ل 

م�ّدة له� ول مقدار، مثل اأن يدرك حّب اأبويه له ل مفهوم حّب الأبوين ف�إّنه مفهوم كّلي 

)1)   راجع ال�سف�ء: ج 6، �س36 واأ�سرار الحكم: �س 221. 
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(1(

اأو يـــدرك عـــداوة مبغ�سيه له، وخوف الخ�ئف، وحزن الث�كل، وفـــرح الم�ستب�سر... 

وهذا هو »العلم الوهمّي« يح�سل عليه الإن�س�ن بقّوة الوهم.

وبع�ـــس الحيوانـــ�ت تمتلك هذا النوع من العلـــم، ف�لمعروف في علـــم الحيوان اأّن 

اللحظة اّلتي يهجم فيه� الذئب على القطيع ي�سعر الَحَمل ب�لخوف من الذئب فيهرب 

منه، وهكذا �س�ئـــر الحيوان�ت تدرك الخوف عندم� يواجهه� الخطر، وتدرك ال�سرور 

عندم� ت�سعر ب�لطم�أنينة وال�ستقرار.

وهـــذه القّوة مو�ســـع افتراق الإن�ســـ�ن عن الحيـــوان، فيترك الحيـــوان وحده يدير 

اإدراك�ته ب�لوهم فقط وي�سرفه� بم� ي�ستطيعه من هذه القّوة المحدودة.

4 ـ العلم االأكمل، العقل

ثّم يذهب الإن�س�ن في طريقه وحده متمّيزًا عن الحيوان بقّوة العقل والفكر؛ اّلتي ل 

حّد له� ول نه�ية، فيدير به� دّفة مدرك�ته الح�سّية والخي�لّية والوهمّية، ويمّيز ال�سحيح 

منه� عن الف��سد، وينتزع المع�ني الكلّية من الجزئّي�ت اّلتي اأدركه�، فيتعّقله� ويقي�س 

بع�سه� على بع�س، وينتقل من معلوم اإلى اآخر، وي�ستنتج ويحكم، ويت�سّرف م� �س�ءت 

له قدرته العقلّية والفكرّية.

وهذا العلم اّلذي يح�سل لالإن�س�ن بهذه القّوة هو العلم الأكمل اّلذي ك�ن به الإن�س�ن 

ّلفـــت الفنون، وبه تف�وتـــت الطبق�ت 
ُ
اإن�س�نـــً�، ولأجـــل نمـــّوه وتك�مله ُو�سعـــت العلوم واأ

واختلفت الن��س.

وعلـــم المنطق و�سع من بيـــن العلوم لأجل تنظيم ت�سّرف�ت هـــذه القّوة؛ خوفً� من 

)2) والخي�ل عليه�، ومن ذه�به� في غير ال�سراط الم�ستقيم له�.
ت�أثير الوهم

)1)   ل يخفى اأّنه لي�س المراد درك الخ�ئف وجود خوفه واإل لك�ن علمً� ح�سورّيً�؛ بل المراد درك مفهوم الخوف م�س�فً� 

اإلـــى خ�ئـــٍف خ��سٍّ اأعّم من اأن يكـــون هو نف�سه اأو غيره، حتى يكـــون من المفهوم الم�س�ف اإلـــى جزئّي وهو العلم 

الوهمّي، وهكذا في حزن الث�كل وفرح الم�ستب�سر. 

)2)   قـــ�ل فـــي اأ�ســـرار الحكم �س 222: اإذا لم يكـــن الوهم ك�لكلب المعلم ف�إّنه يتن�زع مـــع الع�قلة، ويحكم بخالفه� ول 

يذعن لأحك�م الع�قلة. 
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تعريف العلم
وقد ت�س�أل على اأّي نحو يح�سل لالإن�س�ن هذه الإدراك�ت وهذه العلوم؟

انظـــر اإلى �سيء اأم�مك ثـــّم اأطبق عينيك، موّجه� نف�سك نحوه، ف�ستجد في نف�سك 

ك�أّنك ل تزال مفتوح العينين تنظر اإليه.

ا�ستمـــع اإلـــى دّق�ت ال�س�عـــة - مثال - ثـــّم ا�سدد اأذنيـــك، موّجهً� نف�ســـك نحوه�، 

ف�ستح�ّس من نف�سك ك�أّنك ل تزال ت�سمعه�، وهكذا الأمر ب�لن�سبة اإلى ب�قي الحوا�س.

اإذا جّربـــت مثـــل هذه الأمـــور ودّققته� جّيدًا، ي�سهـــل عليك اأن تعـــرف اأّن الإدراك 

اأو العلـــم اإّنم� هـــو انطب�ع �سور الأ�سي�ء فـــي نف�سك، ل فرق بيـــن مدرك�تك في جميع 

مراتبه�، ولذلك عرفوا العلم ب�أنه »ح�ســـور �ســـورة ال�ســـيء عند الذهن اأعّم من قّوة 

الح�ّس والخيال والوهم والقّوة العاقلة«، اأو فقل: »انطباعها في العقل«.
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للح�سول على تعريف للعلم ل بّد من بي�ن موطن امتي�ز القّوة الع�قلة والمفّكرة من 

اأق�س�م العلم اّلذي نبحث عنه، ولبي�ن عالقة المنطق به.

اأق�سام للعلم هي:

1 ـ العلم الح�ّسي: وهو ح�ّس النف�س ب�لأ�سي�ء اّلتي تن�له� الحوا�س الخم�س: الب��سرة، 

ال�س�معـــة، ال�س�ّمة، الذائقة، الالم�سة، فيت�أّثر بهـــ� الت�أّثر المن��سب، وتنفعل نف�سه 

به�، وهذا اأّول درج�ت العلم.

2ـ  العلـــم الخيالـــي: هـــو العلـــم ب�ل�ســـور الح�سّية ]مـــ� يحفظ في الذهـــن من �سور 

المح�سو�س�ت[ بعد زوال الّت�س�ل ب�لمح�سو�س الخ�رجّي.

3 ـ العلم الوهمّي: وهو اإدراك المع�ني الجزئّية اّلتي ل م�ّدة له� ول مقدار، مثل حّب 

اأبويه له وعداوة مبغ�سيه، وخوف الخ�ئف.

4 ـ العلـــم العقلـــّي الأكمل: يح�سل بقّوة العقل والفكر اّلتي ل حّد له� ول نه�ية، يدير 

الإن�س�ن به� دّفة مدرك�تـــه الح�سّية والخي�لّية والوهمّية، ويمّيز ال�سحيح منه� عن 

الف��سد، وينتزع المع�ني الكلّية من الجزئّي�ت، فيتعّقله� ويقي�س بع�سه� على بع�س، 

وينتقل من معلوم اإلى اآخر، وي�ستنتج ويحكم، ويت�سّرف م� �س�ءت له قدرته العقلّية 

والفكرّية. وبهذا العلم يمت�ز الإن�س�ن عن الحيوان.

وعلـــم المنطـــق و�سع من بين العلوم لأجـــل تنظيم ت�سّرف�ت هـــذه القّوة خوفً� من 

ت�أثير الوهم والخي�ل عليه�، ومن ذه�به� في غير ال�سراط الم�ستقيم له�.

تعريف العلم:

ومن هن� يمكن لن� اأن نعرف معنى الإدراك اأو العلم ب�أّنه: »انطباع �سور الأ�سياء في 

النف�س«، ل فرق بين المدرك�ت في جميع مراتبه�، ولذلك عّرفوا العلم ب�أّنه »ح�ســـور 

�سورة ال�سيء عند الذهن اأعّم من قّوة الح�ّس والخيال والوهم والقّوة العاقلة«.
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التمارين

1 - عمل مجموعات:

مّيـــز فـــي هذه الحادثة ما ح�ســـل مـــع المحّقق من اأنـــواع العلم: ح�ّســـي، خيالي، 

وهمي، عقلي.

دخـــل المحّقق اإلى الغرفة التـــي ح�سلت فيه� الح�دثة، وبـــداأ ب�لفح�س وتتّبع اآث�ر 

ال�س�رق.

فـــ�أول م� وقع نظره على الن�فـــذة المفتوحة، ف�قترب منه� بهدوء فراأى اآث�ر اأ�س�بع 

ال�ســـ�رق على قب�سة الن�فذة، فنظر اإلى الأ�سفـــل فراأى اآث�ر اأقدام كبيرة على الرم�ل؛ 

ف��ستنتج اأّن ال�س�رق قد هرب من الن�فذة، واأّنه رجل كبير. وعندم� ع�د لي�س�أل �س�حبة 

الـــدار عن بع�س المالب�س�ت، �سعـــر بح�لة خوف �سديد وذعر لديه�؛ ف�أخذ يخفف من 

روعه�، وعندم� �س�أله� اأين ك�نت اأثن�ء دخول ال�س�رق الدار، اأج�بت ب�أّنه� ك�نت ن�ئمة، 

ف�سعـــرت ب�سوت داخـــل الغرفة فن�دت زوجه�، لكّنه لم يجبهـــ�، وعندم� ق�مت لمحت 

ال�ســـ�رق يرك�س في الخـــ�رج، وم� زالت �سورته في ذهنه�، وبـــداأ المحقق ي�س�أله� عن 

موا�سف�ته وعن بع�س الأمور الأخرى... وعندم� �س�أله� عن زوجه� ا�ستنتج اأن العالقة 

بينهمـــ� لي�ســـت جيـــدة، و�سعر منه� اأّنهـــ� تخفي �سيئً� عنـــه؛ ف�أخذ ي�س�ألهـــ� عن ترتيب 

الغرفـــة، واأّنه� منّظمة ومرّتبة ب�ســـكل جّيد، فوجده� من دون �سعور ت�سترق النظر اإلى 

الن�فذة لتنظر م� في الخ�رج.
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الدرس الثالث

اأن يفّرق الط�لب بين العلم الح�سولّي والح�سوري. 1-

اأن يمّيز بين الت�سّور والت�سديق. 2-

اأن يتعّرف اإلى دائرة عمل المنطق. 3-

تقسيمات العلم )1(
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تمهيد
بعد اأن ات�سح لن� تعريف العلم في الدر�س ال�س�بق واأنواعه، وم� يهمن� منه هو العلم 

الأكمـــل الذي به اأ�سبـــح الإن�س�ن اإن�س�نً�، ك�ن من ال�ســـروري التمييز بين اأنح�ء العلم 

الذي يح�سل عند الإن�س�ن، تمهيدًا للبحث الأ�س��س عن المعّرف.

العلم الحصولّي والعلم الحضورّي
نجـــد في تعبير الفال�سفة والمن�طقة تعبيرين عن العلـــم: الح�سولّي والح�سورّي، 

فم� الفرق بين هذين ال�سطالحين؟ وم� الفرق بين المعَنَيين؟ 

العلم الح�ســـولّي: هو العلم اّلذي تقّدم الحديث عنه، وهو المبحوث عنه في علم 

المنطق، وهو اّلذي تقّدم تعريفه ب�أّنه ح�سور �سورة ال�سيء عند الذهن، وهو الح��سل 

في الذهن من قّوة الح�ّس اأو الخي�ل اأو الوهم اأو قّوة الع�قلة.

 العلم الح�سورّي: كعلم النف�س بذاته� وب�سف�ته� الق�ئمة بذاته� وب�أفع�له� واأحك�مه� 

واأح�ديثهـــ� النف�سّية، وكعلم اهلل تع�لـــى بنف�سه وبمخلوق�ته. فال تدخل فيه الأبح�ث الآتية 

فـــي الكت�ب؛ لأّنه لي�س ح�سوله للع�لم ب�رت�س�م �سورة المعلوم في نف�سه، بل بح�سور نف�س 

المعلـــوم بوجوده الخ�رجّي العينّي للع�لم، ف�إّن الواحد مّن� يجد من نف�سه اأّنه يعلم بنف�سه 

و�سوؤونهـــ� ويدركهـــ� حـــّق الإدراك، ولكن ل ب�نتق��ـــس �سوره�، واإّنم� ال�ســـيء الموجود هو 

ح��سر لذاته دائمً� بنف�س وجوده، وكذا المخلوق�ت ح��سرة لخ�لقه� بنف�س وجوده�.
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الفرق بين الح�صولّي والح�صورّي:

1- اإّن الح�سولّي هو ح�ســـور �ســـورة المعلوم لدى الع�لم. والح�سورّي هو ح�سور نف�س 

المعلوم لدى الع�لم.

ف�لواحـــد مّنـــ� عندم� ينظـــر اإلى كوٍب مـــن الع�سير مثـــاًل، ويمّد يده اإليـــه، وي�سّم 

رائحتـــه، وي�ســـرب منه، ويلتّذ به، تح�سل له عّدة �سوٍر علمّية ترت�سم في ذهنه، �سورة 

و�سكل الكوب، �سورة ملم�سه، و�سورة رائحته، و�سورة طعمه، كّل هذه عب�رة عن �سور 

ح�ّسّية ارت�سمت في الذهن ولم تكن موجودة ثّم وجدت في الذهن.

لكـــن عندم� ي�سعر الواحـــد مّن� ب�لعط�س مثاًل، ثّم عندم� ي�ســـرب كوب الع�سير اأو 

الم�ء ي�سعر ب�لرتواء، ف�إّن هذه �سورًا علمّية وجدت في النف�س اأي�سً� لكّنه� تختلف عن 

ال�ســـور الموجودة في العلم الح�سولّي؛ لأّنه� موجودة بنف�سه� ل ب�سورة عنه�، بمعنى 

اأن العط�س بذاته موجود في النف�س، والرتواء كذلك.

2- اإّن المعلـــوم ب�لعلم الح�ســـولّي وجـــوده العلمّي غيـــر وجوده العينـــّي، واإن المعلوم 

ب�لعلم الح�سورّي وجوده العلمّي عين وجوده العينّي.

لأّن وجـــود �ســـورة كوب الع�سيـــر، اأو ملم�ســـه اأو... غير وجود الكـــوب في الخ�رج 

والملمو�س في الخ�رج و....

بينمـــ� ال�سورة الح��سرة بذاته� في النف�س عن العط�س اأو الرتواء هي عين وذات 

العط�س والرتواء، ل اأّنه �سورة مغ�يرة ومختلفة. 

3- اإّن الح�سولّي هو اّلذي ينق�سم اإلى الت�سّور والت�سديق. والح�سورّي ل ينق�سم اإلى 

الت�سّور والت�سديق الآتي �سرحهم�.

ف�إّن من اأهّم اأبح�ث هذا الكت�ب وهذا العلم هو مبحث انق�س�م الت�سّور والت�سديق، 

واّلـــذي ينق�سم على هذيـــن الق�سمين هو العلـــم الح�سولّي، لأّن هـــذه ال�سور العلمّية 

الح�سولّية، يمكن تق�سيمه� على اأنح�ء، ق�سم يبقى في حّيز الت�سّور، وق�سم يرقى اإلى 

الحكم والت�سديق، و�سي�أتي التف�سيل الدقيق بين هذين الق�سمين من العلم.
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بينمـــ� العلم الح�ســـورّي، فهو فـــي النف�س دائمً�، فـــال معنى لتق�سيمـــه اإلى ت�سّور 

وت�سديق.

4- اإّن العلـــم الح�سولّي يقبل الإ�س�بة والخط�أ، والعلـــم الح�سورّي ل يقبل الخط�أ اأبدًا، 

بمعنى اأّنه م�سيب دائمً�.

وذلك يتفّرع على الف�رق الأّول، لأّن المعلوم ب�لعلم الح�سولّي كم� تقّدم له وجودان، 

وجـــود في الخـــ�رج، ووجود في النف�ـــس، ومن الممكـــن اأن يتط�بق هـــذان الوجودان، 

فتح�سل الإ�س�بة، ومن الممكن اأن يختلف�، واإذا اختلف� يح�سل الخط�أ وال�ستب�ه.

بينمـــ� لّم� ك�ن للمعلوم ب�لعلم الح�سورّي وجـــود واحد، فال معنى للخط�أ وال�ستب�ه 

بـــه، لذلك ل ي�ســـح اأن ن�سف اّلذي يقـــول: اأن� عط�ســـ�ن، ب�أّنه ك�ذب اأو �ســـ�دق؛ لأّنه 

اإح�س��س ح�سورّي في نف�سه ل ي�سعر به غيره، نعم يمكن اأن يو�سف ب�ل�سدق اأو الكذب 

)1) ي�أتي الحديث عنه في اأبح�ث الخبر والإن�س�ء.
لأمور لزمة لهذا الكالم

العلم ينقسم إلى تصّور وتصديق
اإذا ر�سمـــت مثلثـــً� تحـــدث في ذهنك �سورة لـــه، هي علمك بهـــذا المثلث، وي�سّمى 

هـــذا العلـــم ب�لت�سّور، وهو ت�سّور مجـــّرد ل ي�ستتبع جزمً� واعتقـــ�دًا، واإذا تنّبهت اإلى 

زواي� المثلث تحدث له� اأي�سً� �سورة في ذهنك، وهي اأي�سً� من الت�سّور المجّرد، واإذا 

ر�سمت خّطـــً� اأفقّيً� وفوقه خّطً� عمودّيً� مق�طعً� له تحـــدث زاويت�ن ق�ئمت�ن، فتنتق�س 

�ســـورة الخّطين والزاويتيـــن في ذهنك، وهي من الت�سّور المجـــّرد اأي�سً�، واإذا اأردت 

اأن تقـــ�رن بين الق�ئمتين ومجموع زواي� المثلث فت�س�أل في نف�سك هل هم� مت�س�وي�ن؟ 

وت�ســـّك في ت�س�ويهم�، تحدث عندك �ســـورة لن�سبة الت�س�وي بينهم�، وهي من الت�سّور 

المجّرد اأي�سً�.

 فـــ�إذا برهنت علـــى ت�س�ويهم� تح�سل لك ح�لٌة جديـــدٌة، مغ�يرة للح�لت ال�س�بقة 

)1) قد يو�سف ب�ل�سدق اأو الكذب لالإخب�ر عن الإح�س��س، فقد يكذب في اإخب�ره، لكن ل يكذب في �سعوره اإح�س��سه.
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كّلهـــ�، وهـــي اإدراكك لمط�بقـــة الن�سبة للواقـــع الم�ستلزم لإذع�ن النف�ـــس وت�سديقه� 

ب�لمط�بقـــة، وهذه الح�لـــة ـ اأي ال�سورة المط�بقة للواقع اّلتـــي تعّقلته� واأدركته� ـ هي 

اّلتي ت�سّمى ب�لت�سديق، لأّنه� اإدراك ي�ستلزم ت�سديق النف�س واإذع�نه�.

اإذًا، اإدراك زوايـــ� المثّلـــث، واإدراك الزاويتين الق�ئمتيـــن، واإدراك ن�سبة الت�س�وي 

بينهمـــ�، كّله� ت�سّورات مجّردة ل يتبعه� حكٌم وت�سديـــٌق؛ اأّم� اإدراك اأّن هذا الت�س�وي 

�سحيـــٌح واقـــٌع مط�بٌق للحقيقة فـــي نف�س الأمر فهـــو ت�سديق، وكذلـــك اإذا اأدركت اأّن 

الن�سبة في الخبر غير مط�بقة للواقع، فهذا الإدراك ت�سديق.

وبعب�رة اأخرى: الت�سديق هو اإدراك وجود الن�سبة في نف�س الأمر اأو عدم وجوده�.

تنبيـــه: اإذا لحظت م� م�سى يظهر لـــك: اأّن الت�ســـّور والإدراك والعلم الح�سولّي 

كّله� األف�ظ لمعنى واحد، وهو »ح�سور �سور الأ�سياء عند العقل«.

ف�لت�سديـــق اأي�سً� ت�سّور، ولكّنه ت�ســـّور ي�ستتبع الحكم وقن�عة النف�س وت�سديقه�، 

واإّنمـــ� لأجـــل التمييز بين الت�سّور المجـــّرد ـ اأي غير الم�ستتبع للحكـــم ـ وبين الت�سّور 

الم�ستتبـــع له، �ُسّمي الأّول ت�سّورًا، لأّنه ت�سّور مح�ـــسٌ �س�ذٌج مجّرد، في�ستحّق اإطالق 

لفظ »الت�ســـّور« عليه مجّردًا مـــن كّل قيد، و�سّمي الث�ني ت�سديقً�؛ لأّنه ي�ستتبع الحكم 

والت�سديق.
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اأ- العلم المبحوث عنه في المنطق

والـــذي تقّدم تعريفه ب�أّنه ح�سور �ســـورة ال�سيء عند الذهن، هو العلم الح�سولّي، 

مق�بل العلم اّلذي ي�سّمى ب�لعلم الح�سورّي، ومن هن� ك�ن ل بّد من التفرقة بين هذين 

النوعين من العلم.

مث�ل الأّول جميع العلوم وال�سور الح��سلة لن� من الحوا�س الخم�س.

مث�ل الث�ني علم النف�س بذاته� وب�سف�ته�.

 1- اإّن الح�سولـــّي هو ح�سور �سورة المعلوم لدى الع�لم. والح�سورّي هو ح�سور نف�س 

المعلوم لدى الع�لم.

 2- اإّن المعلوم ب�لعلم الح�سولّي وجوده العلمّي غير وجوده العينّي، واإن المعلوم ب�لعلم 

الح�سورّي وجوده العلمّي عين وجوده العينّي.

 3- اإّن الح�سولّي هو اّلذي ينق�سم اإلى الت�سّور والت�سديق. والح�سورّي ل ينق�سم اإلى 

الت�سّور والت�سديق.

 4- اإّن العلم الح�سولّي يقبل الخط�أ والعلم الح�سورّي ل يقبل الخط�أ.

ب- من تق�صيمات العلم اأّنه ينق�صم اإلى ت�صّور وت�صديق.

ف�لت�سّور هو العلم الح�سولّي ويعّبر عنه ب�لعلم اأو والإدراك، وهو م� تقّدم تعريفه 

ب�أّنه ح�سور اأو ح�سول �سورة ال�سيء في الذهن.

اأّمـــ� الت�سديق فهو: ت�سّور ي�ستتبـــع حكمً� »لي�س المعيار مجرد ا�ســــتتباع الحكم فقد 

يتحقق الحكم ول ت�ســــديق كما في الق�ســــايا الم�ســــكوكة اأو الموهومة بل الميزان هو 

الإذعان؛ لذا ذهب بع�س اإلى اأن الت�سديق ب�سيط غير مركب«. اإّم� ب�ل�سلب اأو ب�لإيج�ب، 

ف�لت�سّور ب�إ�س�فة اإدراك وجود الن�سبة في نف�س الأمر اأو عدم وجوده� هو الت�سديق.
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متارين

1 - عّين ال�سحيح من الخطاأ فيما يلي:

• العلم ح�سور �سورة ال�سيء في الذهن 	

• العلم انطب�ع ر�سمة ال�سيء في العين 	

• العلم ق�سم�ن: ت�سور وتح�سيل 	

• الت�سديق ق�سيم للت�سور 	

• الت�سور ي�ستتبع دائمً� ت�سديقً� م� 	

• الت�سديق ل يكون اإل في الق�س�ي� الخبرية 	

2 - مّيز الت�سور من الت�سديق، فيما يلي:

• ت�سور     ت�سديق 	 {ہ ھ ھ ھ   ھ ے     ے} 

• ت�سور     ت�سديق 	 {ۓ ڭ ڭ ڭڭ} 

• ت�سور     ت�سديق 	 {ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ} 

• ت�سور     ت�سديق 	 {ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ} 

• ت�سور     ت�سديق 	 {ڳ ڳ ڱڱ} 

• ت�سور     ت�سديق 	 {ڱ ڱ ں ں ڻ} 

3 - عد اإلى تمرين الدر�س الثاني، اإقراأه و�سع خّطاً تحت الت�سّور، وخّطين تحت الت�سديق.

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  



أهداف الدرس

43

ق
قو
ر
سرد
 و
ص ّم
ر
سرد
ت 
ّسص

ل

الدرس الرابع

اأن يتعّرف الط�لب اإلى كلٍّ من موارد الت�سديق والت�سّور. 1-

اأن يمّيز بين اأق�س�م الت�سديق. 2-

اأن يتعّرف اإلى احتم�لت الن�سبة في الخبر.  3-

موارد التصّور والتصديق
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تمهيد
بعـــد اأن ذكرنـــ� في الدر�س ال�س�بق اأن العلم ينق�سم اإلـــى ت�سّور وت�سديق، ك�ن من 

المن��ســـب التعر�ـــس فـــي هذا الدر�س اإلـــى موارد الت�ســـور ومورد الت�سديـــق، ليزداد 

الط�لب معرفة في الت�سور والت�سديق.

مورد التصديق
مّمـــ� تقّدم نالحـــظ اأّن الت�سديق ل بّد اأن يكون فيه حكم؛ لذلـــك لي�س له اإل مورد 

واحـــد يتعّلق به، وهـــو الن�سبة في الجملـــة الخبرّية عند الحكم والإذعـــ�ن بمط�بقته� 

للواقع اأو عدم مط�بقته�.

وبعبـــ�رة اأخـــرى يمكن القـــول اإّن مورد الت�سديـــق هو المرّكب التـــ�ّم الخبرّي عند 

الحكم والإذع�ن. ]ب�لن�سبة في الجملة الخبرية[

موارد التصّور
وحيـــث اإّن الت�ســـّور لي�س فيه حكم؛ لذلـــك ل يكون مركّبً� ت�ّمـــً� ول حكم فيه، فهو 

يتعّلق ب�أحد اأموٍر اأربعة:

 1- المفـــرد: مـــن ا�سم  وفعل )كلمـــة(، وحرف )اأداة(. نحو: محّمـــد، علّي، ف�طمة، 

ونحو: �سرب، اأكل، ونحو: م�، في، مهم�.
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 2- المرّك��ب الناقص: وهي اّلتي ل ي�ستتبـــع العلم به� ت�سديقً� واإذع�نـــً�، وتتعّلق ب�أموٍر 

كثيرٍة نحو:

اأ- كالم�ساف والم�ساف اإليه: ط�لب العلم، ع�لم الغيب.

ب- ال�ســـبيه بالم�ســـاف، وهو ما ات�ســـل به �ســـيٌء من تمام معناه، وهذا اّلذي به 

التمـــام اإّمـــا اأن يكـــون مرفوعـــاً به، نحو: يـــ� محمودًا فعله، ويـــ� ح�سنً� وجهه. اأو 

من�سوبـــً� نحـــو: ي� ط�لعً� جبـــاًل. اأو مخفو�سً� بخ�ف�س متعّلق به نحـــو: ي� خيرًا من 

. في رجل �سمّيته ثالثة 
(1(

زيٍد. اأو معطوفً� عليه قبل النداء كقولك: ي� ثالثة وثالثين

وثالثين. ]ي� عليمً� ب�سّري وم�سكنتي[.

ج- المو�سول و�سلته: {ڑ ک    ک ک      ک گ}.

د- ال�سفة والمو�سوف: {ٱ      ٻ ٻ ٻ}.

هـ- كّل واحّد من طرفي الجملة ال�ســـرطّية: {ڤ  ڤ ڦ ڦ} و{ڦ ڦ}. 

واأّم� مجموع الجملة فمعلوم ت�سديقّي.

 3- الن�سبة في الإن�ساء: من اأمر ونهي وتمّن وا�ستفه�م. ... اإلى اآخر الأمور الإن�س�ئّية 

اّلتـــي ل واقع له� وراء الـــكالم، فال مط�بقة فيه� للواقع خ�رج الكالم، فال ت�سديق 

ول اإذع�ن.

 4- الن�ســـبة فـــي الخبـــر عنـــد ال�سّك فيهـــ� اأو توهّمه� حيث ل ت�سديـــق: فعندم� يق�ل 

مثاًل: ]المريخ م�سكون[ نت�سّور ن�سبة ال�سكنى اإلى المّريخ، فن�سّك بهذه الن�سبة اأو 

نتوّهمه�، ول يح�سل لن� ت�سديق بهذه الن�سبة، ول تذعن النف�س به�. 

أقسام التصديق
ينق�سم الت�سديق اإلى ق�سمين؛ لأّن الت�سديق فيه حكٌم واإذع�ٌن، ول يكون ذلك اإل عند 

ترجيح اأحد طرفي الخبر ـ الوقوع والالوقوع ـ �سواء اأك�ن الطرف الآخر محتماًل اأم ل:

)1)   راجع: ابن ه�س�م في �سرح قطر الندى. هكذا في الحدائق الندّية �س 107. 



47

ق
قو
ر
سرد
 و
ص ّم
ر
سرد
ت 
ّسص

ل

.
(1(

 1- اليقين: ترجيٌح مع نفي احتم�ل الطرف الآخر بت�تً�. وهو اأعلى درج�ت الت�سديق

 2- الظّن: ترجيٌح مع وجود احتم�ل للطرف الآخر. وهو اأدنى درج�ت الت�سديق.

وتو�سيـــح ذلـــك: اإذا عر�ـــس عليك خبٌر من الأخبـــ�ر، فنف�سك ل تخلـــو عن اإحدى 

ح�لٍت اأربع:

1. اليقيـــن: وهو اأن تذعن نف�ســـك ب�لن�سبة، ول تجّوز اإل طرفً� واحدًا اإيج�بً� اأو �سلبً�، 

اأي اإّم� وقوع الخبر اأو عدم وقوعه. فت�سّدق به على نحو الجزم ول تحتمل كذبه.

2. الظـــّن: وهو اأن تجـــّوز الطرفين مع ترجيح لم�سمون الخبر اأو عدمه، اأي لأحدهم� 

على الآخر، فتركن نف�سك لطرف دون الآخر.

3. ال�سّك: وهو اأن تجّوز الطرفين ويت�س�وى الوقوع والالوقوع في الحتم�ل.

4. الوهـــم: وهـــو اأن تجّوز الطرفين، وت�أخذ ب�لطرف اّلـــذي يق�بل الظّن. فهو احتم�ٌل 

لم�سمون الخبر اأو عدمه مع ترجيِح الطرف الآخر.

تنبيه
يعرف مم� تقّدم اأمران: 

الأّول: اأّن الوهم وال�سّك لي�س� من اأق�س�م الت�سديق.

الثان���ي: اأّن الظـــّن والوهـــم دائمـــً� يتع�ك�س�ن، ف�إّنـــك اإذا توّهمـــت م�سمون الخبر 

ف�أنـــت تظّن بعدمه، واإذا كنت تتوّهم عدمـــه ف�إّنك تظّن بم�سمونه، فيكون الظّن لأحد 

الطرفين توّهمً� للطرف الآخر.

)1)   ولليقيـــن معنـــى اآخر في ا�سطالحهم، ي�أتي الحديث عنه لحقً�، وهو خ�سو�ـــس الت�سديق الج�زم المط�بق للواقع 

ل عـــن تقليد، وهو اأخ�س من معن�ه المذكور في المتـــن، لأّن المق�سود به الت�سديق الج�زم المط�بق للواقع �سواء 

ك�ن عن تقليد اأم ل. 



48

ق
���
ط��

���
�ن��
����
�م
����
 سر
م
���
���
�ل�
���
���
ع

خال�صة

يتعّلـــق الت�سديـــق بمـــورد واحد وهو الن�سبـــة في الجملـــة الخبرّية عنـــد الحكم اأو 

الإذع�ن بمط�بقته� للواقع اأو عدمه.

اأّم� الت�سّور فموارده متعّددة:

 1- المفرد من ا�سم، وفعل كلمة، وحرف اأداة.

 2- المرّكب الن�ق�س.

 3- الن�سبة في الإن�س�ء.

 4- الن�سبة في الخبر عند ال�سّك فيه� اأو توّهمه� حيث ل ت�سديق.

ينق�سم الت�سديق اإلى ق�سمين:

 1- اليقين: ترجيٌح مع نفي احتم�ل الطرف الآخر بت�تً�.

 2- الظّن: ترجيٌح مع وجود احتم�ل �سعيف للطرف الآخر.

 3- اأّم� غير هذين من احتم�لت الخبر فهي من الت�سّور ل من الت�سديق، وهم�.

 4- ال�سّك: تجّوز الطرفين ويت�س�وى الوقوع والالوقوع في الحتم�ل.

 5- الوهم: تجّوز الطرفين، وت�أخذ ب�لطرف اّلذي يق�بل الظّن. فهو احتم�ٌل لم�سمون 

الخبر اأو عدمه مع ترجيِح الطرف الآخر.

والمالحظ اأّن الظّن والوهم دائمً� يتع�ك�س�ن.

اأ-  يتعّلق الت�سّور بـ:

 1- المفرد.

 2- المركب الن�ق�س.

 3- الن�سبة في الإن�س�ء.

 4- الن�سبة في الخبر عند ال�سك فيه� اأو توهمه�.
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ب- يتعّلق الت�سديق بـ:

الن�سبة في الخبر عند الحكم والإذع�ن )اليقين(.

ج- اأق�سام الت�سديق:

• اليقين.	

• الظن.	

اأق�سام الت�سديق

الظن اليقين



التمارين

1 - حّدد نوع الت�سّور في الجمل الآتية:

• 	 ................................................ ي� اأيه� الرجل المعّلم غيره.

• 	 .............................................................. عبد المطلب.

• 	 ..................................................................... محّمد.

• 	 ................................................................. رج�ل اهلل.

• 	 ................................................... من ذا الذي ي�سفع عنده.

• 	 ...................................... النبي الأمّي القر�سي الته�مّي المّكي.

• اإن ج�ءكم ف��سق بنب�أ....................................................... 	

• 	 ...................................... ي� ليتن� كّن� معكم فنفوز فوزا عظيم�.

• 	 ..................................................... ف�رجع الب�سر كّرتين.

• 	 ........................................................ هل ترى من فطور؟

2 - هل الوهم وال�سّك من اأق�سام الت�سديق؟ بّين ذلك.

 ................................................................................

3 - ما المراد من تعاك�س الظّن والوهم؟

 ................................................................................
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اأن يتعّرف الط�لب اإلى العلم ال�سرورّي والنظرّي. 1-

اأنت يتعّرف اإلى اأ�سب�ب توّجه النف�س. 2-

اأن يمّيز اأدوار الفكر الثالثة. 3-

الدرس الخامس

 تقسيمات العلم )2(:
العلم الضرورّي والعلم النظرّي
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تمهيد
بعـــد اأن عرفن� مو�سوع علم المنطق واأنـــه الت�سور والت�سديق، وبعد اأن عر�سن� م� 

هو العلم نذكر في هذا الدر�س اأن العلم ينق�سم بكال ق�سميه ـ الت�سّور والت�سديق ـ اإلى 

ق�سمين:

 1 ـ ال�صرورّي:

، بل يكفي في 
(1(

هنـــ�ك بع�س الأمـــور يح�سل العلم به� مـــن دون اإنع�م نظٍر وفكـــٍر

ح�سوله في الذهن اأن تتوّجه النف�س اإلى ال�سيء ببع�س اأ�سب�ب التوّجه الآتية، من دون 

تو�ّســـط اأّي عملّية فكرّية، �سواء اأك�ن ت�سّورًا اأم ت�سديقـــً�، وقد يعّبر عنه ب�أّنه يح�سل 

ب�لمف�ج�أة دون اأّي تفكير وتدّبر.

اأمثلته:

اأ- ت�سّور مفهوم الوجود والعدم.

ب-  ت�سّور مفهوم ال�سيء.

ج- الت�سديق بق�سّية اأّن الكّل اأعظم من الجزء.

د- الت�سديق ب�أّن النقي�سين ل يجتمع�ن.

هـ- الت�سديق ب�أّن ال�سم�س ط�لعة، وهكذا...

)1)   اأنعم النظر في ال�سيء اإذا اأط�ل الفكرة فيه، راجع: ابن منظور، ل�س�ن العرب، ج 12 �س 586. 
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ومن هن� يمكن تعريف ال�سرورّي ب�أّنه:

العلـــم اّلـــذي ل يحتـــ�ج في ح�سوله فـــي الذهن اإلـــى ك�سٍب ونظٍر وفكـــٍر، فيح�سل 

ب�ل�سطرار والمف�ج�أة، وقد اأطلق عليه هذا ال�سم لكون النف�س م�سطّرة اإلى العلم به 

ول يمكنه� ال�ستنك�ف منه.

وي�سمـــى اأي�ســـً� البديهـــّي، لأّنه يح�سل في الذهـــن ب�لبداهة اّلتي تعنـــي المف�ج�أة 

والرتج�ل من دون توّقف.

2 ـ والنظرّي:

بع�ـــس الأمـــور ل يح�سل الإن�س�ن علـــى العلم به� ب�سهولة، بـــل ل بّد له من اإمع�ن 

ل  النظـــر، واإجراء عملّي�ٍت عقلّيـــٍة، ومع�دلٍت فكرّيٍة؛ ك�لمعـــ�دلت الجبرّية، فيتو�سّ

مـــن خـــالل المعلومـــ�ت الموجودة عنـــده اإلى العلـــم بهذه الأمـــور المجهولـــة لديه، 

ول ي�ستطيـــع اأن يح�ســـل لـــه العلم بهـــ� راأ�سً�؛ اأي مـــن دون تو�سيط هـــذه المعلوم�ت 

وتنظيمهـــ� على وجه �سحيـــح، لينتقل الذهن منه� اإلى مـــ� ك�ن مجهوًل عنده، �سواء 

اأك�ن ت�ســـّورًا اأم  ت�سديقـــً�. 

اأمثلته:

اأ- ت�سّور حقيقة الروح.

ب- ت�سّور حقيقة الكهرب�ء.

ج- الت�سديق بق�سّية اأّن الأر�س �س�كنة اأو متحّركة حول نف�سه� وحول ال�سم�س.

ومن هن� يمكن تعريف النظرّي ب�أّنه:

»العلم اّلذي يقابل ال�ســـرورّي؛ اأي هو ما يحتاج ح�ســـوله في الذهن اإلى ك�ســـٍب 

ونظٍر وفكٍر«؛ ولذلك ي�سّمى اأي�سً� ب�لعلم الك�سبّي.

ما هي أسباب التوّجه؟
قد يكون ال�سيء في حّد ذاته بديهّيً�، ولكن يجهله الإن�س�ن لفقد �سبب توّجه النف�س 
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اإليه، حيث اإّن الإن�س�ن ل يجب اأن يكون ع�لمً� بجميع البديهّي�ت. ويمكن ح�سر اأ�سب�ب 

التوّجه في اأمور خم�سة: 

؛ ف�لغ�فل قد يخفى 
(1(

 1- النتباه: وهذا ال�سبب مّطرد ول بّد منه في جميع البديهّي�ت

عليه اأو�سح الوا�سح�ت.

 قد ي�سّك في 
(2(

 2- �ســـالمة الذهـــن: وهذا مّطرد اأي�ســـً�، ف�إّن من ك�ن �سقيم الذهـــن

اأظهر الأمور اأو ل يفهمه. 

 3- �ســـالمة الحوا�ـــس: وهـــذا ال�سبب خ��سٌّ ب�لبديهّيـــ�ت المح�سو�ســـة؛ اأي المتوّقفة 

علـــى الحوا�ـــس الخم�ـــس. فـــ�إّن الأعمـــى اأو �سعيف الب�ســـر يفقد كثيرًا مـــن العلم 

ب�لمنظـــورات، وكـــذا الأ�سّم يفقد العلم ب�لم�سموع�ت، وف�قـــد الذائقة يفقد العلم 

ب�لمذوق�ت. وهكذا...

: وال�سبهة هي اأن يوؤّلف الذهن دلياًل ف��سدًا ين�ق�س بديهٍة من 
 4- فقـــدان ال�ســـبهة )3)

البديهّيـــ�ت، ويغفـــل عّم� في الدليل من المغ�لطة، في�ســـّك بتلك البديهة، اأو يعتقد 

.
(5(

. وهذا يحدث كثيرًا في العلوم الفل�سفّية والجدلّي�ت
(4(

بعدمه�

 5- عملّية غير عقلّية: لكثير من البديهّي�ت، ك�ل�ستم�ع اإلى كثيرين يمتنع تواطوؤهم 

على الكذب في المتواترات، وك�لتجربة في التجربّي�ت، وك�سعي الإن�س�ن لم�س�هدة 

بالٍد اأو ا�ستم�ع �سوٍت في المح�سو�س�ت... وم� اإلى ذلك. ف�إذا احت�ج الإن�س�ن للعلم 

)1)   وهي الأّولّي�ت، الفطرّي�ت، الحد�سّي�ت، المتواترات، المجّرب�ت والم�س�هدات، و�سي�أتي الكالم عنه� في البحث عن 

اليقينّي�ت في الجزء الث�لث من هذه ال�سل�سة. 

)2)   قد ين�س�أ هذا ال�سقم من نق�س�ن طبيعّي اأو مر�ٍس ع�ر�ٍس اأو تربيٍة ف��سدٍة. 

)3)   اإّن اعتب�ر فقدان ال�سبهة �سببً� من اأ�سب�ب التوّجه، ل يخلو عن ت�س�مح؛ لأّنه ب�لدّقة هو من قبيل عدم الم�نع، ل من 

قبيل ال�سبب والمقت�سي. 

)4)   ومن هن� يعلم اأّن هذا ال�سبب يخت�ّس ب�لت�سديق�ت البديهّية. نعم، هو مطّرد فيه�. 

)5)   فـــ�إّن مـــن البديهّي�ت عند العقـــل: اأّن الوجود والعدم نقي�س�ن واأّن النقي�سيـــن ل يجتمع�ن ول يرتفع�ن، ولكن بع�س 

المتكّلميـــن دخلـــت عليه ال�سبهة في هذه البديهة، فح�سب اأّن الوجود والعـــدم لهم� وا�سطة و�سّم�ه� ]الح�ل[ فهم� 

يرتفع�ن عنده�. ولكن م�ستقيم التفكير اإذا حدث له تلك وعجز عن ك�سف المغ�لطة يرّده� ويقول: اإّنه� �سبهة في 

مق�بل البديهة. 
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، فال يجعله ذلك علمً� نظرّيً� م� دام ل  ب�سيٍء اإلى تجربة طويلة ـ مثاًل ـ وعن�ٍء عمليٍّ

يحت�ج اإلى الفكر والعملّية العقلّية.

ما هو الفكر؟
بعـــد اأن تعّر�سن� لـــكلٍّ من العلم ال�ســـرورّي والعلم النظرّي، وقلنـــ� اإّن النظرّي م� 

يحتـــ�ج ح�سوله في الذهن اإلـــى ك�سٍب ونظٍر وفكٍر، وال�سرورّي مـــ� يق�بله، يّت�سح من 

ذلك تعريف النظر اأو الفكر ب�أّنه: 

اإجـــراء عملّيـــة عقلّيـــة فـــي المعلوم�ت الح��ســـرة في الذهـــن لأجل الو�ســـول اإلى 

المطلـــوب، والمطلـــوب هو العلـــم ب�لمجهـــول الغ�ئب، وبتعبيـــر اآخـــر اأدّق: الفكر هو: 

»حركة العقل من المجهول اإلى المعلوم، ثّم بين المعلومات الموجودة، ومنها اإلى 

تح�سيل المجهول«.

وتحليل ذلك: اإّن الإن�س�ن اإذا واجه بعقله الم�سكل المجهول وعرف اأّنه من اأّي اأنواع 

المجهـــولت هو، فزع عقله اإلـــى المعلوم�ت الح��سرة عنـــده المن��سبة لنوع الم�سكل، 

وعندئٍذ يبحث فيه� ويترّدد بينه� بتوجيه النظر اإليه�، وي�سعى اإلى تنظيمه� في الذهن 

حّتـــى يوؤّلف المعلوم�ت اّلتي ت�سلح لحـــّل الم�سكل، ف�إذا ا�ستط�ع ذلك، ووجد م� يوؤّلفه 

لتح�سيـــل غر�ســـه، تحّرك عقله حينئـــٍذ منه� اإلى المطلوب، اأعنـــي: معرفة المجهول 

وحّل الم�سكل.

أدوار العقل
نالحظ من خالل هذا التحليل اأّن العقل قد مّر بخم�سة اأدوار:

 1- مواجهة الم�سكل المجهول.

 2- معرفة نوع الم�سكل؛ فقد يواجه الم�سكل ول يعرف نوعه.

 3- حركة العقل ـ اأّوًل ـ من الم�سكل اإلى المعلوم�ت المخزونة عنده.
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 4- حركـــة العقـــل ـ ث�نيً� ـ بين المعلومـــ�ت للفح�س عنه� وت�أليف مـــ� ين��سب الم�سكل 

وي�سلح لحّله.

 5- حركة العقل ـ ث�لثً� ـ من المعلوم اّلذي ا�ستط�ع ت�أليفه مم� عنده اإلى المطلوب.

.
(1(

وهذه الأدوار الثالثة الأخيرة ـ اأو الحرك�ت الثالث ـ هي الفكر اأو النظر

مـــن هنـــ� نالحظ اأّنهم ذكـــروا في تعريف الفكـــر اأّنه عب�رة عن حركـــة العقل بين 

المجهول والمعلوم.

تطبيق
لو ُعر�ست اأم�من� هذه المع�دلة:

2 + 2 × 5 + 5 =؟ فـــ�إّن الـــدور الأول تحقق حيث واجهنـــ� الم�سكلة والدور الث�ني 

عرفنـــ� نوعـــه اأنه مع�دلة ري��سيـــة والدور الث�لـــث ننتقل من الم�سكل اإلـــى المعلوم�ت 

المخزونـــة عندنـــ� في الذهـــن فنعرف عالمـــة + وعالمة × وعالمة = فنبـــداأ ب�لدور 

الرابـــع وهو حركـــة العقل بين المعلومـــ�ت للو�سول اإلى نتيجة، ف�إذا لـــم ن�ستطع الحل 

نبقـــى ح�ئرين نبحث بين المعلوم�ت، واإذا و�سلنـــ� اإلى حّل نكون قد انتقلن� اإلى الدور 

.
(2(

الخ�م�س وهو حركة العقل من الم�سكل لتقديم النتيجة واأن الجواب هو 25 

تنبيهات
 1- هـــذه الأدوار الخم�سة قد تمّر على الإن�س�ن فـــي تفكيره وهو ل ي�سعر به�، ف�إّن الفكر 

يجت�زهـــ� غ�لبـــً� ب�أ�سرع مـــن لمح الب�سر، علـــى اأّنه� ل يخلـــو منه� اإن�ســـ�ن في اأكثر 

تفكيراته المو�سلة للنتيجة؛ ولذا قلن�: اإّن الإن�س�ن مفطوٌر على التفكير.

 2- مـــن له قّوة الحد�س ي�ستغني عن الحركتيـــن الأوليين من اأدوار الفكر، وينتقل راأ�سً� 

)1)   الفكـــر هـــو اللتج�ء اإلى المعلوم�ت والبحث والفح�س فيهـــ� للظفر ب�لحّد الأو�سط، ثّم النتق�ل منه اإلى المطلوب. 

والحد�ـــس هـــو تجّلي الحّد الأو�سط لالإن�س�ن وعر�سه نف�َسه على الإن�س�ن، مـــن دون التج�ء اإلى المعلوم�ت والبحث 

عنه فيه�، ك�أّن مواجهة الم�سكل �سرارة ت�سيب م�سب�ح العقل في�سيء م� ك�ن مظلمً�.

)2)   و�سي�أتي في مث�ل اآخر في الدر�س الأخير.



58

ق
���
ط��

���
�ن��
����
�م
����
 سر
م
���
���
�ل�
���
���
ع

بحركٍة واحدٍة مـــن المعلوم�ت المخزونة عنده اإلى تح�سيل المجهول، ولذلك يكون 

�س�حـــب الحد�س القوّي اأ�سرع تلّقيـــً� للمع�رف والعلوم، بل هو من نـــوٌع الإله�م واأّول 

درج�تـــه، ولذلك جعلوا ]الق�س�يـــ� الحد�سّية[ من اأق�س�م البديهّيـــ�ت، لأّنه� تح�سل 

بحركـــٍة واحدٍة مف�ج�أة من المعلـــوم اإلى المجهول عند مواجهـــة الم�سكل؛ من دون 

، فلم يحتج للرجوع اإلى المعلوم�ت عنده وفح�سه� وت�أليفه�. ك�سٍب و�سعٍي فكريٍّ

ـــة عند �سخ�سٍ ولكّنه� نظرّيـــٌة عند �سخ�سٍ اآخر؛   3- اإّن ق�سّيـــًة واحـــدًة قد تكون بديهيًّ

ولي�س ذلك اإل لأّن الأّول عنده من قّوة الحد�س م� ي�ستغني به عن النظر والك�سب؛ اأي 

مـــ� ي�ستغني به عن بع�س حرك�ت الفكر، دون ال�سخ�س الث�ني ف�إّنه يحت�ج اإلى جميع 

الحرك�ت لتح�سيل المعلوم.
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خال�صة

ينق�سم العلم بكال ق�سميه ـ الت�سّور والت�سديق ـ اإلى ق�سمين:

 1- ال�ســـرورّي: وهـــو العلـــم اّلذي ل يحتـــ�ج في ح�سوله في الذهن اإلـــى ك�سٍب ونظٍر 

وفكٍر. وي�سمى اأي�سً� البديهّي.

 2- النظـــرّي: وهـــو العلم اّلذي يق�بل ال�سرورّي؛ اأي هو م� يحت�ج ح�سوله في الذهن 

اإلى ك�سٍب ونظٍر وفكٍر.

يمكن ح�سر اأ�سب�ب التوّجه في اأمور خم�سة: 

 1- النتب�ه، ف�لغ�فل قد يخفى عليه اأو�سح الوا�سح�ت.

 2- �سالمة الذهن، ف�إّن من ك�ن �سقيم الذهن قد ي�سّك في اأظهر الأمور. 

 3- �سالمة الحوا�س: ف�إّن الأعمى مثاًل يفقد كثيرًا من العلم ب�لمنظورات.

 4- فقـــدان ال�سبهـــة اّلتي تعني ت�أليف الذهن دلياًل ف��ســـدًا ين�ق�س بديهّيٍة م�، ويغفل 

عّم� في الدليل من المغ�لطة، في�سّك بتلك البديهة، اأو يعتقد بعدمه�.

 5- عملّيـــة غيـــر عقلّية لكثير مـــن البديهّي�ت، ك�لتجربة في التجربّيـــ�ت، ف�إذا احت�ج 

، ل يجعله ذلك علمً�  الإن�ســـ�ن للعلم ب�سيٍء اإلـــى تجربة طويلة ـ مثاًل ـ وعن�ٍء عملـــيٍّ

نظرّيً� م� دام ل يحت�ج اإلى الفكر والعملّية العقلّية.

وبعد هذا العر�س يت�سح تعريف النظر اأو الفكر ب�أّنه: 

اإجـــراء عملّيـــة عقلّيـــة فـــي المعلوم�ت الح��ســـرة في الذهـــن لأجل الو�ســـول اإلى 

المطلـــوب، وبتعبير اآخـــر اأدّق: الفكر هو: حركة العقل من المجهـــول اإلى المعلوم، ثّم 

بين المعلوم�ت الموجودة، ومنه� اإلى تح�سيل المجهول.

وتحليل ذلك يو�سلن� اإلى معرفة خم�سة اأدوار للعقل:

 1- مواجهة الم�سكل المجهول.

 2- معرفة نوع الم�سكل؛ فقد يواجه الم�سكل ول يعرف نوعه.
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 3- حركة العقل ـ اأوًل ـ من الم�سكل اإلى المعلوم�ت المخزونة عنده.

 4- حركـــة العقـــلـ  ث�نيـــً�ـ  بيـــن المعلوم�ت للفح�س عنهـــ� وت�أليف م� ين��ســـب الم�سكل 

وي�سلح لحّله.

 5- حركة العقل ـ ث�لثً� ـ من المعلوم اّلذي ا�ستط�ع ت�أليفه مم� عنده اإلى المطلوب.

وهذه الأدوار الثالثة الأخيرة ـ اأو الحرك�ت الثالث ـ هي الفكر اأو النظر.

تنبيهات
 1- هـــذه الأدوار الخم�ســـة قد تمّر على الإن�س�ن في تفكيره ويجت�زه� غ�لبً� ب�أ�سرع من 

لمح الب�سر.

 2- مـــن له قّوة الحد�س ي�ستغني عن الحركتيـــن الأوليين، وينتقل راأ�سً� بحركٍة واحدٍة 

من المعلوم�ت المخزونة عنده اإلى تح�سيل المجهول

 3- اإّن ق�سّيًة واحدًة قد تكون بديهيًّة عند �سخ�سٍ ولكّنه� نظرّيٌة عند �سخ�سٍ اآخر.
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التمارين

1- مّيز العلم ال�صروري من النظري، والت�صّوري من الت�صديقي فيما ياأتي:

ت�سديقيت�سورينظري�سروري

1 - مفهوم الوجود

2 - حقيقة الوجود

3 - مفهوم العدم

4 - الكل اأعظم من الجزء 

5 - حقيقة الروح 

6 - مفهوم النقي�سين

7 - الأر�س متحركة حول نف�سها وال�سم�س 

8 - ال�سم�س طالعة

9 - النقي�سان ل يجتمعان

10 - الواحد ن�سف الثنين 

11 - تقدم ال�سيء على نف�سه باطل

2 -  رّتب عملّية التفكير بح�صب االأولوّية من 1 اإلى 5.

• معرفة نوع الم�سكل. 	

• حركة العقل بين المعلوم�ت. 	

• مواجهة الم�سكل. 	

• حركة العقل من المعلوم اإلى المطلوب. 	

• حركة العقل من الم�سكل اإلى المعلوم�ت المخزون عنده. 	
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أهداف الدرس
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اأن يتعّرف الط�لب اإلى ح�جة المنطقّي اإلى مب�حث الألف�ظ. 1-

اأن ي�ستذكر اأنواع الوجودات. 2-

اأن يبّين من�س�أ العالقة بين اللفظ والمعنى. 3-

الدرس السادس

مباحث األلفاظ
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تمهيد
بعـــد اأن عرفن� اأّن مو�سوع علم المنطق هو الت�سور والت�سديق، وانق�س�م كل واحد 

منهمـــ� اإلى ال�سروري والنظري، �س�ر ب�لإمك�ن الدخول في البحث الأول للمنطق وهو 

الت�ســـور، ولكن في اأّي لغـــة نتكلم ونكتب هذه الأمور الع�مة والقواعد الكلّية؟ ف��سطر 

المن�طقـــة للتعّر�ـــس لمب�حث الألف�ظ، وهـــذا الدر�س معقود لبيـــ�ن الح�جة لمب�حث 

الألف�ظ في المنطق.

ما هي حاجة المنطقّي إلى مباحث األلفاظ؟
ل �ســـّك اأن المنطقّي ل يتعّلق غر�سه الأ�سلـــّي اإل بنف�س المع�ني، ولكّنه ل ي�ستغني 

عن البحث عن اأحوال الألف�ظ، ول �سّيم� بع�س الألف�ظ ل�سببين رئي�سين:

1 ـ للتفاهم مع االآخرين:

اًل اإلـــى المع�ني؛ لأّنه مـــن الوا�سح اأّن  يبحـــث المنطقـــّي عن اأحوال الألفـــ�ظ تو�سّ

 اإل بتو�ّســـط لغٍة من اللغ�ت. 
(1(

التف�هـــم مـــع الن��س ونقل الأفك�ر بينهـــم ل يكون غ�لبً�

والألفـــ�ظ قد يقع فيه� التغيير والخلط فال يتّم التف�هم به�، ف�حت�ج المنطقّي اإلى اأن 

يبحـــث عن اأحوال اللفظ من جهٍة ع�ّمـــٍة ومن غير اخت�س��ٍس بلغٍة من اللغ�ت، اإتم�مً� 

للتف�هم، ليزن كالمه وكالم غيره بمقي��ٍس �سحيح.

)1)   تلويٌح اإلى اأّنه قد يتحّقق التف�هم بغيره� ك�إح�س�ر المع�ني ب�أنف�سه�ـ  اأي بوجوداته� الخ�رجّيةـ  وك�لإ�سراق والإيح�ء، 

وك�لإ�س�رة وغيره�. 
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من جهة عاّمة:

ة  نوؤّكـــد على التعبير »من جهة عاّمـــة«؛ لأّن المنطق علٌم ل يخت�ّس ب�أهل لغٍة خ��سّ

دون لغـــٍة، نعـــم قد يحتـــ�ج اإلى البحث عـــن بع�س الألفـــ�ظ اّلتي  تخت�ـــسّ ب�للغة اّلتي 

ي�ستعمله� المنطقّي، ك�لبحث عن دللة ]لم التعريف[ على ال�ستغراق في لغة العرب، 

وعـــن اأدوات العمـــوم وال�سلـــب والح�سر وم� اإلـــى ذلك... ولكن مع ذلـــك نوؤّكد اأّنه قد 

ي�ستغني عن اإدخ�ل البحث عن هذه الألف�ظ في المنطق اعتم�دًا على علوم اللغة.

2 ـ حاجة مع نف�صه للتفكير)1):

وهذه الح�جة اأعظم واأ�سّد من ح�جة المنطقّي الأولى، ولتو�سيح وجه الح�جة هذه 

ن�ستعين بذكر بحث اأنح�ء الوجود، لن�سل اإلى نحو الوجود اللفظّي ودوره.

أنحاء الوجود
اإّن لـــكّل �ســـيء اأربعة اأنح�ء من الوجود: وجـــودان حقيقّي�ن لي�ســـ� بو�سع وا�سٍع ول 

ب�عتب�ر معتبٍر، ووجودان اعتب�رّي�ن جعلّي�ن بو�سع وا�سٍع وجعل ج�عٍل واعتب�ر معتبر.

1ـ  الوجـــود الخارجـــّي: وهـــو اأو�سح مـــن اأن يعّرف بغير الت�سبيـــه والإ�س�رة، كوجودن� 

هذا، ووجود الأ�سي�ء اّلتي من حولن� ونحوه�؛ من اأفراد الإن�س�ن والحيوان وال�سجر 

والحجـــر وال�سم�س والقمر والنجوم... اإلى غير ذلك من الوجودات الخ�رجّية اّلتي 

ل ح�سر له�.

2 ـ الوجـــود الذهنـــّي: وهو المفهـــوم اّلذي ينطبع ب�لذهن عن الأ�سيـــ�ء، وبتعبير اآخر 

هـــو علمن� ب�لأ�سي�ء الخ�رجّية وغير الخ�رجّية مـــن المف�هيم. وقد قلن� �س�بقً�: اإّن 

لالإن�ســـ�ن قـــّوة تنطبع فيه� �سور الأ�سيـــ�ء، وهذه القّوة ت�سّمى »الذهـــن« والنطب�ع 

فيه� ي�سّمى »الوجود الذهنّي« اّلذي هو العلم.

)1)   لعّل ال�سبب الحقيقّي لإدخ�ل هذه الأبح�ث في المنطق هو هذه الح�جة. 
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فعلى �سبيل المث�ل، لو نظرن� اإلى قلم موجوٍد اأم�من�، ف�إّن له وجود خ�رجّي، يترّتب 

علـــى هذا الوجود اآث�ره الخ�رجّية مـــن كت�بٍة به مثاًل، وله نحو وجود اآخر في اأذه�نن�، 

يحكـــي نف�س الوجـــود الخ�رجّي، ونقول اإّن اّلذي في ذهنن� هـــو نف�س اّلذي في الخ�رج 

قطعـــً�، لكن ل يترّتب عليه نف�س الآث�ر الخ�رجّيـــة، هذه ال�سورة المنطبعة في الذهن 

عـــن القلم هـــي الوجود الذهنّي للقلم، وهكـــذا ب�لن�سبة ل�س�ئر الأ�سيـــ�ء، ف�إّنه كم� له� 

وجوٌد خ�رجّي، له� اأي�سً� وجوداٌت ذهنّية تح�كي نف�س وجوداته�  الخ�رجّية.

3 ـ الوجـــود اللفظـــّي: فقد األهم اهلل تع�لى الإن�س�ن طريقـــًة �سهلًة �سريعًة للتف�هم مع 

الآخريـــن، ومنحه قّوة الكالم والنطق ب�لحروف، ليوؤّلف منه� الألف�ظ للدللة على 

المعنـــى الموجود في الذهن، ثـــّم من الألف�ظ اأقواًل، ومـــن الأقوال جماًل، وهكذا 

بمـــرور الزمن دعت الح�جة ـ وهـــي اأّم الختراع ـ اإلى اأن ي�ســـع الإن�س�ن لكّل معنى 

ً� به، ليح�سر المع�ني ب�لألف�ظ بدًل من اإح�س�ره�  يعرفه ويحت�ج اإليـــه لفظً� خ��سّ

بنف�سه�.

من�صاأ العالقة بين اللفظ والمعنى:

وهذا الإح�س�ر اإّنم� يتمّكن الإن�س�ن منه ب�سبب قّوة ارتب�ط اللفظ ب�لمعنى وعالقته 

بـــه في الذهن، وهذا الرتب�ط القوّي ين�س�أ مـــن العلم ب�لو�سع وكثرة ال�ستعم�ل، ف�إذا 

ح�ســـل هذا الرتبـــ�ط القوّي لدى الذهن ي�سبـــح اللفظ عنده ك�أّنـــه المعنى والمعنى 

ك�أّنـــه اللفظ؛ اأي: ي�سبح�ن عنده ك�ل�سيء الواحد، ف�إذا اأح�سر المتكّلم اللفظ فك�أّنم� 

اأح�سر المعنى بنف�سه لل�س�مع، فال يكون فرق لديه بين اأن يح�سر خ�رجً� نف�س المعنى 

وبيـــن اأن يح�سر لفظـــه المو�سوع له، فـــ�إّن ال�س�مع في كال الح�ليـــن ينتقل ذهنه اإلى 

ه ك�أّنه لم ي�سمعه،  المعنى، ولذا قد ينتقل ال�س�مع اإلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخوا�سّ

مع اأّنه لم ينتقل اإليه اإل بتو�ّسط �سم�ع اللفظ.



68

ق
���
ط��

���
�ن��
����
�م
����
 سر
م
���
���
�ل�
���
���
ع

وجود اللفظ وجوٌد للمعنى:

اإّن هذا الرتب�ط يجعل اللفظ والمعنى ك�ل�سيء الواحد، ويكون وجود اللفظ وجود 

المعنـــى، ولكّنه وجوٌد لفظيٌّ للمعنى؛ اأي اإّن الموجود حقيقة هو اللفظ ل غير، وين�سب 

وجوده اإلى المعنى مج�زًا؛ وذلك ب�سبب هذا الرتب�ط الن��سئ من الو�سع.

�صاهد االرتباط:

وال�س�هـــد على هـــذا الرتب�ط والّتح�د هو انتق�ل القبـــح والح�سن من المعنى اإلى 

اللفـــظ، وب�لعك�ـــس، ف�إّن ا�سم المحبوب من اأعذب الألفـــ�ظ عند المحّب، واإن ك�ن في 

نف�سه لفظً� وح�سّيً� ينفر منه ال�سمع والل�س�ن.

وا�ســـم العـــدّو من اأ�سمج واأقبح الألف�ظ، واإن ك�ن في نف�ســـه لفظً� م�ستملحً�. وكّلم� 

زاد هذا الرتب�ط زاد النتق�ل.

4ـ  الوجود الكتبّي: حيث ك�نت الألف�ظ وحده� ل تكفي للقي�م بح�ج�ت الإن�س�ن كّله�، 

لأّنه� تخت�ّس ب�لم�س�فهين، ا�سطّر الإن�س�ن لختراع و�سيلٍة اأخرى لتفهيم الغ�ئبين 

عنـــه، ف�لتج�أ ل�سن�عة النقو�س الخطّية لإح�ســـ�ر األف�ظه الداّلة على المع�ني بدًل 

من النطق به�، فك�ن الخّط وجودًا لّلفظ.

وقد �سبق اأن قلن�: اإّن وجود اللفظ وجود المعنى.

والآن نقول: اإّن وجوَد الخّط وجوٌد لّلفظ ووجود للمعنى تبعً� ولكّنه وجود كتبّي لّلفظ 

والمعنى؛ اأي: اإّن الموجود حقيقًة هو الكت�بة ل غير، وين�سب الوجود اإلى اللفظ والمعنى 

مج�زًا ب�سبب الو�سع، كم� ين�سب وجود اللفظ اإلى المعنى مج�زًا ب�سبب الو�سع.

اإذًا، ف�لكت�بـــة تح�ســـر الألف�ظ، والألفـــ�ظ تح�سر المع�ني فـــي الذهن، والمع�ني 

الذهنّية تدّل على الموجودات الخ�رجّية.

ف�ت�ســـح: اأّن الوجود اللفظّي والكتبّي وجـــودان مج�زّي�ن اعتب�رّي�ن للمعنى؛ ب�سبب 

الو�سع وال�ستعم�ل.
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االنتقاالت الذهنّية من معنى اإلى معنى: 

مـــن هن� نفهم كيف يوؤّثر هذا الرتب�ط على تفكيـــر الإن�س�ن بينه وبين نف�سه، ف�أّي 

معنـــى نح�ســـره في الذهن ل بّد اأن نح�سر معه لفظه اأي�سً�، بل اإّن النتق�لت الذهنّية 

من معنى اإلى معنى تكون بتو�ّسط اإح�س�ر األف�ظه� في الذهن. 

قـــ�ل الحكيـــم العظيم ال�سيـــخ الطو�سّي في �ســـرح الإ�س�رات: النتقـــ�لت الذهنّية 

قـــد تكون ب�ألفـــ�ٍظ ذهنّية، وذلك لر�سوخ العالقة المذكـــورة - ي�سير اإلى عالقة اللفظ 

. فـــ�إذا اأخط�أ المفّكر في الألف�ظ الذهنّيـــة اأو تغّيرت عليه 
)1(

ب�لمعنـــى - في الأذه�ن

اأحواله� يوؤّثر ذلك على اأفك�ره وانتق�لته الذهنّية، لل�سبب المتقّدم.

النتيجة
بعد هذا العر�ـــس لأنح�ء الوجود، ومعرفة مك�نة وحقيقـــة الوجود اللفظي، اأ�سبح 

مـــن ال�سرورّي جّدًا لط�لب العلوم، لأجل ترتيب الأفك�ر ال�سحيحة، اأن يح�سن معرفة 

اأحـــوال الألفـــ�ظ من وجهة ع�ّمـــة، ومن هن� ك�ن لزامً� على المنطقـــّي اأن يبحث عنه� 

مقّدمة لعلم المنطق، وا�ستع�نة به� على تنظيم اأفك�ره ال�سحيحة.

)1) الإ�س�رات والتنبيه�ت، 18، �س22.
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خال�صة

ل �ســـّك اأن المنطقّي ل يتعّلق غر�سه الأ�سلـــّي اإل بنف�س المع�ني، ولكّنه ل ي�ستغني 

عن البحث عن اأحوال الألف�ظ ل �سّيم� بع�س الألف�ظ ل�سببين رئي�سين: 

 1- التفاهـــم مـــع الآخريـــن: لأّن التف�هم مع الن��س ونقل الأفك�ر بينهم ل يكون غ�لبً� 

اإل بتو�ّسط لغٍة من اللغ�ت، والألف�ظ قد يقع فيه� التغيير والخلط فال يتّم التف�هم 

بهـــ�، ف�حتـــ�ج المنطقّي اإلـــى اأن يبحث عن اأحوال اللفظ من جهـــٍة ع�ّمٍة ومن غير 

اخت�س��ٍس بلغٍة من اللغ�ت.

 2- للتفكير ال�سحيح: ولتو�سيح وجه الح�جة هذه ن�ستعين بذكر بحث اأنح�ء الوجود، 

لن�سل اإلى نحو الوجود اللفظّي ودوره.

 3- اإّن لكّل �سيء اأربعة اأنح�ء من الوجود: 

 4- الوجـــود الخارجـــّي: وهـــو اأو�سح من اأن يعّرف بغير الت�سبيـــه والإ�س�رة، كوجودن� 

هذا، ووجود الأ�سي�ء اّلتي من حولن� ونحوه�.

 5- الوجود الذهنّي: وهو المفهوم اّلذي ينطبع ب�لذهن عن الأ�سي�ء. وهذان وجودان 

حقيقّي�ن.

 6- الوجـــود اللفظـــّي: فقد األهـــم اهلل تع�لى الإن�س�ن طريقًة �سهلًة �سريعًة للتف�هم مع 

الآخريـــن، ومنحه قّوة الكالم والنطق ب�لحروف، ليوؤّلف منه� الألف�ظ للدللة على 

المعنـــى الموجود في الذهـــن، وبمرور الزمن دعت الح�جة اإلـــى اأن ي�سع الإن�س�ن 

ً� به، ليح�سر المع�ني ب�لألف�ظ بدًل من  لـــكّل معنى يعرفه ويحت�ج اإليـــه لفظً� خ��سّ

اإح�س�ره� بنف�سه�.

وهذا الإح�س�ر اإّنم� يتمّكن الإن�س�ن منه ب�سبب قّوة ارتب�ط اللفظ ب�لمعنى وعالقته 

بـــه في الذهن، وهذا الرتب�ط القوّي ين�س�أ مـــن العلم ب�لو�سع وكثرة ال�ستعم�ل، ف�إذا 

ح�سل هذا الرتب�ط القوّي لدى الذهن ي�سبح اللفظ والمعنى ك�ل�سيء الواحد، ويكون 



71

م
هم
ثر
ل س

أ
لفم

وجود اللفظ وجود المعنى.

 7- الوجود الكتبّي: ا�سطّر الإن�س�ن لختراع و�سيلٍة غير اللفظ لتفهيم الغ�ئبين عنه، 

ف�لتجـــ�أ ل�سن�عة النقو�س الخطّيـــة لإح�س�ر األف�ظه الداّلة علـــى المع�ني بدًل من 

النطق به�، فك�ن الخّط وجودًا لّلفظ، ووجود اللفظ وجود المعنى.

اإذًا ف�لكت�بـــة تح�ســـر الألفـــ�ظ، والألف�ظ تح�ســـر المع�ني في الذهـــن، والمع�ني 

الذهنّية تدّل على الموجودات الخ�رجّية.

فات�ســـح: اأّن الوجود اللفظّي والكتبـــّي وجودان مج�زّي�ن اعتب�رّي�ن للمعنى؛ ب�سبب 

الو�سع وال�ستعم�ل.

مـــن هن� نفهم كيف يوؤّثر هذا الرتب�ط على تفكيـــر الإن�س�ن بينه وبين نف�سه، ف�أّي 

معنـــى نح�ســـره في الذهن ل بّد اأن نح�سر معه لفظه اأي�سً�، بل اإّن النتق�لت الذهنّية 

من معنى اإلى معنى تكون بتو�ّسط اإح�س�ر األف�ظه� في الذهن. 

فالنتيجـــة: مـــن ال�ســـرورّي لط�لب العلوم، لأجـــل ترتيب الأفـــك�ر ال�سحيحة، اأن 

يح�ســـن معرفة اأحـــوال الألف�ظ من وجهة ع�ّمة، ومن هن� ك�ن لزامً� على المنطقّي اأن 

يبحث عنه� مقّدمة لعلم المنطق، وا�ستع�نة به� على تنظيم اأفك�ره ال�سحيحة.
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التمارين

1 - عّين ال�صحيح من الخطاأ فيما ياأتي:

• توا�سل الإن�س�ن مع اأبن�ء نوعه يحت�ج اإلى نقل اأفك�ره لغيره، وفهم اأفك�رهم. 	

• اللغة عب�رة عن األف�ظ وكلم�ت قد ل تدّل على مق��سد. 	

• توا�سل الإن�س�ن مع اأبن�ء نوعه ل يتّم اإل ب�للغة. 	

• طر الإن�س�ن اإلى جعل لفظً� خ��سً� لكّل معنى. 	 التوا�سل ال�سهل والممكن ا�سُّ

• الرتب�ط القوي بين اللفظ والمعنى هو �سبب جعل اللفظ للمعنى. 	

• ل بّد لت�سّور اأّي معنى في الذهن من اأن يح�سر لفظه معه. 	

• خط�أ الإن�س�ن في الألف�ظ حتى في ذهنه يوؤّثر على اأفك�ره ومعلوم�ته. 	

• �سبب العالقة الذهنية التي تن�س�أ في الذهن هو العلم بو�سع اللفظ للمعنى. 	

2 - اأجب عن االأ�صئلة التالية:

• م� هو الهدف من البحث عن اأحوال الألف�ظ في المنطق؟........................... 	

 ........................................................................................................................

• م� هي اأنح�ء الوجود الأربعة؟...................................................................... 	

 ........................................................................................................................

• 	 ............................................ كيف تف�ّسر من�س�أ العالقة بين اللفظ والمعنى؟

 ........................................................................................................................

• م� هو المق�سود من الوجود الحقيقي والوجود العتب�ري؟.......................... 	

 ........................................................................................................................

• م� هو الفرق بين الوجود الخ�رجي والوجود الذهني؟.................................. 	

 ........................................................................................................................
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اأن يتعّرف الط�لب اإلى الدللة. 1-

اأن يعّدد اأق�س�م الدللة. 2-

اأن ي�سرح تق�سيم�ت الدللة الو�سعّية. 3-

الدرس السابع

الداللة
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تمهيد
الدللـــة من الأبحـــ�ث  المهمة في عدة علوم ك�لمنطق واأ�ســـول الفقه وغيره� وهو 

م�ستخـــدم في الحي�ة اليومية وفي �ستـــى المج�لت، ولكن نقوم في هذا الدر�س ب�إلق�ء 

ال�ســـوء على تعريف الدللة وعلى اأق�س�مه� حتى ت�سبح الأمور الم�ستخدمة في حي�تن� 

اليومية مقررة ب�سكل منطقي لننطلق من هذا الدر�س اإلى دللة الألف�ظ على مع�نيه� 

وهو م� يهم المنطقي من هذه الأبح�ث.

تعريف الداللة 
اإذا �سمعـــت طرقً� على ب�بـــك ينتقل ذهنك ـ بال �سّك ـ اإلـــى اأّن �سخ�سً� على الب�ب 

يدعوك، ولي�س ذلك اإل لأّن هذه الطرقة دّلت على وجود �سخ�سٍ يدعوك خلف الب�ب.

.» فطرقة الب�ب »دالٌّ

ووجود ال�سخ�س الداعي »مدلوٌل«.

وهذه ال�سفة اّلتي ح�سلت للطرقة »دللٌة«.

ويت�سح من ذلك اأّن الدللة هي:

»النتقال من �سيٍء اإلى �سيٍء«.

لين هـــو: »كون ال�ســـيء بحالـــة اإذا علمت   والتعبيـــر الم�سهـــور علـــى األ�سن المح�سّ

بوجوده انتقل ذهنك اإلى العلم بوجود �سيٍء اآخر«.
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أقسام الداللة
ول �ســـّك اأّن انتقـــ�ل الذهن من �سيٍء اإلى �سيٍء ل يكـــون اإّل بعد ر�سوخ العالقة بين 

ال�سيئيـــن في الذهن، ف�لدللـــة ذهنّية عقلّية دائمً� وفي جميـــع الأق�س�م، ولكن بم� اأّن 

ة ومتعّددة، ق�ّسموا الدللـــة اإلى اأق�س�م ثالثة  هـــذه العالقة الذهنّية له� اأ�سبـــ�ب خ��سّ

بح�سب من�س�أ و�سبب هذه الدللة: 

1 - الدللة العقلّية الذاتّية: وهي فيم� اإذا ك�ن بين الدال والمدلول مالزمة ذاتّية 

في وجودهم� الخ�رجّي، ك�لأثر والموؤثر.

ف�إذا علم الإن�س�ن ـ مثاًل ـ اأّن �سوء ال�سب�ح اأثٌر لطلوع قر�س ال�سم�س، وراأى ال�سوء 

علـــى الجدار، عنده� ينتقل ذهنه اإلى طلوع ال�سم�س قطعـــً�، فيكون �سوء ال�سبح داّلً 

على ال�سم�س دللة عقلّية. ومثله اإذا �سمعن� �سوت متكّلم من وراء جدار فعلمن� بوجود 

متكّلـــم م�. وهذه الدللة ل تختلف مـــن �سخ�سٍ اإلى �سخ�س، فهي موجودة عند جميع 

الن��ـــس، ول تتخّلف عند تحّققه�؛ بمعنـــى اإذا ك�ن ال�سبح منيرًا فقطعً� تكون ال�سم�س 

م�سرقًة.

ـــة: وهـــي فيمـــ� اإذا ك�نـــت المالزمة بيـــن ال�سيئين مالزمة  2 - الدللـــة الَطْبِعيَّ

 ب�ختالف طب�ع 
(1(

ة، اأي اّلتي يقت�سيه� طبع الإن�س�ن، وقد تتخّلف وتختلف َطْبِعيَّ

الن��س.

ُف[ عند 
نحـــو اقت�س�ء طبـــع بع�س الن��س اأن يقـــول: ]اآخ[ عند الح�ّس ب�لألـــم، و]اأ

الت�أ�ّســـف والت�سّجر. ونحو اقت�س�ء طبع بع�س الن��س اأن يفرقع اأ�س�بعه اأو يتمّطى عند 

ال�سجـــر وال�ســـ�أم، اأو يعبث بم� يحمل من اأ�سي�ء اأو بلحيتـــه اأو يتث�ءب عند النع��س، اأو 

يحمّر وجهه عند الخجل وغير ذلك من الطب�ع الإن�س�نّية...

فـــ�إذا علم الإن�س�ن بهـــذه المالزم�ت ف�إّن ذهنـــه ينتقل من اأحـــد المتالزمين اإلى 

)1)   قد تختلف هذه الدللت من �سخ�س اإلى اآخر، فمثاًل قد يقول �سخ�س اآخ عند الت�أّلم ويقول الآخر اآي، وقد تتخّلف 

اأي�سً�، فلي�س كّل من يفرقع اأ�س�بع يديه يعني اأّنه �س�جر. 
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الآخـــر، فب�سم�عـــه للفظة ]اآخ[ ينتقل ذهنه اإلى اأن هن�ك َمـــن يح�ّس ب�لألم، واإذا راأى 

�سخ�سً� يعبث بم�سبحته اأو لحيته يعلم ب�أّنه يفّكر... وهكذا.

ِعيَّة: وهي فيم� اإذا ك�نت المالزمة بين ال�سيئين تن�س�أ من التوا�سع  3 - الدللة الَو�سْ

وال�سطـــالح على اأّن وجود اأحدهم� يكون دليـــاًل على وجود الث�ني، ك�لألف�ظ اّلتي 

ُجعلـــت دلياًل على مق��ســـد النف�س، وك�لخطوط اّلتي ا�سطلح علـــى اأن تكون دلياًل 

، واإ�س�رات البـــرق والال�سلكّي، والرموز الح�س�بّية 
ِ
علـــى الألف�ظ، وك�إ�س�رات الُبكم

والهند�سّية، ورموز �س�ئر العلوم الأخرى.

فـــ�إذا علم الإن�ســـ�ن بهذه المالزمـــة وعلم بوجود الـــداّل ينتقل ذهنـــه اإلى ال�سيء 

المدلول.

والمنطقّي ل يهتّم كثيرًا ب�لدللتين الذاتّية والطبعّية؛ لذلك ل ي�سعى لتق�سيم�تهم� 

اإلـــى لفظّية وغير لفظّية، واإّنم� ي�سّب جّل اهتم�مـــه هن� على الدللة الو�سعّية؛ وذلك 

ل�سّدة الح�جة اإليه� في مب�حث الألف�ظ.

اأق�صام الداللة الو�صعية:

وهذه الدللة الو�سعية تنق�سم اإلى ق�سمين:

اأ- الدللـــة غير اللفظّية: اإذا ك�ن الـــداّل المو�سوع غير لفٍظ، ك�لإ�س�رات والخطوط 

والنقو�س، وم� يت�سّل به� من رموز العلوم، واللوح�ت المن�سوبة في الطرق لتقدير 

الم�س�ف�ت، اأو لتعيين اتج�ه الطريق اإلى محّل اأو بلدة... ونحو ذلك.

ب - الدللة اللفظّية: اإذا ك�ن الداّل المو�سوع لفظً�.

�ســـببها: وال�سبب في دللة اللفظ علـــى المعنى هو تلك العلقة الرا�سخة في الذهن 

بيـــن اللفظ والمعنى. وتن�س�أ هـــذه العلقة من المالزمة الو�سعية بيـــن اللفظ والمعنى 

عنـــد من يعلم ب�لمالزمـــة. وعليه يمكنن� تعريف الدللة اللفظيـــة ب�أّنه�: »كون اللفظ 

بحالة ين�ساأ من العلم ب�سدوره من المتكّلم العلم بالمعنى المق�سود به«.
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اأق�صام الداللة اللفظّية:

اأّي لفـــظ من الألف�ظ يدّل على معن�ه المو�سوع لـــه، ولكن ل تخلو هذه الدللة  من 

اأحد وجوٍه ثالثٍة متب�ينة، ب�لمط�بقة اأو ب�لت�سّمن اأو ب�للتزام:

1 - المطابقّية: وذلك عندم� يدّل اللفظ على تم�م المعنى المو�سوع له ويط�بقه.

كدللـــة لفظ »البيت« على تمـــ�م معنى البيت، فيدخل فيه جميع غرفه وم� فيه من 

مرافق.

وت�سّمـــى هذه الدللـــة بـ »المطابقيـــة« اأو »التطابقيـــة«؛ لأّن اللفظ يط�بق المعنى، 

وهي اأ�سل الدللت اللفظّية، ولأجله� و�سعت الألف�ظ لمع�نيه� مب��سرة.

2 - الت�ســـمنّية: وذلك عندم� يدّل اللفظ على جزء معن�ه المو�سوع له الداخل ذلك 

الجزء في �سمنه.

كدللة لفظ »البيت« على غرفة ال�سيوف وحده�. فلو بعت البيت مثاًل، يفهم منك 

الم�ستري دخول غرفة ال�سيوف في البيت، لذلك لو اأردت اأن ت�ستثني بعد عملّية البيع 

هـــذه الغرفة من البيـــع، لَم� قبل الم�ستـــري، ولحتّج عليك بدللة لفـــظ »البيت« على 

دخول غرفة ال�سيوف فيه.

وت�سّمى هذه الدللة بـ »الت�سمنّية«؛ لأّن الدللة على الجزء من �سمن الدللة على 

الكّل، وتتحّقق بعد الدللة على الكّل، لذلك هي فرع عن الدللة المط�بقّية.

3 - اللتزامّيـــة: وذلـــك عندم� يدّل اللفظ علـــى معنى خ�رج عن معن�ه المو�سوع له، 

لزم له، ي�ستتبعه ا�ستتب�ع الرفيق الالزم الخ�رج عن ذاته.

كدللـــة لفظ »البيت« على الطريق المو�سلـــة اإليه. فلو منعت م�ستري البيت بحّجة 

اأّنك بعته البيت ولم تبعه الطريق المو�سلة اإليه، لم� قِبل منك ولحتّج ب�أّن لفظ البيت 

يدّل ب�للتزام على طريقه المو�سلة اإليه.

وكدللة لفظ »الدواة« على القلم فلو طلب منك اأحد اأن ت�أتيه بدواة ولم ين�ّس على 

القلـــم، فجئتـــه ب�لدواة وحده�، لع�تبك علـــى ذلك محتّجً� ب�أّن طلـــب الدواة ك�ٍف في 
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الدللة على طلب القلم.

وت�سّمـــى هذه الدللـــة »اللتزامية«؛ وهي فـــرع اأي�سً� عن الدللـــة المط�بقّية؛ لأّن 

الدللة على م� هو خ�رج المعنى بعد الدللة على المعنى نف�سه.

لكـــن ي�ستـــرط في هذه الدللة اأن يكون التالزم بين معنـــى اللفظ والمعنى الخ�رج 

الالزم تالزمً� ذهنّيً�، فال يكفي التالزم في الخ�رج فقط من دون ر�سوخه في الذهن، 

واإّل لم� ح�سل انتق�ل الذهن.

وي�ستـــرط اأي�ســـً� اأن يكون التالزم وا�سحً� بّينً�، بمعنـــى اأّن الذهن اإذا ت�سّور معنى 

.(1(
اللفظ ينتقل اإلى لزمه بدون ح�جة اإلى تو�ّسط �سيء اآخر

)1)   �سي�أتـــي فـــي مب�حث الكّلي اأن الالزم ينق�سم اإلى البّين وغير البّين، والبّين اإلى بّين ب�لمعنى الأخ�ّس وبّين ب�لمعنى 

الأعـــم. وال�ســـرط في الدللة الإلتزامية في الحقيقة هو اأن يكون الالزم بّينـــً� ب�لمعنى الأخ�ّس، ومعن�ه م� ذكرن�ه 

اأعاله. 
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خال�صة

التعريف الم�سهور للدللة هو: »كون ال�سيء بحالة اإذا علمت بوجوده انتقل ذهنك 

اإلى وجود �سيٍء اآخر«.

والدللة ذهنّية عقلّية دائمً� وفي جميع الأق�س�م، ولكن بم� اأّن هذه العالقة الذهنّية 

ة ومتعّددة، ق�ّسموا الدللة اإلى اأق�س�م ثالثة بح�سب من�س�أ و�سبب هذه  له� اأ�سب�ب خ��سّ

الدللة: 

 1- الدللـــة العقلّية الذاتّية: وهي فيم� اإذا ك�ن بين الدال والمدلول مالزمة ذاتّية في 

وجودهم� الخ�رجّي، ك�لأثر والموؤثر.

ة، اأي   2- الدللـــة الَطْبِعيَّة: وهي فيم� اإذا ك�نـــت المالزمة بين ال�سيئين مالزمة َطْبِعيَّ

اّلتـــي يقت�سيه� طبع الإن�س�ن. ك�سم�عن� للفظة ]اآخ[ ينتقل ذهنن� اإلى اأّن هن�ك َمن 

يح�ّس ب�لألم.

ِعيَّة: وهي فيم� اإذا ك�نت المالزمة بيـــن ال�سيئين تن�س�أ من التوا�سع   3- الدللـــة الَو�سْ

وال�سطـــالح على اأّن وجود اأحدهم� يكون دليـــاًل على وجود الث�ني، ك�لألف�ظ اّلتي 

ُجعلـــت دلياًل على مق��ســـد النف�س، وك�لخطوط اّلتي ا�سطلح علـــى اأن تكون دلياًل 

على الألف�ظ.

والمنطقـــّي ي�سّب جّل اهتم�مه هن� علـــى الدللة الو�سعّية؛ وذلـــك ل�سّدة الح�جة 

اإليه� في مب�حث الألف�ظ.

وتنق�سم الدللة الو�سعية اإلى:

اأ- الدللة غير اللفظّية: اإذا ك�ن الداّل المو�سوع غير لفٍظ، ك�لإ�س�رات والخطوط 

والنقو�س.

ب - الدللة اللفظّية: اإذا ك�ن الداّل المو�سوع لفظً�.

�ســـببها: وال�سبب في دللة اللفظ علـــى المعنى هو تلك العلقة الرا�سخة في الذهن 
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بيـــن اللفظ والمعنى. وتن�س�أ هـــذه العلقة من المالزمة الو�سعية بيـــن اللفظ والمعنى 

عنـــد مـــن يعلم ب�لمالزمـــة. وعليه يمكنن� تعريـــف الدللة اللفظية ب�أّنهـــ�: كون اللفظ 

بح�لة ين�س�أ من العلم ب�سدوره من المتكّلم العلم ب�لمعنى المق�سود به.

وتنق�صم الداللة اللفظّية اإلى:

1 - المطابقّية: وذلك عندم� يدّل اللفظ على تم�م المعنى المو�سوع له ويط�بقه.

كدللة لفظ »البيت« على تمام معنى البيت، فيدخل فيه جميع غرفه وما فيه 

من مرافق.

2 - الت�ســـمنّية: وذلك عندم� يدّل اللفظ على جزء معن�ه المو�سوع له الداخل ذلك 

الجزء في �سمنه.

كدللـــة لفظ البيت على غرفة ال�سيوف وحدهـــ�. فلو بعت البيت مثاًل، يفهم منك 

الم�ستري دخول غرفة ال�سيوف في البيت.

3 - اللتزامّيـــة: وذلك عندم� يدّل اللفظ علـــى معنى خ�رج عن معن�ه المو�سوع له، 

لزم له، ي�ستتبعه ا�ستتب�ع الرفيق الالزم الخ�رج عن ذاته.

كدللة لفظ »البيت« على الطريق المو�سلة اإليه.

وي�سترط في هذه الدللة اأن يكون التالزم بين معنى اللفظ والمعنى الخ�رج الالزم 

تالزمً� ذهنّيً�، فال يكفي التالزم في الخ�رج.

وي�سترط اأي�سً� اأن يكون التالزم وا�سحً� بّينً�.
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التمارين

1 - اأجب عن الأ�سئلة التالية:

اأ- م�ذا نعني ب�لدللة؟ اذكر اأمثلة.

ب - عّدد اأق�س�م الدللة، واذكر مث�ًل لكل ق�سم منه�.

2 - حّدد نوع الدللة بين الأمور الآتية:

اإلتزاميةت�سمّنيةمط�بقية

دللة الن�ر على الحرارة.	•

دللة ال�سوت على جن�س المتكّلم )رجل اأو امراأة(.	•

دللة الوقوف على احترام للق�دم.	•

دللة ال�سكوت على الر�س�.	•

دللة الأذان على حلول وقت ال�سالة.	•

دللة �سرعة دّق�ت القلب على الخوف مثاًل.	•

دللة كثرة ال�سحك على قّلة الرزانة.	•

دللة حّك الراأ�س على التفكير.	•

دللة كثير الرم�د على الكرم.	•

دللة الدواة على الري�سة.	•



أهداف الدرس
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الدرس الثامن

تقسيمات األلفاظ

اأن يتعّرف الط�لب اإلى تق�سيم�ت الألف�ظ. 1-

اأن ي�سرح اأق�س�م اللفظ بم� هو واحد. 2-

اأن ي�سرح اأق�س�م اللفظ بم� هو متعّدد. 3-
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تمهيد
مـــن اأهـــّم مب�حـــث الألفـــ�ظ، بم� لهـــ� من معنـــى، بعد بحـــث الدللة هـــو مبحث 

التق�سيم�ت الع�ّمـــة لالألف�ظ، اّلتي ل تخت�ّس بلغة دون اأخرى، واأهّم تلك التق�سيم�ت 

ثالثة: 

 1- دللة اللفظ على معن�ه بم� هو واحد.

 2- دللة اللفظ على معن�ه بم� هو متعّدد.

 3- دللة اللفظ على معن�ه مطلقً�، اأي ل بم� هو، �سواًء اأك�ن واحدًا اأم متعّددًا. 

وتظهر هذه التق�سيم�ت اأكثر عندم� نبّين تق�سيم�ت كّل واحد منه�.

اأ -  داللة اللفظ على معناه بما هو واحد:

اإذا ن�ســـب اللفُظ الواحُد ـ الداّل على معن�ه ب�إحدى الدللت الثالث المتقّدمة ـ اإلى 

معن�ه فهو على اأق�س�م:

اإّم� اأن يكون هذا اللفظ له معنى واحٌد ل غير، واإّم� اأن يكون له مع�ٍن متعّددة.

1 - المخت�ّس: وهو اللفظ الواحد اّلذي و�سع لمعنى واحٍد ل غير واخت�ّس به.

مثـــال: ا�ســـم الجاللة اهلل، والأ�سم�ء الآتية: محّمـــد وعلّي وح�سن وح�سين وف�طمة 

عليهـــم جميعـــً� �سالم اهلل. والذهب والجّنـــة والن�ر ... وهكذا ب�لن�سبـــة ل�س�ئر اأ�سم�ء 

الأعالم والأجن��س.
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2 - الم�ســـترك: وهو اللفظ الواحد اّلذي و�سع لمع�ٍن متعّددة، وقد و�سع للجميع كاّلً 

على حدة، ولكن من دون اأن ي�سبق و�سعه لبع�سه� على و�سعه لالآخر.

مثـــ�ل: لفظ »عين« المو�ســـوع لح��ّسة النظـــر وينبوع الم�ء والذهـــب والج��سو�سة 

وغيره�. ولفظ »جون« المو�سوع لالأ�سود والأبي�س. والم�سترك كثير في اللغة العربية.

3 - الحقيقة والمجاز: وهو اللفظ اّلذي تعّدد معن�ه، ولكّنه مو�سوع لأحد المع�ني 

فقـــط وي�ستعمـــل في غيره لعالقـــة ومن��سبة بينـــه وبين المعنـــى الأّول المو�سوع 

لـــه، ومـــن دون اأن يبلغ اإلى درجة الو�سع في المعنـــى الث�ني، في�سمى حقيقة  في 

المعنـــى الأّول ومج�زًا في المعنـــى الث�ني، وُيق�ل للمعنـــى الأّول: معنى حقيقّي، 

وللث�ني معنى مج�زّي.

مثال: لفظ الأ�سد، ف�إّنه مو�سوع اأّوًل للمعنى الحقيقّي وهو ذلك الحيوان المفتر�س 

المعـــروف، ولكّنـــه ي�ستعمل في الرجل ال�سج�ع اأي�سً� لوجـــود عالقة ال�سج�عة بينهم�. 

وم� اأكثر المج�زات في اللغ�ت.

والمجـــ�ز دائمـــً� يحت�ج اإلى قرينـــة ت�سرف اللفظ عـــن المعنى الحقيقـــّي، وتعّين 

المعنى المج�زّي من بين المع�ني المج�زّية، ولول القرينة لتب�در اإلى الذهن خ�سو�س 

المعنى الحقيقّي، فلو ق�ل ق�ئٌل: راأيت اأ�سدًا. لفهمن� منه اأّنه راأى حيوانً� مفتر�سً�، لكن 

لـــو قـــ�ل: راأيت اأ�ســـدًا يرمي. لفهمن� منه اأّنـــه راأى رجاًل �سج�عً�، ومـــ� ذلك اإل لوجود 

القرينة يرمي ال�س�رفة عن المعنى الحقيقّي.

وهن�ك ق�سم�ن اآخران وهم� المنقول والمرتجل نتعّر�س لهم� في مراحل لحقة اإن 

�س�ء اهلل تع�لى.

ب- داللة اللفظ على معناه بما هو متعّدد:

اإذا قمن� بمق�ي�سة لفظ اإلى لفٍظ اآخر اأو اإلى األف�ظ متعّددة اأخرى، فال تخرج تلك 

الألف�ظ المتعّددة عن اأحد ق�سمين:
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1 - التــــرادف: هـــو ا�ستراك الألفـــ�ظ المتعّددة في معنى واحد، وذلـــك فيم� اإذا ك�نت 

الألفـــ�ظ مو�سوعة لمعنى واحٍد، بحيث يكون اأحـــد الألف�ظ رديفً� لالآخر على معنى 

واحد.

مثـــال: اأ�سد و�سبع وليث وغ�سنفر، ف�إّنه� األف�ظ متعّددة قد و�سعت لمعنى واحد ل 

غيـــر. وكذلك هّر وقـــّط و�سّنور جميعه� األف�ظ و�سعت لمعنـــى واحد، وكذلك ب�لن�سبة 

لإن�س�ن وب�سر.

2 - التباين: وهو اأن تتعّدد مع�ني الألف�ظ بتعّدد الألف�ظ، بحيث يكون كّل واحٍد من 

الألف�ظ مو�سوعً� لمعنى مخت�ّس به.

مثـــال: كت�ب، قلـــم، �سم�ء، اأر�س، جمـــ�د، �سيف، �س�رم، اإن�ســـ�ن، ن�طق... ف�إّنه� 

األفـــ�ظ متعّددة، كّل واحـــد منه� و�سع لمعنى ل عالقة له بمعنـــى اللفظ الآخر، لذلك 

ت�سّمى هذه الألف�ظ ب�لمتب�ينة.

تنبيه
نوؤّكـــد اأّن التب�ين بين الألفـــ�ظ ب�عتب�ر تعّدد معنى هذه الألف�ظ واإن ك�نت المع�ني 

تلتقـــي فـــي بع�س اأفرادهـــ� اأو جميعه�؛ مثاًل ال�سيـــف يب�ين ال�س�رم فـــي المعنى، لأّن 

المـــراد من ال�ســـ�رم خ�سو�س الق�طع مـــن ال�سيوف، فهم� متب�ينـــ�ن معنى واإن ك�ن� 

يلتقيـــ�ن في الأفراد؛ لأّن كّل �ســـ�رم �سيف، وكذا ب�لن�سبة لالإن�ســـ�ن والن�طق، ف�إّنهم� 

متب�ينـــ�ن معنى؛ لأّن المفهوم من اأحدهم� غيـــر المفهوم من الآخر، واإن ك�ن� يلتقي�ن 

في جميع الأفراد؛ لأّن كّل ن�طق اإن�س�ن وكّل اإن�س�ن ن�طق.

ج - داللة اللفظ على معناه مطلقًا:

ُيق�سم اللفظ مطلقً� - اأي من دون اأن يعتبر فيه اأن يكون واحدًا اأو متعّددًا - ق�سمين: 

1 - المفرد: ويق�سد به المنطقّيون اأمرين:

 اأّوًل: اللفظ اّلذي ل جزء له اأ�ساًل.
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مثال: »الباء« من قولك: كتبت بـ�لقلم، و»ِق« فعل اأمر من وقى يقي.

ثانياً: اللفظ اّلذي له جزء، اإّل اأّن جزء اللفظ ل يدّل على جزء المعنى حين هو جزء 

له.

مثال: محّمد، علّي، قراأ، عبد اهلل ا�سم ل و�سف.

ا�ســـم عبـــد اهلل: عندم� يكـــون ا�سمً� ل�سخ�سٍ ل و�سفً�، كم� فـــي قولن�: »محّمد بن 

عبـــد اهلل«، فعبـــد اهلل مفرد، وهو ا�سم والد محّمد، فلي�ـــس المق�سود من جزء اللفظ 

»عبـــد« و»اهلل« معنى اأ�ســـاًل، حينم� يكون مجموع الجزءيـــن داّلً على ذات ال�سخ�س، 

 .
(1(

وهذا الجزء تم�مً� كحرف »م« من محّمد، وحرف »ق« من قراأ

و�ســـف عبـــد اهلل: اإذا ك�ن عبـــد اهلل »و�ســـفاً«، كمـــ� فـــي قولن�: »محّمـــٌد عبُد اهلل 

ور�ســـوله« ف�لمق�سود بـ»عبد« معن�ه الم�س�ف اإلى اهلل �سبح�نه وتع�لى، فحينئٍذ يكون 

مرّكب� ل مفردًا.

2 - المرّكـــب: وي�سّمـــى »القـــول« وهو اللفظ اّلذي له جزء يـــدّل على جزء معن�ه حين 

هو جزء.

مثال: الخمر م�سّر، ف�لجزءان: »الخمر« و»م�سّر« يدّل كّل واحد منهم� على جزء 

معنـــى المرّكب. وكذلـــك »الغيبة جهـــد العاجـــز« ف�لمجموع مرّكب و »جهـــد العاجز« 

مرّكـــب اأي�سً�. ومـــن المرّكب »�ســـّر الإخوان َمـــن ُتكّلف لـــه« ف�لمجموع مرّكب و»�ســـّر 

الإخوان« مرّكب اأي�سً� و»َمن تكّلف له« مرّكب اأي�سً� ...

)1)   اأّمـــ� النحوّيـــون: فيعتبرون ا�سم »عبد اهلل« مرّكبـــً� ل مفردًا، لأّن الجهة المعتبرة عندهـــم في الت�سمية تختلف عن 

الجهـــة المعتبرة عنـــد المن�طقة، اإذ اإّن النحوّي ينظر اإلى الإعراب والبن�ء، فمـــ� ك�ن له اإعراب اأو بن�ء واحد فهو 

مفرد، واإّل فمركب، وفي المث�ل، ف�إّن »عبد« م�س�ف، و»اهلل« م�س�ف اإليه. اأّم� المنطقّي ف�إّنم� ينظر المعنى فقط. 

اإذ المفرد عند المنطقّي هو: اللفظ اّلذي لي�س له جزء يدّل على جزء معن�ه حين هو جزء. 
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دللة اللفظ على 

معناه بما هو متعّدد

التب�ينالترادف

اللفظ

دللة اللفظ على 

معناه بما هو واحد

دللة اللفظ على 

معناه مطلقاً

الم�ستركالمخت�ّس

الحقيقة

 والمج�ز

المرّكبالمفرد
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خال�صة

من اأهّم مب�حث الألف�ظ، بم� له� من معنى ثالثة تق�سيم�ت:

اأ- دللة اللفظ على معناه بما هو واحد.

اإذا ن�ســـب اللفُظ الواحُد ـ الداّل على معن�ه ب�إحدى الدللت الثالث المتقّدمة ـ اإلى 

معن�ه فهو على اأق�س�م:

اإّم� اأن يكون هذا اللفظ له معنى واحٍد ل غير، واإّم� اأن يكون له مع�ٍن متعّددة.

1 - المخت�ّس: وهو اللفظ الواحد اّلذي و�سع لمعنى واحٍد ل غير واخت�ّس به؛ ك��سم 

الجاللة اهلل، واأ�سم�ء الأعالم.

2 - الم�ســـترك: وهو اللفظ الواحد اّلذي و�سع لمع�ٍن متعّددة، وقد و�سع للجميع كاّلً 

على حدة، ولكن من دون اأن ي�سبق و�سعه لبع�سه� على و�سعه لالآخر؛ كلفظ »عين« 

المو�سوع لح��ّسة النظر وينبوع الم�ء والذهب والج��سو�سة وغيره�.

 3 - الحقيقــــة والمجــــاز: وهـــو اللفظ اّلذي تعّدد معن�ه، ولكّنـــه مو�سوع لأحد المع�ني 

فقـــط وي�ستعمل في غيره لعالقة ومن��سبة بينه وبين المعنى الأّول المو�سوع له، ومن 

دون اأن يبلـــغ اإلى درجة الو�سع في المعنى الث�ني، في�سمى حقيقة  في المعنى الأّول، 

ومجـــ�زًا فـــي المعنى الث�ني؛ كلفظ الأ�ســـد، ف�إّنه مو�ســـوع اأّوًل للمعنى الحقيقّي وهو 

الحيـــوان المفتر�س، ولكّنه ي�ستعمل في الرجل ال�سج�ع اأي�سً� لوجود عالقة ال�سج�عة 

بينهم�.

ب- دللة اللفظ على معناه بما هو متعّدد:

اإذا قمن� بمق�ي�سة لفظ اإلى لفٍظ اآخر اأو اإلى األف�ظ متعّددة اأخرى، فال تخرج تلك 

الألف�ظ المتعّددة عن اأحد ق�سمين:

1 - التــــرادف: هـــو ا�ستراك الألفـــ�ظ المتعّددة في معنى واحد، وذلـــك فيم� اإذا ك�نت 

الألفـــ�ظ مو�سوعة لمعنى واحٍد، بحيث يكون اأحـــد الألف�ظ رديفً� لالآخر على معنى 
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واحد؛ ك�لألف�ظ الآتية: اأ�سد و�سبع وليث، ف�إّنه� األف�ظ متعّددة، و�سعت لمعنى واحد 

ل غير.

2 - التباين: وهو اأن تتعّدد مع�ني الألف�ظ بتعّدد الألف�ظ، بحيث يكون كّل واحٍد من 

الألف�ظ مو�سوعً� لمعنى مخت�ّس به؛ ك�لألف�ظ الآتية: كت�ب، قلم، �سم�ء.

ج  - دللة اللفظ على معناه مطلقاً:

ُيق�سم اللفظ مطلقً� - اأي من دون اأن يعتبر فيه اأن يكون واحدًا اأو متعّددًا - ق�سمين: 

1 - المفرد: ويق�سد به المنطقّيون اأمرين:

 اأّوًل: اللفـــظ اّلذي ل جزء له اأ�ساًل؛ كلفظ »البـــاء« من قولك: كتبت بـ�لقلم، و»ِق« 

فعل اأمر من وقى يقي.

ثانيـــاً: اللفـــظ اّلذي له جزء، اإّل اأّن جزء اللفظ ل يـــدّل على جزء المعنى حين هو 

جزء له؛ ك�لأف�ظ الآتية: محّمد، قراأ، عبد اهلل، ا�سم ل و�سف.

2 - المرّكب: وي�سمى »القول« وهو اللفظ اّلذي له جزء يدّل على جزء معن�ه حين هو 

جزء؛ ك�لجملة الآتية: الخمر م�سّر، ف�لجزءان: »الخمر« و»م�سّر« يدّل كّل واحد 

منهم� على جزء معنى المرّكب.
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التمارين

1 - ما هي الن�سبة بين الألفاظ الآتية؟

. .......................... والحوت  النون  •	
 . ...................... وال�سجر  الإن�س�ن  •	
. ........................ والقمر  ال�سم�س  •	
. .............. الح�سين  واأبو  الثعلب  •	
. ....................... والثعب�ن  الأفعى  •	

2 - بّين المراد من الكلمات المظّللة، الحقيقة اأم المجاز، محّدداً القرينة ال�سارفة.
ـــر عــمــره ـــ�ـــس ـــــ�ن اأق ـــً� مــــ� ك ــــ� كـــوكـــب ــــحــــ�ِري ــــس ـــــــذا تــــكــــون كـــــواكـــــب الأ� وك

ـــــ�ور رّبـــــــــــه وجـــــــــواريجــــــــ�ورت اأعــــــدائــــــي وجــــــ جـــــــــــواره  بـيـــن  �سّتـــــ�ن 

ْيَنَعْت وح�َن ِقط�ُفه�
َ
و�سً� قد اأ َرى ُروؤُ

َ
قول الحجاج )لع(: اإّني لأ

دخل اأبو �ســـاكر الدي�ســـاني على اأبي عبد اهللQ، فقال له: اإّنك اأحد النجوم 

الزواهر، وك�ن اآب�وؤك بدورًا بواهر...

3 - حـــّدد الق�ســـم الذي تنتمـــي اإليه الألفاظ الآتيـــة، المخت�ّس اأم الم�ســـترك، ذاكراً 

بع�س معاني الم�سترك.

القراآن، المولى، اليمين، اآ�سف بن برخي�، القنوت.  -

4 - مّيز المفرد عن المرّكب في الكلمات الآتية؟

 ........................ نور. اهلل  •	
 ..................... الع�لم. زيد  •	
 ....................... اهلل. عبد  •	
ط�لب..............  اأبي  بن  علّي  •	



أهداف الدرس

93

لا
دم
سرد
 و
ا
فمو
سرد

الدرس التاسع

التباين والتقابل

اأن يعّدد الط�لب اأق�س�م الألف�ظ المتب�ينة. 1-

اأن يمّيز بين اأنواع التق�بل. 2-

اأن يعّدد اأق�س�م المرّكب. 3-
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تمهيد
ات�ســـح مـــن خـــالل الدر�س ال�س�بـــق اأهمية مبحـــث دللـــة الألف�ظ علـــى مع�نيه�، 

وتعر�سنـــ� فيـــه لق�سمة اللفظ بم� هو واحـــد اإلى اأق�س�مه الثالثة، وبمـــ� هو متعدد اإلى 

ق�سميـــه )الترادف والتب�ين(، وبم� هو مطلـــق اإلى ق�سميه المفرد والمركب، وفي هذا 

الدر�ـــس نريـــد تو�سيحـــً� اأكثر لأنـــواع التب�ين، حيث يق�ســـم ثالثة اأق�ســـ�م، واإلى اأنواع 

التق�بل واأق�س�مه.

اأ - ق�سمة الألفاظ المتباينة

المثالن، المتخ�لف�ن، المتق�بالن.

تقّدم اأّن الألف�ظ المتب�ينة هي م� تكّثرت مع�نيه� بتكّثره�؛ اأي اإّن مع�نيه� متغ�يرة. 

ولّمـــ� ك�ن التغ�ير بيـــن المع�ني يقع على اأق�س�م  ك�نت الألفـــ�ظ اأي�سً� بح�سب مع�نيه� 

تن�سب له� تلك الأق�س�م.

وهذا التغ�ير والتب�ين على ثالثة اأنواع:

1 - المثـــالن: همـــ� الم�ستـــرك�ن فـــي حقيقة واحدة بمـــ� هم� م�ستـــرك�ن؛ اأي لوحظ 

واعتبر ا�ستراكهم� فيهم�.

مثال: محّمد وجعفر ا�سم�ن ل�سخ�سين م�ستركين في الإن�س�نّية بم� هم� م�سترك�ن 

فيهـــ�، وك�لإن�ســـ�ن والفر�س ب�عتبـــ�ر ا�ستراكهم� فـــي الحيوانّيـــة، واإل فمحّمد وجعفر 

مـــن حيـــث الخ�سو�سية الذاتية لـــكلٍّ منهم�، مع �سرف النظر عّمـــ� ا�سترك� فيه، هم� 
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متخ�لف�ن. والمثالن اأبدًا ل يجتمع�ن ببديهة العقل .

2 - المتخالفـــان: همـــ� المتغ�يران من حيث هم� متغ�يران، ول م�نع من اجتم�عهم� 

في محلٍّ واحٍد اإذا ك�ن� من ال�سف�ت.

مثـــال الـــذوات: الإن�س�ن والفر�س بم� هم� اإن�ســـ�ن وفر�س، ل بم� هم� م�سترك�ن في 

الحيوانيـــة كم� تقّدم. كذلك: الم�ء والهواء، النـــ�ر والتراب، ال�سم�س والقمر، ال�سم�ء 

والأر�س.

ومثـــال ال�ســـفات: ال�سواد والحالوة، الطـــول والرّقة، ال�سج�عـــة والكرم، البي��س 

والحرارة.

والتخ�لـــف قد يكون في ال�سخ�س مثل محّمد وجعفر، واإن ك�ن� م�ستركين نوعً�   -

في الإن�س�نية، ولكن لم يلحظ هذا ال�ستراك.

وقد يكون في النوع مثل الإن�س�ن والفر�س، واإن ك�ن� م�ستركين في الجن�س وهو   -

الحيوان، ولكن لم يلحظ ال�ستراك.

وقـــد يكون في الجن�س، واإن ك�ن� م�ستركين فـــي و�سفهم� الع�ر�س عليهم� مثل   -

القطن والثلج الم�ستركين في و�سف »الأبي�س«، اإل اأّنه لم يلحظ ذلك.

تنبيـــه: اإّن مثـــل محّمـــد وجعفـــر ي�سدق عليهمـــ� اأّنهمـــ� »متخالفـــان« ب�لنظر اإلى 

اختالفهم� في �سخ�سيهم�.

وي�سدق عليهم� »مثالن« ب�لنظر اإلى ا�ستراكهم� وتم�ثلهم� في النوع وهو الإن�س�ن. 

وكذا يق�ل عن الإن�س�ن والفر�س.

3 - المتقابالن: هم� المعني�ن المتن�فران اّللذان ل يجتمع�ن في محّل واحٍد من جهة 

ح التق�بل جّيدًا من خالل التعّرف على اأق�س�مه. واحدة في زم�ن واحد. ويت�سّ

مثال: الإن�س�ن والالاإن�س�ن، العمى والب�سر، والأبّوة والبنّوة، وال�سواد والبي��س.
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ب - اأق�سام التقابل:

للتق�بل اأربعة اأق�س�م:

1 - تقابل النقي�صين: اأو تقابل ال�صلب واالإيجاب.

النقي�سان: اأمران وجودي وعدمي؛ اأي عدم لذلك الوجودي.

ويمكن القول: اإّن نقي�س اأّي �سيٍء رفعه، بمعنى و�سع حرف ال�سلب ل)ل( قبله.

مثـــ�ل: نقي�س الحجـــر هو ل حجر، ونقي�ـــس الأبي�س ل اأبي�س، ونقي�ـــس الأ�سود ل 

اأ�سود، ونقي�س الالحيوان ل لحيوان اأي حيوان، وهكذا من خالل و�سع حرف ل نعرف 

النقي�س.

اأحكامهما: ل يجتمع�ن ول يرتفع�ن ببديهة العقل.

بمعنـــى اأن ل يمكن لموجـــود م� اأن يكون اإن�س�نً� وفي الوقت عينه ل اإن�س�ن، اأو يكون 

اأبي�ســـً� وفي الوقت عينـــه ومن الجهة نف�سه� يكـــون غير اأبي�س، فـــ�إّن العقل ب�لبداهة 

يرف�س هذا الأمر، ويقول اأّنه ل يجتمع هذان الو�سف�ن في موجود واحد.

وكذلـــك ل يمكن لموجـــود اأن ن�سلب ونرفع عنه و�سف الإن�ســـ�ن، وفي الوقت نف�سه 

ن�سلـــب ونرفـــع عنـــه و�سف الالاإن�ســـ�ن؛ لأّنه من البديهـــي جّدا اإذا لم يكـــن في دائرة 

الإن�س�ن اأي رفعن� عنه و�سف الإن�س�ن ف�سوف يكون في دائرة الالاإن�س�ن، ول يمكن اأن 

يكون غير ذلك، لأّن كّل م� هو لي�س ب�إن�س�ن �سوف يكون موجودًا في دائرة الالاإن�س�ن. 

وهذا معنى اأّن النقي�سين ل يرتفع�ن ببداهة العقل.

2 - تقابل الملكة وعدمها: 

اأمران وجودي وعدمي

مثـــال: الب�سر والعمى، الزواج والعزوبة. ف�لب�ســـر ملكة والعمى عدمه�، والزواج 

ملكـــة والعزوبة عدمه�. ول ي�سّح اأن يحّل »العمى« اإل في مو�سع ي�سّح فيه »الب�ســـر«؛ 

لأّن العمـــى لي�س هو عـــدم الب�سر مطلقً�، بل عدم الب�ســـر الخ��ّس، وهو عدمه فيمن 
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�س�أنـــه اأن يكون ب�سيرًا. وكـــذا العزوبة ل تق�ل اإّل في مو�سع ي�سّح فيه الزواج، ل عدم 

الزواج مطلقً�.

اأحكامهما: ل يجتمع�ن ويمكن اأن يرتفع�.

فـــال ي�ســـّح لموجود م� اأن يّت�ســـف ب�أّنه اأعمى اأو اأعزب وفي الوقـــت نف�سه يق�ل له 

مب�ســـر اأو متـــزّوج، وهذا معنى اأّنهم� ل يجتمع�ن، ولكـــن يمكن اأن يرتفع� في الحجر؛ 

لأّن الحجـــر ل يقـــ�ل فيه اأعمـــى ول ب�سير ول اأعزب ول متـــزّوج، لأّن الحجر لي�س من 

�س�أنـــه اأن يكـــون ب�سيرًا ول مـــن �س�أنه اأن يكـــون متزّوجً�، وهذا معنـــى اأّنهم� يمكن اأن 

يرتفع� في مو�سع لي�س فيه �س�أنّية وق�بلية الملكة.

3 - تقابل المت�صايفين:

المت�ســـايفان همـــا: الوجودّي�ن اّللذان يتعّقالن معً�؛ اأي يفهمـــ�ن ويت�سّوران معً�، 

بمعنـــى اأّن الإن�ســـ�ن عندم� يريد اأن يعرف ويفهم اأحـــد المت�س�يفين ل ي�ستطيع اإل اأن 

يفهـــم معه الآخر، ف�لمت�س�يف�ن يدخالن اإلى دائـــرة فهم الإن�س�ن معً�، ول يمكن اأبدًا 

اأن يفهم اأحدهم� دون الآخر.

مثـــال: الأب والبن، الفـــوق والتحت، المتقّدم والمت�أّخـــر، العّلة والمعلول، الخ�لق 

والمخلوق. واأنت اإذا لحظت هذه الأمثلة تجد:

اأّوًل: اأّنـــك اإذا تعّقلت وت�سّورت وفهمـــت اأحد المتق�بلين منه� ل بّد اأن تتعّقل وتت�سّور 

وتفهم  معه مق�بلة الآخر، ف�إذا تعّقلت اأّن هذا اأب اأو عّلة ل بّد اأن تتعّقل معه اأّن له 

ابنً� اأو معلوًل وبعب�رة اأو�سح: اأنك ل يمكن اأن تفهم معنى الأب اإل اإذا فهمت معنى 

الإبن.

ثانيـــاً: اأّن �سيئـــً� واحدًا ل ي�سّح اأن يكون مو�سوعـــً� للمت�س�يفين من جهة واحدة، فال 

ي�ســـّح اأن يكـــون �سخ�س اأبـــً� وابنً� ل�سخ�س واحـــد. نعم ، يكون اأبـــً� ل�سخ�س وابنً� 

ل�سخ�سٍ اآخر.
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وكذا ل ي�سّح اأن يكون ال�سيء فوقً� وتحتً� لنف�س ذلك ال�سيء في وقت واحد، واإّنم� 

يكون فوقً� ل�سيء هو تحت له وتحتً� ل�سيء اآخر هو فوقه . . . وهكذا.

اأحكامهما: ل يجتمع�ن في مو�سوع واحد من جهة واحدة ويجوز اأن يرتفع�.

4 - تقابل ال�صّدين:

ال�ســـّدان: هم� الوجودّي�ن المتع�قب�ن علـــى مو�سوع واحد، ول يت�سّور اجتم�عهم� 

فيه، ول يتوّقف تعّقل اأحدهم� على تعّقل الآخر.

مـــن كلمـــة »المتعاقبـــان على مو�ســـوع واحـــد« يفهـــم اأن ال�سّدين ل بـــّد اأن يكون� 

�سفتيـــن، ف�لذات�ن مثل اإن�س�ن وفر�ـــس ل ي�سّمي�ن ب�ل�سّدين، وكـــذا الحيوان والحجر 

ونحوهم�. بل مثل هذه تدخل في المع�ني المتخ�لفة، كم� تقّدم .

وبكلمـــة »ل يتوّقـــف تعّقل اأحدهما على تعّقل الآخر« يخـــرج المت�س�يف�ن، لأّنهم� 

اأمران وجودّي�ن اأي�سً� ول يت�سّور اجتم�عهم� فيه من جهة واحدة، ولكن تعّقل اأحدهم� 

يتوّقف على تعّقل الآخر.

مثـــال: الحـــرارة البرودة، وال�سواد والبي��س، الف�سيلـــة والرذيلة، التهّور والجبن، 

الخّفة والثقل...
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خال�صة

التباين على ثالثة اأنواع:

 1- المثالن: هم� الم�سترك�ن في حقيقة واحدة بم� هم� م�سترك�ن؛ اأي لوحظ واعتبر 

ا�ستراكهم� فيهم�. نحو: محّمد وجعفر ا�سم�ن ل�سخ�سين م�ستركين في الإن�س�نّية.

 2- المتخالفـــان: همـــ� المتغ�يران من حيث همـــ� متغ�يران، ول م�نع من اجتم�عهم� 

في محلٍّ واحٍد اإذا ك�ن� من ال�سف�ت.

 3- مث�ل الذوات: الإن�س�ن والفر�س، ومث�ل ال�سف�ت: ال�سواد والحالوة.

 4- المتقابالن: هم� المعني�ن المتن�فران الّلذان ل يجتمع�ن في محّل واحٍد من جهة 

ح التق�بل جّيدًا من خالل التعّرف على اأق�س�مه. واحدة في زم�ن واحد. ويت�سّ

مث�ل: الإن�س�ن والالاإن�س�ن، العمى والب�سر، والأبّوة والبنّوة، وال�سواد والبي��س.

للتق�بل اأربعة اأق�س�م:

1 - تقابل النقي�سين: اأو تقابل ال�سلب والإيجاب.

النقي�سان: اأمران وجودي وعدمي؛ اأي عدم لذلك الوجودي.

مثال: الإن�س�ن والالاإن�س�ن.

اأحكامهما: ل يجتمع�ن ول يرتفع�ن ببديهة العقل.

2 - تقابل الملكة وعدمها: 

اأمران وجودي وعدمي.

مثال: العمى والب�سر، الزواج والعزوبة.

اأحكامهما: ل يجتمع�ن ويمكن اأن يرتفع�.

3 - تقابل المت�سايفين:

المت�سايفان هما: الوجودّي�ن الّلذان يتعّقالن معً�.
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مثال: الأب والبن، الفوق والتحت.

اأحكامهما: ل يجتمع�ن في مو�سوع واحد من جهة واحدة ويجوز اأن يرتفع�.

4 - تق�بل ال�سّدين:

ال�ســـّدان: هم� الوجودّي�ن المتع�قب�ن علـــى مو�سوع واحد، ول يت�سّور اجتم�عهم� 

فيه، ول يتوّقف تعّقل اأحدهم� على تعّقل الآخر.

مثال: وال�سواد والبي��س، الحرارة والبرودة.
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التمارين

1 - ما هو نوع التقابل في الأمثلة الآتية؟

العلم والجهل ............................ . •	

. ................. مخلوق وغير مخلوق  •	

. ............................ الخّفة والثقل  •	

اليمين والي�س�ر ......................... . •	

الخ�لق والمخلوق ...................... . •	

2 - التغاير والتباين ثالثة اأنواع، بّين نوع التغاير الموجود بين الألفاظ الآتية.

. ...................... ال�سج�عة والكرم  •	

. ........................ ال�سجر والحجر  •	

. ........................... القطن والثلج  •	

. ..................... الح�سن والح�سين  •	

3 - هـــل يمكن اأن ي�ســـدق على �ســـيئين اأّنهما متخالفان ومتماثـــالن؟ بّين ذلك من 

خالل مثال تذكره.

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

4 - ما الفرق بين التناق�س والت�ساّد؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................
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الدرس العاشر

المرّكب والخبر واإلنشاء

اأن يعّدد الط�لب اأق�س�م المركب. 1-

اأن يمّيز بين الخبر والإن�س�ء. 2-

اأن يعّدد اأق�س�م المفرد. 3-
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تمهيد
فـــي مبحث دللة الألف�ظ على مع�نيه� ك�ن الق�ســـم الث�لث لالألف�ظ هو النظر اإلى 

اللفـــظ ل بم� هـــو، اأو قل ب�سكل مطلق، وقد ذكرن� اأنه ينق�ســـم اإلى مفرد ومركب، وقد 

ح�ن الوقت لبي�ن اأق�س�م المركب لن�ستفيد معنى المركب الت�م الذي يو�سلن� اإلى بحث 

الخبر، وب�لت�لي ن�سطر لتمييزه عن الإن�س�ء؛ ولأجل ذلك عقد هذا الدر�س.

أقسام المرّكب

المرّكب

ناق�ستاّم

اإن�ساءخبر
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اأّواًل: المرّكب التاّم والناق�ص:

1 - المرّكب التاّم:  بع�س المرّكب�ت للمتكّلم اأن يكتفي به في اإف�دة ال�س�مع، وال�س�مع 

ل ينتظـــر منه اإ�س�فة لفـــظ اآخر لإتم�م ف�ئدتـــه، مثل: ال�سبر �سج�عـــة، قيمة كّل 

امـــرئ م� يح�سنه، اإذا علمت ف�عمـــل، فهذا هو »المرّكب التـــاّم« وُيعّرف ب�أّنه: م� 

ي�سّح للمتكّلم ال�سكوت عليه.

2 - المرّكـــب الناق�س: بع�ـــس المرّكب�ت للمتكّلم ل يكتفي به في اإف�دة ال�س�مع، كم� 

لـــو ق�ل »قيمة كّل امـــرئ« و�سكت، اأو ق�ل: »اإذا علمـــت« بغير جواب لل�سرط، ف�إّن 

ال�س�مـــع يبقى منتظرًا ويجده ن�ق�سً� حّتى يتّم كالمه، فمثل هذا ي�سّمى »المرّكب 

الناق�س«، وُيعّرف ب�أّنه: م� ل ي�سّح ال�سكوت عليه.

ثانيًا: الخبر واالإن�صاء:

كّل مرّكـــب ت�ّم لـــه ن�سبة ق�ئمة بيـــن اأجزائه، ت�سّمـــى الن�سبة الت�ّمـــة اأي�سً�، وهذه 

الن�سبة:

 1- قـــد تكون له� حقيقة ث�بتة في ذاته� مع �سرف النظر عن اللفظ، واإّنم� يكون لفظ 

المركـــب ح�كيـــً� وك��سفً� عنه�، مثل مـــ� اإذا وقع ح�دث اأو يقع فيمـــ� ي�أتي ف�أخبرت 

عنـــه، كمطر ال�سم�ء، فقلـــت: َمَطَرت ال�سم�ء، اأو تمطر غدًا، فهذا ي�سّمى »الخبر« 

وي�سّمى اأي�س� »الق�سية« و »القول«.

تنبيـــه: ل يجب في الخبـــر اأن يكون مط�بقً� للن�سبة الواقعـــة، فقد يط�بقه� فيكون 

�س�دقً�، وقد ل يط�بقه� فيكون ك�ذبً�.

فقـــد تقول ال�سم�س م�سرقة الآن، فهذا خبر، وقـــد تقول ال�سم�س غير م�سرقة الآن، 

وهذا خبر اأي�سً�، مع اأّن الواقع �سدق اأحد هذين الخبرين وكذب الآخر.

فالخبر: »هو المرّكب التاّم اّلذي ي�سّح اأن ن�سفه بال�سدق اأو الكذب«.

مالحظـــة: الخبـــر هـــو مـــ� يهتـــّم المنطقي به ويقـــوم ب�لبحـــث عنه، وهـــو متعّلق 

الت�سديق.
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 2- وقد ل تكون للن�سبة الت�ّمة حقيقة ث�بتة ب�سرف النظر عن اللفظ، واإّنم� اللفظ هو 

اّلذي يحقـــق الن�سبة ويوجده� بق�سد المتكّلم، وبعبـــ�رة اأ�سرح: اإّن المتكّلم يوجد 

المعنـــى بلفظ المرّكب، فلي�س وراء الـــكالم ن�سبة له� حقيقة ث�بتة يط�بقه� الكالم 

ت�رة ول يط�بقه� اأخرى، وي�سّمى هذا المرّكب »الإن�ساء«.

ومن اأمثلته:

 1- الأمر، نحو: احفظ الدر�س.

 2- النهي، نحو: ل تج�ل�س دع�ة ال�سوء.

 3- ال�ستفه�م، نحو: هل المريخ م�سكون ؟ 

4- النداء، نحو: ي� محّمد.

 .{ ۋ ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  5- التمّني، نحو:{ ۇ 

6- التعّجب، نحو: م� اأعظم خطر الإن�س�ن ! 

7- العقـــد، ك�إن�ســـ�ء عقـــد البيـــع والإج�رة والنـــك�ح ونحوه�، نحـــو »بعـــت« و »اآجرت«  

و»اأنكحت« . . . 

، ك�سيغة الطالق والعتق والوقف ونحوه�، نحو »فالنة طالق« و»عبدي 
(1(

8- الإيق�ع 

حّر«. . . 

وهـــذه المرّكبـــ�ت كّله� لي�ـــس لمع�نيه� حق�ئـــق ث�بتة في اأنف�سه� عـــن اللفظ تحكي 

عنهـــ� فتط�بقه� اأو ل تط�بقه�، واإّنم� مع�نيه� تن�ســـ�أ وتوجد ب�للفظ، فال ي�سّح و�سفه� 

ب�ل�سدق والكذب.

فالإن�ساء: »هو المرّكب التاّم اّلذي ل ي�سّح اأن ن�سفه ب�سدق ول بكذب«.

)1)   الفـــرق بيـــن العقد والإيق�ع، اأّن العقد يحت�ج اإلى طرفين، ول بّد من اإيج�ب وقبول، بينم� الإيق�ع يحت�ج اإلى طرف 

واحد، ول بّد فيه من اإيج�ب فقط، ول يحت�ج اإلى قبول. 
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أقسام المفرد
المفرد: كلمة، ا�سم، اأداة.

 1 - الكلمـــة: اللفظ المفرد الـــداّل بم�ّدته على معنى م�ستقّل في نف�سه، وبهيئته على 

ن�سبة ذلك المعنى اإلى ف�عل ل بعينه ن�سبة ت�ّمة زم�نية.

وهي »الفعل« ب��سطالح النح�ة، مثل: كتب، يكتب، اكتب. 

ف�إذا لحظن� هذه الأفع�ل اأو الكلم�ت الثالث نجده�:

اأ- ت�سترك في م�ّدة لفظية واحدة محفوظة في الجميع هي: الك�ف ف�لت�ء ف�لب�ء.

وت�سترك اأي�سً� في معنى واحد هو معنى الكت�بة، وهو معنى م�ستقّل في نف�سه.

ه�. ب - تفترق في هيئ�ته� اللفظية، ف�إّن لكّل منه� هيئة تخ�سّ

وتفتـــرق اأي�ســـً� في دللته� على ن�سبـــة ت�ّمة زم�نية تختلـــف ب�ختالفه�؛ وهي ن�سبة 

ذلـــك المعنـــى الم�ستقـــّل الم�سترك فيه� اإلـــى ف�عل م� غير معّين فـــي زم�ن معّين من 

الأزمنـــة. فـ)كتب( تـــدّل على ن�سبة الحدث - وهو المعنـــى الم�سترك - اإلى ف�عل م�، 

واقعـــة في زم�ن م�ســـى. و)يكتب( على ن�سبة تجّدد الوقوع في الح�ل اأو في ال�ستقب�ل 

اإلـــى ف�عله�. و)اكتب( على ن�سبة طلب الكت�بة في الأمـــر دللة على الم�ستقبل ل على 

الح�ل من ف�عل م�.

ومـــن هذا البي�ن ن�ستطيـــع اأن ن�ستنتج اأن الم�دة اّلتي ت�سترك فيه� الكلم�ت الثالث 

تـــدّل علـــى المعنى اّلذي ت�سترك فيـــه، واأن الهيئة اّلتي تفترق فيهـــ� وتختلف تدّل على 

المعنى اّلذي تفترق فيه ويختلف فيه�. 

بقولنا: »ن�ســـبة تاّمة« تخرج الأ�سم�ء الم�ستّقة - ك��سم الف�عل والمفعول والزم�ن 

والمـــك�ن - ف�إنه� تدّل بم�ّدته� على المعنى الم�ستقّل، وبهيئ�ته� على ن�سبة اإلى �سيء ل 

بعينه في زم�ن م�، ولكن الن�سبة فيه� ن�سبة ن�ق�سة ل ت�ّمة .

2 - ال�ســـم: وهو اللفظ المفرد الـــداّل على معنى م�ستقّل في نف�سه، غير م�ستمل على 
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هيئة تدّل على ن�سبة ت�ّمة زم�نية. 

مثال: محّمد، اإن�س�ن، ك�تب، �سوؤال . 

نعـــم، قـــد ي�ستمل علـــى هيئة تدّل علـــى ن�سبة ن�ق�ســـة، ك�أ�سم�ء الف�عـــل والمفعول 

والزم�ن ونحوه� - كم� تقّدم - لأّنه� تدّل على ذات له� هذه الم�ّدة.

3 - الأداة: وهي اللفظ المفرد الداّل على معنى غير م�ستقّل في نف�سه. وهي  تدّل على 

ن�سبة بين طرفين، وهي »الحرف« ب��سطالح النح�ة.

 مثال: »في« الداّلة على الن�سبة الظرفية، و »على« الداّلة على الن�سبة ال�ستعالئية، 

و »هـــل« الدالة على الن�سبة ال�ستفه�مية. والن�سبة دائم� غير م�ستقّلة في نف�سه�؛ لأّنه� 

ل تتحّقق اإل بطرفيه�.
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خال�صة

1 - المرّكب التاّم: م� ي�سّح للمتكّلم ال�سكوت عليه .

2 - المرّكب الناق�س: م� ل ي�سّح ال�سكوت عليه .

ثانياً: الخبر والإن�ساء:

1ـ  الخبـــر: فيمـــ� لو ك�ن للن�سبـــة حقيقة ث�بتة في ذاته� مع �ســـرف النظر عن اللفظ، 

واإّنمـــ� يكـــون لفظ المركب ح�كيً� وك��سفً� عنه�.  هو المرّكـــب الت�ّم اّلذي ي�سّح اأن 

ن�سفه ب�ل�سدق اأو الكذب.

2ـ  الإن�ســـ�ء: فيم� لـــم يكن للن�سبة حقيقة ث�بتة في ذاته� مع �سرف النظر عن اللفظ، 

واإّنم� اللفظ هو اّلذي يحّقق الن�سبة ويوجده� بق�سد المتكّلم.

ومن اأمثلته:

1 - الأمر، 2 - النهي، 3 - ال�ستفه�م، 4 - النداء، 5 - التمّني،6  - التعّجب،7  - العقد، 

8 - الإيق�ع.

المفرد: كلمة، ا�سم، اأداة.

 1 - الكلمة: اللفظ المفرد الداّل بم�ّدته على معنى م�ستقّل في نف�سه، وبهيئته على ن�سبة 

ذلك المعنى اإلى ف�عل ل بعينه ن�سبة ت�ّمة زم�نية . وهي »الفعل« ب��سطالح النح�ة.

2 - ال�ســـم: وهـــو اللفظ المفرد الداّل على معنى م�ستقل فـــي نف�سه غير م�ستمل على 

هيئة تدّل على ن�سبة ت�ّمة زم�نية. 

3 - الأداة: وهي اللفظ المفرد الداّل على معنى غير م�ستقّل في نف�سه. وهي  تدّل على 

ن�سبة بين طرفين، وهي »الحرف« ب��سطالح النح�ة.
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التمارين

1 - مّيز بين المرّكب الناق�س والمرّكب التام في الجمل الآتية:

. ..................... ف��سق  ج�ءكم  اإن  •	

. ........................... العلم�ء  اأكرم  •	

. ............................... ال�سم�ء  في  •	

بن اأبي ط�لب .................... . علّي  •	
2 - مّيز بين الخبر والإن�ساء في الجمل الآتية:

. ................................................... الحجر  بع�س�ك  ا�سرب  •	

. ....................................... توعدون  وم�  رزقكم  ال�سم�ء  في  •	

. .................................................. اأجراأهم على الرحمن  م�  •	

. ...................... والع�فية  والن�سر  الفرج  لولّيك  عّجل  اللهّم  •	

. ........................................... �سهر  األف  من  خير  القد  ليلة  •	

. ................................................ يعود يومً�  ال�سب�ب  ليت  األ  •	
3 - بّين المراد من الهيئة والمادة في الكلمة.

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

4 - )نظر، ينظر، انظر(

لعـــل هذه كلمـــ�ت، اأو اأفعـــ�ل بح�ســـب ال�سطالح النحـــوي؟ وبح�ســـب ال�سطالح 

المنطقي بم ت�سترك، وبم تفترق؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................
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الّدرس الحادي عشر

مباحث الكلّي، المفهوم 
والمصداق

اأن ي�ستذكر الط�لب تعريف الكّلي. 1-

اأن يمّيز الط�لب بين الكّلي والجزئي. 2-

اأن يمّيز بين المفهوم والم�سداق. 3-
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بعـــد اأن تقـــّدم في المقّدمـــ�ت اأّن مو�ســـوع المنطق هو الت�ســـّور والت�سديـــق بمعنى تحويل 

المجهول الت�سّوري اإلى معلوم ت�سّوري، والمجهول الت�سديقي اإلى معلوم ت�سديقي، واأّن الجزء 

الأّول �سوف يتن�ول البحث عن الت�سّور، والجزء الث�ني �سيتعّر�س للبحث عن الت�سديق�ت.

تقـــّدم اأّن مب�حـــث الألف�ظ، هـــي لي�ست من �سميم مو�ســـوع المنطق، ولكن يحت�ج 

ة وهـــي التف�هم مع نف�سه ب�سكل �سحيح، بمعنى اأّنه ل�سّدة  اإليهـــ� المنطقي ح�جة خ��سّ

العالقـــة بين اللفـــظ والمعنى اأ�سبح ت�سّور اللفظ ت�ســـّورًا للمعنى، فال بّد من درا�سة 

الألف�ظ ب�سكل �سحيح ليكون الت�ســـّور ب�سكل �سحيح ودقيق اأي�سً�؛ والألف�ظ �سرورّية 

اأي�سً� ب�لن�سبة للت�سديق.

ودار�سة هذا المبحث الث�ني؛ اأي مب�حث الكّلي، هي كذلك درا�سة ل تتعّلق بمو�سوع 

علـــم المنطق مب��سرة، واإّنم� هـــي مقّدمة �سرورّية للدخول في مبحـــث المعّرف، لأّن 

التعريف اّلذي �سي�أتي في الب�ب الث�لثـ  ل يمكن اإّل من خالل الذاتي�ت اأو العر�سي�ت؛ 

اأي ب�لحـــدود اأو الر�ســـوم، وهذا مـــ� �سنتعّر�س له اإن �ســـ�ء اهلل. ول يمكن الو�سول اإلى 

التعريف ب�سكل �سحيح وك�مل من دون فهم الكّلّي�ت، وهذا الب�ب يفيد اأي�سً� و�سروري 

ب�لن�سبة للحّجة الجزء الث�ني من المنطق على م� �سي�أتي.

وعلـــى العموم، هذا الب�ب ومب�حث الألفـــ�ظ اأي�سً� مقّدمة للت�سّور والت�سديق، ول 

يمكن ال�ستغن�ء عنهم� في َفهمه�.
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1 - الجزئي:

»هو المفهوم اّلذي يمتنع فر�س �سدقه على اأكثر من واحد«.

فعندمـــ� ينظـــر اأّي ع�قل اإلى زيد مـــن الن��س، يعرف اأن هذا زيـــد ل يوجد منه اإّل 

�سخ�س واحد، ف�إذا قيل له »جاء زيد« اأو »مات زيد« فهو يدرك اأن زيدًا المعروف لديه 

واّلذي ل يوجد منه اإّل �سخ�س واحد قد ج�ء اأو م�ت.

وهكـــذا ب�لن�سبة اإلى ل�س�ئر اأ�سم�ء الأعالم، محّمـــد، علّي، وف�طمة، وهكذا. ف�إّنه� 

مف�هيـــم ل تنطبق اإّل على اأ�سح�به�. وبتعبير اآخر يمتنع لزيد اأن ينطبق اإّل على زيد، 

فـــال ينطبق على محّمد ول على ف�طمة وهكذا... اإذًا يمتنـــع لمفهوم زيد الم�س�ر اإليه 

والمحّدد اأن ينطبق على اأكثر من فرد واحد.

مـــن اأمثلة المفهـــوم الجزئي: هذا القلم، هذا اللوح، هـــذا الإن�س�ن، هذا الح�ئط، 

هذا المعدن...

2 - الكّلي:

»هو المفهوم اّلذي ل يمتنع فر�س �سدقه على اأكثر من واحد«.

عندم� يرى الإن�س�ن جزئي�ت متعّددة، نحو. زيد ومحّمد وعلّي وف�طمة، ثّم يقي�س 

منه�  العقل  ينتزع  عنده�  واحدة،  �سفة  في  ت�سترك  اأّنه�  ويجد  بع�س،  اإلى  بع�سه� 

�سورة مفهوم �س�مل ينطبق على كّل واحد من هذه الجزئّي�ت، وفي هذا المث�ل يجد 

الإن�س�ن،  المفهوم  العقل هذا  اإن�س�ن، فينتزع  ب�أّنه�  ت�سترك  الأ�سم�ء  اأّن جميع هذه 

المفهوم هو  اإن�س�ن، وهذا  اأّنه�  المذكورة ينطبق عليه�  الأ�سم�ء  اأّن جميع  ونالحظ 

المفهوم الكّلي اّلذي ل يمتنع من اأن ي�سدق على اأكثر من واحد، بخالف المفهوم 

الجزئي.

ومن اأمثلة المفهوم الكّلي: القلم، اللوح، الإن�س�ن، الح�ئط، المعدن...
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3 - المفهوم والم�صداق

بعـــد اأن عرفنـــ� الكّلـــي والجزئي، ن�أتي اإلـــى الذهن لمالحظة كيفيـــة ح�سول هذه 

المعلومـــ�ت فيه، وكيف تنطبق علـــى الخ�رج. وب�لتدقيق في ح�ســـول المعلوم�ت وفي 

انطب�قه� و�سع العلم�ء ا�سطالحين اثنين.

أ � المفه��وم: نف�س المعنى في الذهـــن، اأو نف�س ال�سورة الذهنّية المنتزعة من حق�ئق 

الأ�سي�ء الخ�رجّية.

ب � المص��داق: مـــ� ينطبق عليه المفهوم اأو المعنى، وبتعبيـــر اآخر: هو حقيقة ال�سيء 

اّلذي تنتزع منه ال�سورة الذهنّية )المفهوم(.

ولتو�ســـيح ذلـــك نقـــول: اإّن عمر بن �سعـــد، له معنى وت�سّور ومفهـــوم في اأذه�نن� 

عنـــه، وهذا المعنى والت�سّور الذهني عن هذه ال�سخ�سّية هو المفهوم، واأّم� اإذا اأردن� 

اأن نبحث عن هذه ال�سخ�سية في الخ�رج وبين الن��س لوجدن�ه� اأّنه� ل تنطبق اإّل على 

�سخ�ـــس واحد، وهذا ال�سخ�س الخ�رجي هو م�سداق عمر بن �سعد، ف�لمفهوم جزئي 

والم�ســـداق من الطبيعـــي اأن يكون واحدًا فقـــط. واأّم� اإذا لحظنـــ� ال�سورة الذهنّية 

لمعنـــى الحيـــوان مثاًل، فـــ�إّن هذا المعنى وهـــذا الت�سّور لهذا المفهـــوم كّلي يمكن اأن 

يطبـــق على كثيريـــن، واإذا اأردن� اأن نبحث عـــن هذا المفهوم الكّلي فـــي الخ�رج وبين 

الم�س�ديـــق، لوجدن� اأّن له م�س�ديق كثيرة، اأي ينطبق اأكثر من واحدة وهي الإن�س�ن، 

الفر�س، الطير ف�إّن هذه كّله� م�س�ديق للحيوان.

وخال�سة القول؛ اإّن م� هو موجود في الذهن عب�رة عن المعنى والمفهوم، وم� هو 

موجود في الخ�رج عب�رة عن الم�سداق والتطبيق.
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مب�حث الكلي كمب�حث الألف�ظ يعّد مقدمة للت�سور والت�سديق، فال ي�ستغنى عنه�.

الجزئـــي هو المفهوم اّلذي يمتنع �سدقه على اأكثر من واحد، ك�أ�سم�ء الأعالم   -

وهذا القلم، وهذا اللوح، وهذا الإن�س�ن...

الكلي هـــو المفهوم اّلذي ل يمتنع �سدقه على اأكثر مـــن واحد، ك�لقلم، اللوح،   -

الإن�س�ن، الح�ئط، المعدن...

المفهـــوم هو نف�س المعنى في الذهن، اأو نف�س ال�سورة الذهنّية المنتزعة من   -

حق�ئق الأ�سي�ء الخ�رجّية.

الم�سداق هو م� ينطبق عليه المفهوم اأو المعنى، اأو حقيقة ال�سيء اّلذي تنتزع   -

منه ال�سورة الذهنّية )المفهوم(.



119

م
قس
ر
رم
وس
ل 
فّ

مه
 سر
هف

م  ل
 سر
ل
أ
لفم

التمارين

1 - مّيز بين الكّلي والجزئي فيما ياأتي:

. ......................Qالإم�م علي •	

. ....................................... بيروت •	

. ..................................... ال�سم�س •	

. .......................................... رجل •	

هيئة فعل ج�هد......................... . •	

2 - مـــا المـــراد مـــن كلمة )خليل( في قـــول النبّيP عند رحيله عـــن هذه الدنيا: 

»ادعوا لي خليلي«، الكّلي اأم الجزئي؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

3 - قال ر�ســـول اهللP: »ائتوني بكتف ودواة اكتب لكم كتابا ل ت�ســـلَّوا بعده اأبدا«، 

ما المراد من الكتف والدواة، الكّلي اأم الجزئي؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

4 - ما الفرق بين المفهوم والم�سداق؟ اأو�سح ذلك من خالل مثال تختاره.

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................





أهداف الدرس
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اأن يعّدد الط�لب الن�سب الأربع. 1-

اأن يمّيز بين الن�سب الأربع. 2-

ح رموز الن�سب الأربع. 3- اأن يو�سّ

النسب األربع

 الّدرس الثاني عشر
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تمهيد
ل يخفى على الط�لب اأّن التب�ين في المنطق م�سترك لفظي، يطلق ويراد به مع�ٍن 

متعّددة كلفظ العين في اللغة العربية.

ونحن �سنذكر معنيين للتب�ين كمقّدمة للدخول في البحث. 

1 - التبايـــن: في مبحث الألف�ظ، حيث تقّدم اأّن هن�ك األف�ظ م�ستركة كلفظ اإن�س�ن 

ولفـــظ ب�ســـر،  وهنـــ�ك األف�ظ متب�ينـــة كلفظ اإن�ســـ�ن ولفظ حجـــر، والمتب�ين في 

مب�حـــث الألف�ظ ك�ن بمعنى تعّدد الألف�ظ وتعّدد المعنى. بخالف الم�سترك حيث 

ك�ن بمعنى تكّثر اأو تعّدد الألف�ظ واّتح�د المعنى.

2 - التبايـــن: فـــي مبحث الكّلـــي، يختلف عن هذا المعنى المتقـــّدم، حيث اإن النظر 

فـــي هذا المبحث اإلى المفهوم ب�عتب�ر م�س�ديقه، وبهذا اللح�ظ �سوف نذكر اأربع 

ن�ســـب، واحد منه� هـــو التب�ين والمراد بـــه التب�ين بح�سب الم�ســـداق، ل بح�سب 

اللفـــظ. والن�سب الأربع والآتـــي ذكره� ل تت�سّور اإّل فيم� لـــو ك�ن الألف�ظ متب�ينة 

متغ�يرة بح�ســـب المعنى الأّول. وعنده� نلحظ الن�سبـــة والعالقة بين م�س�ديقه�، 

ل اأربع ن�سب واحد منه� التب�ين بح�سب الم�سداق. ويكون المح�سّ

التق�صيم االأّول:

كّل معنى ومفهوم اإذا ن�سب اإلى مفهوم ومعنى اآخر يب�ينه ويغ�يره مفهومً�،  فال بّد 
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اأن نلحـــظ العالقة والن�سبة بين اأفراد المعنى الأّول واأفراد المعنى الث�ني، وهن� يوجد 

اأربع ن�سب ل غير:

1 - الت�صاوي، )=(

فيم� لو ك�ن تم�م اأفراد المفهوم الأّول ت�س�رك 

تم�م اأفراد المفهوم الث�ني، مث�ل: مفهوم الإن�س�ن 

 في مبحث الألف�ظ، لكن 
(1(

يب�يـــن مفهوم الن�طق

جميـــع اأفراد الإن�ســـ�ن هي نف�س اأفـــراد الن�طق؛ 

لذلك نقول اإّن الن�سبة بين هذين المفهومين هي 

الت�س�وي، ونرمز له� بهذا ال�سكل:

الإن�س�ن = الن�طق.

2 - التباين،  )//(

فيمـــ� لو ك�ن تم�م اأفـــراد الأّول تب�ين وتغ�ير ول تلتقي اأبدًا مع تم�م اأفراد المفهوم 

الث�ني. مث�ل: مفهـــوم الإن�س�ن يب�ين مفهوم 

الحجـــر فـــي مبحـــث الألفـــ�ظ. وكذلك في 

مبحـــث الن�سب ف�إن اأفـــراد الإن�س�ن ل تلتقي 

اأبدًا مع اأفراد الحجر؛ لذلك نقول اإّن الن�سبة 

بيـــن هذين المفهومين هـــي التب�ين، ونرمز 

له� بهذا ال�سكل:

الإن�س�ن // الحجر.

)1)   الن�طق: هو م� عنده ق�بلية النطق. وهذا المفهوم غير مفهوم الإن�س�ن، نعم من حيث الم�س�ديق هي مت�س�وية، اأّم� 

من حيث المفهوم فكل منهم� غير الآخر. 

اإن�سان حجر

ناطق

اإن�سان
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3 - العموم والخ�صو�ص المطلق، )> اأو < (

فيمـــ� لو ك�ن ي�س�رك اأحـــد المفهومين الآخر في جميع 

اأفراده دون العك�س، بمعنى اأّن جميع اأفراد الأّول داخلة 

في اأفـــراد المفهوم الآخر، لكن المفهـــوم الآخر اأو�سع 

مـــن المفهـــوم الأّول بحيـــث ي�سملـــه وي�سمـــل غيره من 

الأفراد. وهو م� ك�ن يعبر عنه في الري��سي�ت ب�لأكبر اأو الأ�سغر.مث�ل مفهوم الحيوان 

ف�إّنـــه يب�ين مفهوم الإن�ســـ�ن في مب�حث الألف�ظ، اأّم� هن� فـــ�إّن مفهوم الحيوان وا�سع 

وكبيـــر ي�سمل جميع اأفراد الفر�س، والطير والإن�س�ن. بينم� مفهوم الإن�س�ن اأ�سغر منه 

وخ��س ب�أفراد الإن�س�ن.

لذلـــك نقول: اإّن الن�سبـــة بين هذين المفهومين هي العمـــوم والخ�سو�س المطلق، 

ونرمز له� بهذا ال�سكل:

الحيـــوان< الإن�س�ن؛ اأي الحيوان اأعم مطلقً� مـــن الإن�س�ن، اأو الإن�س�ن>الحيوان؛ 

اأي الإن�س�ن اأخ�ّس مطلقً� من الحيوان.

4 -العموم والخ�صو�ص من وجه، )×(

واأّمـــ� اإذا ك�ن ي�ســـ�رك كّل مـــن المفهومين الآخر فـــي بع�س اأفـــراده، ويف�رقه في 

بع�س اآخر، بحيث يكون هن�ك جهة ا�ستراك وجهة افتراق، جهة ا�ستراك حيث يلتقي 

المفهومـــ�ن بنف�س الأفراد، وجهة افتـــراق لكّل منهم�، المفهوم الأّول يكون له اأفراد ل 

عالقـــة له� ب�لمفهوم الث�ني، والمفهوم الث�ني له اأفـــراد ل عالقة له� ب�لمفهوم الأّول، 

عندمـــ� نقول اإن الن�سبة والعالقة بين هذين المفهوميـــن هي العموم والخ�سو�س من 

وجه: 

مث�ل: الغراب والأ�سود.

حيث يلتقي وي�سترك المفهوم�ن بـ: الغراب الأ�سود.

ويفترق الغراب بـ: الغراب الرم�دي، والمرّقط.

الطير

الحيوان

الفر�س 

الإن�سان الهدهد
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ويفترق الأ�سود بـ: الفر�س الأ�سود الأدهم، وال�سّي�رة ال�سوداء.

وقد ُعّبر عن هذه الن�سبة ب�لعموم والخ�سو�س من وجه؛ لأّن كّل مفهوم اأو�سع واأعم 

من المفهوم الآخر من جهة.

الأ�سود
الغراب

غراب اأ�سود

اللون

الفر�س 

اأ�سود

اللون

غراب 

رمادي

اللون

مالحظـــة: هذه الن�سب الأربع بين المفهومين الكّليين، ول يت�سّور وجود اأي ن�سبة 

اأخرى.

ـــة في مبحث المعّرف' حيث نالحظ عنده�  ولهـــذا البحث ف�ئدة كبيرة جّدًا، خ��سّ

دخ�لـــة هـــذه المف�هيم في كّل تعريـــف من التع�ريـــف، وكيف ي�ستـــرط الم�س�واة بين 

ف. فال ي�سّح اأن يكون اأعّم ول اأخ�ّس ول مب�ينً�، فت�أّمل وانتظر. ف والمعرَّ المعرِّ
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للفظ التب�ين في المنطق معني�ن مختلف�ن:

1 - في مب�حث الألف�ظ بمعنى تعّدد الألف�ظ واّتح�د المعنى، بخالف الم�سترك حيث 

هو بمعنى تكّثر اأو تعّدد الألف�ظ واّتح�د المعنى.

2 - في مبحث الكّلي؛ حيث اإّن النظر في هذا المبحث اإلى المفهوم ب�عتب�ر م�س�ديقه، 

ف�لمراد به التب�ين بح�سب الم�سداق، ل بح�سب اللفظ.

كّل معنـــى ومفهوم اإذا ن�ســـب اإلى مفهوم ومعنى اآخر يب�ينه ويغ�يـــره مفهومً�،  اإذا 

لحظن� العالقـــة والن�سبة بين اأفراد المعنى الأّول واأفراد المعنى الث�ني، يوجد عندن� 

اأربع ن�سب ل غير:

1 - الت�س�وي )=( فيم� لو ك�ن تم�م اأفراد المفهوم الأّول ت�س�رك تم�م اأفراد المفهوم 

الث�ني.

2 - التب�ين )//( فيم� لو ك�ن تم�م اأفراد الأّول تب�ين وتغ�ير، ول تلتقي اأبدًا مع تم�م 

اأفراد المفهوم الث�ني.

3 - العموم والخ�سو�س المطلق )> اأو <( فيم� لو ك�ن ي�س�رك اأحد المفهومين الآخر 

في جميع اأفراده دون العك�س.

4 - العمـــوم والخ�سو�س من وجه، )×( فيم� لو ك�ن كل من المفهومين ي�س�رك الآخر 

فـــي بع�س اأفراده، ويف�رقه فـــي بع�س اآخر، بحيث يكون هن�ك جهة ا�ستراك وجهة 

افتراق.
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التمارين

1 - اأذكر الفرق بين التباين في مبحث الألفاظ، والتباين في مبحث الكّلي.

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

2 - اإّن الكّلـــي اإذا ن�ســـبته اإلـــى كّلي اآخر، بلحاظ اأفـــراده، فالعالقة ل تخلو من اأربعة 

حاً بمثال تذكره لكلٍّ منها. فرو�س، عّددها، مو�سّ

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

3 - ما هي الن�سبة بين العناوين الكلّية الآتية:

. ....................... والحم�ر  الن�هق  •	

. ........................ والجدي  الثعلب  •	

. ........................ والثعلب  الم�كر  •	

. ..................... والحالوة  ال�سواد  •	
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الّدرس الثالث عشر

الكلّيّات الخمسة )1(

اأن يعّدد الط�لب الذاتي�ت. 1-

اأن ي�ستذكر تعريف كّل واحد  منه�. 2-

اأن يتعّرف اإلى معنى الّذاتي. 3-
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تمهيد
بعـــد اأن عرفنـــ� اأن مو�ســـوع علـــم المنطق هـــو »الت�ســـّور والت�ســـديق«؛ بمعنى اأّن 

المجهـــول الت�سّوري كيف ي�سبح معلومً� ت�سّورّيً�، والمجهول الت�سديقي كيف ي�سبح 

معلومـــً� ت�سديقـــً�، ندخل في �سميـــم البحث الأّول وهـــو الت�ســـّورات، واأّول بحث من 

اأبحـــ�ث الت�سّورات هو بحث المعّرف، بمعنى كيف نعّرف المجهول تعريفً� �سحيحً� ل 

ُلب�س فيه، ول يختلط بغيره حّتى ي�سبح معلومً� ب�سكل دقيق وك�مل؟

لكـــن لكي نفهم التعريف ب�سكل دقيـــق ي�سطرن� البحث لذكر مقدمة ت�س�عدن� على 

.(1(
بحث التعريف، وهي البحث عن الكّلّي�ت

أقسام الكّلي الذاتّيات
لـــو �س�أل �س�ئـــل عن �سخ�ـــس ف�إّنه يمكـــن اأن ي�ســـ�أل بطريقتين، والجـــواب يختلف 

ب�ختالف ال�سوؤال.

1 - َمن هو هذا الموجود؟

2 - م� هو هذا الموجود؟

)1)   اإّن فورفوريو�ـــس ال�ســـّوري ذكـــر هذا البحث واأ�سمـــ�ه »اإي�س�غوجي«، وهي كلمة يون�نية تعنـــي المدخل اأو المقّدمة، 

حيـــث وجد اأّن اأر�سطو عندمـــ� كتب بحث التعريف دخلت هذه الكّلّي�ت الآتية الذكـــر في �سميم البحث. وهي ركن 

اأ�س��س في فهمه، فكتب فورفوريو�س هذه المقّدمة يو�سح فيه� م� هي الكّلّي�ت واأق�س�مه� والتمييز بينه� حّتى يدخل 

الط�لـــب في بحـــث التعريف على بّينـــة وو�سوح. لذلك يمكن القـــول اإّن هذا البحث لي�س مـــن �سميم مو�سوع علم 

المنطق، واإّنم� هو بحث �سرورّي كمقّدمة لفهم بحث التعريف.
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ففـــي ال�سوؤال الأّول ي�س�أل عـــن ممّيزات هذا الموجود ال�سخ�سّيـــة، والجواب يكون 

ببيـــ�ن الهوّيـــة ال�سخ�سّية، ب�أّن هذا الموجود هو فـــالن ابن فالن، من مدينة كذا، من 

ع�ئلة كذا و...

واأّمـــ� في ال�سوؤال الث�ني، ف�ل�س�ئل ل ي�س�أل عـــن الهوّية ال�سخ�سّية، واإّنم� ي�س�أل عن 

حقيقـــة هذا الموجـــود اّلتي يّتفق به� مع غيـــره من الموجودات؛ لذلـــك ل ُبّد اأن يكون 

الجـــواب بتعيين تم�م حقيقته بين الحق�ئـــق. فلو ك�ن هذا الموجود اإن�س�نً�، فال ي�سّح 

اأن تجيب ال�س�ئل ب�أّنه هو زيد بن اأرقم مثاًل، واإّنم� الجواب ال�سحيح هو: هذ االموجود 

اإن�س�ن اأو حيوان، اأو هذا الموجود ن�طق.

وحيـــث اإّنه فـــي المنطق ل تهّمنـــ� الهوّية ال�سخ�سّيـــة، ول البحث عـــن الجزئّي�ت؛ 

لذلك ان�سّب البحث عن ال�سوؤال الث�ني، فقد لحظ اأر�سطو اأّن هن�ك خم�سة اأنواع من 

الإج�بـــة على هذا النحو من ال�سوؤال؛ لذلك ذكر الكّلّي�ت وعّدده�  ب�أّنه� خم�سة، وفّرق 

بين كّل واحد منه�:

1 - النوع
عندمـــ� ن�س�أل عن مجموعة اأ�سي�ء جزئّية ت�سترك في حقيقة واحدة. يكون الجواب 

عنهـــ� ب�لنوع، مثاًل عندم� ن�س�أل عـــن زيد وبكر وعمرو وخ�لد و... هذه الموجودات م� 

هي؟

الجـــواب هـــذه جزئّي�ت مختلفة ب�لعـــدد لكّنه� متفقة بحقيقتهـــ�، بمعنى اآخر هذه 

الجزئّيـــ�ت عددهـــ� كثيـــر لكن حقيقتهـــ� واحدة. لذلك ن�ســـ�أل عنه� بم� هـــي؟ ويكون 

الجواب: اإن�س�ن.

فالنوع هو: تمام الحقيقة الم�ستركة بين الجزئّيات المتكّثرة بالعدد فقط،

الواقع في جواب ما هو.



133

تت
ا ت

ل
لم

 سر
ا
م ملم ل
ر 
س

2 - الجنس
عندمـــ� ن�س�أل عن مجموعة اأ�سيـــ�ء جزئّية لكّنه� تختلف في حقيقته� يكون الجواب 

ب�لجن�ـــس، مثـــاًل: عندم� ن�س�أل عن زيد وبكر وهذا الفر�ـــس وذاك الفر�س وهذا الأ�سد 

وذاك الفر�س، م� هي هذه الجزئّي�ت؟

الجـــواب هذه جزئّيـــ�ت مختلفة ب�لحقيقـــة ـ ومن الطبيعـــي اإذًا اأن تكـــون مختلفة 

ب�لعـــدد اأي�ســـً� ـ وبمعنى اآخر هذه الجزئّيـــ�ت عدده� كثير وحقيقتهـــ� مختلفة وكثيرة 

اأي�ســـً�، فبع�سه� من حقيقة الإن�س�ن، وبع�س من حقيقـــة الفر�س، وبع�سه� من حقيقة 

الأ�ســـد؛ لذلك ف�إّن الجواب عنه� �سيكون اأو�سع مـــن الجواب ب�لنوع، ف�لجواب هو هذه 

الجزئّي�ت حيوان.

فالجن�س: تمام الحقيقة الم�ســـتركة بين الجزئّيات المتكّثرة بالحقيقة، الواقع 

في جواب ما هو؟

كذلـــك قد ن�س�أل عن اأنواع معتـــّددة وي�أتي الجواب ب�لجن�س اأي�ســـً�، مثاًل: الإن�س�ن 

والقرد والفر�س والأ�سد... م� هي؟

الجواب: حيوان.

3 - الفصل
عندم� ننظر اإلى م�هّية من الم�هّي�ت، ونريد اأن نمّيزه� عن غيره� ن�س�أل بطريقة 

مختلفـــة، ويكون الجـــواب ب�لف�سل، مثاًل: عندم� نالحـــظ اأّن الإن�س�ن نوع والأ�سد نوع 

وكّله� ت�سترك بحقيقة الحيوان الجن�س.

لكن كيف اأمّيز نوعً� عن نوع اآخر؟ وبتعبير اآخر: م�ذا اأ�س�أل حّتى اأمّيز الإن�س�ن عن 

الفر�س عن الأ�سد، وعن �س�ئر الأنواع؟

الجواب: ن�س�أل لهذا ال�سوؤال دائمً�:

اأّي �سيء هو في ذاته؟ ف�لإن�س�ن مثاًل، اأّي حيوان هو في ذاته؟
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الجواب: هو ن�طق.

الفر�س: اأّي حيوان هو في ذاته؟

الجواب: هو �س�هل؟

والأ�سد: اأّي حيوان هو في ذاته؟

الجواب: هو زائر مثاًل.

ف�لف�ســـل: هـــو جـــزء الماهّية المخت�ـــسّ بها؛ الواقـــع في جواب اأّي �ســـيء هو في 

ذاته.

مالحظة 1: المراد ب�ل�سيء في ال�سوؤال هو الجن�س.

مالحظة 2: ي�سترك الجن�س والف�سل ب�أّن كّل واحد منهم� هو جزء من الم�هّية.

ويفترق كّل منهم� عن الآخر بـ.

الجن�س هو جزء من الم�هّية الم�سترك بين �س�ئر الم�هّي�ت.

الف�ســـل هـــو جزء مـــن الم�هّيـــة المخت�س بهـــ� واّلذي يمّيـــز به� عـــن غيره� من 

ل  الم�هّيـــ�ت؛ لذلـــك نجد فـــي تعبير بع�ـــس المن�طقـــة والفال�سفة اأّن الجن�ـــس مح�سّ

للم�هّية والف�سل مق�ّسم للم�هّية.

الذاتي
اإّن كاًل مـــن النوع والجن�س والف�ســـل يعتبر ذاتّيً�. وتو�سيح الذاتي هو عندم� ن�س�أل 

عـــن تعريف م�هّية مـــ�، ونطلب تو�سيحهـــ� وال�ستف�ســـ�ر عنه�، ي�أتي الجـــواب، وهذا 

الجـــواب اإذا ك�ن ب�لنـــوع اأو ب�لجن�ـــس اأو ب�لف�سل يعتبر جوابً� ب�لذاتـــي؛ لأّن كّل واحد 

من هذه الثالثـــة يعتبر قوامً� واأ�س��سً� وركنً� في الم�هّية، ول يمكن اأن تتحّقق الم�هّية 

بدونه، ف�لإن�س�ن اّلذي هو النوع تم�م الم�هّية.

والحيوان اّلذي هو الجن�س جزء  الم�هّية الم�سترك.

والن�طق اّلذي هو الف�سل جزء الم�هّية المخت�س.



135

تت
ا ت

ل
لم

 سر
ا
م ملم ل
ر 
س

واإذا اأردنـــ� اأن نعـــّرف م�هية زيد وبكر وعمـــرو، ف�إّنه ل يمكـــن تعريفه� بدون هذه 

الثالثة منفردة اأو مجتمعة.

فالذاتي: هو المحمول اّلذي تتقّوم به ذات المو�سوع، وهو على ثالثة اأق�س�م:

النوع والجن�س والف�سل.
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خال�صة

ل يهتم المنطق ب�لهوّية ال�سخ�سّية، ول البحث عن الجزئّي�ت، لذلك ان�سّب البحث 

على حقيقة اأي موجود ن�س�أل عنه، واّلتي هي م�ستركة مع غيره من الموجودات، فال ُبّد 

اأن يكون الجواب بتعيين تم�م حقيقة بين الحق�ئق. وعليه فقد لحظ اأر�سطو اأّن هن�ك 

خم�سة اأنواع من الإج�بة على هذا ال�سوؤال، لذلك ذكر الكّلّي�ت ب�أّنه� خم�سة:

1 - النـــوع وهو تم�م الحقيقة الم�ستركة بيـــن الجزئّي�ت المتكّثرة ب�لعدد فقط الواقع 

في جواب م� هو.

2 - الجن�ـــس وهو تم�م الحقيقة الم�ستركة بين الجزئّيـــ�ت المتكّثرة ب�لحقيقة الواقع 

في جواب م� هو.

3 - الف�سل وهو جزء الم�هّية المخت�ّس به� الواقع في جواب اأّي �سيء هو في ذاته.

ثم اإّن كاًل من النوع واجلن�س والف�سل يعترب ذاتّيً� للم�هّية؛ لأّن كّل واحد من هذه 

الثالثة يعترب قوامً� واأ�س��سً� وركنً� يف امل�هّية، ول ميكن اأن تتحّقق امل�هّية بدونه.

اأق�س�م: النوع  ف�لذاتي هو املحمول اّلذي تتقّوم به ذات املو�سوع، وهو على ثالثة 

واجلن�س والف�سل.
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التمارين

1 - ما هو ال�سوؤال الذي ُي�ساأل به عن:

.  ....................................... النوع؟ •	

الجن�س؟....................................  . •	

.  .................................. الف�سل؟  •	

2 - حّدد النوع والجن�س والف�سل والعر�س العام والخا�س فيما ياأتي:

. ....................... م��ٍس  �س�حك  ن�طق  حيوان  الإن�س�ن  •	

له .............................................. . لون  ل  �س�ئل  الم�ء  •	

. ...................................... وحرف  وفعل  ا�سم  الكلمة:  •	

. ................................... م��ٍس  �س�هل  حيوان  الفر�س  •	

3 - ما هو الفرق بين العر�س العام والعر�س الخا�س؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................



138

ق
���
ط��

���
�ن��
����
�م
����
 سر
م
���
���
�ل�
���
���
ع



أهداف الدرس

139

تت
ا ت

ل
لم

 سر
ا
م ملم ل
ر 
س

الّدرس الرابع عشر

الكلّيّات الخمسة )2(

اأن يتعّرف الط�لب اإلى   العر�سي. 1-

اأن يعّدد الذاتّي�ت. 2-

اأن ي�ستذكر تعريف كّل واحد منه�. 3-
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تمهيد
بعـــد اأن دخلن� فـــي البحث عن الت�سورات، وذكر الكليـــ�ت الخم�سة، ذكرن� مبحث 

الذاتـــي ب�سكل مف�سل، وقـــد ح�ن دور الحديث عن العر�ســـي، حيث عندم� نعجز عن 

الو�ســـول اإلـــى الذاتي�ت للتعرف الدقيـــق، ننتقل اإلى التعريف ب�لعر�سيـــ�ت، وم� اأكثر 

التعريف به� لعدم معرفة ذاتي�ت الأ�سي�ء.

العرضي
عندم� ن�س�أل عـــن اأ�سي�ء ونطلب تعريفه�، ف�إذا ك�ن الجواب ب�أمور من قوام الّذات 

لنوع اأو الجن�س اأو الف�سل ك�ن الجواب اإذًا ب�لّذاتي�ت، لكن اأحي�نً� نجد الجواب ب�أمور 

خ�رجة عن الذات. لكّنه� تعر�س عليه� وتحمل عليه� بعد اأن تتم وتتحّقق الذات، فهذا 

النوع من الجواب ي�سّمى ب�لعر�سّي�ت مثاًل لو �س�ألن� م� هو الإن�س�ن؟

فـــ�إذا ك�ن الجـــواب: �س�حـــك، ف�إّن هذا الجـــواب �س�حك ل ي�ســـّح اإّل بعد اكتم�ل 

وتحّقق الذات، ونجد اأن ال�س�حك لي�س قوام الإن�س�ن، وغير داخل في حقيقته؛ لذلك 

ل يعّد من الّذاتي�ت، نعم ال�س�حك يحمل ويعر�س على الإن�س�ن؛ لذلك �سّمي عر�سي.

فالعر�ســـي: هـــو المحمـــول الخـــارج عـــن ذات المو�ســـوع، الالحق له بعـــد تقّومه 

بجميع ذاتي�ته، ك�ل�س�حك الالحق لالإن�س�ن.

وُيق�سم العر�سي ق�سمين، هم�:

ة: وهو الكّلي الخارج المحمول الخا�ّس بمو�سوعه. الخا�سّ
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لأّن العر�ســـي هو خـــ�رج عـــن ذات المو�سوع ومحمـــول على المو�سوع، فـــ�إذا ك�ن 

ة. مث�له: ً� ب�لمو�سوع ول يحمل على غيره �سّمي خ��سّ مخت�سّ

ال�س�حك، ف�إّنه يحمل على الإن�س�ن بعد تقوم ذات الإن�س�ن ب�لحيوانّية والن�طقّية، 

لذلـــك ك�ن ال�س�حـــك خ�رج عن الـــذات، لكن في الوقت نف�سه نالحـــظ اأن هذا الكّلي 

خ��ـــسّ بمو�سوعه، فال يحمل ال�س�حك على الفر�س ول على الأ�سد، واإّنم� هو مخت�ّس 

؛ فلذلك �سّمي  ب�لإن�ســـ�ن، ففـــي الوقت نف�ســـه اّلذي هـــو عر�س نالحظ اأّنـــه مخت�ـــسّ

ة. ي المخت�ّس، اأو ب�لخ��سّ ب�لعر�سّ

العر�س العام: وهو الكّلي الخ�رج المحمول على مو�سوعه وعلى غيره.

ة اإّل بم�س�ألة واحدة وهي اأّنه غير مخت�ّس بمو�سوعه. بل  فهـــو ل يفترق عن الخ��سّ

يعـــّم مو�سوعـــه وغيره؛ اأّي يحمـــل ويعر�س على مو�سوعه وعلى غيـــره، ك�لم��سي ف�إّنه 

يحمل على الإن�س�ن لكنه غير مخت�ّس به، بل يحمل اأي�سً� على الفر�س وعلى الأ�سد.

مالحظة
قد يكون عر�سّيً� ع�مً� لمو�سوع، لكّنه عر�س خ��ّس لمو�سوع اآخر.

مثـــاًل الم��ســـي فهـــو ب�لن�سبة لالإن�ســـ�ن عر�س ع�م، لكّنـــه ب�لن�سبـــة لمو�سوع اآخر 

ة له. ف�لحيوان فهو خ��سّ

الصنف
ـــة، فهو كّلي خارج محمول مخت�ّس بالمو�ســـوع لكن ل بكّل اأفراد  هو اأخ�ّس الخا�سّ

ة الإن�س�ن  المو�سوع بل بجزء اأو بق�سم منه)اأخ�س من المو�سوع(، مثاًل ال�س�عر فهو خ��سّ

ـــة، بمعنى اأّنه لي�س كّل اأفراد الإن�ســـ�ن ب�س�عر، لكن في نف�س الوقت  ة الخ��سّ لكّنـــه خ��سّ

ة ب�لإن�س�ن، ولذلك هذا النوع من التق�سيم اأو التعريف ي�سّمى ت�سنيفً�.  ال�س�عرّية مخت�سّ

ف�لإن�س�ن ي�سنف اإلى �س�عر وك�تب ور�ّس�م وخط�ط، والفر�س ي�سّنف اإلى اأ�سيل وهجين، 

ة ببع�س اأفراد النوع. وكّل هذه الأمور ع�ر�سة خ�رجة عن الحقيقة مخت�سّ
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استنتاج
تعريـــف الّذاتّي�ت والعر�سّي�ت، نعود اإلى جمع البحث بعد اأن تقّدم لنقول اإّن الكّلي 

يق�ّسم اإلى ذاتي وعر�سي.

والذاتي يق�ّسم اإلى: نوع وجن�س وف�سل.

ة وعر�س ع�م. والعر�سي يق�ّسم اإلى: خ��سّ

ف�لكّلّي�ت اّلتي يتّم التعريف به� خم�سة.

المف�هيم والم�هّية = الكّلّي�ت.

الكليات

العر�سيالذاتي

خ��سةالف�سلالجن�سالنوع

العر�س 

الع�م
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عندم� ن�س�أل عـــن اأ�سي�ء ونطلب تعريفه�، ف�إذا ك�ن الجواب ب�أمور من قوام الّذات 

)لنـــوع اأو الجن�س اأو الف�ســـل( ك�ن الجواب اإذًا ب�لذاتي�ت، لكـــن اأحي�نً� نجد الجواب 

ب�أمور خ�رجة عن الذات. لكّنه� تعر�س عليه� وتحمل عليه� بعد اأن تتم وتتحّقق الذات، 

فهذا النوع من الجواب ي�سّمى ب�لعر�سّي�ت.

ف�لعر�ســـي هو المحمـــول الخ�رج عن ذات المو�سوع، لحقً� لـــه بعد تقّدمه بجميع 

ذاتي�ته، وينق�سم العر�سي اإلى ق�سمين هم�:

ة وهو الكّلي الخ�رج المحمول الخ��ّس بمو�سوعه. 1 - الخ��سّ

2 - العر�س الع�م وهو الكّلي الخ�رج المحمول على مو�سوعه وعلى غيره.

ـــة اإّل بم�س�ألة واحدة وهي اأّنـــه غير مخت�ّس  والعر�ـــس العـــ�م ل يفترق عـــن الخ��سّ

بمو�سوعه. بل يعّم مو�سوعه وغيره، اأّي يحمل ويعر�س على مو�سوعه وعلى غيره.

قد يكون عر�سّي ع�م لمو�سوع لكّنه عر�س خ��ّس لمو�سوع اآخر.

ة، فهو كّلي خ�رج محمول مخت�ّس ب�لمو�سوع لكن ل بكّل  ال�سنف هو اأخ�ّس الخ��سّ

اأفراد المو�سوع بل بجزء اأو بق�سم منه.
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التمارين

1 - ما هو ال�سوؤال الذي ُي�ساأل به عن:

.  ....................................... النوع؟ •	

الجن�س؟....................................  . •	

.  .................................. الف�سل؟  •	

2 - حّدد النوع والجن�س والف�سل والعر�س العام والخا�س فيما ياأتي:

. ....................... م��ٍس  �س�حك  ن�طق  حيوان  الإن�س�ن  •	

له .............................................. . لون  ل  �س�ئل  الم�ء  •	

. ...................................... وحرف  وفعل  ا�سم  الكلمة:  •	

. ................................... م��ٍس  �س�هل  حيوان  الفر�س  •	

3 - ما هو الفرق بين العر�س العام والعر�س الخا�س؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................
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أدوات التعريف

الّدرس الخامس عشر

اأن يمّيز الط�لب بين التعريف اللفظي وال�سمي. 1-

اأن يتعّرف اإلى فروع المط�لب. 2-

اأن يمّيز بين هل الب�سيطة وهل المرّكبة. 3-
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تمهيد
م� تقّدم قبل بحث التعريف ك�ن مقّدمة له؛ لأّن بحث التعريف هو البحث الأّول من 

مو�ســـوع المنطق، وهو يعني تحويل المجهـــول الت�سّوري اإلى معلوم ت�سّوري، وكّن� من 

خالل الجواب عن ال�سوؤال نحّدد هل هو ذاتي اأم عر�سي. واأي نوع من الذاتي واأي نوع 

من العر�سي.

والآن نريـــد اأن نتعر�س لكيفّية ال�ســـوؤال، ل للجواب، وبتعبير اآخر: كيف ن�س�أل حّتى 

نح�ســـل على التعريـــف ال�سحيح؟ فهنـــ�ك اأدوات ن�س�أل به� ل يمكـــن ال�ستغن�ء عنه� 

بغيره�، ت�سّمى ب�أ�سول المط�لب، وهن�ك اأدوات يمكن ال�ستغن�ء عنه� بغيره�، ت�سّمى 

فروع المط�لب، نبداأ بذكر الأدواة الأ�سول بح�سب الترتيب العلمي:

1 - التعريف اللفظي:

عندم� ترد كلمة نحو »غ�سنفر« ول تفهم معن�ه�، ف�إّنك �سوف ت�س�أل عن معنى هذه 

الكلمة، اأو ترجع اإلى الق�مو�س لتجد معن�ه� ب�أّنه� »الأ�ســـد«، عنده� يتحّقق »التعريف 

اللفظـــي« وهـــو تبديل لفظ بلفظ، لفظ غير وا�سح بلفـــظ وا�سح المعنى، وهذا النحو 

من التعريف تتكّفل به قوامي�س اللغ�ت، فهو خ�رج عن البحث المنطقي.

2 - التعريف اال�صمي الحقيقي:

وعندمـــ� يظهر المعنى، تلج�أ نف�س الإن�س�ن للتعّرف على ال�سم اأكثر واأكثر، فت�س�أل 
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مـــ� هو؟ ويطلـــب بم� في ال�ســـوؤال هـــذا اأن ت�سرح لن� ال�ســـم وتف�سيله وبيـــ�ن م�هيته 

وحقيقته؛ لذلك ُت�سمى »ما« هذه ب�ل�س�رحة.

ة وحده�.  واأّمـــ� الجواب في�أتي ب�لجن�ـــس والف�سل، اأو ب�لف�سل وحـــده، اأو ب�لخ��سّ

وي�أتـــي تف�سيل ذلـــك، فيق�ل مثاًل م� هـــو الإن�س�ن؟ والجواب يكون: حيـــوان ن�طق، اأو 

ن�طق، اأو �س�حك.

ة 3 - اأي: لتحديد الف�صل اأو الخا�صّ

لو �س�أل �سخ�س: م� النخلة؟ ف�إّن م� هذه »ما« ال�س�رحة ف�إذا ك�ن الجواب: �سجرة. 

فـــ�إّن هـــذا الجواب قد حّدد جن�س النخلة واأّنه� نوع من اأنـــواع ال�سجر، لكن ال�س�ئل قد 

ل يقنـــع بهـــذا الجواب، بـــل بح�جة لكي يف�سل هـــذه النوع النخلة عـــن �س�ئر الأنواع، 

فهـــو يريد اأن ي�س�أل �ســـوؤاًل اآخر ليمّيز النخلة عن غيره�، هن� ن�س�أل بـ »اأي« فيقول: اأي 

�سجـــرة هي في ذاته�؟ اأو اأي �سجرة هي فـــي خ��سته�؟ وجواب الأّول ب�لف�سل: مثمرة 

ة  ـــة: ذات ال�سعف. اإذًا لكي نح�ســـل الف�سل اأو الخ��سّ التمـــر، وجواب الث�ني ب�لخ��سّ

علين� اأن ن�س�أل بـ »اأي«.

4 - هل الب�صيطة:

ون�س�أل به� لن�سدق بوجود ال�سيء الم�سوؤول عنه، حّق النف�س بعد اأن فهمت المعنى 

ومّيزتـــه عـــن غيره اأن ت�س�أل هل هو موجـــود؟ لذلك ت�سّمى »هل« هـــذه ب�لب�سيطة؛ لأّن 

ل تريـــد اإّل جوابـــً� واحدًا وهو نعم موجود اأو كال غير موجـــود، فهي ت�س�أل عن الوجود 

فقـــط، فعن الإن�س�ن ي�أتي الجواب: بنعم موجود، وعـــن الغول مثاًل ي�أتي الجواب: كاّل 

غير موجود.

5 - ما الحقيقّية:

نف�س الجواب عن م� ال�س�رحة؛ لذلك ل تختلف عنه� اإّل في جهة واحدة فقط وهي 

العلم ب�لوجود وعدمه، ف�إذا لم نكن نعلم بوجود ال�سيء و�س�أل بـ: »ما« ك�نت ال�س�رحة، 
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واإذا كّن� نعلم بوجوده و�س�ألن� بـ: »ما« ك�نت الحقيقّية و�سّميت حقيقّية؛ لأّنه� ت�س�أل عن 

حقيقة ث�بتة وموجودة ومتحّققة.

مثاًل ال�سوؤال عن الإن�س�ن اّلذي نعلم ب�أّنه موجود ومتحّقق م� هو؟ فم� هذه حقيقّية 

والجواب: حيوان ن�طق.

ولكـــن لـــو �س�ألن� عن الأ�سدـ  ول نعلم اأّنه موجـــود اأم لـ  بم� هو؟ فم� هذه ال�س�رحة، 

والجـــواب: حيوان مفتر�س ملك الغ�بة مثاًل، واإذا �س�ألن� بهل الب�سيطة هل هو موجود؟ 

وك�ن الجواب، نعم ثّم �س�ألن� م� هو الأ�سد؟ ك�نت م� هذه الحقيقّية، والجواب: حيوان 

مفتر�س ملك الغ�بة مثاًل.

6 - هل المرّكبة:

هـــل هذه ن�س�أل لأجل الت�سديق بثبوت �سفة م� اأو ح�ٍل م� لل�سيء الموجود، فعندم� 

نعلـــم بوجود الن�ر مثاًل، فن�س�أل هل هـــذه الن�ر كبيرة؟ اأو هل هي محرقة؟ لذلك يعّبر 

عـــن هل المرّكبة ب�أّنهـــ� ن�س�أل به� عن ثبوت �سيء ل�سيء، بينمـــ� هل الب�سيطة ال�س�بقة 

الذكر ك�ن ي�س�أل عن ثبوت ال�سيء وتحققه.

7 - ِلم؟ وطلب العّلة:

»ِلـــَم« ال�ستفه�مّيـــة ي�س�أل به� عن العّلة، عّلة الحكم اأو عّلة الحكم والوجود، فن�س�أل 

مثاًل: ِلَم ك�ن اهلل مريدًا؟ ِلَم ك�ن المغن�طي�س ج�ذبً� للحديد؟

تلخيص وتعقيب
تبّي مّم� تقّدم اأّن:

 1- )ما( ت�ستعمل �س�رحة وت�ستعمل حقيقّية، لأجل معرفة م�هّية ال�سيء وحيقيقته.

ة.  2- )اأي( ت�ستعمل لتمييز الأنواع والجواب ب�لف�سل اأو ب�لخ��سّ

 3- )هل( تنق�سم اإلى ب�سيطة واإلى مرّكبة.
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 4- )ِلَم( يطلب به� عّلة الحكم اأو عّلة الوجود والحكم معً�.

وهـــذه الأدوات ت�سّمـــى اأ�سول المط�لب؛ لأّنه ل ي�ستغنى عنهـــ� ـ كّله� اأو بع�سه� ـ في 

معرفة الأ�سي�ء وفي جميع العلوم. وهي ي�س�أل به� اأي�سً� عن اأمور كلّية ل جزئّية.

فروع المطالب
هن�ك اأدوات اأخـــرى يمكن اأن ُي�ستغنى عنه�، وت�ستبدل ب�لأدوات الأ�سول ال�س�بقة؛ 

لذلك �سّميت فروع المط�لب، ون�س�أل به� اأي�سً� عن اأمور جزئّية. نحو: كيف، اأين، متى، 

كم، َمن...

فعلى �سبيل المث�ل: كيف لون ورق الكت�ب؟ اأين هو؟ ومتى طبع؟… 

ن�ستبـــدل هذه الأ�سئلة بـ: هل لون ورق الكت�ب اأبي�س؟ هل هو في المكتبة؟ هل طبع 

هـــذا الع�م؟ وهكـــذا... لذلك ك�نت هـــذه الأدوات فروع المط�لب. واأّمـــ� الأ�سول فال 

ي�ستغنى عنه� اأبدًا.
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بحـــث التعريـــف هو البحث الأّول من مو�سوع المنطق، وهـــو يعني تحويل المجهول 

الت�سّوري اإلى معلوم ت�سّوري.

هنـــ� نريد اأن نتعر�س لكيفّية ال�سوؤال، ل للجواب، اأي كيف ن�س�أل حّتى نح�سل على 

التعريف ال�سحيح.

فهن�ك اأدوات ن�س�أل به� ل يمكن ال�ستغن�ء عنه� بغيره� ت�سّمى ب�أ�سول المط�لب.

وهن�ك اأدوات يمكن ال�ستغن�ء عنه� بغيره� ت�سّمى فروع المط�لب.

واأ�سول المط�لب هي:

1 - التعريـــف اللفظـــي وهو تبديل لفظ بلفظ، لفظ غيـــر وا�سح بلفظ وا�سح المعنى، 

وهذا النحو من التعريف تتكّفل به قوامي�س اللغ�ت، فهو خ�رج عن البحث المنطقي.

2 - التعريف ال�سمي ويطلب بم� في ال�سوؤال هذا اأن ت�سرح لن� ال�سم وتف�سيله وبي�ن 

م�هيتـــه وحقيقته، لذلـــك ُت�سمى »ما« هـــذه ب�ل�س�رحة، والجـــواب في�أتي ب�لجن�س 

ة وحده�. والف�سل، اأو ب�لف�سل وحده، اأو ب�لخ��سّ

فــــ م� ت�ستعمل �س�رحـــة وت�ستعمل حقيقّيـــة، لأجل معرفة م�هّية ال�ســـيء وحقيقته، 

والجواب عن م� الحقيقية هو نف�س الجواب عن م� ال�س�رحة، لذلك ل تختلف عنه� اإّل 

في جهة واحدة فقط وهي العلم ب�لوجود وعدمه.

ة، فت�ستعمل لتمييز الأنـــواع والجواب ب�لف�سل اأو  3 - اأي: لتحديـــد الف�ســـل اأو الخ��سّ

ة. ب�لخ��سّ

4 - تنق�سم )هل( اإلى ب�سيطة واإلى مرّكبة.

وهل الب�سيطة ن�س�أل به� لن�سدق بوجود ال�سيء الم�سوؤول عنه، وهل المركبة لل�سوؤال 

عن ثبوت �سيء ل�سيء.

5 - )ِلَم( يطلب به� عّلة الحكم اأو عّلة الوجود والحكم معً�.
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وهذه الأدوات ت�سّمى اأ�سول المط�لب، لأّنه ل ي�ستغنى عنه� - كّله� اأو بع�سه� - في 

معرفة الأ�سي�ء وفي جميع العلوم. وي�س�أل به� اأي�سً� عن اأمور كلّية ل جزئّية.

اأمـــ� فـــروع المط�لب التي هي اأدوات يمكـــن اأن ُي�ستغنى عنهـــ�، وت�ستبدل ب�لأدوات 

الأ�ســـول ال�س�بقـــة، ون�س�أل به� اأي�سً� عن اأمور جزئّية، فهي نحو: كيف، اأين، متى، كم، 

َمن ...



155

أ
لو
دا
 سر
ا
وس
 ت

التمارين

1 - ما هي الفائدة المرجّوة من التعريف؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

2 - ما الفرق بين ما ال�سارحة وما الحقيقّية؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

3 - ما الفرق بين هل الب�سيطة وهل المرّكبة؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

ـــة لتمييز النوع بعد تحديد جن�ســـه، فاأّي اأداة  4 - اإذا اأردنا معرفة الف�ســـل اأو الخا�سّ
ن�ستعمل؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

5 - حّدد ما ُيراد معرفته من خالل طبيعة الأ�سئلة الآتية:
 ................................................................................. موجودة؟  العنق�ء  هل  •	
م�سّخ�س؟.......................................................................................  اهلل  هل  •	
 ............................................................................... محرقة؟ الن�ر  ك�نت  ِلم  •	
 .............................................................................. ذاته؟ في  هو  حيواٍن  اأّي  •	

6 - اأعِط مثاًل لكٍل من الأدوات الآتية )اأّي، ِلم، هل المرّكبة(.

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................
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الدرس السادس عشر

التعريف وأقسامه

اأن يدرك الط�لب الح�جة اإلى مبحث التعريف واأق�س�مه. 1-

اأن يمّيز بين الحدود والر�سوم. 2-

والطريقـــة  3- والت�سبيـــه  ب�لمثـــ�ل  التعريـــف  علـــى  يتعـــّرف  اأن 

ال�ستقرائية.
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تمهيد
كثيرًا م� تقع المن�زع�ت في الم�س�ئل العلمية وغيره� حتى ال�سي��سية منه�؛ وذلك 

لأجل الإجم�ل في مف�هيم الألف�ظ التي ي�ستعملونه�، في�سطرب حبل التف�هم، لعدم 

اّتفـــ�ق المتن�زعين على حدود معنـــى اللفظ، فيذهب كل فرد منهم اإلى م� يختلج في 

خ�طره من المعنى. وقد ل تكون لأحدهم �سورة وا�سحة للمعنى مر�سومة ب�ل�سبط في 

لوحـــة ذهنه، فيقنع ـ لت�س�هله اأو لق�ســـور مداركه ـ ب�ل�سورة المطمو�سة الم�سطربة، 

ويبني عليه� منطقه. وقد يتبع الجدليون وال�س��سةـ  عن عمد وحيلةـ  األف�ظ� خالبة غير 

محدودة المعنـــى بحدود وا�سحة، ي�ستغّلون جم�له� واإبه�مهـــ� للت�أثير على الجمهور، 

وليتركـــوا كل واحد يفكر فيه� بم� �س�ءت له خواطـــره الخ�طئة اأو ال�سحيحة، فيبقى 

معنـــى الكلمة بين اأفك�ر الن��س ك�لبحر الم�سطـــرب. ولهذا ت�أثير �سحري عجيب في 

الأفـــك�ر. ومن هذه الألف�ظ كلمة »الحرية« التي اأخذت مفعوله� من الثورة الفرن�سية 

واأحداث النقالب�ت الجّب�رة في الدولـــة العثم�نية والف�ر�سية، والت�أثير كله لإجم�له� 

وجم�له� ال�سطحي الف�تن، واإل فال ي�ستطيع العلم اأن يحّده� بحد معقول ُيتََّفق عليه.

الحاجة إلى مباحث التعريف 
فمـــن الواجب على من اأراد ال�ستغ�ل ب�لحق�ئق ـ لئال يرتطم هو والم�ستغل معه في 

الم�ســـ�كلـ  اأن ُيفـــرغ مفردات مق��سده في ق�لب �سهل مـــن التحديد وال�سرح، فيحفظ 
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مـــ� يدور في خَلده من المعنى في اآنية من الألفـــ�ظ وافية به ل تفي�س عليه� جوانبه�، 

لينقلـــه اإلى ذهن ال�س�مـــع اأو الق�رئ كم� ك�ن مخزونً� في ذهنـــه ب�ل�سبط. وعلى هذا 

الأ�س��ـــس المتين ُيبنـــى التفكير ال�سليم. ولأجـــل اأن يتغّلب الإن�س�ن علـــى قلمه ول�س�نه 

وتفكيره ل بّد له من معرفة اأق�س�م التعريف و�سروطه واأ�سوله وقواعده؛ وذلك: 

 اأوًل: لي�ستطيع اأن يحتفظ يف ذهنه ب�ل�سور الوا�سحة لالأ�سي�ء.

ث�نيً�: لينقله� اإىل اأفك�ر غريه �سحيحة.

أقسام التعريف
�سبـــق اأن ذكرنـــ� التعريف اللفظـــي، ول يهمن� البحـــث عنه في هذا العلـــم؛ لأّنه ل 

ينفـــع اإل لمعرفة و�سع اللفـــظ لمعن�ه، فال ي�ستحّق ا�سم التعريـــف اإل من ب�ب المج�ز 

والتو�ّســـع. واإنمـــ� غر�س المنطقي من »التعريف« هو المعلـــوم الت�سوري المو�سل اإلى 

مجهول ت�سورّي الواقع جوابً� عن »ما« ال�س�رحة اأو الحقيقية. ويق�سم اإلى حّد ور�سم، 

وكل منهم� اإلى ت�م ون�ق�س.

1 ـ الحّد التام

ف، ويقـــع ب�لجن�ـــس والف�ســـل القريبين،  وهـــو التعريـــف بجميـــع ذاتيـــ�ت المعـــرَّ

ف. ل�ستم�لهم� على جميع ذاتي�ت المعرَّ

ف�إذا قيل: م� الإن�س�ن؟

فيجـــوز اأن تجيب ـ اأول ـ ب�أنه »حيوان ناطق«. وهـــذا حّد ت�م فيه تف�سيل م� اأجمله 

ا�ســـم »الإن�ســـان« وي�ستمل على جميع ذاتي�تـــه؛ لأن مفهوم »الحيـــوان« ينطوي فيه كّل 

اأجزاء وذاتي�ت الإن�س�ن.

ويجوز اأن تجيب ـ ث�نيً� ـ ب�أنه »ج�ســـم نام ح�ّســـا�س متحّرك بـــالإرادة، ناطق«. وهذا 

حـــّد ت�م اأي�س� لالإن�س�ن عيـــن الأول في المفهوم، اإل اأّنه اأكثـــر تف�سياًل؛ لأّنك و�سعت 

مك�ن كلمة »حيوان« حّده الت�م.
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ويجـــوز اأن تجيـــبـ  ث�لثً�ـ  ب�أّنه »جوهر قابل لالأبعاد الثالثة نام ح�ّســـا�س متحّرك 

بالإرادة، ناطق« فت�سع مك�ن كلمة »ج�سم« حّده الت�م.

ول داعي للتطويل والف�سول اإذا ك�ن الجن�س الأقرب وا�سحً� عند ال�س�ئل.

وقد ظهر من هذا البي�ن: 

ف، ل ي�سّذ منه�  اأ - اأّن الجن�ـــس والف�ســـل القريبين تنطوي فيهم� جميع ذاتي�ت المعرَّ

جزء اأبدًا؛ ولذا �سمي الحّد بهم� »تاما«.

ب - اأن ل فرق في المفهوم بين الحدود الت�مة المطولة والمخت�سرة، اإل اأن المطولة 

اأكثر تف�سيال، فيكون التعريف به� واجبً� ت�رة، وف�سوًل اأخرى.

ج - اأّن الحـــّد التـــ�م ي�س�وي المحدود في المفهـــومـ  ك�لمترادفينـ  فيقوم مق�م ال�سم 

ب�أن يفيد ف�ئدته ويدّل على م� يدّل عليه ال�سم اإجم�ل. 

د - اأّن الحّد الت�ّم يدل على المحدود ب�لمط�بقة. 

2 ـ الحّد الناق�ص:

ف ول بـــّد اأن ي�ستمل على الف�سل القريب على  وهـــو التعريف ببع�س ذاتي�ت المعرَّ

الأقل؛ ولذا �سمي »ناق�سا«.

وهو يقع ت�رة ب�لجن�س البعيد والف�سل القريب، واأخرى ب�لف�سل وحده.

مثـــال الأول: تقول لتحديد الإن�س�ن: »ج�ســـم نـــام... ناطق«. فقد نق�ست من الحّد 

التـــ�م المذكور فـــي الجواب الث�ني المتقـــدم �سفة »ح�ســـا�س متحرك بـــالإرادة« وهي 

ف�سل الحيوان، وقد وقع النق�س مك�ن النقط بين »ج�سم نام« وبين »ناطق« فلم يكمل 

فيه مفهوم الإن�س�ن.

ومثـــال الثانـــي: تقول لتحديد الإن�ســـ�ن اأي�س�: »... ناطق« فقـــد نق�ست من الحّد 

الت�م الجن�س القريب كّله. فهو اأكثر نق�س�نً� من الأول.
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وقد ظهر من هذا البي�ن:

اأ- اأّن الحـــّد الن�ق�ـــس ل ي�س�وي المحدود في المفهـــوم؛ لأّنه ي�ستمل على بع�س اأجزاء 

مفهومه، ولكنه ي�س�ويه في الم�سداق.

ب- اأّن الحـــّد الن�ق�س ل يعطـــي للنف�س �سورة ذهنية ك�ملة للمحدود مط�بقة له، كم� 

ك�ن الحـــّد التـــ�ّم، فال يكون ت�سّوره ت�ســـّورًا للمحدود بحقيقته، بـــل اأكثر م� يفيد 

تمييزه عن جميع م� عداه تمييزًا ذاتيً� فح�سب.

ج- اأّنـــه ل يـــدّل على المحـــدود ب�لمط�بقة، بل ب�للتـــزام؛ لأّنه من بـــ�ب دللة الجزء 

المخت�س على الكل.

3 ـ الر�صم التام:

وهو التعريف ب�لجن�س والخ��سة.

 كتعريـــف الإن�س�ن ب�أنه حيـــوان �س�حك ف��ستمل على الذاتي والعر�سي؛ ولذا �سمي 

»تاما«.

4 ـ الر�صم الناق�ص:

وهو التعريف ب�لخ��سة وحده�.

كتعريف الإن�س�ن ب�أنه �س�حك ف��ستمل على العر�سي فقط، فك�ن ن�ق�س�.

وقد ظهر من هذا البي�ن:

ف عن جميع م� عداه  اأن الر�ســـم ـ مطلق� ـ ك�لحد الن�ق�ـــس ل يفيد اإل تمييز المعرَّ

فح�ســـب، اإل اأنه يميزه تمييزًا عر�سي�، ول ي�س�ويـــه اإل في الم�سداق، ل في المفهوم، 

ول يدّل عليه اإل ب�للتزام.

إنارة
اإّن المق�ســـود الأ�سلـــي من التعريف اأمران ل يح�ســـالن اإل ب�لحّد الت�م، فك�ن هو 

الأ�سل في التعريف، والأمران هم�:
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ف بحقيقته، لتتكون له في النف�س �سورة تف�سيلية وا�سحة. الأول: ت�سور المعرَّ

الثاني: تمييزه في الذهن عن غيره تمييزًا ت�مً�.

واإذ يتعـــّذر الأمر الأول ُيكتفى ب�لث�ني ويتكفل به الحـــّد الن�ق�س والر�سم بق�سميه، 

واإّل قـــّدم تمييـــزه تمييزًا ذاتيـــً� وُيوؤَّدى ذلك ب�لحـــّد الن�ق�س، فهو اأولـــى من الر�سم، 

والر�سم الت�م اأولى من الن�ق�س.

اإل اأّن المعـــروف عنـــد العلمـــاء: اأّن الّطـــالع علـــى حق�ئق الأ�سيـــ�ء وف�سوله� من 

الأمـــور الم�ستحيلـــة اأو المتعـــذرة. وكل م� يذكر من الف�سول ف�إنمـــ� هي خوا�س لزمة 

تك�سف عن الف�سول الحقيقية. ف�لتع�ريف الموجودة بين اأيدين� اأكثره� اأو كله� ر�سوم 

ت�سبـــه الحدود. فعلى مـــن اأراد التعريف اأن يخت�ر الخ��سة الالزمـــة البينة؛ لأّنه� اأدّل 

على حقيقة المعرف واأ�سبه ب�لف�سل، وهذا اأنفع الر�سوم في تعريف الأ�سي�ء.

التعريف بالمثال:

كثيـــرًا م� نجد العلم�ءـ  ل �سيمـــ� علم�ء الأدبـ  ي�ستعينون على تعريف ال�سيء بذكر 

اأحـــد اأفراده وم�س�ديقه مث�ل لـــه. وهذا م� ن�سميه »التعريف بالمثال« وهو اأقرب اإلى 

عقول المبتدئين في فهم الأ�سي�ء وتمييزه�.

ولي�ـــس التعريـــف ب�لمث�ل ق�سمً� خ�م�ســـً� للتعريف، بل هو مـــن التعريف ب�لخ��سة؛ 

لأّن المثـــ�ل مم� يخت�س بذلك المفهوم، فيرجع اإلى »الر�ســـم الناق�ـــس«. وعليه يجوز 

اأن يكتفـــى بـــه في التعريف مـــن دون ذكر التعريـــف الم�ستنبـــط اإذا ك�ن المث�ل وافيً� 

بخ�سو�سي�ت الممثَّل له.

التعريف بالت�صبيه:

ويلحق ب�لتعريف ب�لمث�ل التعريف ب�لت�سبيه ويدخل في الر�سم الن�ق�س اأي�س�:

 وهو اأن ي�سبه ال�سيء المق�سود تعريفه ب�سيء اآخر لجهة �سبه بينهم�، على �سرط اأن 

يكون الم�سبه به معلومً� عند المخ�طب ب�أن له جهة ال�سبه هذه. ومث�له ت�سبيه الوجود 
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ب�لنـــور، وجهـــة ال�سبه بينهمـــ� اأن كال منهم� ظ�هـــر بنف�سه مظهر لغيـــره. وهذا النوع 

مـــن التعريف ينفع كثيرا في المعقـــولت ال�سرفة، عندم� يـــراد تقريبه� اإلى الط�لب 

بت�سبيهه� ب�لمح�سو�س�ت؛ لأّن المح�سو�س�ت اإلى الأذه�ن اأقرب ولت�سوره� اآلف.

التعريف بالطريقة اال�صتقرائية:

ومن نوع التعريف ب�لمث�ل »الطريقة ال�ستقرائية« المعروفة في هذا الع�سر التي 

يدعو له� علم�ء التربية لتفهيم الن��سئة وتر�سيخ القواعد والمع�ني الكلية في اأفك�رهم. 

وهـــي: اأن يكثر الموؤّلف اأو المدّر�س - قبل بي�ن التعريف اأو الق�عدة - من ذكر الأمثلة 

والتمرينـــ�ت، لي�ستنبـــط الط�لب بنف�سه المفهوم الكلي اأو الق�عـــدة. وبعدئٍذ ُتعطى له 

النتيجـــة بعبـــ�رة وا�سحة ليط�بق بيـــن م� ي�ستنبطه هو وبين م� ُيعطـــى له ب�لأخير من 

نتيجة.
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خال�صة

الحاجة لمباحث التعريف: 

كثيـــرًا م� تقع المن�زع�ت فـــي الم�س�ئل العلمية وغيره� حتى ال�سي��سية منه� وذلك 

لأجـــل الإجم�ل فـــي مف�هيم الألفـــ�ظ التي ي�ستعملونهـــ�، فمن الواجب علـــى من اأراد 

ال�ستغـــ�ل ب�لحق�ئق اأن يفرغ مفردات مق��ســـده في ق�لب �سهل من التحديد وال�سرح، 

لينقله اإلى ذهن ال�س�مع اأو الق�رئ كم� ك�ن مخزونً� في ذهنه ب�ل�سبط.

ولأجـــل اأن يتغلـــب الإن�ســـ�ن على قلمه ول�س�نـــه وتفكيره ل بد له مـــن معرفة اأق�س�م 

التعريف و�سروطه واأ�سوله وقواعده وذلك: 

 اأوًل: لي�ستطيع اأن يحتفظ في ذهنه ب�ل�سور الوا�سحة لالأ�سي�ء.

ثانياً: لينقله� اإلى اأفك�ر غيره �سحيحة.

اأق�صام التعريف:

ف ويقع ب�لجن�س والف�سل القريبين. 1ـ  الحّد الت�م: وهو التعريف بجميع ذاتي�ت المعرَّ

ف ول بّد اأن ي�ستمل على الف�سل  2 ـ الحّد الن�ق�س: وهو التعريف ببع�س ذاتي�ت المعرَّ

القريب على الأقل.

3 ـ الر�سم الت�م: وهو التعريف ب�لجن�س والخ��سة.

4 ـ الر�سم الن�ق�س: وهو التعريف ب�لخ��سة وحده�.

اإن المق�ســـود الأ�سلي من التعريـــف اأمران ل يح�سالن اإل ب�لحـــد الت�م فك�ن هو 

الأ�سل في التعريف، والأمران هم�:

ف بحقيقته، لتتكون له في النف�س �سورة تف�سيلية. الأول: ت�سور المعرَّ

الثاني: تمييزه في الذهن عن غيره تمييزا ت�م�.
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التعريف بالمثال:

كثيـــرًا م� نجد العلم�ء ي�ستعينون على تعريف ال�سيء بذكر اأحد اأفراده وم�س�ديقه 

مث�ل له، ولي�س التعريف ب�لمث�ل ق�سمً� خ�م�سً� للتعريف، بل هو من التعريف ب�لخ��سة.

التعريف بالت�صبيه:

وهو اأن ي�سبه ال�سيء المق�سود تعريفه ب�سيء اآخر لجهة �سبه بينهم�، على �سرط اأن 

يكون الم�سبه به معلوم� عند المخ�طب ب�أن له جهة ال�سبه هذه.

التعريف بالطريقة اال�صتقرائية:

وهي: اأن يكثر الموؤّلف اأو المدّر�سـ  قبل بي�ن التعريف اأو الق�عدةـ  من ذكر الأمثلة، 

لي�ستنبـــط الط�لب بنف�سه المفهوم الكلي اأو الق�عدة. وبعدئذ تعطى له النتيجة بعب�رة 

وا�سحة ليط�بق بين م� ي�ستنبطه هو وبين م� ُيعطى له ب�لأخير من نتيجة.
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التمارين

1 - عّدد الأق�سام الأربعة للتعريف.

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

2 - ما الفرق بين التعريف بالمثال والتعريف بال�ستقراء؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

ل الكلمات الواردة في العمود الأّول بما ينا�سبها في العمود الثاني: 3 - �سِ

الف�سل القريبالحّد الت�م

ةالحّد الن�ق�س الخ��سّ

الجن�س القريب والف�سل القريبالر�س الت�م

الجن�س القريب والخ��سةالر�سم الن�ق�س

4 - اإلى اأّي ق�سم من اأق�سام التعاريف ينتمي كّل مثال من الأمثلة الآتية:

. .................................................................... ن�هق  الحم�ر  •	

. ............................................................... الكلمة قول مفرد  •	

. ............................................................. الثلج  ي�سبه  البّلور  •	

. ........................................................ مثمرة  �سجرة  النخلة  •	

واو المعّية، ك�أن تقول: �سرت وطلوع ال�سم�س ....................... . •	
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الدرس السابع عشر

شروط التعريف

اأن يعّدد الط�لب �سروط التعريف، ويمّيز بينه�. 1-

ف اإلى معنى الدور وبداهة بطالنه. 2- اأن يتعرَّ

د اأنواع الدور. 3- اأن يعدِّ
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تمهيد
بعد اأن تبّين معن� - في الدر�س ال�س�بق-الذاتي والعر�سي، وجميع الكلي�ت الخم�سة، 

والح�جـــة اإلى مب�حث الألف�ظ، �س�ر من ال�سروري الدخول في مبحث التعريف الذي 

يحـــّول لنـــ� المجهول الت�ســـّوري اإلى معلوم ت�ســـوري، ذكرن� في هـــذا الدر�س �سروط 

التعريف حتى يكون التعريف دقيقً� ومحققً� للهدف الذي ن�سيره ويطلبه المنطقي.

شروط التعريف
ف  بعد اأن تبّين في الدر�س ال�س�بق اأّن الغر�س من التعريف هو تفهيم مفهوم المعرَّ

وتمييـــزه عّم� عـــداه تمييزًا دقيقً�، نقوم فـــي هذا الدر�س ببي�ن �ســـروط التعريف واأّن 

الغر�س ل يتحقق من دون هذه ال�سروط الخم�سة:

ف  ف في ال�سدق؛ اأي يجب اأن يكون المعرِّ ف م�ساويا للمعرَّ الأول: اأن يكون المعرِّ

ف، وم�نع من اأن يدخل اأي فرد  ج�معـــً� م�نعـــً�؛ اأي اإّنه ج�مع و�س�مل لكل اأفراد المعـــرَّ

ف. غريب وخ�رج عن اأفراد المعرَّ

وعليه �سوف يكون التعريف ب�لأمور الآتية ب�طاًل وغير دقيق:

1 ـ بالأعـــم: ]الأو�ســـع دائرة[ لأّن الأعم ل يكون م�نع�، كتعريف الإن�س�ن ب�أّنه »حيوان 

يم�ســـي على رجلين« ف�إن عددًا كبيرًا من الحيوان�ت يم�سي على رجلين، فهل كل 

من يم�سي على رجلين اإن�س�ن؟! لذلك ف�لتعريف غير �سحيح.



172

ق
���
ط��

���
�ن��
����
�م
����
 سر
م
���
���
�ل�
���
���
ع

2 ـ بالأخ�ـــس: ]الأ�سغـــر دائـــرة[ لأّن الأخ�س ل يكون ج�مع�، كتعريـــف الإن�س�ن ب�أّنه 

»حيـــوان متعّلـــم« ف�إن بع�س الإن�س�ن متعّلم وبع�سه غير متعّلم، فهل يعقل خروجه 

من الإن�س�نية لأّنه غير متعّلم؟! لذلك ف�لتعريف غير �سحيح.

3 ـ بالمبايـــن: لأّن المتب�ينين ل ي�سح حمل اأحدهم� على الآخر، ول يت�س�دق�ن اأبدًا، 

كتعريف الإن�س�ن ب�أنه جم�د ل يتحرك!!!

ف؛ واإل  ف اأجلى مفهومً�، واأعرف عنـــد المخ�طب من المعرَّ الثان���ي: اأن يكـــون المعرِّ

فـــال يتم الغر�س من �سرح مفهومه، ولأجل هذا ال�سرط ل يجوز على هذا التعريف 

ب�لأمرين الآتيين:

1ـ   بالم�ســـاوي فـــي الظهـــور والخفـــاء: كتعريف الفـــرد ب�أنه »عدد ينق�ــــس عن الزوج 

بواحــــد« ف�إن الزوج لي�س اأو�سح من الفرد ول اأخفى، بل هم� مت�س�وي�ن في المعرفة. 

وكتعريـــف اأحـــد المت�س�يفيـــن ب�لآخر والإن�ســـ�ن اإنم� يفهـــم المت�س�يفين معـــً� ل اأن 

اأحدهمـــ� قبل الآخر، كتعريـــف الأب ب�أنه »والد البن« وكتعريـــف الفوق ب�أنه »لي�س 

بتحت «... 

2 ـ  بالأخفى معرفة: كتعريف النور ب�أنه »قوة ت�سبه الوجود«.

ف في المفهوم: كتعريف الحركة ب�لنتق�ل،  ف عين المعرَّ الثال���ث: األ يكون المعرِّ

والإن�ســـ�ن ب�لب�ســـر تعريفـــً� حقيقيـــً� غيـــر لفظي، بـــل يجـــب تغ�يرهم� اإّمـــ� ب�لإجم�ل 

والتف�سيل كم� في الحد الت�م، اأو ب�لمفهوم كم� في التعريف بغيره. ولو �سح التعريف 

بعيـــن المعرف لوجـــب اأن يكون معلومً� قبل اأن يكون معلومـــً�، وللزم اأن يتوقف ال�سيء 

على نف�سه، وهذا مح�ل. وي�سّمون مثل هذا »نتيجة الدور« الذي �سي�أتي بي�نه.

الرابع: اأن يكون خ�ليً� من الدور:

ف،  ف مجهوًل في نف�سه، ول يعرف اإل ب�لمعرَّ و�سورة الدور في التعريف: اأن يكون المعرِّ

ف في  ف واإذا ب�لمعرِّ ف بوا�سطة المعـــرِّ فبينمـــ� اأن المق�سود مـــن التعريف هو تفهيم المعرَّ

ف�. وهذا مح�ل، لأنه يوؤول اإلى  ف معرِّ ف فينقلب المعرَّ الوقت نف�سه اإنم� يفهم بوا�سطة المعرَّ
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اأن يكون ال�سيء معلومً� قبل اأن يكون معلوم�، اأو اإلى اأن يتوّقف ال�سيء على نف�سه.

والـــدور يقع ت�رة بمرتبة واحدة وي�سمى »دوراً م�ســـّرحاً« ويقـــع اأخرى بمرتبتين اأو 

اأكثر وي�سمى »دوراً م�سمراً«. 

1 ـ الـــدور الم�ســـرح: مثـــل تعريف ال�سم�س ب�أّنهـــ� »كوكب يطلع في النهـــار« والنه�ر 

ل يعـــّرف اإل ب�ل�سم�س، اإذ يق�ل في تعريفه: »النهار: زمان تطلع فيه ال�ســـم�س« 

فتوقفـــت معرفة ال�سم�س على معرفة النه�ر، ومعرفة النه�ر ح�سب الفر�س متوقفة 

على معرفة ال�سم�س، والمتوقف على المتوقف على �سيء متوقف على ذلك ال�سيء، 

فينتهي الأمر ب�لأخير اإلى اأن تكون معرفة ال�سم�س متوقفة على معرفة ال�سم�س.

2ـ  الدور الم�سمر: مثل تعريف الثنين ب�أنهم� »زوج اأول« والزوج يعرف ب�أنه »منق�سم 

بمت�ســــاويين« والمت�س�ويـــ�ن يعرفـــ�ن ب�أنهمـــ� »�ســــيئان اأحدهمــــا يطابــــق الآخر« 

وال�سيئ�ن يعرف�ن ب�أنهم� »اثنان« فرجع الأمر ب�لأخير اإلى تعريف الثنين ب�لثنين.

وهذا دور م�سمر في ثالث مراتب؛ لأّن تعّدد المراتب ب�عتب�ر تعدد الو�س�ئط حتى 

ف الأول. والو�س�ئط في هذا المثـــ�ل ]ثالث: الزوج،  تنتهـــي الدورة اإلـــى نف�س المعـــرَّ

المت�س�وي�ن، ال�سيئ�ن[.

ويمكـــن و�سع الـــدور في المث�ل علـــى �سورة الدائـــرة المر�سومة في هـــذا ال�سكل: 

وال�سه�م فيه� تتجه دائمً� اإلى المعرف�تـ  ب�لك�سرـ  الثن�ن ال�سيئ�ن الزوج المت�س�وي�ن.

ن
لثن�

ا

ن
ئ�

سي
ل�

ا

المت�س�وي�ن

زوج
ال
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الخام�ـــس: اأن تكـــون الألف�ظ الم�ستعملة في التعريف ن��سعـــة وا�سحة ل اإبه�م فيه�: 

فـــال ي�ســـح ا�ستعمـــ�ل الألفـــ�ظ الوح�سيـــة والغريبـــة، ول الغ�م�ســـة ول الم�ستركة 

والمجـــ�زات بـــدون القرينـــة. اأم� مع القرينة فـــال ب�أ�س كم� قدمنـــ� ذلك في بحث 

الم�ستـــرك والمج�ز واإن ك�ن يح�سن ـ على كل حـــ�ل ـ اجتن�ب المج�ز في التع�ريف 

والأ�س�ليب العلمية.
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خال�صة

�صروط التعريف:

ف  ف في ال�سدق: اأي يجـــب اأن يكون المعرِّ ف م�س�ويـــ� للمعرَّ الأول: اأن يكـــون المعـــرِّ

ج�مع� م�نع�.

وعليه �سوف يكون التعريف ب�لأمور الآتية ب�طاًل وغير دقيق:

1 ـ ب�لأعم: ]الأو�سع دائرة[.

2 ـ ب�لأخ�س: ]الأ�سغر دائرة[.

3 ـ ب�لمب�ين: لأنهم� ل يت�س�دق�ن اأبدًا.

ف: ف اأجلى مفهوم� واأعرف عند المخ�طب من المعرَّ الثاني: اأن يكون المعرِّ

ولأجل هذا ال�سرط ل يجوز على هذا التعريف ب�لأمرين الآتيين:

بالم�صاوي في الظهور والخفاء.

ب�لأخفى معرفة، كتعريف النور ب�أنه »قوة ت�سبه الوجود«.

ف في المفهوم: ف عين المعرَّ الثالث: األ يكون المعرِّ

وي�سمون مثل هذا »نتيجة الدور«.

الرابع: اأن يكون خ�لي� من الدور:

ف مجهول في نف�ســـه، ول يعرف اإل  و�ســـورة الـــدور في التعريـــف: اأن يكون المعـــرِّ

ف. ب�لمعرَّ

والـــدور يقع ت�رة بمرتبة واحدة وي�سمى »دورا م�ســـرحا« ويقـــع اأخرى بمرتبتين اأو 

اأكثر وي�سمى »دورا م�سمرا«. 

الخام�س: اأن تكون الألف�ظ الم�ستعملة في التعريف ن��سعة وا�سحة ل اإبه�م فيه�:

فـــال ي�ســـح ا�ستعمـــ�ل الألفـــ�ظ الوح�سيـــة والغريبـــة، ول الغ�م�ســـة ول الم�ستركة 

والمج�زات بدون القرينة.
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التمارين

1 - �سروط التعريف خم�سة، اذكر ثالثة منها.

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

2 - بّين الخطاأ الحا�سل في هذه التعاريف:

. .............................. ذيل  له  حيوان  الح�س�ن:  •	

له اأربع زواي� ............................ . �سكل  المرّبع:  •	

. .......................................... الم�سي  هو  ال�سير  •	

. ...................................... القلب  في  نور  العلم  •	

. .............................. �سيء  فوقه  الذي  التحت:  •	

. ............................ الم�سكر  الم�ئع  هو  الخمر  •	

الوجود المنب�سط .............................. . هو  اهلل  •	

3 - عّرف الدّور، وبّين الفرق بين ق�سميه )الم�سمر والم�سّرح(.

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................
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اأن ي�ستذكر الط�لب تعريف الق�سمة. 1-

اأن يدرك اأهمية الق�سمة في العلوم وفي تح�سيل الحدود. 2-

اأن يتعّرف اإلى اأ�سول الق�سمة. 3-

الدرس الثامن عشر

أساس القسمة وأصولها 
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تمهيد
مـــن اأهم الو�س�ئل والطـــرق المو�سلة اإلى تعريـــف الأ�سي�ء هو الق�سمـــة، ومعن�ه�: 

»تجزئة ال�سيء وتفريقه اإلى اأمور متباينة«.

ـــز الأ�سي�ء بع�سه� عـــن بع�س، ثمَّ يتبيَّن الختـــالف الموجود بين  فب�لتق�سيـــم تتميَّ

الأنـــواع المندرجة تحت جن�س واحد، والأ�سنـــ�ف المندرجة تحت نوع واحد، وهذا م� 

ي�س�عد الإن�س�ن على تعريف ال�سيء تعريفً� �سحيحً� متك�ماًل.

تعريف القسمة
ق�سمـــة ال�ســـيء عب�رة عـــن تجزئته وتفريقه اإلـــى اأمور متب�ينة، وهـــي من المع�ني 

البديهية الغنية عن التعريف، وم� ذكر ف�إّنم� هو تعريف لفظي لي�س اإل.

وي�سمى ال�سيء »مق�ّسماً«.

وكل واحد من الأمور التي انق�سم اإليه� ي�سمى ب�لقي��س اإلى نف�س المق�سم »ق�سما«.

وب�لقي��س اإلى غيره من الأق�س�م ي�سمى »ق�سيما«. 

ف�إذا ق�سمن� العلم اإلى ت�سور وت�سديق - مثال - ف�لعلم مق�سم، والت�سور ق�سم من 

العلم وق�سيم للت�سديق، وهكذا الت�سديق ق�سم وق�سيم.

فائدة الق�صمة:

�ست حي�ة الإن�س�ن كّلهـــ� على الق�سمة، وهي من  1 ـ تح�ســـيل الحـــدود والر�ســـوم: ت�أ�سَّ
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الأمور الفطرية التي ن�س�أت معه على الأر�س، ف�إن اأول �سيء ي�سنعه: تق�سيم الأ�سي�ء 

اإلـــى �سم�وية واأر�سية، والموجودات الأر�سية اإلى حيوان�ت واأ�سج�ر واأنه�ر واأحج�ر 

وجبـــ�ل ورمـــ�ل وغيره�. وهكذا يق�سم ويق�سم، ويمّيز معنـــى عن معنى، ونوعً� عن 

نـــوع، حتى تح�سل له مجموعة من المع�ني والمف�هيـــم. وم� زال الب�سر على ذلك 

حتـــى ا�ستط�ع اأن ي�سع لكل واحد من المع�نـــي التي تو�سل اإليه� في التق�سيم لفظً� 

من الألف�ظ، ولول الق�سمة لم� تكّثرت عنده المع�ني ول الألف�ظ.

ثـــم ا�ستعـــ�ن ب�لعلوم والفنون على تدقيـــق تلك الأنواع وتمييزه� تمييـــزًا ذاتيً�. ول 

يزال العلم عند الإن�س�ن يك�سف له كثيرًا من الخط�أ في تق�سيم�ته وتنويع�ته، فيعّدله�. 

ويك�سف له اأنواعً� لم يكن قد عرفه� في الموجودات الطبيعية، اأو الأمور التي يخترعه� 

منه� ويوؤلفه�، اأو م�س�ئل العلوم والفنون. و�سي�أتي كيف ن�ستعين ب�لق�سمة على تح�سيل 

الحـــدود والر�ســـوم وك�سبه�، بل كل حد اإنمـــ� هو موؤ�س�س من اأول الأمـــر على الق�سمة. 

وهذا اأهم فوائد الق�سمة.

2ـ  تدويـــن العلـــوم: وتنفع الق�سمة في تدوين العلـــوم والفنون، لتجعله� اأبوابً� وف�سوًل 

وم�س�ئل متمّيزة، لي�ستطيع الب�حث اأن يلحق م� يعر�س عليه من الق�س�ي� في ب�به�، 

بـــل العلم ل يكون علمً� ذا اأبواب وم�س�ئل واأحـــك�م اإل ب�لق�سمة، فمدّون علم النحو 

- مثـــال – ل بـــّد اأن يق�سم الكلمـــة اأوًل، ثم يق�سم ال�سم مثال اإلى نكرة ومعرفة، 

والمعرفـــة اإلى اأق�س�مه�، ويق�سم الفعل اإلى م��ـــس وم�س�رع واأمر، وكذلك الحرف 

واأق�ســـ�م كل واحد منه�، ويذكر لـــكل ق�سم حكمه المخت�س به ... وهكذا في جميع 

العلوم.

والت�جر - اأي�سً� - يلتجىء اإلى الق�سمة في ت�سجيل دفتره وت�سنيف اأمواله؛ لي�سهل 

عليه ا�ستخراج ح�س�ب�ته ومعرفة ربحه وخ�س�رته، وكذلك ب�ني البيت، ومركب الأدوات 

الدقيقة ي�ستعين على اإتق�ن عمله ب�لق�سمة. والن��س من القديم ق�سموا الزمن اإلى قرون 

و�سنين واأ�سهر واأي�م و�س�ع�ت ودق�ئق لينتفعوا ب�أوق�تهم ويعرفوا اأعم�رهم وت�ريخهم. 
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و�س�حـــب المكتبـــة تنفعه ق�سمته� ح�ســـب العلوم اأو الموؤلفين، ليدخـــل اأي كت�ب جديد 

ي�أتيـــه في ب�بـــه، ولي�ستخرج ب�سهولة اأي كت�ب ي�س�ء. وبوا�سطـــة الق�سمة ا�ستع�ن علم�ء 

التربيـــة على توجيـــه طالب العلوم، فق�ّسمـــوا المدار�س اإلى ابتدائيـــة وث�نوية وع�لية، 

ثـــم كل مدر�سة اإلى �سفوف، لي�سعوا لكل �ســـف ومدر�سة منه�جً� ين��سبه من التعليم. 

وهكـــذا تدخل الق�سمة في كل �س�أن مـــن �سوؤون حي�تن� العلمية والعتي�دية، ول ي�ستغني 

عنهـــ� اإن�ســـ�ن. ومهّمتنـــ� منه� هن� اأن نعرف كيـــف ن�ستعين به� علـــى تح�سيل الحدود 

والر�سوم.

أصول القسمة
والق�سمـــة الحقيقية والمفيدة ل بّد اأن تقوم على اأ�س�س واأ�سول، ول تعتبر �سحيحة 

كيفم� فر�ست، لذلك نحن ذاكرون اأ�سول الق�سمة على النحو الآتي:

 1 - لبـــّد مـــن ثمـــرة: ل تح�سن الق�سمـــة اإل اإذا ك�ن للتق�سيم ثمـــرة ن�فعة في غر�س 

ـــم، ب�أن تختلـــف الأق�س�م فـــي الممّيـــزات والأحك�م المق�ســـودة في مو�سع  المق�سِّ

الق�سمـــة. فـــ�إذا ق�ّسم النحـــوي الفعل اإلى اأق�س�مـــه الثالثة، فالأّن لـــكّل ق�سم حكمً� 

يخت�ـــس به. اأّمـــ� اإذا اأراد اأن يق�سم الفعل الم��سي اإلى م�سمـــوم العين ومفتوحه� 

ومك�سورهـــ�، فال يح�سن منه ذلك؛ لأّن الأق�س�م كله� له� حكم واحد في علم النحو 

هو البن�ء، فيكون التق�سيم عبثً� ولغوا، بخالف مدون علم ال�سرف، ف�إّنه ي�سح له 

مثل هذا التق�سيم، لنتف�عه به في غر�سه من ت�سريف الكلمة.

2 - لبـــد مـــن تبايـــن الأق�ســـام: ول ت�سح الق�سمة اإل اإذا ك�نـــت الأق�س�م متب�ينة غير 

متداخلة، ل ي�سدق اأحده� على م� �سدق عليه الآخر، وي�سير اإلى هذا الأ�سل تعريف 

الق�سمـــة نف�سه؛ ف�إذا ق�سمت المن�سوب من الأ�سمـــ�ء اإلى: مفعول، وح�ل، وتمييز، 

وظرف، فهذا التق�سيم ب�طل؛ لأّن الظرف من اأق�س�م المفعول فال يكون ق�سيم� له. 

ومثل هذا م� يقولون عنه: »يلزم منه اأن يكون ق�سم ال�سيء ق�سيما له«. وبطالنه 
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مـــن البديهي�ت. ومثل هـــذا لو ق�سمن� �سك�ن العراق اإلى: علمـــ�ء وجهالء، واأغني�ء 

وفقراء، ومر�سى واأ�سحـــ�ء. ف�إنه� متداخلة فيم� بينه�، ولم تتب�ين الأق�س�م. ويقع 

مثل هذا التق�سيم كثيرا لغير المنطقيين الغ�فلين ممن ير�سل الكالم على عواهنه 

ولكنـــه ل ينطبـــق على هذا الأ�ســـل الذي قررنـــ�ه، لأن الأغني�ء والفقـــراء ل بد اأن 

يكونوا علم�ء اأو جهالء، مر�سى اأو اأ�سح�ء، فال ي�سح اإدخ�لهم مرة ث�نية في ق�سم 

اآخر. وفي المث�ل ثالث ق�سم�ت جمعت في ق�سمة واحدة. 

ويتفرع على هذا الأ�سل اأمور: 

اأنـــه ل يجـــوز اأن تجعل ق�سم ال�سيء ق�سيم� لـــه - كم� تقدم - مثل اأن تجعل الظرف 

ق�سيم� للمفعول.

ول يجوز اأن تجعل ق�سيم ال�سيء ق�سمً� منه، مثل اأن تجعل الح�ل ق�سم� من المفعول.

ول يجوز اأن تق�سم ال�سيء اإلى نف�سه وغيره. 

 3 - اأ�ســـا�س واحـــد للق�ســـمة: فيجب اأن يالحظ في المق�ّسم جهـــة واحدة وب�عتب�ره� 

يكـــون التق�سيـــم، ف�إذا ق�ّسمن� كتـــب المكتبة، فال بّد اأن نوؤ�س�ـــس تق�سيمه�: اإّم� على 

اأ�س��ـــس العلـــوم والفنون، اأو على اأ�سمـــ�ء الموؤّلفين، اأو على اأ�سمـــ�ء الكتب. اأّم� اإذا 

خلطنـــ� بينه� ف�لأق�س�م تتداخل ويختل نظ�م الكتب، مثل م� اإذا خلطن� بين اأ�سم�ء 

الكتـــب والموؤلفين، فنالحظ في حرف الألف مثال تـــ�رة ا�سم الكت�ب واخرى ا�سم 

الموؤلف، بينم� اأن كت�به قد يدخل في حرف اآخر.

4 - جامعة مانعة: ويجب في الق�سمة اأن يكون مجموع الأق�س�م م�س�وي� للمق�سم فتكون 

ج�معة م�نعة: ج�معة لجميع م� يمكن اأن يدخل فيه من الأق�س�م - اأي ح��سرة له� 

ل ي�سذ منه� �سيء - م�نعة عن دخول غير اأق�س�مه فيه.

ول تكـــون ج�معـــة م�نعـــة اإل اإذا دارت عملية التق�سيـــم بين النفي والإثبـــ�ت، وت�سمى 

الق�سمة العقلية.
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خال�صة

تعريف الق�صمة:

ق�ســـمة ال�ســـيء عبارة عن تجزئته وتفريقه اإلى اأمور متباينة: وهي من المع�ني 

البديهية الغنية عن التعريف.

وي�سمى ال�سيء »مق�سما«.

وكل واحد من الأمور التي انق�سم اإليه� ي�سمى ب�لقي��س اإلى نف�س المق�سم »ق�سما«.

وب�لقي��س اإلى غيره من الأق�س�م ي�سمى »ق�سيما«. 

فائدة الق�صمة:

1 ـ تح�سيـــل الحدود والر�سوم: ت�أ�س�ست حيـــ�ة الإن�س�ن كله� على الق�سمة، وهي من 

الأمـــور الفطريـــة التي ن�س�أت معه علـــى الأر�س، وم� زال الب�ســـر على ذلك حتى 

ا�ستطـــ�ع اأن ي�سع لكل واحد من المع�ني التي تو�سل اإليه� في التق�سيم لفظ� من 

الألف�ظ.

2ـ  تدوين العلوم: وتنفع الق�سمة في تدوين العلوم والفنون، لتجعله� اأبواب� وف�سول 

وم�س�ئل متميـــزة، لي�ستطيع الب�حث اأن يلحق م� يعر�س عليه من الق�س�ي� في 

ب�به�.

اأ�صول الق�صمة:

م، بـــ�أن تختلف الأق�س�م فـــي الممّيزات  1 - لبـــد مـــن ثمرة: ن�فعة فـــي غر�س المق�سِّ

والأحك�م المق�سودة في مو�سع الق�سمة.

2 - لبد من تب�ين الأق�س�م: ل ي�سدق اأحده� على م� �سدق عليه الآخر.

ويتفرع على هذا الأ�سل اأمور: 

اأنه ل يجوز اأن تجعل ق�سم ال�سيء ق�سيم� له. •	
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يجوز اأن تجعل ق�سيم ال�سيء ق�سم� منه. ول  •	
اأن تق�سم ال�سيء اإلى نف�سه وغيره.  يجوز  ول  •	

3 - اأ�س��س واحد للق�سمة: ب�عتب�ره� يكون التق�سيم.

4 - ج�معة م�نعة: ب�أن يكون مجموع الأق�س�م م�س�وي� للمق�سم.
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التمارين

1 - عّين الق�سم والمق�سم في الكلمات الآتية؟

	•ال�سفـــ�ت الذاتية، الخ�لقّية، العلم، ال�سف�ت الفعلّية، الرازقّية، القدرة، 
. .............................................................................. الحي�ة، التكّلم 

. ............... مب�ح  حرام،  مكروه،  ال�سرعي،  الحكم  م�ستحب،  	•واجب، 

. ....................................................... الفعل، الحرف، الكلمة  	•ال�سم، 

. ...... الن�س  المت�س�به،  المجمل،  القراآني،  اللفظ  الموؤّول،  	•الظ�هر، 

2 - ما هي الفائدة المرجّوة من الق�سمة؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

3 - بّين اأ�سول الق�سمة؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................
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الدرس التاسع عشر

أنواع القسمة

اأن يعّدد  الط�لب اأنواع الق�سمة. 1-

 اأن يمّيز بين الق�سمة الطبيعية والق�سمة المنطقية. 2-

اأن يميز بين اأ�سلوبي الق�سمة. 3-

اأن يدرك معنى التعريف ب�لق�سمة. 4-
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تمهيد
بعد اأن انتهين� من التعريف نذكر بحث الق�سمة كملحق لبحث التعريف، لأّن الق�سمة 

اأ�سلـــوب مـــن اأ�س�ليب التعريف األحقه المن�طقة به، والإن�ســـ�ن قد ل يعرف ال�سيء من 

خالل ذاتي�ته وعر�سي�ته ولكن قد يعرفه من خالل تق�سيمه وف�سله عن اأ�سي�ء اأخرى، 

ومنـــذ القدم وحتى الآن يق�سم الإن�س�ن الأمور ل�سرعة الو�سول اإليه� عند الح�جة وكي 

ل تختلط عليه الأمور، ولكن هن�ك اأنواع من الق�سمة نذكره� في هذا الدر�س.

أنواع القسمة

1 ـ الق�صمة الطبيعية اأو ق�صمة الكّل اإلى اأجزائه: 

ومث�لهـــ� ق�سمة الإن�س�ن اإلى جزئيه: الحيـــوان والن�طق بح�سب التحليل العقلي، اإذ 

يحلل العقل مفهوم الإن�س�ن اإلى مفهومين: مفهوم الجن�س الذي ي�سترك معه به غيره، 

ومفهـــوم الف�سل الذي يخت�س بـــه ويكون به الإن�س�ن اإن�س�نـــ�، وت�سمى الأجزاء حينئذ 

اأجزاء عقلية.

وكق�سمة الم�ء اإلى عن�سرين: الأوك�سجين والهيدروجين بح�سب التحليل الطبيعي.

ومـــن هذا الب�ب ق�سمة كل موجود اإلـــى عن��سره الأولية الب�سيطة وت�سمى الأجزاء: 

طبيعية اأو عن�سرية.
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وكق�سمـــة ال�سرير اإلى الخ�سب والم�س�مير بح�سب التحليـــل الخ�رجي اإلى الأجزاء 

غير المت�س�بهة. ومثله ق�سمة البيت اإلى الآجر والج�س والخ�سب والحديد.

2 - الق�صمة المنطقية اأو ق�صمة الكلي اإلى جزئياته:

ومث�لهـــ� ق�سمـــة الموجود اإلى م�دة ومجـــرد عن الم�دة، والمـــ�دة اإلى جم�د ونب�ت 

وحيوان. وكق�سمة المفرد اإلى ا�سم وفعل وحرف... وهكذا.

فوارق بي النوعي:

اأ- تمتـــ�ز الق�سمـــة المنطقية عن الطبيعية اأن الأق�س�م في المنطقية يجوز حمله� على 

المق�سم وحمل المق�سم عليه�.

فنقـــول: ال�سم مفرد، وهـــذا المفرد ا�سم. ول يجوز الحمل في الطبيعية عدا م� ك�نت 

بح�سب التحليل العقلي فال يجوز اأن تقول: البيت �سقف اأو جدار، ول الجدار بيت.

ب- ل بد في الق�سمة المنطقية من فر�س جهة وحدة ج�معة في المق�سم ت�سترك فيه� 

الأق�ســـ�م، وب�سببه� ي�سح الحمل بين المق�ســـم والأق�س�م، كم� ل بد من فر�س جهة 

افتراق في الأق�س�م على وجه يكون لكل ق�سم جهة تب�ين جهة الق�سم الآخر، واإل لم� 

�سحت الق�سمة وفر�س الأق�س�م. وتلك الجهة الج�معة اإم� اأن تكون مقومة لالأق�س�م 

اأي داخلة في حقيقته� ب�أن ك�نت جن�س� اأو نوع�، واإم� اأن تكون خ�رجة عنه�.

1 - اإذا كانت الجهة الجامعة مقومة لالأق�سام، فلها ثالث �سور:

اأ - اأن تكـــون جن�سً� وجه�ت الفتـــراق الف�سول المقومة لالأق�س�م، كق�سمة المفرد اإلى 

ال�سم والفعل والحرف... في�سّمى التق�سيم »تنويعاً« والأق�س�م »اأنواعاً«.

ب - اأن تكـــون جن�ســـً� اأو نوعـــً� وجه�ت الفتـــراق العوار�س الع�مـــة الالحقة للمق�سم، 

كق�سمة ال�سم اإلى مرفوع ومن�سوب ومجرور، في�سمى التق�سيم »ت�سنيفا« والأق�س�م 

»اأ�سنافا«. 

ج - اأن تكــــون جن�ســــ� اأو نوعــــ� اأو �سنفــــ� وجه�ت الفتــــراق العوار�ــــس ال�سخ�سية الالحقة 
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لم�س�ديق المق�سم، في�سمى التق�سيم »تفريدا« والأق�س�م »اأفرادا« كق�سمة الن�س�ن اإلى 

زيد وعمرو ومحمد وح�سن... اإلى اآخرهم ب�عتب�ر الم�سخ�س�ت لكل جزئي جزئي منه.

2 - اإذا كانـــت الجهـــة الجامعة خارجة عن الأق�ســـام: فهـــي كق�سمة الأبي�س اإلى الثلج 

والقطـــن وغيرهم�، وكق�سمـــة الك�ئن الف��سد اإلى معدن ونبـــ�ت وحيوان، وكق�سمة 

الع�لـــم اإلى غني وفقير اأو اإلى �سرقي وغربـــي... وهكذا. اأ�س�ليب الق�سمة لأجل اأن 

نق�سم ال�سيء ق�سمة �سحيحة ل بد من ا�ستيف�ء جميع م� له من الأق�س�م، كم� تقدم 

فـــي الأ�سل الرابع، بمعنى اأن تكـــون الق�سمة ح��سرة لجميـــع جزئي�ته اأو اأجزائه، 

ولذلك اأ�سلوبان:

 أ - طريقة الق�سمة الثن�ئية: وهي طريقة الترديد بين النفي والإثب�ت، والنفي والإثب�ت 

- وهم� النقي�س�ن - ل يرتفع�ن )اأي: ل يكون لهم� ق�سم ث�لث( ول يجتمع�ن )اأي ل 

يكونـــ�ن ق�سم� واحدا( فال مح�لة تكون هذه الق�سمة ثن�ئية، اأي: لي�س له� اأكثر من 

ق�سمين، وتكون ح��سرة ج�معة م�نعة. 

مثال 1: تق�سيم الحيوان اإلى ن�طق وغير ن�طق، وغير الن�طق يدخل فيه كل م� يفر�س 

من ب�قي اأنواع الحيوان غير الإن�س�ن ل ي�سذ عنه نوع.

مثـــال 2: تق�سيـــم الطيور اإلى ج�رحة وغير ج�رحـــة، والإن�س�ن اإلى عربي وغير عربي، 

والع�لم اإلى فقيه وغير فقيه... وهكذا.

وتنفع هـــذه الق�سمة اأي�س� فيم� اإذا اأريد ح�سر الأق�ســـ�م ح�سرًا عقلي�، كم� ي�أتي. 

وتنفع اأي�س� في تح�سيل الحد والر�سم. و�سي�أتي بي�ن ذلك.

ب - طريقــــة الق�سمــــة التف�سيليــــة: وذلــــك بــــ�أن تق�سم ال�سيء ابتــــداء اإلى جميــــع اأق�س�مه 

المح�سورة، كم� لو اأردت اأن تق�سم الكلي اإلى: نوع وجن�س وف�سل وخ��سة وعر�س ع�م.

والق�سمة التف�سيلية نوع�ن: عقلية وا�ستقرائية: 

العقلية: وهي التي يمنع العقل اأن يكون له� ق�سم اآخر:

مثال: تق�سيم الكلمة اإلى م� دل على الذات اأو ل.
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وطرف النفي: يق�سم م� دل على الزم�ن اأو ل.

فنح�سل على ثالثة اأق�سام: م� دل على الذات وهو ال�سم، م� دل على الزم�ن وهو 

الفعل، م� لم يدل على الذات والزم�ن وهو الحرف.

ول تكون الق�سمة عقلية اإل اإذا بنيته� على اأ�س��س النفي والإثب�ت - الق�سمة الثن�ئية 

- فالأجل اإثب�ت اأن الق�سمة التف�سيلية عقلية يرجعونه� اإلى الق�سمة الثن�ئية الدائرة 

بيـــن النفـــي والإثب�ت. ثم اإذا ك�نت الأق�س�م اأكثر من اثنيـــن يق�سمون طرف النفي اأو 

الإثب�ت اإلى النفي والثب�ت... وهكذا كلم� كثرت الأق�س�م، على م� تقدم في الثن�ئية.

ال�ستقرائية: وهي التي ل يمنع العقل من فر�س ق�سم اآخر له�، واإنم� تذكر الأق�س�م 

الواقعـــة التـــي علمت ب�ل�ستقـــراء والتتبع، كتق�سيـــم الأدي�ن ال�سم�وية اإلـــى: اليهودية 

والن�سرانيـــة والإ�سالمية، وكتق�سيم مدر�سة معينة اإلى: �سف اأول وث�ن وث�لث، عندم� 

ل يكون غير هذه ال�سفوف فيه�، مع اإمك�ن حدوث غيره�.

التعريف بالقسمة
اإن الق�سمـــة بجميع اأنواعه� هـــي ع�ر�سة للمق�سم في نف�سه�، خ��سة به غ�لب�. ولم� 

اعتبرن� في الق�سمة اأن تكون ج�معة م�نعة ف�لأق�س�م بمجموعه� م�س�وية للمق�سم، كم� 

اأنه� غ�لب� تكون اأعرف منه.

وعليــــه يجــــوز تعريف المق�سم بق�سمتــــه اإلى اأنواعه اأو اأ�سن�فه، ويكــــون من ب�ب تعريف 

ال�سيء بخ��سته. وهو التعريف ب�لر�سم الن�ق�س، كم� ك�ن التعريف ب�لمث�ل من هذا الب�ب.

ولن�ســـرب لك مثال لذلـــك: اإن� اإذا ق�سمن� الم�ء ب�لتحليـــل الطبيعي اإلى اأوك�سجين 

وهيدروجيـــن وعرفنـــ� اأن غيره من الأج�س�م ل ينحل اإلى هذين الجزءين، فقد ح�سل 

تمييـــز الم�ء تمييزا عر�سيـــ� عن غيره بهذه الخ��سة، فيكون ذلـــك نوع� من المعرفة 

للمـــ�ء نطمئن اإليه�. وكذا لو عرفن� اأن الورق ينحل اإلى القطن والنورة - مثال - نكون 

قد عرفن�ه معرفة نطمئن اإليه� تميزه عن غيره. وهكذا في جميع اأنواع الق�سمة.
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اأنواع الق�صمة:

 1 - الق�سمة الطبيعية اأو ق�سمة الكل اإلى اأجزائه: 

كق�سمـــة الإن�س�ن اإلـــى جزئيه: الحيـــوان والن�طق بح�سب التحليـــل العقلي وت�سمى 

الأجزاء حينئذ اأجزاء عقلية، وكق�سمة الم�ء اإلى عن�سرين: الأوك�سجين والهيدروجين 

بح�سب التحليل الطبيعي.

2 - الق�سمة المنطقية اأو ق�سمة الكلي اإلى جزئياته:

كق�سمة الموجود اإلى م�دة ومجرد عن الم�دة، والم�دة اإلى جم�د ونب�ت وحيوان.

فوارق بي النوعي:

اأ- اأن الأق�س�م في المنطقية يجوز حمله� على المق�سم وحمل المق�سم عليه�، ول يجوز 

الحمل في الطبيعية عدا م� ك�نت بح�سب التحليل العقلي.

ب- ل بـــد في الق�سمة المنطقية من فر�س جهـــة وحدة ج�معة في المق�سم، كم� ل بد 

من فر�س جهة افتراق في الأق�س�م.

1 - طريقـــة الق�سمـــة الثن�ئيـــة: وهي طريقـــة الترديد بيـــن النفي والإثبـــ�ت، والنفي 

والإثب�ت.

2 - طريقـــة الق�سمة التف�سيلية: وذلـــك ب�أن تق�سم ال�سيء ابتـــداء اإلى جميع اأق�س�مه 

المح�سورة.

والق�سمة التف�سيلية نوعان: عقلية وا�ستقرائية: 

العقلية: وهي التي يمنع العقل اأن يكون له� ق�سم اآخر.

ال�ســـتقرائية: وهـــي التـــي ل يمنع العقل مـــن فر�س ق�ســـم اآخر لهـــ�، واإنم� تذكر 

الأق�س�م الواقعة التي علمت ب�ل�ستقراء والتتبع.
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التعريف بالق�صمة:

اإن الق�سمـــة بجميع اأنواعه� هـــي ع�ر�سة للمق�سم في نف�سه�، خ��سة به غ�لب�. ولم� 

اعتبرن� في الق�سمة اأن تكون ج�معة م�نعة ف�لأق�س�م بمجموعه� م�س�وية للمق�سم، كم� 

اأنه� غ�لبً� تكون اأعرف منه.

وعليه يجوز تعريف المق�سم بق�سمته اإلى اأنواعه اأو اأ�سن�فه، ويكون من ب�ب تعريف 

ال�ســـيء بخ��سته. وهو التعريـــف ب�لر�سم الن�ق�س، كم� ك�ن التعريف ب�لمث�ل من هذا 

الب�ب.
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التمارين

1 - ما هو نوع الق�سمة في الأمثلة الآتية؟ طبيعّية اأم منطقّية؟

. ................................... الكت�ب: الغالف الخ�رجي، الأوراق  •	

. ...................... الموجود: موجود الخ�رجي، موجود الذهني  •	

. .......................................................... الفعل: مبني، معرب  •	

الحيوان: اإن�س�ن، فر�س، اأ�سد ............................................. . •	

2 - فرق بين الق�سمة العقلية وبين ال�ستقرائية في التق�سيمات التف�سيلية الآتية:

. .................. ال�سم�وية: يهودية، م�سيحّية، اإ�سالمية  الأدي�ن  •	

. ................................................ وحرف  وفعل  ا�سم  الكلمة:  •	

اأ�سود واأبي�س ........................................................ . الط�ئر:  •	

. ................................ الرمل  الحجر،  التراب،  هو  ال�سعيد  •	

3 - تحت اأّي نوع من اأنواع التعاريف، يندرج التعريف بالق�سمة ب�سّتى اأنواعها؟

      عّلل ذلك.

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................





أهداف الدرس
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اأن يدرك الط�لب معنى الح�جة اإلى الك�سب والنظر. 1-

اأن يتعـــرف اإلى الطريقة التي يحّول المجهول الت�سّوري اإلى  2-

معلوم ت�سّوري.

اأن يطبق طريقة التحليل العقلي في تح�سيل المجهول. 3-

الدرس العشرون

كيف نفّكر لتحصيل المجهول 
التصّوري؟
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تمهيد
تقـــّدم اأّن المعلـــوم الت�سوري منه م� هو بديهي ل يحت�ج اإلـــى ك�سب ونظر كمفهوم 

»الوجود« و»ال�سيء«، ومنه م� هو نظري تحت�ج معرفته اإلى ك�سب ونظر.

ومعنى الح�جة في النظري اإلى الك�سب والنظر: اأّن معن�ه مجهول وغير وا�سح في 

الذهـــن وبعب�رة اأخرى غير محدد ومتميز، اأو فقل: غيـــر مفهوم ول معروف، فيحت�ج 

اإلـــى التعريـــف واإلى تمييز عن غيـــره، والذي يعرفـــه للذهن هو الحـــد والر�سم. ومن 

الوا�ســـح اأّن الحّد اأو الر�سم للنظري لي�س مو�سوع� في الطريق وفي متن�ول اليد، واإل 

لك�ن بديهي� معروف�، وعليه ف�لنظري هو في الحقيقة الذي نجهل حده اأو ر�سمه.

والمهم في الأمر اأن نعرف الطريقة التي من خالله� نح�سل الحد والر�سم. 

معنى الحاجة في النظري إلى الكسب والنظر
وكل مـــ� تقّدم من الأبحـــ�ث في التعريف هي في الحقيقـــة اأبح�ث عن معنى الحد 

والر�ســـم و�سروطهم� اأو اأجزائهم�، وهذا وحده غير ك�ف م� لم نعرف طريقة ك�سبهم� 

وتح�سيلهمـــ�، فلي�ـــس الغني هو الـــذي يعرف معنى النقـــود واأجزاءه� وكيـــف تت�ألف، 

بـــل الغني من يعـــرف طريقة ك�سبه� فيك�سبه�، ولي�س المري�ـــس ي�سفى اإذا عرف فقط 

معنـــى الدواء واأجزاءه، بل ل بد اأن يعـــرف كيف يح�سله ليتن�وله. وقد اأغفل كثير من 

المنطقييـــن هـــذه الن�حية، وهـــي اأهم �سيء في البـــ�ب، بل هي الأ�س��ـــس، وهي معنى 
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التفكيـــر الذي به نتو�سل اإلى المجهولت. ومهمتنـــ� في المنطق: اأن نعرف كيف نفكر 

لنك�ســـب العلوم الت�سورية والت�سديقيـــة، و�سي�أتي في كت�ب لحـــق اأن طريقة التفكير 

لتح�سيل العلم الت�سديقي هو ال�ستدلل والبره�ن.

ك�سب التعريف بالق�سمة اأو كيف نفكر لتح�سيل المجهول الت�سوري؟

ل بـــد اأن تكـــون هذه الطريقة طريقـــة فطرية ي�سنعه� كل اإن�ســـ�ن في دخيلة نف�سه 

يخطـــىء فيهـــ� اأو ي�سيـــب. ولكـــن نحت�ج اإلـــى الدللة عليهـــ� لنكون علـــى ب�سيرة في 

�سن�عته�، وهذا هو هدف علم المنطق.

الطريـــق منح�سر بنوعين من الق�سمة: الق�سمة الطبيعية ب�لتحليل العقلي وت�سّمى 

طريقـــة التحليل العقلي، والق�سمة المنطقية الثن�ئية. وقـــد اأ�سرن� في الدر�س ال�س�بق 

ل: اإلى ذلك، وقد ج�ء وقت بي�نه ب�سكل مف�سّ

1 ـ طريقة التحليل العقلي:

مثاًل: لو واجهنا ال�سوؤال التالي: ما هو الماء؟ )اإذا كنا نجهل تعريفه(.

الدور الأول من اأدوار العقل: توجه النف�س نحو المجهول الت�سوري )الم�سكل(.

الـــدور الثانـــي: ل بـــّد اأن نعـــرف نوعـــه، اأي نعرف اأنـــه داخل فـــي اأي جن�س من 

الأجن��ـــس الع�ليـــة اأو م� دونه�، ك�أن نعـــرف اأن الم�ء مثال مـــن ال�سوائل. وكلم� ك�ن 

الجن�ـــس الذي عرفن� دخول المجهول تحته قريبـــ� ك�ن الطريق اأق�سر لمعرفة الحد 

اأو الر�ســـم.

ب�أية طريقة  التفكير  اأراد  لكل من  منه  بد  ل  الذي   - الث�ني  الدور  اجتزن�  واإذا 

فيه�  تتمثل  اأن  بد  ول  للتفكير،  نخت�ره�  التي  الطريقة  اإلى  الذهن  انتقل   - ك�نت 

الذاهبة  وهي:  للفكر  تقدمت  التي  الثالث  الحرك�ت  اأو  الأخيرة  الثالثة  الأدوار 

والراجعة. والدائرية 

 الـــدور الثالـــث: فعندم� نجت�ز الدور الث�ني ننتقل اإلى الدور الث�لث وهو  »الحركة 
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الذاهبة« وهو حركة العقل من المجهول )الم�سكل( اإلى المعلوم�ت المخزونة. ومعنى 

هـــذه الحركة بطريقـــة التحليل المق�ســـود بي�نه�: هو اأن ننظر فـــي الذهن اإلى جميع 

الأفـــراد الداخلـــة تحت ذلك الجن�س الذي فر�ست الم�ســـكل داخال تحته. وفي المث�ل 

ننظر اإلى اأفراد ال�سوائل �سواء ك�نت م�ء اأم غير م�ء ب�عتب�ر اأن كله� �سوائل.

الدور الرابع: وهو »الحركة الدائرية« اأي: حركة العقل بين المعلوم�ت المخزونة. 

وهـــو اأ�ســـق الأدوار واأهمهـــ� دائم� فـــي كل تفكير حيث يبـــداأ في عمليـــة البحث داخل 

المعلومـــ�ت الموجودة عنـــده، ف�إن نجح المفكـــر في عملية البحـــث وا�ستط�ع اأن يجد 

الم�سكل ويميزه عن غيره ف�إنه:

الـــدور الخام�ـــس: ينتقل اإلى الدور الأخيـــر الذي به ح�سول العلم، فيقدم الجواب 

الن�جـــع للم�سكل، واإل بقي في مك�نه )الدور الرابـــع( يدور على نف�سه بين المعلوم�ت 

من غير جدوى ويبقى ح�ئرًا يبحث بين المعلوم�ت عن جواب للم�سكل.

تو�سيح الدور الرابع:

وهـــذه الحركة الدائرية بين المعلوم�ت )الـــدور الرابع( في هذه الطريقة هي: اأن 

يالحـــظ الفكر مج�ميع اأفـــراد الجن�س الذي دخل تحته الم�ســـكل، فيفرزه� مجموعة 

مجموعـــة، فالأفـــراد المجهول مجموعة ولغيـــره من اأنواع الجن�ـــس الأخرى، كل واحد 

مجموعـــة من الأفراد. وفي المث�ل يالحظ مج�ميع ال�سوائل، الم�ء، والزئبق، واللبن، 

والدهـــن ... اإلى اآخره�. وعنـــد ذلك يبداأ في مالحظته� مالحظـــة دقيقة ليعرف م� 

تمت�ز بـــه مجموعة اأفراد الم�سكل بح�سب ذاته� وحقيقته� عـــن المج�ميع الأخرى، اأو 

بح�ســـب عوار�سه� الخ��سة به�. ول بد هن� من الفح�س الدقيق والتجربة، ليعرف في 

المثـــ�ل الخ�سو�سية الذاتية اأو العر�سية التـــي يمت�ز به� الم�ء عن غيره من ال�سوائل: 

فـــي لونه وطعمـــه، اأو في وزنه وثقله، اأو في اأجزائه الطبيعـــة. ول ي�ستغني الب�حث عن 

ال�ستع�نة بتج�رب الن��س والعلم�ء وعلومهم.
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الثروة العلمية والتجارب ال�سابقة:

والب�ســـر مـــن القديم - كمـــ� قلن� في اأول مبحـــث الق�سمة - اهتمـــوا بفطرتهم في 

تق�سيـــم الأ�سي�ء وتمييز الأنواع بع�سه� عن بع�س، فح�سلت لهم بمرور الزمن الطويل 

معلومـــ�ت قيمة هي ثروتن� العلميـــة التي ورثن�ه� من اأ�سالفنـــ�. وكل م� ن�ستطيعه من 

البحـــث في هـــذا ال�س�أن هو التعديل والتنقيح في هذه الثـــروة، واكت�س�ف بع�س الكنوز 

من الأنواع التي لم يهتد اإليه� ال�س�بقون، على مرور الزمن وتقدم المع�رف.

فـــ�إن ا�ستط�ع الفكر اأن ينجح في هـــذا الدور الرابع )الحركة الدائرية( ب�أن عرف 

م� يميز المجهول تمييزا ذاتي� - اأي: عرف ف�سله - اأو عرف م� يميزه تمييزا عر�سي� 

- اأي: عرف خ��سته، ف�إن معنى ذلك: اأنه ا�ستط�ع اأن يحلل معنى المجهول اإلى جن�س 

وف�سل اأو جن�س وخ��سة تحليال عقلي�، فيكمل عنده الحد الت�م اأو الر�سم الت�م بت�أليفه 

مم� انتهى اإليه التحليل. كم� لو عرف »الماء« في المث�ل ب�أنه �س�ئل بطبعه ل لون له ول 

طعم ول رائحة، اأو اأنه له ثقل نوعي مخ�سو�س، اأو اأنه قوام كل �سيء حي.

معنى كمال الحد اأو الر�سم عند الذهن:

معنـــى ذلك اأن العقل قـــد انتهى اإلى الدور الأخيـــر، وهو »الحركـــة الراجعة«، اأي 

حركة العقـــل من المعلوم اإلى المجهول. وعنده� ينتهـــي التفكير ب�لو�سول اإلى الغ�ية 

من تح�سيل المجهول.

وبهـــذا يت�سح معنى التحليل العقلي في الق�سمة الطبيعيـــة، وهو اإنم� يكون ب�عتب�ر 

المت�س�رك�ت والمتب�ين�ت، اأي: اأنه بعد مالحظة المت�س�رك�ت ب�لجن�س يفرزه� ويوزعه� 

مج�ميـــع، اأو فقل: اأنواع� بح�سب م� فيه� من المميزات المتب�ينة، في�ستخرج من هذه 

العمليـــة الجن�س والف�سل مفردات الحد، اأو الجن�س والخ��سة مفردات الر�سم. فكنت 

بذلك حللت المفهوم المراد تعريفه اإلى مفرداته.



203

قك
ص ّم
ر
سرد
ل 
فّ

ص
رم
ا س

رل
ن
 رد
مل  
ره
أ 

لل

2 ـ تح�صيل المجهول بالق�صمة الثنائية:

بعـــد النته�ء من الدورين الأولين - اأي: دور مواجهة الم�سكل، ودور معرفة نوعه 

- يمكـــن العتم�د على طريقة اأخرى من التفكير تختلف عن ال�س�بقة. ف�إن ال�س�بقة 

ك�نـــت النظرة فيهـــ� اإلى الأفراد الم�ستركـــة في ذلك الجن�س ثـــم تمييز بع�سه� عن 

بع�ـــس ل�ستخراج م� يميز المجهول. اأم� هذه، فيتحّرك الفكر اإلى الجن�س المعروف 

ويقوم بتق�سيمه ب�لق�سمة المنطقية الثن�ئية اإلى اإثب�ت ونفي:

الإثبـــ�ت بم� يميـــز المجهول تمييزا ذاتيً� اأو عر�سيـــً�، والنفي بم� عداه. وذلك اإذا 

ك�ن المعروف الجن�س القريب، فنقول في مث�ل الم�ء الذي عرف اأنه �س�ئل: 

فن�ستخرج بذلك الحد التام اأو الر�سم التام وتح�سل الحركات الثالث كلها.

اأمـــ� لـــو ك�ن الجن�س الذي عرفنـــ�ه هو الجن�س الع�لـــي اأو المتو�ســـط ف�سن�أخذ اأول 

الجن�ـــس الع�لـــي - مثال - فنق�سمه بح�ســـب المميزات الذاتيـــة اأو العر�سية ثم تق�سم 

الجن�ـــس المتو�سط الذي ح�سلنـــ�ه ب�لتق�سيم الأول اإلى اأن ي�ســـل التق�سيم اإلى الأنواع 

ال�س�فلة وبهذا ت�سير الف�سول كله� معلومة على الترتيب، فنعرف بذلك جميع ذاتي�ت 

المجهول على التف�سيل.
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خال�صة

معنــــى الح�جة فــــي النظري اإلــــى الك�سب والنظــــر: اأن معن�ه مجهول وغيــــر وا�سح في 

الذهن، فيحت�ج اإلى التعريف واإلى تمييز عن غيره، والذي يعرفه للذهن هو الحد والر�سم.

والمهـــم في الأمر اأن نعرف الطريقة التي من خالله� نح�سل الحد والر�سم، وهي 

الأ�س��س، وهي معنى التفكير الذي به نتو�سل اإلى المجهولت.

ر لتح�سيل المجهول الت�سوري؟ كيف نفكِّ

ل بـــد اأن تكـــون هذه الطريقة طريقة فطرية ي�سنعهـــ� كل اإن�س�ن في دخيلة نف�سه، 

ولكن نحت�ج اإلى الدللة عليه� لنكون على ب�سيرة في �سن�عته�.

طريقة التحليل العقلي:

توجـــه النف�ـــس نحو المجهـــول الت�ســـوري، ثم نعرف اأنـــه داخل فـــي اأي جن�س من 

الأجن��ـــس الع�ليـــة اأو مـــ� دونه�، ثم ننتقـــل اإلى الحركـــة الذاهبة، مـــن المجهول اإلى 

المعلومـــ�ت المخزونة، بمعنـــى اأن ننظر في الذهن اإلى جميع الأفـــراد الداخلة تحت 

ذلـــك الجن�ـــس الذي فر�ســـت الم�سكل داخال تحتـــه، ثم الحركة الدائريـــة اأي: حركة 

العقل بين المعلوم�ت المخزونة. وهو اأ�سق الأدوار واأهمه�، ثم ينتقل اإلى الدور الأخير 

الـــذي به ح�سول العلم، فيقـــدم الجواب الن�جع للم�ســـكل، واإل بقي في مك�نه )الدور 

الرابع( يدور على نف�سه بين المعلوم�ت من غير جدوى.

تح�سيل المجهول بالق�سمة الثنائية:

بعـــد النته�ء مـــن دور مواجهة الم�ســـكل، ودور معرفـــة نوعه، يتحـــرك الفكر اإلى 

الجن�س المعروف ويقوم بتق�سيمه ب�لق�سمة المنطقية الثن�ئية اإلى اإثب�ت ونفي:

الإثب�ت بم� يميز المجهول تمييزا ذاتي� اأو عر�سي�، والنفي بم� عداه. فت�سير الف�سول 

كله� معلومة على الترتيب، فنعرف بذلك جميع ذاتي�ت المجهول على التف�سيل.
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التمارين

1 - حّدد ال�صحيح من الخطاأ فيما ياأتي:

• النظري هو الذي نجهل حّده اأو ر�سمه. 	

• اإّن ك�سب التعريف يكون عن طريق الق�سمة بق�سميه�. 	

• اإّن تح�سيل المجهول ب�لق�سمة الثن�ئية يكون ب�لنظر اإلى الأفراد الم�ستركة 	

في ذلك الجن�س، ثّم تمييزه� عن بع�سه� ل�ستخراج م� يمّيز المجهول. 

• الق�سمة ب�لتحليل العقلي تعني تق�سيم الجن�س المعروف اإلى اإثب�ت ونفي. 	

• اإّن الـــدور الأّول في طريقة التحليل العقلي هـــو معرفة الجن�س الذي يدخل 	

فيه المجهول. 

اذكر االأدوار التي ُتعَتمد في طريقة التحليل العقلي لمعرفة المجهول.   - 2

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

3 - تحّدث عن الدور الرابع في طريقة التحليل العقلي.

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

4 - ما المراد من االإثبات والنفي في الق�صمة الثنائّية؟

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................






