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المقّدمة

العاملني، والصالة والسالم عىل سيّد األنبياء واملرسلني محّمد بن عبد   الحمد لله رّب 

الله P، وعىل آله الطيبني، وصحبه األخيار املنتجبني، وبعد...

يُعترب علم املنطق من العلوم املهّمة للكثري من العلوم األخرى، ولهذا اعترُب من العلوم 

اآلليّة التي ال غنى عن دراستها لدارس العلوم اإلسالمية، وال سياّم ما يتعلّق منها بالعلوم 

العقلية والكالمية ونحوها. ونظراً لوجود مضامني ومصطلحات وعبائر قد تكون جديدة أو 

معّقدة عىل الطالب، يربز دور األستاذ يف تقديم هذه املاّدة وتوضيحها بطريقة تعليمية 

– تعلّمية، تلبّي حاجات الطالب، خاّصًة بعد أن تظهر لهم أهميّتها يف حياتهم العلمية 

والعملية، ومدى االستفادة منها يف كثري من العلوم وقضايا الحياة.

من هنا وضع مركز املعارف للتحقيق والتأليف هذه املادة املخترصة يف علم املنطق 

بإسلوٍب تعليميٍّ وميّس، باالعتامد عىل منهجية ومضمون كتاب املنطق للمرحوم العاّلمة 

الحجة الشيخ محمد رضا املظّفر}، بل ويف بعض عباراته أيضاً، إضافًة إىل اآليت:

- تقسيم املادة إىل دروس مستقلّة ومرتابطة.

- وضع أهداف خاّصة بكّل درس.

- إعداد صفحة مفاهيم رئيسة تتضّمن خالصًة لكّل درس، حتّى يسهل عىل الطالب 

املراجعة والحفظ.

- وضعنا متارين خاّصًة بكّل درس، تساهم يف فهم املاّدة وتحقيق أهدافها.
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- تسهيل العبارة، واالبتعاد قدر اإلمكان عن العبارات املعّقدة واملغلقة، مع املحافظة 

عىل االصطالحات الخاّصة بعلم املنطق، إذ ال ميكن تسهيل وتغيري هذه االصطالحات أيضاً، 

فعىل الطالب أن يجّد ويسعى لتحصيل هذا العلم، وسريى ما يفيده يف مسريته العلمية 

والعملية.

واحلمد هلل رب الع�ملني



أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس األول: 

الحاجة إلى المنطق

يجد الرغبة يف دراسة املنطق.  .1

يعرّف املنطق.  .2

يبنّي بأسلوبه موضوع علم املنطق.  .3





ت فيد

ال بّد يف كل علم، قبل البدء به، من اإلشارة إىل أهّميّته والحاجة إىل دراسته، وكيف 

نستفيد منه يف الحياة، بل ومدى االستفادة منه، ثّم تعريف العلم بشكل صحيح وجيّد، 

حتّى ال يختلط بسائر العلوم، وبعد ذلك تحديد موضوعه وأهّم املسائل التي تدور حوله. 

وهذا ما سنتناوله يف هذا الدرس.

لاحاجة إاى لا ملع

خلق الله اإلنسان مفطوراً عىل النطق، وجعل اللسان آلة ينطق بها، ولكن مع ذلك، 

ويصّححه؛  ويصلحه  نطقه،  وينظّم  يقّوم  ما  إىل  فـيحتاج  الخطأ،  يف  يقع  يتكلّم،  عندما 

ليكون كالمه عىل طبق اللغة التي يتعلّمها، من ناحية هيئات األلفاظ ومواّدها، فيحتاج:

أّوالً: إىل املدرّب الذي يدّربه عىل مامرستها.

وثانياً: إىل قانون يرجع إليه يعصم لسانه عن الخطأ، وذلك هو النحو والرصف.

ال  مفّكرٍة،  عاقلٍة  قّوٍة  من  منحه  مبا  التفكري  عىل  مفطوراً  اإلنسان  الله  وكذلك خلق 

كالبهائم. ولكن - مع ذلك - نجده كثرَي الخطأ يف أفكاره:

مثالً: قد يجرّب اإلنسان الخشب يطفو عىل املاء يف حوادَث عّدٍة متكّررٍة، فيعتقد أّن 

ذلك خاصيّة يف الخشب واملاء، فيحكم خطأً أّن كّل خشب يطفو عىل املاء، ولكّنه لو جرّب 

بعض أنواع الخشب الثقيل الوزن، لوجد أنّه ال يطفو عىل املاء العذب، بل قد يرسب إىل 

القعر أو إىل وسط املاء، فإنّه ال شّك حينئٍذ يف زوال اعتقاده األّول.
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ولو غرّي التجربة يف أجسام عّدٍة غري الخشب، ودقّق يف مالحظته ووزَن األجسام والسوائل 

بدقّة، وقارن وزن بعضها ببعض، لحصل له حكم آخر بأّن العلّة يف طَْوف الخشب عىل 

املاء هي أّن الخشب أخّف وزناً من املاء، وتحصل له قاعدة عاّمة هي: أّن الجسم الجامد 

يطفو عىل السائل إذا كان أخّف وزناً منه، ويرسب إىل القعر إذا كان أثقل وزناً، وإىل وسطه 

إذا ساواه يف الوزن، فالحديد مثالً يرسب يف املاء، ويطفو يف الزئبق؛ ألنّه أخّف وزناً منه)1(.

فيحسب ما ليس بعلّة علًّة، وما ليس بنتيجٍة ألفكاره نتيجًة، وما ليس بربهاٍن برهاناً، 

وقد يعتقد بأمٍر فاسٍد أو صحيٍح من مقّدماٍت فاسدٍة... وهكذا. فهو إذاً بحاجٍة إىل ما 

يصّحح أفكاره، ويرشده إىل طريق االستنتاج الصحيح، ويدّربه عىل تنظيم أفكاره وتعديلها.

العصمة من  اإلنسان عىل  بها  التي يستعني  األداة  املنطق” هو  أّن “علم  وقد ذكروا 

النطق،  النحو والرصف ال يعلاّمن اإلنسان  أّن  الخطأ، وترشده إىل تصحيح أفكاره. فكام 

وإّنا يعلاّمنه تصحيح النطق، فكذلك علم املنطق ال يعلّم اإلنسان التفكري، بل يرشده إىل 

تصحيح التفكري.

إذاً، فحاجتنا إىل املنطق هي تصحيح أفكارنا، وما أعظمها من حاجة!

ولو قلتم: إّن الناس يْدرسون املنطق ويخطئون يف تفكريهم، فال نفع فيه.

قلنا لكم: إّن الناس يدرسون علَمي النحو والرصف ويخطئون يف نطقهم، وليس ذلك إال 

ألّن الدارس للعلم ال يحصل عىل ملكة العلم، أو ال يراعي قواعده عند الحاجة، أو يخطئ 

يف تطبيقها، فيشّذ عن الصواب.

اللغة  نتكلّم  عندما  لكن  دراستها،  طويالً يف  وقتاً  األجنبية، ونيض  اللغة  ندرس  وقد 

نخطئ يف التحّدث، وما ذلك إاّل ألنّنا ال نراعي القواعد التي درسناها، وال نطبّقها بشكل 

صحيح، ومل نحصل عىل ملكة اللغة األجنبية.

لذلك، ال بّد من املعرفة بقواعد العلم أّوالً، ثّم العمل عىل مراعاتها وتطبيقها بشكل 

صحيٍح وكامٍل ثانياً، حتّى نصل إىل النتيجة املرجّوة من هذا العلم.

)1(  هذه الفقرة مأخوذة من بحث التجريبيّات يف الجزء الثالث من كتاب املنطق للشيخ محّمد رضا املظّفر رحمه الله، ص 

.333
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تعليف قطن لا ملع

علم املنطق يُبحث فيه عن القواعد العاّمة التي تنظّم عملية الفكر؛ ليصل إىل نتائج 

صحيحٍة.

أثناء  تطبيقها  عن  ينتج  التي  والكليّة  العاّمة  والضوابط  القواعد  من  مجموعة  فهو 

عملية التفكري صيانُة الذهن عن الوقوع يف الخطأ.

وماّم تقّدم ميكن تعريف علم املنطق بأنّه »آلة قانونّية)1( تعصم مراعاتُها الذهَن عن 

الخطأ في الفكر«.

فانظر إىل كلمة »مراعاتها«، واعرف الّس فيها كام قّدمناه، فليس كّل من تعلّم املنطق 

ُعصم عن الخطأ يف الفكر، كام أنّه ليس كّل من تعلّم النحو عصم عن الخطأ يف الكالم، بل 

ال بّد من مراعاة القواعد ومالحظتها عند الحاجة، ليعصم ذهَنه أو لسانَه.

والعصمة هنا تعني ملكة العلم التي يحصل عليها الدارس للعلم، والتي من خاللها 

يطبّق القواعد املنطقية بشكل صحيح، ويراعيها جيداً، فال يقع يف الخطأ.

المنطق آلة

إّنا هو من  املنطق  أّن  فتعرف  معناها،  وتأّمل  التعريف،  كلمة »آلة« يف  إىل  وانظر 

قسم العلوم اآلليّة)2( التي تُستخدم لحصول غاية، هي غري معرفة مسائل العلم نفسها، 

الفلسفة  الّتي تُدرس ملعرفة مسائلها نفسها، ال ألجل غاية منها،كعلم  النفسيّة  كالعلوم 

وعلم العقيدة، فاملنطق يتكّفل ببيان الطرق العاّمة الصحيحة الّتي يتوّصل بها الفكر إىل 

الحقائق املجهولة...

وببيان أوضح: علم املنطق يعلّمك القواعد العاّمة للتفكري الصحيح،حتّى ينتقل ذهُنك 

إىل األفكار الصحيحة يف جميع العلوم)3(.

)1(  وإنّا كان املنطق قانوناً؛ ألّن مسائله قضايا كليّة منطبقٌة عىل جزئيّات. 

)2(  ويف اللغة العربية اسم اآللة يبدأ بـحرف امليم، مثاًل: املنجل، املعول، املنخل، املربد، املدفع، املغسل، و... وكذلك املنطق 

فهو آلة النطق.

)3(  أي العلوم االستدالليّة، كالفلسفة والفقه االجتهادّي.
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تعلمها  الّتي  واملعلومات  الصور  من  تنتقل  فكرّي)1(  وترتيب  هيئة  أّي  فيعلّمك عىل 

والحارضة يف ذهنك إىل األمور املجهولة والغائبة عنك، ولذا سّموا هذا العلم »الميزان« 

و»المعيار« ـ من الوزن والعيار، وسّموه بـ »خادم العلوم«...، فال بّد لطالب هذا العلم 

من استعامل التمرينات لهذه األداة، وإجراء عمليّتها أثناَء الدراسة، شأن العلوم الرياضيّة 

والطبيعيّة.

موضوع قطن لا ملع

إّن موضوع املنطق هو: املعرّف والحّجة.

فمسائل املنطق يُبحث فيها عن أحوال التعريف والدليل، والتعريف والدليل ال غنى 

عنهام لإلنسان للتوّصل إىل املجهوالت. 

فمجهوالت اإلنسان ميكن تقسيمها إىل قسمني:

األّول: حقائق األشياء، مثل حقيقة اإلنسان وحقيقة الشجر.

الثاين: الحكم عىل األشياء )أي الجهل بثبوت يشء ليشء(، مثل الحكم بثبوت قابلية 

االحرتاق للشجر أو عدم ثبوتها.

فاإلنسان تارًة يجهل حقيقة اليشء، فيطلب تعريفه ليعلم به ويصبح قادراً عىل تصّوره، 

كأن يجهل حقيقة اإلنسان، فيسأل: ما هو اإلنسان؟ فيقال له: اإلنسان: حيوان ناطق. فإذا 

بحث اإلنسان عن حقيقة اليشء ووصل إىل معناه، يكون قد خرج من املجهول التصّوري 

إىل املعلوم التصّوري؛ ألّن هذا البحث أنتج تصّور معنى هذا اليشء يف ذهنه )كاإلنسان يف 

املثال(، وهذا الجواب املنتج لتصّور معنى اإلنسان يسّمى )املعرّف(.

وتارًة يعرف حقيقة اليشء، كأن يعرف حقيقة الشجر، ولكّنه يجهل أنّه قابل لالحرتاق 

أو ال، وهذا النحو من الجهل يسّمى الجهل باألحكام؛ أي الجهل بثبوت يشء ليشء، كثبوت 

االحرتاق للشجر يف مثالنا، ويعربَّ عن هذا النحو من الجهل باملجهول التصديقّي، فيطلب 

)1(  فيه تلويح إىل أّن املنطق إنّا يتعرّض لصورة االستدالل، ويبنّي قواعدها وأحكامها، ولكن الحّق أّن املنطق متكّفل ملاّدة 

االستدالل أيضاً، ويبنّي أنّه من أّي ماّدٍة وعىل أّي هيئٍة يكون التفكري الصحيح.
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إقامة الربهان الذي يثبت له صّحة هذه القضية، وهذا هو الدليل أو الحّجة. والربهان هو 

الذي ينتج الخروج من املجهول التصديقّي إىل املعلوم التصديقّي.

وبذلك يتّضح املراد من )املعرّف( و)الحّجة(:

فاملعرّف هو ما يوصل إىل معلوم تصّوري؛ أي ما ينتج الخروج من الجهل مبفهوم من 

املفاهيم إىل العلم به. فقولنا: »حيوان ناطق« هو املعرّف لحقيقة اإلنسان )مثالً(.

، أي ما ينتج التصديق واإلذعان بثبوت حكٍم  والحّجة هي ما يوصل إىل معلوٍم تصديقيٍّ

ملوضوع ما يف قضية من القضايا، كقضية: الحديد يتمّدد بالحرارة.

فإذا قلنا: الحديد معدن، وكّل معدن يتمّدد بالحرارة.

إذاً: الحديد يتمّدد بالحرارة.

بالحرارة  التمّدد  بثبوت  واإلذعان  التصديق  أوجب  ألنه  )الحّجة(؛  هو  القول  فهذا 

)الحكم( للحديد )املوضوع(.

فاملنطق يبحث يف وسائل التعريف، ليحّدد ما يصلح منها للتعريف وما ال يصلح، كام 

يبحث يف وسائل اإلثبات )األدلّة( ليحّدد املنتج منها للغرض من غري املنتج، وأّن ما ينتج 

منها للغرض كيف ينبغي ترتيبه لضامن إنتاجه.

تقسين لابحث

البحث عن الحّجة من ناحيتني: من ناحية هيئة تأليفها، ومن ناحية ماّدة قضاياها،   .1

وهو بحث الصناعات الخمس.

لكلٍّ من البحث عن املعرّف والحّجة مقّدمات: مباحث األلفاظ، والكّل، وهام مقّدمتان   .2

لكلٍّ من املعرّف والحّجة.
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لا هاهين لالئيسة

لقد خلق الله اإلنسان مفطوراً على التفكير، بما منحه من قّوة عاقلٍة مفّكرة، ولكن -   .1

مع ذلك - نجده كثيَر الخطأ في أفكاره، فهو إذاً بحاجٍة إلى ما يصّحح أفكاره، ويرشده 

إلى طريق االستنتاج الصحيح.

»علم المنطق« هو األداة الّتي يستعين بها اإلنسان على العصمة من الخطأ، وترشده   .2

إلى تصحيح األفكار.

عرّفوا علم المنطق بأنّه »آلة قانونيّة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر«.   .3

المنطق من العلوم اآلليّة الّتي تستخدم لحصول غاية.  .4

المنطق يعلّمنا على أّي هيئٍة وترتيٍب فكريٍّ ننتقل من الصور الحاضرة في أذهاننا إلى   .5

األمور الغائبة عّنا، ولذا سّموا هذا العلم »الميزان« و»المعيار« 

أثناء  التمرينات لهذه األداة، وإجراء عمليّتها  العلم من استعمال  بّد لطالب هذا  ال   .6

الدراسة، شأن العلوم الرياضيّة والطبيعيّة.

إّن التعرّف إلى المسائل الّتي يتمحور حولها علم المنطق، يساعد على الفهم الدقيق   .7

لموضوعه.

علم المنطق يبحث عن كيفيّة تأليف المعلومات المخزونة عند اإلنسان؛ ليتوّصل بها   .8

إلى تحصيل المجهوالت وإضافتها إلى ما عنده من معلومات:

فتارًة يبحث عن املعلوم التصورّي، ويسّمى املعرّف، للتوّصل به إىل العلم باملجهول  أ.  

التصورّي.

العلم  إىل  به  ليتوّصل  الحّجة،  ويسّمى  التصديقّي،  املعلوم  عن  يبحث  وأخرى  ب.  

باملجهول التصديقّي.
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لات ارين

1. أجب بـ a أو r، معلّالً اإلجابة:

أ. قّوة العقل والتفكري هي من األمور التي يكتسبها اإلنسان:

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

ب. َمن تعلّم املنطق يصبح قادراً عىل التفكري بشكل صحيح:

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

ج.علم املنطق يغني عن تعلّم سائر العلوم كالرياضيات والفيزياء:

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

د. نحتاج إىل تعلّم علم املنطق لنفسه وذاته، كام نتعلّم مسائل الفقه:

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

هـ.كّل من درس املنطق ال يخطئ يف التفكري:

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

2. أين الدخيل؟
  سبب الوقوع في الخطأ في عملية التفكير حتى مّمن درس المنطق هو:

- عدم الحصول عىل ملكة العلم 

- عدم مراعاة قواعد العلم عند الحاجة 

- وقوع الخطأ واالشتباه يف تطبيق القواعد 

- كونه علامً يونانياً مىض عليه الزمن، ويحتاج إىل تطوير 

ما هو التعريف الدقيق للمنطق؟  

- هو قانون التفكري الصحيح 

- هو العلم بالقواعد التي، مع مراعاتها، ال يقع عادة الذهن يف الخطأ يف الفكر 
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- هو علم يبحث عن القواعد العامة للتفكري الصحيح 

- هو آلة قانونية تعصم مراعاتُها الذهَن عن الخطأ يف الفكر 

عّي الصحيح من الخطأ يف ما يأيت:  .3

- املنطق ال يخطئ غري أّن املستعمل قد يخطئ 

- املنطق ليس من العلوم اآللية التي تُستخدم يف علوم أخرى، بل هو مطلوب 

لنفسه 

- ال يكفي تعلّم قواعد املنطق، بل ال بّد من تحصيل امللكة 

- تكفي معرفة القواعد املنطقية حتى ال نقع يف الخطأ يف التفكري 

- يُدرس علم املنطق لذاته 

- ال يحتاج اإلنسان إىل القواعد املنطقية يف كل معلوماته 

أسئطة حول لادرا:

ما العالقة بني املنطق والتفكري؟   .1

بنّي أهمية علم املنطق.  .2

ماذا يبحث علم املنطق؟  .3



أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

العلم وأقسامه

الدرس الثاني: 

مييّز بني أقسام العلم.  .1

يعطي مثاالً لكّل قسم من أقسام العلم ويرشحه.  .2

يعرّف العلم.  .3





ت فيد

قلنا: إّن الله - تعاىل - خلق اإلنسان مفطوراً عىل التفكري، مستعّداً لتحصيل املعارف مبا 

أُعطي من قّوٍة عاقلٍة مفّكرة، ميتاز بها عن العجاموات )البهائم(. وال بأس ببيان موطن هذا 

االمتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه، مقّدمة لتعريف العلم، ولبيان عالقة املنطق به.

أقسام لاعطن

العلم الحّسي: أّول درجات العلم

هذا  سوى  فعّل،  وعلٍم  فكرٍة  كّل  من  النفس  خايل  وهو  يولد  اإلنسان  ولد  إذا 

االستعداد الفطرّي. فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشّم ويلمس، نراه يحّس 

نفسه  أن  فنعرف  بها،  نفسه  فتنفعل  املناسب،  التأثّر  بها  ويتأثّر  األشياء،  مبا حوله من 

الّتي كانت خاليًة أصبحت مشغولًة بحالٍة جديدٍة نسّميها »العلم«، وهو العلم الحيّس 

الّذي هو ليس إال حّس النفس باألشياء الّتي تنالها الحواّس الخمس: البارصة، والسامعة، 

والشاّمة، والذائقة، والالمسة، وهذا أّول درجات العلم، وهو رأس املال لجميع العلوم)1( 

الّتي يحصل عليها اإلنسان، ويشاركه فيه سائر الحيوانات الّتي لها جميع هذه الحواس 

أو بعضها.

من  النوع  بذلك  العلم  يفقد  الحواس  من  نوعاً  يفقُد  َمن  أّن  جّداً  الطبيعّي  ومن 

)1(  العلم الحيّس، وإن كان أّول درجات العلم، وبه يستعّد اإلنسان إلدراك ما سواه من الدرجات املتعالية، إال أنّه ليس رأس 

املال للعلوم الّتي يحصل عليها اإلنسان، بل إّن رأس املال لجميع العلوم إّنا هو البديهيّات، أعّم من أن تكون بديهيّات 

تصّوريّة أو تكون بديهيّات تصديقيّة، فإّن اإلنسان إّنا يكتسب العلوم التصوريّة النظريّة باالستعانة بالتصّورات البديهيّة، 

ويكتسب العلوم التصديقيّة النظريّة بالتمّسك بالتصديقيّات البديهيّة.
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املحسوسات، فاألعمى ال يعرف املبرَصات، واألصّم ال يدرك املسموعات، وهكذا بالنسبة 

إىل باقي أنواع الحواّس، ومن هنا قالوا: »إّن َمن َفَقد حّساً َفَقد علماً«.

العلم الخيالّي

إّن اإلنسان عندما ينظر إىل مشهٍد ما، ثّم يغمض عينيه، يجد أّن صورة هذا املشهد 

ما زالت عالقة للحظات يف ذهنه، وكذلك لو سمع صوتاً وانقطع ذلك الصوت، يجد أّن 

بعد  الحواّس  لباقي  بالنسبة  وهكذا  للحظات،  مسامعه  يف  يرتّدد  زال  ما  نفسه  الصوت 

باملحسوس  االتّصال  زوال  بعد  املحسوسات  صور  يحفظ  فالذهن  الحّس،  عن  االنقطاع 

الخارجّي.

ثّم ترتقّى مدارك الطفل، فيترصّف ذهنه يف صور املحسوسات املحفوظة عنده، فينسب 

بعضها إىل بعض: هذا أطول من ذاك، وهذا الضوء أشّد نوراً من اآلخر أو مثله... ويؤلّف 

بعضها من بعض تأليفاً قد ال يكون له وجود يف الخارج، كتأليفه لصور األشياء الّتي يسمع 

بها وال يراها، فيتخيّل البلدة الّتي مل يرها مؤلّفًة من الصور الذهنيّة املعروفة عنده من 

مشاهداته للبلدان، وهذا هو »العلم الخيالّي« الذي يحصل عليه اإلنسان بقّوة )الخيال(. 

وقد يشاركه يف هذا العلم بعض الحيوانات.

العلم الوهمّي)))

ثّم يتوّسع يف إدراكه إىل أكرث من املحسوسات، فيدرك املعاين الجزئيّة الّتي ال ماّدة لها 

وال مقدار، مثل أن يدرك حّب أبويه له، ال مفهوم حّب األبوين فإنّه مفهوم كّل، أو يدرك 

عداوة مبغضيه له، وخوف الخائف، وحزن الثاكل، وفرح املستبرش...)2( وهذا هو »العلم 

الوهمّي«، الذي يحصل عليه اإلنسان بقّوة الوهم.

)1(  ليس املقصود بالوهم هنا املعنى الشائع بني الناس الذي مبعنى الرأي الخاطئ مثاًل، بل املقصود بالعلم الوهمي هو إدراك 

بعض املفاهيم الجزئية، مثل إدراك حب أّمك لك.

)2(  ال يخفى أنّه ليس املراد درك الخائف وجود خوفه وإال لكان علاًم حضوريّاً،بل املراد درك مفهوم الخوف، مضافاً إىل خائٍف 

خاصٍّ أعّم من أن يكون هو نفسه أو غريه، حتى يكون من املفهوم املضاف إىل جزيّئ وهو العلم الوهمّي، وهكذا يف حزن 

الثاكل وفرح املستبرش.
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وبعض الحيوانات متتلك هذا النوع من العلم، فاملعروف يف علم الحيوان أّن اللحظة 

الّتي يهجم فيها الذئب عىل القطيع، يشعر فيها الَحَمل بالخوف من الذئب فيهرب منه، 

فهو يدرك عداوة الذئب له، وهكذا سائر الحيوانات تدرك الخوف عندما يواجهها الخطر، 

وتدرك السور عندما تشعر بالطأمنينة واالستقرار.

وهذه القّوة موضع افرتاق اإلنسان عن الحيوان، فيرتك الحيوان وحده يدير إدراكاته 

بالوهم فقط، ويرصفها مبا يستطيعه من هذه القّوة املحدودة.

العلم األكمل: العقل

ثّم يذهب اإلنسان يف طريقه وحده متميّزاً عن الحيوان بقّوة العقل والفكر،الّتي ال 

حّد لها وال نهاية، فيدير بها دفّة مدركاته الحسيّة والخياليّة والوهميّة، ومييّز الصحيح منها 

من الفاسد، وينتزع املعاين الكليّة من الجزئيّات الّتي أدركها، فيتعّقلها ويقيس بعضها عىل 

بعض، وينتقل من معلوم إىل آخر، ويستنتج ويحكم، ويترصّف ما شاءت له قدرته العقليّة 

والفكريّة.

: فإذا الحظ العقل أفراد اإلنسان فوجد أنَّ

زيداً فاٍن

عمراً فاٍن

خليالً فاٍن...

فإنّه يستنج قاعدة كلّية هي: كّل إنسان فاٍن.

ومثلها: كّل ماء يتبّخر بدرجة حرارٍة معيّنٍة.

وهذا العلم الّذي يحصل لإلنسان بهذه القّوة هو العلم األكمل الّذي كان به اإلنسان 

إنساناً، وألجل نّوه وتكامله ُوضعت العلوم وأُلّفت الفنون، وبه تفاوتت الطبقات واختلف 

الناس.
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وعلم املنطق ُوضع من بني العلوم ألجل تنظيم ترصّفات هذه القّوة،خوفاً من تأثري 

الوهم)1( والخيال عليها، ومن ذهابها يف غري الرصاط املستقيم لها.

تعليف لاعطن

وقد تسأل عىل أّي نحو تحصل لإلنسان هذه اإلدراكات وهذه العلوم؟

انظر إىل يشء أمامك، ثّم أطبق عينيك، موّجهاً نفسك نحوه، فستجد يف نفسك كأنّك 

ال تزال مفتوح العينني تنظر إليه.

استمع إىل دقّات الساعة - مثال - ثّم ُسدَّ أذنيك، موّجهاً نفسك نحوها، فستحّس من 

نفسك كأنّك ال تزال تسمعها... وهكذا األمر بالنسبة إىل باقي الحواّس.

إذا جّربت مثل هذه األمور ودقّقتها جيّداً، يسهل عليك أن تعرف أّن اإلدراك أو العلم 

إّنا هو انطباع صور األشياء يف نفسك، وال فرق بني مدركاتك يف جميع مراتبها، ولذلك 

عرّفوا العلم بأنّه »حضور صورة الشيء عند الذهن، أعّم من قّوة الحّس والخيال والوهم 

والقّوة العاقلة«، أو فقل: »انطباعها في العقل«.

)1(  قال يف أرسار الحكم، ص 222: إذا مل يكن الوهم كالكلب املعلم فإنّه يتنازع مع العاقلة، ويحكم بخالفها، وال يذعن ألحكام 

العاقلة.
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لا هاهين لالئيسة

للحصول عىل تعريف للعلم ال بّد من بيان موطن امتياز القّوة العاقلة واملفّكرة من   .1

أقسام العلم الّذي نبحث عنه، ولبيان عالقة املنطق به.

أقسام العلم هي:  .2

أ.  العلم الحيّس: وهو حّس النفس باألشياء الّتي تنالها الحواّس الخمس: البارصة، 

والسامعة، والشاّمة، والذائقة، والالمسة. وهذا أوىل درجات العلم.

ب.  العلم الخيايل: وهو العلم بالصور الحسيّة بعد زوال االتّصال باملحسوس الخارجّي.

العلم الوهمّي: وهو إدراك املعاين الجزئيّة الّتي ال ماّدة لها وال مقدار، مثل حّب  ج. 

أبويه له.

نهاية،  وال  لها  حّد  ال  الّتي  والفكر  العقل  بقّوة  يحصل  األكمل:  العقّل  العلم  د.  

يدير اإلنسان بها دفّة مدركاته الحسيّة والخياليّة والوهميّة، ومييّز الصحيح منها 

الجزئيّات، فيتعّقلها ويقيس بعضها عىل  الكليّة من  املعاين  الفاسد، وينتزع  من 

بعض، وينتقل من معلوم إىل آخر، ويستنتج ويحكم، ويترصّف ما شاءت له قدرته 

العقليّة والفكريّة. وبهذا العلم ميتاز اإلنسان عن الحيوان.

القّوة، خوفاً من تأثري  ُوضع علم املنطق من بني العلوم ألجل تنظيم ترصّفات هذه   .3

الوهم والخيال عليها، ومن ذهابها يف غري الرصاط املستقيم لها.

تعريف العلم: هو: »حضور صورة الشيء عند الذهن، أعّم من قّوة الحّس والخيال   .4

والوهم والقّوة العاقلة«.
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لات ارين

r أو a أجب بـ  .1

أ. العلم الحيّس هو املشاعر والعواطف، كالشعور بالحّب. 

ب. إدراك أن زيداً أطول من عمرٍو هو من العلم الخيايّل. 

ج. الوهم هو تصّور مفهوم خاطئ. 

د. العلم هو مجموعة مسائل تبحث عن موضوع ما كاملنطق. 

هـ. العقل يدرك القضايا والقواعد الكليّة. 

و.  )الخطّان املستقيامن املتوازيان ال يلتقيان( هي قاعدة كلّية. 

2.  عمل مجموعات:

، خيايّل، وهمّي، عقّل. ميّز يف هذه الحادثة ما حصل مع املحّقق من أنواع العلم: حيّسّ

دخل املحّقق الغرفَة التي حصلت فيها الحادثة، وبدأ بالفحص وتتبّع آثار السارق.

فأّول ما وقع نظره عىل النافذة املفتوحة، اقرتب منها بهدوء، فرأى آثار أصابع السارق 

عىل قبضة النافذة، نظر إىل األسفل، فرأى آثار أقدام كبرية عىل الرمال،فاستنتج أّن السارق 

قد هرب من النافذة، وأنّه رجل كبري. وعندما عاد ليسأل صاحبة الدار عن بعض املالبسات، 

شعر بحالة خوف شديد وذعر لديها،فأخذ يخفف من روعها. وعندما سألها أين كانت 

أثناء دخول السارق الدار، أجابت بأنّها كانت نامئة، فشعرت بصوت داخَل الغرفة، فنادت 

زوجها، لكّنه مل يجبها، وعندما قامت ملحت السارق يركض يف الخارج، وما زالت صورته 

يف ذهنها. وبدأ املحقق يسألها عن مواصفاته، وعن بعض األمور األخرى... وعندما سألها 

عن زوجها استنتج أن العالقة بينهام ليست جيّدة، وشعر منها أنّها تخفي شيئاً عنه،فأخذ 

يسألها عن ترتيب الغرفة، وهل هي منظّمة ومرتّبة بشكل جيّد، فوجدها من دون شعور 

تسرتق النظر إىل النافذة لتنظر ما يف الخارج.
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أسئلة حول الدرس:

ميّز بني أقسام العلم )الحيّس، الخيايّل، الوهمّي(، موضحاً باألمثلة.  .1

عرّف العلم بأسلوبك الخاّص.  .2

ما هو العقل؟ وماذا يدرك؟ أوِضح مبثال.  .3





أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس الثالث: 

تقسيمات العلم )1(

يفرّق بني العلم الحصويّل والعلم الحضورّي.  .1

مييّز بني التصّور والتصديق.  .2

يحّدد دائرة عمل املنطق.  .3





ت فيد

تقّدم أّن موضوع علم املنطق هو املعرّف والحّجة. وملّا كان املعرّف هو املنتج للمعلوم 

التصّوري، والحّجة هي املنتج للمعلوم التصديقّي، فإّن ذلك يوجب علينا الرشوع أّوالً يف 

بيان معنى التصّور والتصديق.

وملّا كان التصّور والتصديق قسيَمني ملقسم واحد هو العلم الحصويّل، كان ال بّد من 

بيان معنى العلم أّوالً؛ ليكون ذلك طريقاً لبيان معنى التصّور والتصديق.

لاعطن لاحصواّي ولاعطن لاحضورّي

العلم الحصويّل: هو العلم الّذي تقّدم الحديث عنه، وهو املبحوث عنه يف علم املنطق، 

وهو الّذي تقّدم تعريفه بأنّه حضور صورة اليشء عند الذهن، وهو الحاصل يف الذهن من 

قّوة الحّس أو الخيال أو الوهم أو قّوة العاقلة.

وأحكامها  وبأفعالها  بذاتها  القامئة  وبصفاتها  بذاتها  النفس  كعلم  الحضورّي:  العلم 

وأحاديثها النفسيّة، وكعلم الله تعاىل بنفسه ومبخلوقاته. فال تدخل فيه األبحاث اآلتية يف 

الكتاب؛ ألنّه ليس حصوله للعامل بارتسام صورة املعلوم يف نفسه، بل بحضور املعلوم نفسه 

بوجوده الخارجّي العينّي للعامل، فإّن الواحد مّنا يجد من نفسه أنّه يعلم بنفسه وشؤونها، 

ويدركها حّق اإلدراك، ولكن ال بانتقاش صورها، وإّنا اليشء املوجود هو حارض لذاته دامئاً 

بوجوده نفسه، وكذا املخلوقات حارضة لخالقها بوجودها نفسها.
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لاهلق بين لاحصواّي ولاحضورّي

إّن الحصويّل هو حضور صورة املعلوم لدى العامل. والحضورّي هو حضور املعلوم نفسه   .1

لدى العامل.

رائحته،  ويشّم  إليه،  يده  وميّد  مثالً،  العصري  من  كوٍب  إىل  ينظر  عندما  مّنا  فالواحد 

ويرشب منه، ويلتّذ به، تحصل له صوٌر علميّة عّدة ترتسم يف ذهنه: صورة الكوب وشكله، 

وصورة ملمسه، وصورٍة رائحته، وصورة طعمه، كّل هذه عبارة عن صوٍر حّسيّة ارتسمت 

يف الذهن ومل تكن موجودًة ثّم وجدت فيه.

لكن عندما يشعر الواحد مّنا بالعطش مثالً، ثّم عندما يرشب كوب العصري أو املاء، 

فإنّه يشعر باالرتواء. وهذه صوٌر علميّة ُوجدت يف النفس أيضاً، لكّنها تختلف عن الصور 

العطش  أن  عنها، مبعنى  بصورة  ال  بنفسها  ألنّها موجودة  الحصويّل؛  العلم  املوجودة يف 

بذاته موجود يف النفس، واالرتواء كذلك.

إّن املعلوم بالعلم الحصويّل وجوده العلمّي غري وجوده العينّي، وإن املعلوم بالعلم   .2

أو  العصري،  كوب  صورة  وجود  ألّن  العينّي؛  وجوده  عني  العلمّي  وجوده  الحضورّي 

الصورة  بينام  و....  الخارج  يف  وامللموس  الخارج  يف  الكوب  وجود  غري  أو...  ملمسه، 

الحارضة بذاتها يف النفس عن العطش أو االرتواء هي العطش عينه واالرتواء ذاته، ال 

أنّها صورة مغايرة ومختلفة.

إّن الحصويّل هو الّذي ينقسم إىل التصّور والتصديق، والحضورّي ال ينقسم إىل التصّور   .3

والتصديق اآليت رشحهام.

فإّن من أهّم أبحاث هذا الكتاب وهذا العلم هو مبحث التصّور والتصديق، والّذي 

الحصوليّة،  العلميّة  الصور  هذه  ألّن  الحصويّل؛  العلم  هو  القسمني  هذين  عىل  ينقسم 

ميكن تقسيمها إىل قسَمنْي: قسم يبقى يف حيّز التصّور، وقسم يرقى إىل الحكم والتصديق. 

وسيأيت التفصيل الدقيق بني هَذين القسَمني من العلم.
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بينام العلم الحضورّي، فهو يف النفس دامئاً، فال معنى لتقسيمه إىل تصّور وتصديق.

إّن العلم الحصويّل يقبل اإلصابة والخطأ، والعلم الحضورّي ال يقبل الخطأ أبداً، مبعنى   .4

أنّه مصيب دامئاً.

وذلك يتفّرع عىل الفارق األّول؛ ألّن املعلوم بالعلم الحصويّل، كام تقّدم، له وجودان: 

وجود يف الخارج، ووجود يف النفس. ومن املمكن أن يتطابق هذان الوجودان، فتحصل 

اإلصابة، ومن املمكن أن يختلفا، وإذا اختلفا يحصل الخطأ واالشتباه.

بينام ملّا كان للمعلوم بالعلم الحضورّي وجود واحد، فال معنى للخطأ واالشتباه به، 

إحساس  ألنّه  صادق؛  أو  كاذب  بأنّه  عطشان،  أنا  يقول:  الّذي  نصف  أن  يصّح  ال  لذلك 

حضورّي يف نفسه، ال يشعر به غريه. نعم ميكن أن يوصف بالصدق أو الكذب ألمور الزمة 

لهذا الكالم)1(، يأيت الحديث عنه يف أبحاث الخرب واإلنشاء.

لاتصّور ولاتصديع

إذا رسمت مثلّثاً، تحدث يف ذهنك صورة له، هي علمك بهذا املثلّث، ويسّمى هذا 

العلم بالتصّور، وهو تصّور مجرّد ال يستتبع جزماً واعتقاداً. وإذا تنبّهت إىل زوايا املثلّث، 

تحدث لها أيضاً صورة يف ذهنك، وهي أيضاً من التصّور املجرّد.

قامئتان،  زاويتان  تحدث  له،  مقاطعاً  عموديّاً  خطّاً  وفوقه  أفقيّاً  خطّاً  رسمت  وإذا 

فتنتقش صورة الخطنّي والزاويتني يف ذهنك، وهي من التصّور املجرّد أيضاً. وإذا أردت أن 

تقارن بني القامئتني ومجموع زوايا املثلّث، فتسأل يف نفسك: هل هام متساويان؟ وتشّك 

يف تساويهام، تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهام، وهي من التصّور املجرّد أيضاً.

فإذا برهنت عىل تساويهام تحصل لك حالٌة جديدٌة، مغايرة للحاالت السابقة كلّها، 

وهي إدراكك ملطابقة النسبة للواقع املستلزم إلذعان النفس وتصديقها باملطابقة، وهذه 

الحالة - أي الصورة املطابقة للواقع الّتي تعّقلتها وأدركتها - هي الّتي تسّمى بالتصديق؛ 

ألنّها إدراك يستلزم تصديق النفس وإذعانها.

)1(  قد يوصف بالصدق أو الكذب لإلخبار عن اإلحساس، فقد يكذب يف إخباره، لكن ال يكذب يف شعوره وإحساسه.



قطن لا ملع38

إذاً، إدراك زوايا املثلّث، وإدراك الزاويتنَي القامئتنَي، وإدراك نسبة التساوي بينهام، كلّها 

تصّورات مجرّدة ال يتبعها حكٌم وتصديٌق.

أّما إدراك أّن هذا التساوي صحيٌح واقٌع مطابٌق للحقيقة يف األمر نفسه فهو تصديق، 

وكذلك إذا أدركت أّن النسبة يف الخرب غري مطابقة للواقع، فهذا اإلدراك تصديق.

وبعبارة أخرى: التصديق هو إدراك وجود النسبة يف األمر نفسه أو عدم وجودها.

تنبيه: إذا الحظت ما مىض يظهر لك: أّن التصّور واإلدراك والعلم الحصويّل كلّها ألفاظ 

ملعنى واحد، وهو “حضور صور األشياء عند العقل”.

النفس وتصديقها، وإّنا  الحكم وقناعة  تصّور، ولكّنه تصّور يستتبع  أيضاً  فالتصديق 

ألجل التمييز بني التصّور املجرّدـ  أي غري املستتبع للحكمـ  وبني التصّور املستتبع له، ُسّمي 

األّول تصّوراً؛ ألنّه تصّور محٌض ساذٌج مجرّد، فيستحّق إطالق لفظ “التصّور” عليه مجرّداً 

من كّل قيد، وسّمي الثاين تصديقاً؛ ألنّه يستتبع الحكم والتصديق.
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لا هاهين لالئيسة

العلم املبحوث عنه يف املنطق هو العلم الحصويّل، يف مقابل العلم الّذي يسّمى بالعلم   .1

الحضورّي. ومن هنا كان ال بّد من التفرقة بني هذين النوعني من العلم.

املعلوم  والحضورّي هو حضور  العامل،  لدى  املعلوم  الحصويّل هو حضور صورة  إّن    .2

نفسه لدى العامل.

3.  إّن املعلوم بالعلم الحصويّل وجوده العلمّي غري وجوده العينّي، وإن املعلوم بالعلم 

الحضورّي وجوده العلمّي عني وجوده العينّي.

إّن الحصويّل هو الّذي ينقسم إىل التصّور والتصديق. والحضورّي ال ينقسم إىل التصّور   .4

والتصديق.

5.  إّن العلم الحصويّل يقبل الخطأ، والعلم الحضورّي ال يقبل الخطأ.

الحصويّل،  العلم  هو  فالتصّور  وتصديق،  تصّور  إىل  ينقسم  أنّه  العلم  تقسيامت  من   .6

ويعرّب عنه بالعلم، وهو حضور أو حصول صورة اليشء يف الذهن.

التصديق هو: تصّور يستتبع حكامً. وليس املعيار مجرد استتباع الحكم، فقد يتحّقق   .7

الحكم وال يوجد تصديق، كام يف القضايا املشكوكة أو املوهومة، بل امليزان هو اإلذعان.
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ت ارين

عّي الصحيح من الخطأ فيام ييل:  .1

أ. العلم حضور صورة اليشء يف الذهن 

ب. العلم قسامن: تصّور وتحصيل 

ج. التصّور يستتبع دامئاً تصديقاً ما 

د. التصديق ال يكون إال يف القضايا الخربية 

مّيز التصور من التصديق، يف ما ييل:  .2

تصور  تصديق  - صور الورود جميلة 

تصور  تصديق  - كتاب زيد 

تصور  تصديق  - ﴿َذٰلَِك ٱۡلِكَتُٰب َل َرۡيَبۛ فِيهِۛ ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِنَي﴾  

تصور  تصديق   ﴾ اِتۚ ّيِ َٔ - ﴿إِنَّ ٱۡلََسَنِٰت يُۡذهِۡبَ ٱلسَّ

تصور  تصديق   ﴾ ۡ َعلَۡيهِۚ - ﴿فَٱۡعُبۡدهُ َوتََوكَّ

تصور  تصديق  ا َتۡعَملُوَن﴾  - ﴿َوَما َربَُّك بَِغٰفٍِل َعمَّ

أسئطة حول لادرا:

برأيك ما الفرق بني ارتسام صورة اليشء يف املرآة وارتسامها يف الذهن؟  .1

ما الفرق بني التصّور والتصديق؟ أوضح باملثال.  .2

هل ميكن حصول تصديق من دون تصّور؟   .3



أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس الرابع: 

موارد التصّور والتصديق

يذكر موارد التصديق والتصّور.  .1

يعطي مثاالً لكّل مورد.  .2

مييّز احتامالت النسبة يف الخرب.  .3





ت فيد

بعد أن ذكرنا يف الدرس السابق أّن العلم ينقسم إىل تصّور وتصديق، كان من املناسب 

التعرّض يف هذا الدرس إىل موارد التصّور ومورد التصديق، ليزداد الطالب معرفًة يف التصّور 

والتصديق.

ع لاتصّور ولاتصديع؟
ّ

ب اذل يتعط

مورد التصديق:

التصّور  مبعنى  أو  وقوعها،  عدم  أو  النسبة  بوقوع  اإلذعان  مبعنى  التصديق  كان  ملّا 

املستتبع للحكم،لذلك ليس له إاّل مورد واحد يتعلّق به، وهو النسبة يف الجملة الخربيّة)1( 

عند الحكم واإلذعان مبطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها.

التاّم الخربّي عند الحكم  وبعبارة أخرى ميكن القول: إّن مورد التصديق هو املركّب 

واإلذعان.

فعندما يقال: »الحديد يتمّدد«، فهذه جملة خربية تاّمة تعرّب عن التصديق واإلذعان 

بثبوت التمّدد للحديد.

)1(  القضيّة أو الجملة الخربيّة تتألّف من ثالثة أجزاء، هي:

1. املوضوع، 2. املحمول، 3. النسبة.
مثال: زيد قائم.

املوضوع: زيد.

املحمول: قائم.

النسبة: ثبوت املحمول للموضوع؛ أي ثبوت القيام لزيد.
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وهذه الجملة تحتوي عىل ثالث صور وحكم:

الصورة األوىل: صورة الحديد.

الصورة الثانية: صورة التمّدد.

الصورة الثالثة: صورة النسبة بني الحديد والتمّدد.

الحكم: تصديق النفس وإذعانها بثبوت التمّدد للحديد.

موارد التصّور:

حيث إّن التصّور مجرّد عن أّي حكم )التصّور الساذج(، فهو يتعلّق بأحد أموٍر أربعة:

املفرد: من اسم وفعل )كلمة(، وحرف )أداة(. نحو: محّمد، عّل، فاطمة، ونحو: رضب،   .1

أكل، ونحو: ما، يف، مهام.

املركّب الناقص: وهو الذي ال يستتبع العلم به تصديقاً وإذعاناً، ويتعلّق بأموٍر كثريٍة   .2

نحو:

املضاف واملضاف إليه: طالب العلم، عامل الغيب. أ. 

الشبيه باملضاف، وهو ما اتّصل به يشٌء من متام معناه. وهذا الّذي به التامم إّما  ب. 

أن يكون مرفوعاً به، نحو: يا محموداً فعله، ويا حسناً وجهه، أو منصوباً نحو: يا 

طالعاً جبالً، أو مخفوضاً بخافض متعلّق به نحو: يا خرياً من زيٍد، أو معطوفاً عليه 

قبل النداء، كقولك: يا ثالثة وثالثني، يف رجل سميّته ثالثة وثالثني. )يا عليامً برّضي 

ومسكنتي(.

ِي ِعنَدهُۥ ِعۡلٞم ّمَِن ٱۡلِكَتِٰب﴾)1(. املوصول وصلته: ﴿قَاَل ٱلَّ ج. 

الصفة واملوصوف: رجل عامل  د. 

ِ﴾ و﴿َل ُتُۡصوَهاۗٓ﴾)2(. وأّما  واْ نِۡعَمَة ٱللَّ كّل واحّد من طريَف الجملة الرشطيّة: ﴿ِإَون َتُعدُّ هـ. 

مجموع الجملة فمعلوٌم تصديقّي.

سورة النمل، اآلية 40.  )1(

سورة النحل، اآلية 18.  )2(
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النسبة يف اإلنشاء: من أمٍر ونهٍي ومتنٍّ واستفهاٍم.... إىل آخر األمور اإلنشائيّة الّتي   .3

وال  تصديق  فال  الكالم،  خارج  للواقع  فيها  مطابقة  فال  الكالم،  وراء  لها  واقع  ال 

إذعان.

مثال: »اضرب زيداً«، فإن هذه الجملة تطلب إيقاع الرضب عىل زيد، وهي ال تحكم 

عىل وقوع الرضب عىل زيد أو عدم وقوعه )ال تحيك عن نسبة بني الرضب وزيد ليُحكم 

بثبوتها أو عدم ثبوتها، وبصدقها أو كذبها(.

النسبة يف الخرب عند الشّك فيها أو توّهمها حيث ال تصديق: كتصّورنا لنسبة السكنى   .4

يف املّريخ، مثالً، عندما يقال: »المريخ مسكون«، فال يحصل لنا تصديق بهذه النسبة، 

وال تذعن النفس بها.

أقسام لاتصديع

الخرب  التصديق هو ترجيح أحد طريَف  التصديق إىل قسَمني: يقني وظّن، ألّن  ينقسم 

-وهام الوقوع والالوقوع- سواء كان الطرف اآلخر محتَمالً أو ال.

- فإن كان هذا الرتجيح مع نفي احتامل الطرف اآلخر البتّة فهو »اليقين«.  

- وإن كان مع وجود االحتامل ضعيفاً فهو »الظّن«.  

وتوضيح ذلك: إنك إذا عرضت عىل نفسك خرباً من األخبار، فأنت ال تخلو من إحدى 

حاالت أربع:

إّما أنّك ال تجّوز إاّل طرفاً واحداً منه، إّما وقوع الخرب أو عدم وقوعه )الحالة األوىل(.

وإّما أن تجّوز الطرفني وتحتملهام معاً.

واألّول هو اليقني )الحالة األوىل(.

والثاين - وهو تجويز الطرفني - له ثالث صور:

ألنّه ال يخلو إّما أن يتساوى الطرفان يف االحتامل، أو يرتّجح أحدهام عىل اآلخر.

فإن تساوى الطرفان فهو املسّمى بـ  » الشّك« )الحالة الثانية(.
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وإن ترّجح أحدهام:

فإن كان الراجُح مضموَن الخرب ووقوَعه فهو »الظّن« الذي هو من أقسام التصديق 

)الحالة الثالثة(.

وإن كان الراجُح الطرَف اآلخر فهو »الوهم« الذي هو من أقسام الجهل، وهو عكس 

الظّن )الحالة الرابعة(.

فتكون الحاالت أربعاً، وال خامسة لها)1(:

اليقي)2(: وهو أن تصّدق مبضمون الخرب وال تحتمل كذبه، أو تصّدق بعدمه وال تحتمل   .1

صدقه؛ أي: أنّك تصّدق به عىل نحو الجزم، وهو أعىل قسَمي التصديق.

أدىن  اآلخر، وهو  الطرف  تجويز  أو عدمه، مع  الخرب  ترّجح مضمون  أن  الظّن: وهو   .2

قسَمي التصديق.

الوهم: وهو أن تحتمل مضمون الخرب أو عدمه، مع ترجيح الطرف اآلخر.  .3

الشّك: وهو أن يتساوى احتامل الوقوع واحتامل العدم.  .4

مثال:

قولنا: »مات زيد«، هو خرب يحتمل الصدق والكذب.

فإذا صّدقت مبضمون الخرب وأّن زيداً مات، ومل تحتمل كذبه ولو احتامالً ضئيالً، فهذا 

هو اليقني.

وإذا رّجحت موت زيد )صدق الخرب(، مع احتامل كذب الخرب )أي عدم موته(، فهذا 

هو الظّن )الظّن مبوت زيد(.

وإذا احتملت صدق الخرب مع ترجيح كذبه )بأن كان االحتامل األكرب الحاصل يف نفسك 

هو عدم موت زيد(، فهذا هو الوهم )أي الوهم مبوت زيد(.

)1(  هذه الطريقة يف التقسيم تسّمى القسمة الثنائية أو املنطقية، أو قسمة الحرص العقل.

)2(  ولليقني معنى آخر يف اصطالحهم، وهو خصوص التصديق الجازم املطابق للواقع ال عن تقليد ، وهو أخّص من معناه 

املذكور يف املنت؛ ألن املقصود به التصديق الجازم املطابق للواقع، سواء كان عن تقليد أو ال.
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)كذب  موته  احتامل عدم  الخرب( مع  زيد )صدق  احتامل موت  تساوى عندك  وإذا 

الخرب(، فهذا هو الشّك.

وبعبارة مبّسطة ميكن القول:

- اليقني: هو االعتقاد بصدق الخرب أو كذبه 100%.

- الظّن: هو احتامل صدق الخرب أو كذبه أكرث من 50% )51-99%(.

  فإذا احتملت %70 صدق الخرب، يكون قد حصل لك ظّن بصدقه.

 وإذا احتملت %70 كذب الخرب، يكون قد حصل لك ظّن بكذبه.

- الوهم: هو احتامل صدق الخرب أو كذبه أقل من 50%.

صدقه   50% يُحتمل  أن  أي  وكذبه؛  الخرب  صدق  احتامل  تساوي  هو  الشّك:   - 

و %50 كذبه.

تنبيه

يُعرف مام تقّدم أمران:

األّول: أّن الوهم والشّك ليسا من أقسام التصديق.

الثاين: أّن الظّن والوهم دامئاً يتعاكسان، فإنّك إذا توّهمت مضمون الخرب فأنت تظّن 

بعدمه، وإذا كنت تتوّهم عدمه فإنّك تظّن مبضمونه، فيكون الظّن ألحد الطرفنَي توّهامً 

للطرف اآلخر.
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لا هاهين لالئيسة

متعلّق التصديق مورد واحد، وهو النسبة يف الجملة الخربيّة عند الحكم أو اإلذعان   .1

مبطابقتها للواقع أو عدمه.

أّما التصّور فموارده متعّددة:   .2

 - املفرد من اسم وفعل )كلمة(، وحرف )أداة(.

 - املركّب الناقص.

 - النسبة يف اإلنشاء.

 - النسبة يف الخرب عند الشّك فيها أو توّهمها، حيث ال تصديق.

3. ينقسم التصديق إىل قسَمني:

اليقني: وهو أن تصّدق مبضمون الخرب وال تحتمل كذبه، أو تصدق بعدمه وال تحتمل  أ. 

صدقه.

ب.  الظّن: وهو أن ترّجح مضمون الخرب أو عدمه، مع تجويز الطرف اآلخر. 

4. أّما غري هذين من احتامالت الخرب فهو من التصّور، ال من التصديق، وهام: الوهم: وهو 

أن تحتمل مضمون الخرب أو عدمه مع ترجيح الطرف اآلخر، والشّك: وهو أن يتساوى 

احتامل الوقوع واحتامل العدم.

واملالَحظ أّن الظّن والوهم دامئاً يتعاكسان.

الظن اليقي

أقسام التصديق
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لات ارين

حّدد نوع التصّور يف الجمل اآلتية:  .1

أ. يا أيها الرجل املعلّم غريه................................................................................ 

ب. عبد املطّلب................................................................................................ 

 ......................................................................................................... ج. محّمد

د. رجال الله..................................................................................................... 

 ............................................................................. هـ. من ذا الذي يشفع عنده

 ................................................................ النبّي األّمّي القريّش التهامّي امليّكّ و. 

 ..................................................................................... ز. إن جاءكم فاسق بنبأ

 ........................................................... يا ليتنا كّنا معكم فنفوز فوزاً عظيامً ح. 

ط. فارجع البرص كرّتني...................................................................................... 

 ..................................................................................... ي. هل ترى من فطور؟

أسئطة حول لادرا

اذكر املوارد التي يتعلّق بها كّل من التصّور والتصديق، وأعِط مثاالً لكّل مورد.  .1

هل الوهم والشّك من أقسام التصديق؟ بنّي ذلك.  .2

ما املراد من تعاكس الظّن والوهم؟  .3





أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس الخامس: 

تقسيمات العلم )2( 

العلم الضرورّي والعلم 

النظرّي

مييّز بني العلم الرضورّي والعلم النظرّي.  .1

يرشح العالقة بني الرضورّي والنظرّي.  .2

يعرّف الفكر.  .3





ت فيد

بعد أن عرفنا أّن العلم ينقسم إىل تصّور وتصديق، واتّضح لنا الفرق بينهام، ال بّد من 

أن نعرف أّن املناطقة قّسموا العلم )بقسَميه: التصّور والتصديق( إىل رضورّي ونظرّي:

الحظ األمثلة اآلتية:

تصّور مفهوم الوجود والعدم. أ. 

تصّور مفهوم اليشء. ب. 

التصديق بقضيّة أّن الكّل أعظم من الجزء. ج. 

تصّور حقيقة الروح. د. 

تصّور حقيقة الكهرباء. هـ. 

التصديق بقضيّة أّن األرض ساكنة أو متحرّكة حول نفسها وحول الشمس. و. 

- هل أّن املعلوم يف األمثلة السابقة بديهّي ال نحتاج يف الوصول إليه إىل تفكري؟

- أو أنّنا نحتاج إىل إجراء عمليات عقلية وفكرية للتّوصل إليه؟

لاضلورّي ولامظلّي

إنعام نظر وفكر، فيكفي يف حصوله أن  بها من دون  العلم  إّن بعض األمور يحصل 

تتوّجه النفس إىل اليشء بأحد أسباب التوّجه اآلتية من دون توّسط عمليٍة فكريٍة، وهذا 

هو الذي يسّمى ب  »الضرورّي« أو »البديهّي«، سواء أكان تصّوراً أم تصديقاً.

وإجراء  النظر  إنعام  من  بّد  ال  بل   ، بسهولة  به  العلم  إىل  اإلنسان  يصل  ال  وبعضها 

عملياٍت عقليٍة ومعادالٍت فكريٍة كاملعادالت الجربية، فيتوّصل باملعلومات عنده إىل العلم 
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بهذه األمور )املجهوالت(، وال يستطيع أن يتّصل بالعلم بها رأساً من دون توسيط هذه 

املعلومات وتنظيمها عىل وجه صحيح، لينتقل الذهن منها إىل ما كان مجهوالً عنده، وهذا 

هو الذي يسّمى بـ »النظرّي« أو »الكسبّي«، سواء أكان تصّوراً أم تصديقاً.

الضرورّي:  .1

العلم الرضورّي هو: »العلم الّذي ال يحتاج في حصوله في الذهن إلى كسٍب ونظٍر 

وفكٍر«، فيحصل باالضطرار واملفاجأة. وقد أُطلق عليه هذا االسم لكون النفس مضطرّة 

إىل العلم به، وال ميكنها االستنكاف منه.

ويسّمى أيضاً البديهّي؛ ألنّه يحصل يف الذهن بالبداهة الّتي تعني املفاجأة واالرتجال 

من دون توقّف.

أمثلته:

تصّور مفهوم الوجود والعدم. أ. 

تصّور مفهوم اليشء. ب. 

التصديق بقضيّة أّن الكّل أعظم من الجزء. ج. 

التصديق بأّن النقيَضني ال يجتمعان. د. 

التصديق بأّن الشمس طالعة... هـ. 

النظرّي:  .2

العلم النظرّي هو: العلم الّذي يقابل الرضورّي؛ أي هو »ما يحتاج حصوله في الذهن 

إلى كسٍب ونظٍر وفكٍر«،ولذلك يسّمى أيضاً بالعلم الكسبّي.

أمثلته:

تصّور حقيقة الروح. أ. 

تصّور حقيقة الكهرباء. ب. 

التصديق بقضيّة أّن األرض ساكنة أو متحرّكة حول نفسها وحول الشمس. ج. 
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ما هي أسباب لاتوّجا؟

قد يكون اليشء يف حّد ذاته بديهيّاً، ولكن يجهله اإلنسان لفقد سبب توّجه النفس 

إليه، حيث إّن اإلنسان ال يجب أن يكون عاملاً بجميع البديهيّات. وميكن حرص أسباب 

التوّجه يف أمور خمسة:

االنتباه: وهذا السبب مطّرد، وال بّد منه يف جميع البديهيّات)1(،فالغافل قد يخفى عليه   .1

أوضح الواضحات.

سالمة الذهن: وهذا مطّرد، أيضاً، فإّن من كان سقيم الذهن)2( قد يشّك يف أظهر األمور   .2

أو ال يفهمه.

سالمة الحواّس: وهذا السبب خاصٌّ بالبديهيّات املحسوسة؛ أي املتوقّفة عىل الحواّس   .3

الخمس. فإّن األعمى أو ضعيف البرص يفقد كثرياً من العلم باملنظورات، وكذا األصّم 

يفقد العلم باملسموعات، وفاقد الذائقة يفقد العلم باملذوقات، وهكذا...

من  بديهًة  يناقض  فاسداً  دلياًل  الذهن  يؤلّف  أن  هي  والشبهة  الشبهة)3(:  فقدان   .4

يعتقد  أو  البديهة،  بتلك  فيشّك  املغالطة،  من  الدليل  يف  عاّم  ويغفل  البديهيّات، 

بعدمها)4(. وهذا يحدث كثرياً يف العلوم الفلسفيّة والجدليّات)5(.

تواطؤهم عىل  إىل كثريين ميتنع  كاالستامع  البديهيّات،  لكثري من  عملّية غري عقلّية:   .5

أو  بالٍد  ملشاهدة  اإلنسان  وكسعي  التجريبيّات،  يف  وكالتجربة  املتواترات،  يف  الكذب 

عن  البحث  يف  عنها  الكالم  وسيأيت  واملشاهدات.  واملجّربات،  واملتواترات،  والحدسيّات،  والفطريّات،  األّوليّات،  وهي    )1(

اليقينيّات يف الجزء الثالث من هذه السلسلة.

)2(  قد ينشأ هذا السقم من نقصان طبيعّي أو مرٍض عارٍض أو تربيٍة فاسدٍة.

)3(  إّن اعتبار فقدان الشبهة سبباً من أسباب التوّجه؛ ال يخلو من تسامح؛ ألنّه بالدقّة هو من قبيل عدم املانع، ال من قبيل 

السبب واملقتيض.

)4(  ومن هنا يعلم أّن هذا السبب يختّص بالتصديقات البديهيّة. نعم، هو مطّرد فيها.

)5(  فإّن من البديهيّات عند العقل: أّن الوجود والعدم نقيضان، وأّن النقيضني ال يجتمعان وال يرتفعان، ولكن بعض املتكلّمني 

دخلت عليه الشبهة يف هذه البديهة، فحسب أّن الوجود والعدم لهام واسطة، وساّمها )الحال(، فهام يرتفعان عندها. ولكن 

مستقيم التفكري إذا حدث له تلك، وعجز عن كشف املغالطة، يرّدها ويقول: إنّها شبهة يف مقابل البديهة.
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إىل  للعلم بيشٍء  اإلنسان  احتاج  فإذا  ذلك.  إىل  وما  املحسوسات...  استامع صوٍت يف 

، فال يجعله ذلك علامً نظريّاً ما دام ال يحتاج إىل  تجربة طويلة ـ مثالً ـ وعناٍء عملٍّ

الفكر والعمليّة العقليّة.

لاعالقة بين لاضلورّي ولامظلّي

كّل ما هو نظرّي ال بدَّ من أْن ينتهي إىل ما هو بديهّي.

قضيَّة  هذه  وعرشين.  خمسًة  العدد  ينتج  مثله  يف  خمسة  العدد  رضب  إنَّ  فمثالً: 

نظريَّة، فلو أردنا أْن نربهن عليها لكان برهانها أنَّ حاصل تقسيم العدد خمسة وعرشين 

عىل خمسة ينتج العدد خمسة، وهذا الربهان قضيَّة نظريّة أيضاً، فال بدَّ من الربهنة عليها، 

فلو كان برهانها هو القضية األوىل لزم الدور، ولو كان برهانها هو قضيَّة نظريّة ثالثة لكان 

ذلك مفتقراً إىل برهان، فلو كان هذا الربهان نظرياً أيضاً النسحب الكالم إليه، وهكذا كلاّم 

برهنت عىل قضيَّة نظريّة بقضيَّة أخرى نظريّة، فإن استمرَّ هذا الحال إىل ما ال نهاية تعّذر 

الجزم بصحة القضايا املربَهن عليها.

ا إذا أمكن االنتهاء إىل الربهنة بقضية بديهية، فإن البحث ينقطع، وهذا هو حاُل  وأمَّ

فام  بديهيَّة،  قضيَّة  إىل  تنتهي  أنّها  إاّل  نظريَّة  كانت  وإْن  فإنّها  بها،  مثَّلنا  التي  القضية 

ذكرناه ِمن أنَّ الربهان عىل القضيّة األوىل هو أنَّ حاصل تقسيم العدد خمسة وعرشين 

عىل خمسة يُنتج العدد خمسة، وإْن كان نظريّاً، إاّل أنَّ برهانه ليس نظريّاً، وذلك ألنَّه 

عىل  وحدات  خمس  كلَّ  نفرز  ها  عدِّ وبعد  وحدة،  وعرشين  بخمس  نأيت  أْن  باإلمكان 

حدة، وعندئٍذ سنجد أّن املجموعات التي تكوَّن منها العدد خمسة وعرشون هي خمس 

ينقسم إىل خمس مجموعات، كلُّ  العدد خمسة وعرشين  أنَّ  مجموعات، وهذا معناه 

مجموعة مشتملة عىل خمس وحدات.

وبذلك تثبت القضيَّة الثانية بربهان بديهّي، وبه يحصل القطع بالقضيَّة األوىل؛ نظراً 

تها بربهان بديهّي. الستنادها إىل القضيَّة الثانية التي تّم إثبات صحَّ

ما هو لاهكل؟
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بعد أن تعرّضنا لكلٍّ من العلم الرضورّي والعلم النظرّي، وقلنا إّن النظرّي ما يحتاج 

حصوله يف الذهن إىل كسٍب ونظٍر وفكٍر، والرضورّي ما يقابله، يتّضح من ذلك تعريف 

النظر أو الفكر بأنّه: إجراء عمليّة عقليّة يف املعلومات الحارضة يف الذهن ألجل الوصول 

إىل املطلوب، واملطلوب هو العلم باملجهول الغائب. وبتعبري آخر أدّق: الفكر هو: “حركة 

العقل من املجهول إىل املعلوم، ثّم بني املعلومات املوجودة، ومنها إىل تحصيل املجهول”.

وتحليل ذلك: إّن اإلنسان إذا واجه بعقله املشكل املجهول، وعرف أنّه من أّي أنواع 

املجهوالت هو، فزع عقله إىل املعلومات الحارضة عنده املناسبة لنوع املشكل، وعندئٍذ 

يبحث فيها ويرتّدد بينها بتوجيه النظر إليها، ويسعى إىل تنظيمها يف الذهن، حتّى يؤلّف 

املعلومات الّتي تصلح لحّل املشكل، فإذا استطاع ذلك، ووجد ما يؤلّفه لتحصيل غرضه، 

تحرّك عقله حينئٍذ منها إىل املطلوب؛ أعني: معرفة املجهول وحّل املشكل.

أتولر لاعقل

نالحظ من خالل هذا التحليل أّن العقل قد مّر بخمسة أدوار:

مواجهة املشكل املجهول.  .1

معرفة نوع املشكل،فقد يواجه املشكل وال يعرف نوعه.  .2

حركة العقل ـ أّوالً ـ من املشكل إىل املعلومات املخزونة عنده.  .3

حركة العقل ـ ثانياً ـ بني املعلومات، للفحص عنها وتأليف ما يناسب املشكل ويصلح   .4

لحلّه.

حركة العقل ـ ثالثاً ـ من املعلوم الّذي استطاع تأليفه ماّم عنده إىل املطلوب.  .5

وهذه األدوار الثالثة األخرية ـ أو الحركات الثالث ـ هي الفكر أو النظر)1(.

من هنا نالحظ أنّهم ذكروا يف تعريف الفكر أنّه عبارة عن حركة العقل بني املجهول 

)1(  الفكر هو االلتجاء إىل املعلومات، والبحث والفحص فيها؛ للظفر بالحّد األوسط، ثّم االنتقال منه إىل املطلوب.

والحدس هو تجّل الحّد األوسط لإلنسان، وعرضه نفَسه عىل اإلنسان، من دون التجاء إىل املعلومات والبحث عنه فيها،   

كأّن مواجهة املشكل رشارة تصيب مصباح العقل، فييضء ما كان مظلامً.
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واملعلوم.

تمبيفاا

الفكر  فإّن  بها،  يشعر  تفكريه وهو ال  اإلنسان يف  متّر عىل  قد  الخمسة  األدوار  هذه   .1

أكرث تفكرياته  إنسان يف  أنّها ال يخلو منها  البرص، عىل  بأرسع من ملح  يجتازها غالباً 

املوصلة إىل النتيجة. ولذا قلنا: إّن اإلنسان مفطوٌر عىل التفكري.

من له قّوة الحدس يستغني عن الحركتني األوليني من أدوار الفكر، وينتقل رأساً بحركٍة   .2

صاحب  يكون  ولذلك  املجهول،  تحصيل  إىل  عنده  املخزونة  املعلومات  من  واحدٍة 

الحدس القوّي أرسع تلّقياً للمعارف والعلوم، بل هو من نوع اإللهام وأّول درجاته، 

البديهيّات؛ ألنّها تحصل بحركٍة واحدٍة  الحدسيّة( من أقسام  )القضايا  ولذلك جعلوا 

 ، مفاجئة من املعلوم إىل املجهول عند مواجهة املشكل،من دون كسٍب وسعٍي فكريٍّ

فلم يحتج للرجوع إىل املعلومات عنده وفحصها وتأليفها.

إّن قضيًّة واحدًة قد تكون بديهيّة عند شخٍص ولكّنها نظريٌّة عند شخٍص آخر،وليس   .3

ذلك إال ألّن األّول عنده من قّوة الحدس ما يستغني به عن النظر والكسب؛ أي ما 

جميع  إىل  يحتاج  فإنّه  الثاين،  الشخص  دون  الفكر،  حركات  بعض  عن  به  يستغني 

الحركات لتحصيل املعلوم.
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لا هاهين لالئيسة

العلم  الرضورّي: وهو  ـ إىل قسمني:  والتصديق  التصّور  ـ  العلم بكال قسميه  ينقسم   .1

الّذي ال يحتاج يف حصوله يف الذهن إىل كسٍب ونظٍر وفكٍر، ويسمى أيضاً البديهّي.

2.  النظرّي: وهو العلم الّذي يقابل الرضورّي؛ أي هو ما يحتاج حصوله يف الذهن إىل 

كسٍب ونظٍر وفكٍر.

ميكن حرص أسباب التوّجه يف أمور خمسة:  .3

أ. االنتباه، فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحات.

ب. سالمة الذهن، فإّن من كان سقيم الذهن قد يشّك يف أظهر األمور.

ج. سالمة الحواّس: فإّن األعمى مثالً يفقد كثرياً من العلم باملنظورات.

د. فقدان الشبهة.

هـ. عمليّة غري عقليّة لكثري من البديهيّات، كالتجربة يف التجريبيّات.

الفكر هو: حركة العقل من املجهول إىل املعلوم، ثّم بني املعلومات املوجودة، ومنها إىل   .4

تحصيل املجهول.

وتحليل ذلك يوصلنا إىل معرفة خمسة أدوار للعقل:  .5

أ. مواجهة املشكل املجهول.

ب. معرفة نوع املشكل،فقد يواجه املشكل وال يعرف نوعه.

ج. حركة العقل ـ أّوالً ـ من املشكل إىل املعلومات املخزونة عنده.

د. حركة العقلـ  ثانياـً  بني املعلومات، للفحص عنها وتأليف ما يناسب املشكل ويصلح 

لحلّه.

هـ. حركة العقل ـ ثالثاً ـ من املعلوم الّذي استطاع تأليفه ماّم عنده إىل املطلوب.

وهذه األدوار الثالثة األخرية ـ أو الحركات الثالث ـ هي الفكر أو النظر.  .6
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لات ارين

مّيز العلم الرضورّي من النظرّي، والتصّورّي من التصديقّي فيام يأيت:  .1

تصديقي تصوري نظري رضوري  

مفهوم الوجود  

حقيقة الوجود    

مفهوم العدم    

 الكّل أعظم من الجزء    

حقيقة الروح    

 مفهوم النقيَضني    

 األرض متحرّكة حول نفسها وحول الشمس    

 الشمس طالعة    

النقيضان ال يجتمعان    

الواحد نصف االثنني    

م اليشء عىل نفسه باطٌل     تقدُّ

رتّب عملّية التفكري بحسب األولويّة من 1 إىل 5:  .2

أ.معرفة نوع املشكل. 

ب.حركة العقل بني املعلومات. 

ج.مواجهة املشكل. 

د.حركة العقل من املعلوم إىل املطلوب. 

هـ.حركة العقل من املشكل إىل املعلومات املخزونة عنده. 
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أسئطة حول لادرا

ميّز بني العلم النظرّي والعلم الرضورّي، موضحاً باملثال.  .1

هل ينقسم النظرّي أو الرضورّي إىل تصّور وتصديق؟ أعِط أمثلة.  .2

هل توجد أّي عالقة بني الرضورّي والنظرّي؟ ارشح مبثال.  .3





أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس السادس: 

مباحث األلفاظ

يدرك حاجة املنطقّي إىل مباحث األلفاظ.  .1

يذكر أنحاء الوجود.  .2

يرشح العالقة بني اللفظ واملعنى.  .3





حاجة لا ملقّي إاى مباحث لألاهاظ

ال شّك يف أن املنطقّي ال يتعلّق غرضه األصّل إاّل باملعاين نفسها، ولكّنه ال يستغني عن 

البحث عن أحوال األلفاظ، وال سيّام بعض األلفاظ، لسببَني رئيَسنْي:

للتفاهم مع اآلخرين:  .1

يبحث املنطقّي عن أحوال األلفاظ توّصالً إىل املعاين؛ ألنّه من الواضح أّن التفاهم مع 

الناس ونقل األفكار بينهم ال يكون غالباً)1( إالّ بتوّسط لغٍة من اللغات. واأللفاظ قد يقع 

فيها التغيري والخلط، فال يتّم التفاهم بها، فيحتاج املنطقّي إىل أن يبحث عن أحوال اللفظ 

للتفاهم؛ ليزن كالمه وكالم  اللغات، إمتاماً  من جهٍة عاّمٍة، ومن غري اختصاٍص بلغٍة من 

غريه مبقياٍس صحيح.

من جهة عاّمة:

نؤكّد عىل التعبري »من جهة عاّمة«؛ ألّن املنطق علٌم ال يختّص بأهل لغٍة خاّصة دون 

يستعملها  الّتي  باللغة  تختّص  الّتي  األلفاظ  بعض  البحث عن  إىل  يحتاج  قد  نعم  لغٍة، 

املنطقّي، كالبحث عن داللة )الم التعريف( عىل االستغراق يف لغة العرب، وعن أدوات 

العموم والسلب والحرص وما إىل ذلك... ولكن مع ذلك نؤكّد أنّه قد يستغني عن إدخال 

البحث عن هذه األلفاظ يف املنطق اعتامداً عىل علوم اللغة.

حاجة مع نفسه للتفكري)2(:  .2

)1(  تلويٌح إىل أنّه قد يتحّقق التفاهم بغريها، كإحضار املعاين بأنفسها؛ أي بوجوداتها الخارجيّة، وكاإلرشاق واإليحاء، وكاإلشارة 

وغريها.

)2(  لعّل السبب الحقيقّي إلدخال هذه األبحاث يف املنطق هو هذه الحاجة.
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وهذه الحاجة أعظم وأشّد من حاجة املنطقّي األوىل، بل لعلّها هي السبب الحقيقّي 

إلدخال هذه األبحاث يف املنطق. ولتوضيح وجه الحاجة هذه نستعني بذكر أنحاء الوجود؛ 

لنصل إىل نحو الوجود اللفظّي ودوره.

أنحاء لاوجوت
إّن لكّل يشء أربعة أنحاء من الوجود: وجودان حقيقيّان ليسا بوضع واضعٍ وال باعتبار 

معترٍب، ووجودان اعتباريّان جعليّان بوضع واضعٍ وجعل جاعٍل واعتبار معترب.

أفراد  ونحوها،من  حولنا  من  الّتي  األشياء  ووجود  هذا،  كوجودنا  الخارجّي:  الوجود   .1

من  ذلك  غري  إىل  والنجوم...  والقمر  والشمس  والحجر  والشجر  والحيوان  اإلنسان 

الوجودات الخارجيّة الّتي ال حرص لها.

الذهن عن األشياء، وبتعبري آخر هو  الّذي ينطبع يف  الذهنّي: وهو املفهوم  الوجود   .2

لإلنسان  إّن  سابقاً:  قلنا  وقد  املفاهيم.  من  الخارجيّة  وغري  الخارجيّة  باألشياء  علمنا 

القّوة تسّمى »الذهن«، واالنطباع فيها يسّمى  قّوة تنطبع فيها صور األشياء، وهذه 

»الوجود الذهنّي« الّذي هو العلم.

ترتتّب  خارجيّاً،  وجوداً  له  فإّن  أمامنا،  موجوٍد  قلم  إىل  نظرنا  لو  املثال،  سبيل  فعىل 

عىل هذا الوجود آثاره الخارجيّة من كتابٍة به مثالً، وله نحو وجود آخر يف أذهاننا، يحيك 

الوجود الخارجّي نفسه. ونقول: إّن الّذي يف ذهننا هو نفسه الّذي يف الخارج قطعاً، لكن 

القلم هي  الذهن عن  املنطبعة يف  الصورة  الخارجيّة نفسها، هذه  ال ترتتّب عليه اآلثار 

الوجود الذهنّي للقلم، وهكذا بالنسبة إىل سائر األشياء، فإنّه كام لها وجوٌد خارجّي، لها 

أيضاً وجوداٌت ذهنيّة تحايك وجوداتها الخارجيّة نفسها.

تنويه: هذان الوجودان هام الوجودان الحقيقيان. ملاذا؟ ألنهام ليسا بوضع واضعٍ وال 

باعتبار معترٍب.

الوجود اللفظّي: ألهم الله تعاىل اإلنساَن طريقًة سهلًة رسيعًة للتفاهم مع اآلخرين،   .3

ومنحه قّوة الكالم والنطق بالحروف؛ ليؤلّف منها األلفاظ للداللة عىل املعنى املوجود 
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يف الذهن، ثّم من األلفاظ أقواالً، ومن األقوال جمالً، وهكذا مع مرور الزمن، دعت 

الحاجة ـ وهي أّم االخرتاع ـ إىل أن يضع اإلنسان لكّل معنًى يعرفه ويحتاج إليه لفظاً 

خاّصاً به؛ ليُحرض املعاين باأللفاظ بدالً من إحضارها بنفسها.

فالحاجة إىل وجود األلفاظ هي: ليُحرض املعاين باأللفاظ بدالً من إحضارها بنفسها.

العالقة بين اللفظ والمعنى:

وهذا اإلحضار إّنا يتمّكن اإلنسان منه بسبب قّوة ارتباط اللفظ باملعنى وعالقته به 

فإذا حصل  االستعامل.  وكرثة  بالوضع  العلم  من  ينشأ  القوّي  االرتباط  وهذا  الذهن.  يف 

اللفظ؛  املعنى واملعنى كأنّه  اللفظ عنده كأنّه  الذهن، يصبح  القوّي لدى  هذا االرتباط 

أي: يصبحان عنده كاليشء الواحد. فإذا أحرض املتكلّم اللفظ، فكأّنا أحرض املعنى بنفسه 

لفظه  أن يحرض  املعنى نفسه وبني  أن يحرض خارجاً  لديه بني  للسامع، فال يكون فرق 

املوضوع له، فإّن السامع يف كال الحالني ينتقل ذهنه إىل املعنى. ولذا، قد ينتقل السامع 

إىل املعنى ويغفل عن اللفظ وخواّصه كأنّه مل يسمعه، مع أنّه مل ينتقل إليه إاّل بتوّسط 

سامع اللفظ.

وجود اللفظ وجوٌد للمعنى:

اللفظ وجوَد  الواحد، ويكون وجوُد  واملعنى كاليشء  اللفظ  االرتباط يجعل  إّن هذا 

املعنى، ولكّنه وجوٌد لفظيٌّ للمعنى؛ أي أّن املوجود حقيقًة هو اللفظ ال غري، ويُنسب 

وجوُده إىل املعنى مجازاً،وذلك بسبب هذا االرتباط الناشئ من الوضع.

شاهد االرتباط:

والشاهد عىل هذا االرتباط واالتّحاد هو انتقال القبح والحسن من املعنى إىل اللفظ، 

املحّب، وإن كان يف نفسه لفظاً  األلفاظ عند  املحبوب من أعذب  فإّن اسم  وبالعكس، 

وحشيّاً ينفر منه السمع واللسان.

واسم العدّو من أسمج األلفاظ وأقبحها، وإن كان يف نفسه لفظاً مستملحاً. وكلاّم زاد 

هذا االرتباط زاد االنتقال.
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الوجود الكتبّي: حيث كانت األلفاظ وحدها ال تكفي للقيام بحاجات اإلنسان كلّها؛   .4

ألنّها تختّص باملشافهني، اضطُّر اإلنسان إىل اخرتاع وسيلٍة أخرى لتفهيم الغائبني عنه، 

فالتجأ إىل صناعة النقوش الخطيّة إلحضار ألفاظه الدالّة عىل املعاين بدالً من النطق 

بها، فكان الخّط وجوداً للّفظ.

وقد سبق أن قلنا: إّن وجوَد اللفظ وجوُد املعنى.

كتبّي  ولكّنه وجود  تبعاً،  للمعنى  للّفظ ووجود  الخّط وجوٌد  إّن وجوَد  نقول:  واآلن 

اللفظ  إىل  الوجود  وينسب  غري،  ال  الكتابة  هو  حقيقًة  املوجود  إّن  أي:  واملعنى؛  للّفظ 

واملعنى مجازاً بسبب الوضع، كام ينسب وجود اللفظ إىل املعنى مجازاً بسبب الوضع.

إذاً، فالكتابة تُحرض األلفاظ، واأللفاظ تُحرض املعاين يف الذهن، واملعاين الذهنيّة تدّل 

عىل املوجودات الخارجيّة.

بسبب  للمعنى،  اعتباريّان  مجازيّان  وجودان  والكتبّي  اللفظّي  الوجود  أّن  فاتّضح: 

الوضع واالستعامل.

االنتقاالت الذهنّية من معنى إلى معنى:

من هنا نفهم كيف يؤثّر هذا االرتباط عىل تفكري اإلنسان بينه وبني نفسه، فأّي معنًى 

نحرضه يف الذهن ال بّد من أن نحرض معه لفظه أيضاً، بل إّن االنتقاالت الذهنيّة من معنًى 

إىل معنًى تكون بتوّسط إحضار ألفاظها يف الذهن.

قال الحكيم العظيم الشيخ الطويّس يف رشح اإلشارات: االنتقاالت الذهنيّة قد تكون 

بألفاٍظ ذهنيّة؛ وذلك لرسوخ العالقة املذكورة - يشري إىل عالقة اللفظ باملعنى - يف األذهان. 

أفكاره  عىل  ذلك  يؤثّر  أحوالها،  عليه  تغرّيت  أو  الذهنيّة،  األلفاظ  يف  املفّكر  أخطأ  فإذا 

وانتقاالته الذهنيّة؛ للسبب املتقّدم.
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النتيجة:

بعد هذا العرض ألنحاء الوجود، ومعرفة مكانة الوجود اللفظّي وحقيقته، أصبح من 

الصحيحة، أن يحسن معرفة أحوال  العلوم؛ ألجل ترتيب األفكار  لطالب  الرضورّي جّداً 

األلفاظ من وجهة عاّمة. ومن هنا كان لزاماً عىل املنطقّي أن يبحث عنها؛ مقّدمًة لعلم 

املنطق، واستعانًة بها عىل تنظيم أفكاره الصحيحة.
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لا هاهين لالئيسة

ال شّك يف أن املنطقّي ال يتعلّق غرضه األصّل إاّل باملعاين نفسها، ولكّنه ال يستغني عن 

البحث عن أحوال األلفاظ لسببني رئيسني:

إاّل  غالباً  بينهم ال يكون  األفكار  الناس ونقل  التفاهم مع  اآلخرين: ألّن  التفاهم مع   .1

بتوّسط لغٍة من اللغات. واأللفاظ قد يقع فيها التغيري والخلط، فال يتّم التفاهم بها، 

فاحتاج املنطقّي إىل أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهٍة عاّمٍة، ومن غري اختصاٍص 

بلغٍة من اللغات.

الوجود؛  أنحاء  بحث  بذكر  نستعني  هذه،  الحاجة  وجه  ولتوضيح  الصحيح:  للتفكري   .2

لنصل إىل نحو الوجود اللفظّي ودوره.

إّن لكّل يشء أربعة أنحاء من الوجود:  .3

الوجود الخارجّي: كوجودنا هذا، ووجود األشياء الّتي من حولنا ونحوها. أ. 

الوجود الذهنّي: وهو املفهوم الّذي ينطبع بالذهن عن األشياء.  ب. 

وهذان وجودان حقيقيّان.

الوجود اللفظّي: دعت الحاجة إىل أن يضع اإلنسان لكّل معنى يعرفه ويحتاج إليه  ج. 

لفظاً خاّصاً به، ليحرض املعاين باأللفاظ بدالً من إحضارها بنفسها.

باملعنى وعالقته به يف  اللفظ  ارتباط  إّنا يتمّكن اإلنسان منه بسبب قّوة  هذا اإلحضار 

الذهن. وهذا االرتباط القوّي ينشأ من العلم بالوضع وكرثة االستعامل، فإذا حصل هذا االرتباط 

القوّي لدى الذهن، يصبح اللفظ واملعنى كاليشء الواحد، ويكون وجود اللفظ وجود املعنى.

الوجود الكتبّي: التجأ اإلنسان إىل صناعة النقوش الخطيّة إلحضار ألفاظه الدالّة عىل  د. 

املعاين بدالً من النطق بها، فكان الخّط وجوداً للّفظ، ووجوُد اللفظ وجوَد املعنى.

إذاً، فالكتابة تُحرض األلفاظ، واأللفاظ تُحرض املعاين يف الذهن، واملعاين الذهنيّة تدّل 

عىل املوجودات الخارجيّة.
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للمعنى؛  اعتباريّان  مجازيّان  وجودان  الكتبّي  والوجود  اللفظّي  الوجود  أّن  فاتّضح: 

بسبب الوضع واالستعامل.

- إّن االنتقاالت الذهنيّة من معنًى إىل معنًى تكون بتوّسط إحضار ألفاظها يف الذهن.

لعلم  مقّدمًة  األلفاظ؛  أحوال  يبحث عن  أن  العلوم  لطالب  الرضورّي  فالنتيجة: من 

املنطق، واستعانًة بها عىل تنظيم أفكاره الصحيحة.
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لات ارين

عّي الصحيح من الخطأ فيام يأيت:  .1

- تواصل اإلنسان مع أبناء نوعه يحتاج إىل نقل أفكاره إىل غريه، وفهم أفكارهم.  

- اللغة عبارة عن ألفاظ وكلامت، قد ال تدّل عىل مقاصد.  

- تواصل اإلنسان مع أبناء نوعه ال يتّم إال باللغة.  

- التواصل السهل واملمكن اْضطَرَّ اإلنساَن إىل جعل لفٍظ خاصٍّ لكّل معنى.  

- االرتباط القوّي بني اللفظ واملعنى هو سبب جعل اللفظ للمعنى.  

- ال بّد لتصّور أّي معنى يف الذهن من أن يحرض لفظه معه.  

- خطأ اإلنسان يف األلفاظ حتّى يف ذهنه يؤثّر عىل أفكاره ومعلوماته.  

- سبب العالقة الذهنية التي تنشأ يف الذهن هو العلم بوضع اللفظ للمعنى.  

أسئطة حول لادرا

ما هو الهدف من البحث عن أحوال األلفاظ يف املنطق؟  .1

ما هي أنحاء الوجود األربعة؟  .2

كيف تفّس منشأ العالقة بني اللفظ واملعنى؟  .3



أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس السابع: 

الداللة

يعرّف الداللة.  .1

يرسم مشّجر أقسام الداللة.  .2

مييّز باملثال بني أقسام الداللة اللفظية.  .3





ت فيد

إّن املقصود األّول للمنطقّي هو املعاين. وملّا كانت األلفاظ هي أفضل وسيلة لتفهيم 

وإيصال املعاين، ناسب البحث عنها؛ لغرض التعرّف عىل مقصود املنطقّي من املصطلحات 

املستعملة يف بحوثه.

وألّن عالقة اللفظ باملعنى هي عالقة الداّل باملدلول، اقتىض ذلك بيان معنى الداللة 

وأنحائها. 

تعليف لادالاة

إذا سمعت طرقاً عىل بابك، ينتقل ذهنك ـ بال شّك ـ إىل أّن شخصاً عىل الباب يدعوك، 

وليس ذلك إال ألّن هذه الطرقة دلّت عىل وجود شخٍص يدعوك خلف الباب.

.» فطرقة الباب »دالٌّ

ووجود الشخص الداعي »مدلوٌل«.

وهذه الصفة الّتي حصلت للطرقة »داللٌة«.

ويتّضح من ذلك أّن الداللة هي: »االنتقال من شيٍء إلى شيٍء«.

إذا علمت بوجوده  الشيء بحالة  ألسن املحّصلني هو: »كون  والتعبري املشهور عىل 

انتقل ذهنك إلى العلم بوجود شيٍء آخر«.
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أقسام لادالاة

العالقة بني  إاّل بعد رسوخ  الذهن من يشٍء إىل يشٍء ال يكون  انتقال  أّن  وال شّك يف 

أّن هذه  مبا  ولكن  األقسام،  ويف جميع  دامئاً  عقليّة  ذهنيّة  فالداللة  الذهن،  يف  الشيئني 

العالقة الذهنيّة لها أسباب خاّصة ومتعّددة، قّسموا الداللة إىل أقسام ثالثة بحسب منشأ 

هذه الداللة وسببها:

الداللة العقلّية الذاتّية:  .1

كاألثر  الخارجّي،  وجودهام  ذاتيّة يف  مالزمة  واملدلول  الداّل  بني  كان  إذا  فيام  وهي 

واملؤثِّر.

الضوء  ورأى  الشمس،  قرص  لطلوع  أثٌر  الصباح  أّن ضوء  ـ  مثالً  ـ  اإلنسان  علم  فإذا 

عىل الجدار، عندها ينتقل ذهنه إىل طلوع الشمس قطعاً، فيكون ضوء الصبح دااّلً عىل 

الشمس داللًة عقليًّة.

ومثله إذا سمعنا صوت متكلّم من وراء جدار، فعلمنا بوجود متكلّم ما.

وهذه الداللة ال تختلف من شخٍص إىل شخص، فهي موجودة عند جميع الناس، وال 

تتخلّف عند تحّققها. ومثالها ما إذا كان الصبح منرياً، فقطعاً تكون الشمس مرشقًة.

ة: ْبِعيَّ
َّ
الداللة الط  .2

وهي فيام إذا كانت املالزمة بني الشيئني مالزمًة طَبِْعيًَّة؛ أي الّتي يقتضيها طبع اإلنسان، 

وقد تتخلّف وتختلف)1( باختالف طباع الناس، نحو اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول: 

)آخ( عند الحّس باألمل، و)أُف( عند التأّسف والتضّجر، ونحو اقتضاء طبع بعض الناس أن 

يفرقع أصابعه أو يتمطّى عند الضجر والسأم، أو يعبث مبا يحمل من أشياء أو بلحيته 

عند التفكري، أو يتثاءب عند النعاس، أو يحمّر وجهه عند الخجل، وغري ذلك من الطباع 

اإلنسانيّة...

)1(  قد تختلف هذه الدالالت من شخص إىل آخر، فمثاًل قد يقول شخص )آخ( عند التألّم، ويقول اآلخر )آي(. وقد تتخلّف 

أيضاً، فليس كّل من يفرقع أصابع يديه يعني أنّه َضِجٌر.
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اآلخر.  إىل  املتالزَمني  أحد  من  ينتقل  ذهنه  فإّن  املالزمات،  بهذه  اإلنسان  علم  فإذا 

فبسامعه للفظة )آخ(، ينتقل ذهنه إىل أّن هناك َمن يحّس باألمل، وإذا رأى شخصاً يعبث 

مبسبحته أو لحيته، يعلم أنّه يفّكر... وهكذا.

ة: ِعيَّ
ْ

الداللة الَوض  .3

وهي فيام إذا كانت املالزمة بني الشيئني تنشأ من التواضع واالصطالح عىل أّن وجود 

أحدهام يكون دليالً عىل وجود الثاين، كاأللفاظ الّتي ُجعلت دليالً عىل مقاصد النفس، 

وإشارات  البُكِم،  وكإشارات  األلفاظ،  دليالً عىل  تكون  أن  اصطُلح عىل  الّتي  وكالخطوط 

الربق والالسليّك، والرموز الحسابيّة والهندسيّة، ورموز سائر العلوم األخرى.

فإذا علم اإلنسان بهذه املالزمة، وعلم بوجود الداّل، ينتقل ذهنه إىل اليشء املدلول.

تقسيمهام  إىل  يسعى  ال  لذلك  والطبعيّة؛  الذاتيّة  بالداللتني  كثرياً  يهتّم  ال  واملنطقّي 

إىل لفظيّة وغري لفظيّة، وإّنا يصّب جّل اهتاممه هنا عىل الداللة الوضعيّة؛ وذلك لشّدة 

الحاجة إليها يف مباحث األلفاظ.

أقسام الداللة الوضعية:

وهذه الداللة الوضعية تنقسم إىل قسمني:

1 - الداللة غري اللفظّية: إذا كان الداّل املوضوع غري لفٍظ، كاإلشارات والخطوط والنقوش، 

العلوم، واللوحات املنصوبة يف الطرق لتقدير املسافات، أو  وما يتّصل بها من رموز 

لتعيني اتّجاه الطريق إىل محّل أو بلدة... ونحو ذلك.

2 - الداللة اللفظّية: إذا كان الداّل املوضوع لفظاً.

الذهن بني  الراسخة يف  العلقة  اللفظ عىل املعنى هو تلك  سببها: والسبب يف داللة 

اللفظ واملعنى. وتنشأ هذه العلقة من املالزمة الوضعية بني اللفظ واملعنى عند من يعلم 

باملالزمة.

العلم  من  ينشأ  بحالة  اللفظ  »كون  بأنّها:  اللفظية  الداللة  تعريف  ميكننا  وعليه، 

بصدوره من المتكلّم العلُم بالمعنى المقصود به«.
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أقسام الداللة اللفظّية:

أّي لفظ من األلفاظ يدّل عىل معناه املوضوع له، ولكن ال تخلو هذه الداللة من أحد 

وجوٍه ثالثٍة متباينة، باملطابقة أو بالتضّمن أو بااللتزام:

املُطابَِقّية: وذلك عندما يدّل اللفظ عىل متام املعنى املوضوع له ويطابقه.  .1

البيت، فيدخل فيه جميع غرفه وما فيه من  كداللة لفظ »البيت« عىل متام معنى 

مرافق.

وتسّمى هذه الداللة بـ »المطابقية« أو »التطابقية«؛ ألّن اللفظ يطابق املعنى، وهي 

أصل الدالالت اللفظيّة، وألجلها ُوضعت األلفاظ ملعانيها مبارشًة.

ِنّية: وذلك عندما يدّل اللفظ عىل جزء معناه املوضوع له الداخل يف ضمنه. التََّضمُّ  .2

كداللة لفظ »البيت« عىل غرفة الضيوف وحدها. فلو بعت البيت مثالً، يفهم منك 

املشرتي دخول غرفة الضيوف يف البيت، لذلك لو أردت أن تستثني بعد عمليّة البيع هذه 

الغرفَة من البيع، لاَم قَِبَل املشرتي، والحتّج عليك بداللة لفظ »البيت« عىل دخول غرفة 

الضيوف فيه.

فلفظ البيت يدّل باملطابقة عىل البيت بتاممه، وبالتضّمن عىل غرفة الضيوف واملطبخ 

والحاّمم...

الداللة عىل  الجزء من ضمن  الداللة عىل  بـ »التضمنّية«؛ ألّن  الداللة  وتسّمى هذه 

الكّل، وتتحّقق بعد الداللة عىل الكّل، لذلك هي فرع عن الداللة املطابقيّة.

االلِْتزَاِميَّة: وذلك عندما يدّل اللفظ عىل معنى خارج عن معناه املوضوع له، الزم له،   .3

يستتبعه استتباع الرفيق الالزم الخارج عن ذاته، كداللة لفظ »البيت« عىل الطريق 

املوصلة إليه. فلو منعت مشرتي البيت من أن يسلك الطريق املؤّدية إليه بحّجة أنّك 

بعته البيت ومل تبعه الطريق، ملا قِبل منك، والحتّج بأّن لفظ البيت يدّل بااللتزام عىل 

طريقه املوصلة إليه.

وكداللة لفظ »الدواة« عىل القلم، فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدواة، ومل ينّص عىل 
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القلم، فجئته بالدواة وحدها، لعاتبك عىل ذلك، محتّجاً بأّن طلب الدواة كاٍف يف الداللة 

عىل طلب القلم.

وتسّمى هذه الداللة »االلتزامية«، وهي فرع أيضاً عن الداللة املطابقيّة؛ ألّن الداللة 

عىل ما هو خارج املعنى بعد الداللة عىل املعنى نفسه.

لكن يشرتط يف هذه الداللة أن يكون التالزم بني معنى اللفظ واملعنى الخارج الالزم 

تالزماً ذهنيّاً، فال يكفي التالزم يف الخارج فقط من دون رسوخه يف الذهن، وإاّل ملا حصل 

انتقال الذهن.

بيّناً، مبعنى أّن الذهن إذا تصّور معنى اللفظ  ويشرتط أيضاً أن يكون التالزم واضحاً 

ينتقل إىل الزمه دوَن حاجة إىل توّسط يشء آخر)1(.

فائدة البحث:

الفائدة التي يهدف إليها علامء املنطق من بحث الداللة الوضعية اللفظية بأقسامها 

الثالثة هي أن نعرف كيف نستفيد نوع الداللة من اللفظ عىل معناه عند استعامله يف 

جملة وكالم له عالقة بالتعريف أو االستدالل أو غريهام، هل هي باملطابقة أو التضّمن 

أو االلتزام.

واألصل أن يُحمل اللفظ عىل املعنى املطابقّي، وال يصّح استعامله يف املعنى التضّمنّي 

أو االلتزامّي دون وجود قرينة وعالقة تدل عىل مراد املتكلم.

فلو قال قائل: »ذهبت إلى البحر«، ندرك أنّه ذهب إىل بحر املاء املعروف. أّما لو قال: 

»ذهبت إلى البحر ألستفيد من علمه« نعرف أنّه أراد من لفظ »البحر« العالِم، بقرينة 

قوله: »ألستفيد من علمه«.

)1(  سيأيت يف مباحث الكّل أن الالزم ينقسم إىل البنّي وغري البنّي، والبنّي إىل بنّي باملعنى األخّص وبنّي باملعنى األعّم. والرشط يف 

الداللة االلتزامية يف الحقيقة هو أن يكون الالزم بيّناً باملعنى األخّص، ومعناه ما ذكرناه أعاله.
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لا هاهين لالئيسة

الداللة هي: »كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيٍء آخر«.

أقسام الداللة:

الداللة العقليّة الذاتيّة: وهي فيام إذا كان بني الداّل واملدلول مالزمة ذاتيّة يف وجودهام   .1

الخارجّي، كاألثر واملؤثر.

الّتي  أي  طَبِْعيَّة؛  مالزمة  الشيئني  بني  املالزمة  كانت  إذا  فيام  الطَّبِْعيَّة: وهي  الداللة   .2

يقتضيها طبع اإلنسان، كسامعنا لفظة )آخ( التي ينتقل ذهننا من خالل سامعها إىل أّن 

هناك َمن يحّس باألمل.

الداللة الَوْضِعيَّة: وهي فيام إذا كانت املالزمة بني الشيئني تنشأ من التواضع واالصطالح   .3

عىل أّن وجود أحدهام يكون دليالً عىل وجود الثاين، كاأللفاظ الّتي ُجعلت دليالً عىل 

مقاصد النفس، وكالخطوط الّتي اصطُلح عىل أن تكون دليالً عىل األلفاظ.

واملنطقّي يصّب جّل اهتاممه هنا عىل الداللة الوضعيّة؛ وذلك لشّدة الحاجة إليها يف 

مباحث األلفاظ.

وتنقسم الداللة الوضعية إىل:

أ. الداللة غري اللفظيّة: وهي فيام إذا كان الداّل املوضوع غري لفٍظ، كاإلشارات والخطوط 

والنقوش.

ب. الداللة اللفظيّة: وهي فيام إذا كان الداّل املوضوع لفظاً.

الذهن بني  الراسخة يف  العلقة  اللفظ عىل املعنى هو تلك  سببها: والسبب يف داللة 

اللفظ واملعنى. وتنشأ هذه العلقة من املالزمة الوضعية بني اللفظ واملعنى عند من يعلم 

باملالزمة. 

العلم  من  ينشأ  بحالة  اللفظ  »كون  بأنّها:  اللفظية  الداللة  تعريف  ميكننا  وعليه، 

بصدوره من المتكلّم العلُم بالمعنى المقصود به«.

وتنقسم الداللة اللفظيّة إىل:
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املطابقيّة: وذلك عندما يدّل اللفظ عىل متام املعنى املوضوع له ويطابقه.  .1

كداللة لفظ »البيت« عىل متام معنى البيت، فيدخل فيه جميع غرفه وما فيه من مرافق.

التضمنيّة: وذلك عندما يدّل اللفظ عىل جزء معناه املوضوع له الداخل يف ضمنه.  .2

كداللة لفظ البيت عىل غرفة الضيوف وحدها. فلو بعت البيت مثالً، يفهم منك املشرتي 

دخول غرفة الضيوف يف البيت.

االلتزاميّة: وذلك عندما يدّل اللفظ عىل معنى خارج عن معناه املوضوع له، الزم له،   .3

يستتبعه استتباع الرفيق الالزم الخارج عن ذاته، كداللة لفظ »البيت« عىل الطريق 

املوصلة إليه.

ويشرتط يف هذه الداللة:

يكفي  فال  ذهنيّاً،  تالزماً  الالزم  الخارج  واملعنى  اللفظ  معنى  بني  التالزم  يكون  أن  أ. 

التالزم يف الخارج.

ب. أن يكون التالزم واضحاً بيّناً.
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لات ارين

أكمل شجرة الداللة:  .1

      الداللة

 

حّدد نوع الداللة يف األمثلة اآلتية:  .2

املثال
نوع الداللة

عقلية/ طْبعية/ وضعية
لفظية/

 غري لفظية

أ- داللة األنني عىل الشعور باألمل

ب- داللة كرثة الكالم عىل الطيش

ج- داللة ارتفاع حرارة الجسد عىل الحّمى

د- داللة حمرة الوجه عىل الخجل

ه- داللة صوت املؤّذن عىل دخول وقت الصالة

و- داللة إشارة السري الحمراء عىل الوقوف

ز- داللة غليان املاء عىل بلوغ حرارته درجة املئة

..............................العقلية

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

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

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



83 لادالاة

حّدد نوع الداللة اللفظية يف األمثلة اآلتية بوضع عالمة )×( يف املربع الصحيح:  .4

التزاميةمطابقيةتضّمنيةاملثال

أ- داللة لفظ السقف عىل األعمدة

ب- داللة لفظ الشجرة عىل مثرتها

ج- داللة لفظ السيارة عىل محرّكها

من  أجزائه  بجميع  البيت  عىل  البيت  لفظ  داللة  د- 
سقف وجدران وأعمدة

توضيح لألمثطة:

داللة لفظ السقف عىل األعمدة.  .1

فلو قال له: »ابِن لي سقفاً« فإنّه ال يستطيع أن يبني سقفاً دون أعمدة؛ ألنّه مل يذكر 

األعمدة يف كالمه.

لو استأجر زيد شجرة عمرو املثمرة، فقال عمرو: »آجرتك شجرتي لعامين مقابل كذا«،   .2

فإّن زيداً يكون مستأجراً لثمرتها، وال يستطيع عمرو اّدعاء اقتصار اإلجارة عىل الشجرة 

فقط دون الثمرة، واالحتجاج بأّن لفظ الثمرة مل يرد يف العقد. فلزيد االحتجاج عليه 

بأّن لفظ الشجرة يدّل عىل الثمرة بأحد أنحاء الداللة.

لو قال شخص »تعطّلت سيارتي«، فال نستطيع أن نصفه بالكاذب؛ ألّن ما تعطّل يف   .3

الواقع هو محرّك السيارة، لداللة لفظ السيارة عىل محرّكها بنحو من أنحاء الداللة.
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أسئطة حول لادرا

ماذا نعني بالداللة؟ اذكر أمثلة.  .1

اذكر أقسام الداللة، واذكر مثاالً لكّل قسم منها.  .2

بنّي بأسلوبك فائدة البحث يف الداللة اللفظية.  .3



أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

تقسيمات األلفاظ

الدرس الثامن: 

يذكر أقسام األلفاظ.  .1

يعطي مثاالً لكّل قسم.  .2

مييّز بني املفرد واملركّب.  .3





ت فيد
للّفظ املستعمل مبا له من املعنى تقسيامت عاّمة عّدة، ال تختّص بلغة دون أخرى، 

اللفظ  التقسيامت ثالثة؛ ألّن  الداللة. وأهّم تلك  وهي أهّم مباحث األلفاظ بعد بحث 

املنسوب إىل معناه تارًة يُنظر إليه يف التقسيم مبا هو لفظ واحد، وأخرى مبا هو متعّدد، 

وثالثة مبا هو لفظ مطلقاً، سواء أكان واحداً أم متعّدداً. فاألقسام الثالثة، هي:

داللة اللفظ عىل معناه مبا هو واحد.  .1

داللة اللفظ عىل معناه مبا هو متعّدد.  .2

داللة اللفظ عىل معناه مطلقاً، سواء أكان واحداً أم متعّدداً.  .3

لألول:  تالاة لاطهظ قطى معماه ب ا هو ولحد
إىل  نُسب  إذا  املتقّدمة  الثالث  الدالالت  بإحدى  معناه  الداّل عىل  الواحد  اللفظ  إن 

معناه فهو عىل أقسام خمسة.

ألّن معناه إما أن يكون واحداً أيضاً، ويسّمى »المختّص«.

وإّما أن يكون متعّدداً. 

وما له معنًى متعّدد أربعة أنواع، منها: املشرتَك، والحقيقة واملجاز.

املختّص: وهو اللفظ الذي ليس له إاّل معنًى واحد، فاختّص به.  .1

مثل: اسم الجاللة الله، حديد، حيوان، شجر...

املشرتَك: وهو اللفظ الواحد الّذي ُوضع ملعاٍن متعّددة، وقد ُوضع للجميع كاّلً عىل   .2

حدة، ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها عىل وضعه للمعنى اآلخر أو املعاين 

األخرى.
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مثال: لفظ »عين« املوضوع لحاّسة النظر وينبوع املاء والذهب والجاسوس وغريها، 

ولفظ »جون« املوضوع لألْسود واألبيض. واملشرتك كثري يف اللغة العربية.

املعاين فقط،  الّذي تعّدد معناه، ولكّنه موضوع ألحد  اللفظ  الحقيقة واملجاز: وهو   .3

ويستعمل يف غريه لعالقة ومناسبة بينه وبني املعنى األّول املوضوع له، ومن دون أن 

يبلغ درجة الوضع يف املعنى الثاين، فيسّمى حقيقًة يف املعنى األّول ومجازاً يف املعنى 

الثاين، ويُقال للمعنى األّول: معنًى حقيقيّاً، وللثاين معنًى مجازيّاً.

املفرتس  الحيوان  ذلك  وهو  الحقيقّي،  للمعنى  أّوالً  موضوع  فإنّه  األسد،  لفظ  مثال: 

املعروف، ولكّنه يستعمل يف الرجل الشجاع أيضاً؛ لوجود عالقة الشجاعة بينهام. 

واملجاز دامئاً يحتاج إىل قرينة ترصف اللفظ عن املعنى الحقيقّي، وتعنّي املعنى املجازّي 

من بني املعاين املجازيّة، ولوال القرينة لتبادر إىل الذهن خصوص املعنى الحقيقّي. فلو قال 

قائٌل: رأيت أسداً، لفهمنا منه أنّه رأى حيواناً مفرتساً، لكن لو قال: رأيت أسداً يرمي، لفهمنا 

منه أنّه رأى رجالً شجاعاً، وما ذلك إال لوجود القرينة )يرمي( الصارفة عن املعنى الحقيقّي.

وهناك قسامن آخران وهام املنقول واملرتجل، نتعرّض لهام يف مراحل الحقة إن شاء 

الله تعاىل.

مع  إاّل  والرباهني  الحدود  يف  استعاملهام  يصّح  ال  واملجاز  اللفظّي  املشرتك  إّن  تنبيه: 

نصب القرينة عىل إرادة املعنى املقصود.

لاثاني: تالاة لاطهظ قطى معماه ب ا هو متعّدت

إذا نُسب لفظ إىل آخر باعتبار ما يدّل عليه من معنًى، ال تخرج النسبة بينهام من أن 

تكون نسبة ترادف أو نسبة تباين:

كانت  إذا  فيام  المتعّددة في معنى واحد«، وذلك  األلفاظ  الرتادف: وهو »اشتراك   .1

معنى  عىل  لآلخر  رديفاً  األلفاظ  أحد  يكون  بحيث  واحٍد،  ملعنى  موضوعة  األلفاظ 

واحد.
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مثال: أسد وسبع وليث وغضنفر، فإنّها ألفاظ متعّددة قد ُوضعت ملعنى واحد ال غري. 

وكذلك بالنسبة إىل إنسان وبرش.

كّل  يكون  بحيث  األلفاظ«،  بتكّثر  متكّثرة  األلفاظ  معاني  تكون  »أن  التباين: وهو   .2

واحٍد من األلفاظ موضوعاً ملعنى مختّص به.

ألفاظ  فإنّها  ناطق...  إنسان،  صارم،  سيف،  جامد،  أرض،  سامء،  قلم،  كتاب،  مثال: 

متعّددة، كّل واحد منها ُوضع ملعنى ال عالقة له مبعنى اللفظ اآلخر؛ لذلك تسّمى هذه 

األلفاظ باملتباينة.

تنبيه:

إّن التباين بني األلفاظ هو باعتبار تعّدد معاين هذه األلفاظ، وإن كانت املعاين تلتقي 

يف بعض أفرادها أو يف جميعها.

مثالً السيف يباين الصارم يف املعنى؛ ألّن املراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، 

فهام متباينان معنًى، وإن كانا يلتقيان يف األفراد؛ ألّن كّل صارم سيف.

بالنسبة إلنسان والناطق، فإنّهام متباينان معنًى؛ ألّن املفهوم من أحدهام غري  وكذا 

املفهوم من اآلخر، وإن كانا يلتقيان يف جميع األفراد؛ ألّن كّل ناطق إنسان وكّل إنسان 

ناطق.

ً
لاثااث: تالاة لاطهظ قطى معماه ملطقا

إىل   – أو متعّدداً  أن يكون واحداً  فيه  يُعترب  أن  - أي من دون  اللفظ مطلقاً  يُقسم 

قسَمني:

املفرد: ويقصد به املنطقيّون أمَرين:  .1

أّوالً: اللفظ الّذي ال جزء له، مثل: »الباء« من قولك: كتبت بـالقلم، و»ِق« فعل أمر 

من وقى يقي.

ثانياً: اللفظ الّذي له جزء، إاّل أّن جزء اللفظ ال يدّل عىل جزء املعنى حني هو جزء له، 

مثل: محّمد، عّل، قرأ، عبد الله )اسم لشخص(.
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عبد الله: إذا كان اسامً لشخٍص فأنت ال تقصد بجزء اللفظ »عبد« و»الله« معنًى أصالً 

حينام تجعل مجموع الجزأين دااّلً عىل ذات الشخص، فيكون هذا الجزء مثل حرف »م« 

من محّمد، وحرف »ق« من قرأ.

الله  إىل  املضاف  معناه  »عبد«  ب   وتعني  الله«  »عبد  تقول:  قد  آخر  نعم، يف موضع 

تعاىل، كام لو قلت: »محّمد عبد الله ورسوله« وحينئذ يكون نعتاً ال اسامً، ومركّباً ال مفرداً، 

فأنت ال تقصد بجزء اللفظ »عبد« و»الله« و»الحسين« معنى أصالً حينام تجعل مجموع 

الجزأين داالً عىل ذات الشخص، وما مثل هذا الجزء إال كحرف »م« من محمد وحرف 

»ق« من قرأ.

أما لو قلت: »محمد بن عبد الله« فعبد الله مفرد، وهو اسم أب محمد.

مالحظة: أّما النحويون: فعندهم مثل »عبد الله« إذا كان اسامً لشخص مركّب ال مفرد، 

إذ  املناطقة،  عند  املعتربة  الجهة  عن  تختلف  التسمية  لهم يف هذه  املعتربة  الجهة  ألّن 

النْحوّي ينظر إىل اإلعراب والبناء، فام كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإاّل فمركّب، 

إىل  ينظر  فإّنا  املنطقّي  أّما  إعراب.  له  و»الله«  إعراب،  له  فإّن »عبد«  الله علامً،  كعبد 

املعنى فقط.

املركّب: ويسّمى »القول« وهو اللفظ الّذي له جزء يدّل عىل جزء معناه حني هو جزء.  .2

مثل: الخمر مرّض، فالجزآن: »الخمر« و»مضّر« يدّل كّل واحد منهام عىل جزء معنى 

املركّب. وكذلك »الِغيبة جهد العاجز« فاملجموع مركّب و»جهد العاجز« مركّب أيضاً...
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تالاة لاطهظ قطى معماه ب ا 
هو ولحد

تالاة لاطهظ قطى معماه 
ملطقًا

 لاحقيقة
 ولا جتز

لاتباين

ب
ّ

 لا شتلك لا لك

 لاتللتف

لا هلت لا ختص

تالاة لاطهظ قطى معماه ب ا هو متعّدت

لاطهظ 
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لا هاهين لالئيسة

من أهّم مباحث األلفاظ، مبا لها من معنًى، ثالثة تقسيامت:

األول: داللة اللفظ عىل معناه مبا هو واحد:

1 - املختّص: وهو اللفظ الواحد الّذي ُوضع ملعنى واحٍد ال غري واختّص به، كاسم الجاللة 

الله، وأسامء األعالم.

2 - املشرتَك: وهو اللفظ الواحد الّذي ُوضع ملعاٍن متعّددة، وقد ُوضع للجميع كاّلً عىل 

كلفظ  اآلخر،  للمعنى  وضعه  عىل  لبعضها  وضعه  يسبق  أن  دون  من  ولكن  حدة، 

»عين« املوضوع لحاّسة النظر وينبوع املاء والذهب والجاسوس وغريها.

3 - الحقيقة واملجاز: وهو اللفظ الّذي تعّدد معناه، ولكّنه موضوع ألحد املعاين فقط، 

ويستعمل يف غريه لعالقة ومناسبة بينه وبني املعنى األّول املوضوع له، ومن دون أن 

يبلغ درجة الوضع يف املعنى الثاين، فيسّمى حقيقًة يف املعنى األّول، ومجازاً يف املعنى 

الثاين،كلفظ األسد، فإنّه موضوع أّوالً للمعنى الحقيقّي وهو الحيوان املفرتس، ولكّنه 

يستعمل يف الرجل الشجاع أيضاً؛ لوجود عالقة الشجاعة بينهام.

الثاين: داللة اللفظ عىل معناه مبا هو متعّدد:

1 - الرتادف: هو اشرتاك األلفاظ املتعّددة يف معنًى واحد، مثل: أسد وسبع وليث.

2 - التباين: وهو أن تتعّدد معاين األلفاظ بتعّدد األلفاظ، مثل: كتاب، قلم، سامء.

الثالث: داللة اللفظ عىل معناه مطلقاً:

1 - املفرد: ويقصد به املنطقيّون أمرين:

أّوالً: اللفظ الّذي ال جزء له،كلفظ »الباء« من قولك: كتبت بـالقلم، و»ِق« فعل أمر 

من وقى يقي.

ثانياً: اللفظ الّذي له جزء، إاّل أّن جزء اللفظ ال يدّل عىل جزء املعنى حني هو جزء له، 

مثل: محّمد، قرأ، عبد الله، )اسم ال وصف(.

2 - املركّب: ويسّمى »القول«، وهو اللفظ الّذي له جزء يدّل عىل جزء معناه حني هو 

جزء،مثل: الخمر مرّض، فالجزءان: »الخمر« و»مضّر« يدّل كّل واحد منهام عىل جزء 

معنى املركّب.
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لات ارين

املعجم  )مبساعدة  الجدول  يف  لها  املناسب  القسم  تحت  اآلتية  األلفاظ  اكتب   .1

اللغوي(:

القرآن – املوىل – نحاس – الله – قرء – ياقوت

مشرتكمختّص

الكلامت التي تحتها خّط اسُتعملت مرّة استعامالً حقيقياً ومرّة استعامالً مجازياً،   .2

بّي املجازّي منها مع ذكر وجه املشابهة بي املعنَيي:

أ. قال ابن الفارض:

نفس أحّب إيّل من نفيس قامت تظلّلني من الشمس 

شمس تظلّلني من الشمس قامت تظلّلني ومن عجب 

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

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

3. بّي نوع االستعامل للكلامت التي تحتها خط:

دخل أبو شاكر الديصاين عىل أيب عبد الله Q، فقال له: إنّك أحد النجوم الزواهر، 

وكان آباؤك بدوراً بواهر...

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

 ........................................................................................................................
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استعمل الكلامت اآلتية استعامالً حقيقياً مرّة ومجازياً مرّة أخرى:  .4

الربق – الدرر – النجوم – رَشِب – رمى

 املجازّيالحقيقّي

ما هي النسبة بي األلفاظ اآلتية )مبساعدة املعجم(؟  .5

التباينالرتادفاللفظ

أ. املوىل/ السيد/ السميدع

ب. الحديد/ النحاس/ القصدير

ج. الجرح/ الكلم/ القرح

د. السيف/ الخنجر/ الحربة

مّيز املفرد من املركّب يف األمثلة اآلتية:  .6

 ............................................................................................................. أ. رشَِب:

 ............................................................................................ :Q ب. الحسني

ج. نور الساموات:............................................................................................... 

 ............................................................................. د. الله نور الساموات واألرض:

هـ. ِعلْم زيد:...................................................................................................... 

و. زيد العامل:...................................................................................................... 

ز. روح الله )اسم اإلمام الخميني}(:.............................................................. 

 .............................................................................. :Q ح. عل بن أيب طالب
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ط. أحمد آباد )اسم مدينة(:................................................................................ 

 ..........................................:﴾ِ ا قَاَم َعۡبُد ٱللَّ نَُّهۥ لَمَّ
َ
ي. عبد الله، يف قوله تعاىل: ﴿َوأ

ك. إنّك:.............................................................................................................. 

ل. لبيّك:............................................................................................................. 
 

أسئطة حول لادرا

اذكر أقسام اللفظ مبا هو واحد، وأعِط مثاالً لكّل قسم.  .1

ميّز بني الرتادف والتباين، موضحاً باملثال.  .2

فرّق بني اللفظ املفرد واللفظ املركّب.  .3





أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس التاسع: 

التباين والتقابل

مييّز بني أقسام األلفاظ املتباينة.  .1

يعطي مثاالً ألقسام التقابل.  .2

مييّز بني التناقض والتضاّد.  .3





ت فيد

اتّضح من خالل الدرس السابق أهّمية مبحث داللة األلفاظ عىل معانيها، وتعرّضنا فيه 

لقسمة اللفظ مبا هو واحد إىل أقسامه الثالثة )املختّص، واملشرتك، والحقيقة واملجاز(، ومبا 

هو متعّدد إىل قسَميه )الرتادف والتباين(، ومبا هو مطلق إىل قسَميه )املفرد واملركّب(. 

ويف هذا الدرس نبنّي أقسام التباين، ثّم نبنّي أقساَم التقابل.

: قس ة لألاهاظ لا تبايمة
ً
أوال

املثالن، املتخالفان، املتقابالن:

تقّدم أّن األلفاظ املتباينة هي ما تكرّثت معانيها بتكرّثها؛ أي أّن معانيها متغايرة. وملّا كان 

التغاير بني املعاين يقع عىل أقسام، كانت األلفاظ أيضاً بحسب معانيها تُنسب لها تلك األقسام.

وهذا التغاير والتباين عىل ثالثة أنواع:

املثالن: هام املشرتكان يف حقيقة واحدة مبا هام مشرتكان؛ أي لوحظ واعترُب اشرتاكهام   .1

فيهام.

فيها،  اإلنسانيّة مبا هام مشرتكان  اسامن لشخصني مشرتكَني يف  مثل: محّمد وجعفر، 

حيث  من  وجعفر  فمحّمد  وإال  الحيوانيّة،  يف  اشرتاكهام  باعتبار  والفرس  وكاإلنسان 

الخصوصية الذاتية لكلٍّ منهام، مع رصف النظر عاّم اشرتكا فيه، هام متخالفان.

واملثالن أبداً ال يجتمعان ببديهة العقل.

املتخالفان: هام املتغايران من حيث هام متغايران، وال مانع من اجتامعهام يف محلٍّ   .2

واحٍد إذا كانا من الصفات.
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مثل الذوات: اإلنسان والفرس مبا هام إنسان وفرس، ال مبا هام مشرتكان يف الحيوانية 

كام تقّدم. كذلك: املاء والهواء، النار والرتاب، الشمس والقمر، السامء واألرض.

ومثال الصفات: السواد والحالوة، الطول والرقّة، الشجاعة والكرم، البياض والحرارة.

يف  نوعاً  مشرتكني  كانا  وإن  وجعفر،  محّمد  مثل  الشخص  يف  يكون  قد  والتخالف   -

اإلنسانية، ولكن مل يُلحظ هذا االشرتاك.

- وقد يكون يف النوع مثل اإلنسان والفرس، وإن كانا مشرتكني يف الجنس وهو الحيوان، 

ولكن مل يُلحظ االشرتاك.

العارض عليهام، مثل القطن  - وقد يكون يف الجنس، وإن كانا مشرتكني يف وصفهام 

والثلج املشرتكني يف وصف »األبيض«، إال أنّه مل يُلحظ ذلك.

تنبيه: إّن مثل محّمد وجعفر يصدق عليهام أنّهام »متخالفان« بالنظر إىل اختالفهام 

يف شخَصيهام.

ويصدق عليهام »مثالن« بالنظر إىل اشرتاكهام ومتاثلهام يف النوع وهو اإلنسان. وكذا 

يقال عن اإلنسان والفرس.

املتقابالن: هام املعَنيان املتنافران الّلذان ال يجتمعان يف محّل واحٍد من جهة واحدة   .3

يف زمان واحد. 

مثل: اإلنسان والالإنسان، العمى والبرص، واألبّوة والبنّوة، والسواد والبياض.

:  أقسام لاتقابل
ً
ثانيا

للتقابل أربعة أقسام:

تقابل النقيَضي: أو السلب واإليجاب، مثل : إنسان وال إنسان، سواد وال سواد، منري   .1

وغري منري.

والنقيضان: أمران أحدهام وجودّي واآلخر عدمّي -أي عدم لذلك الوجودّي-، وهام ال 

يجتمعان وال يرتفعان ببديهة العقل، وال واسطة بينهام.

تقابل امللكة وعدمها: كالبرص والعمى، والزواج والعزوبة. فالبرص ملكة والعمى عدمها،   .2

والزواج ملكة والعزوبة عدمها.
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ليس هو  العمى  ألّن  »البصر«؛  فيه  يصّح  إاّل يف موضع  »العمى«  يحّل  أن  يصّح  وال 

عدم البرص مطلقاً، بل عدم البرص الخاّص، وهو عدمه يف من شأنه أن يكون بصرياً. وكذا 

العزوبة ال تقال إاّل يف موضع يصّح فيه الزواج، ال عدم الزواج مطلقاً. فهام ليسا كالنقيَضني 

ال يرتفعان وال يجتمعان، بل هام يرتفعان، وإن كان ميتنع اجتامعهام. فالحجر ال يقال 

فيه: أعمى وال بصري وال أعزب وال متزوج؛ ألّن الحجر ليس من شأنه أن يكون بصرياً، وال 

من شأنه أن يكون متزوجاً.

إذاً، امللكة وعدمها: أمران وجودّي وعدمّي ال يجتمعان، ويجوز أن يرتفعا يف موضع ال 

تصّح فيه امللكة.

والتهّور  والرذيلة،  والفضيلة  والبياض،  والسواد  والربودة،  كالحرارة  الضّدين:  تقابل   .3

والُجنب، والِخّفة والثقل.

والضّدان: هام الوجوديان املتعاقبان عىل موضوع واحد، وال يُتصّور اجتامعهام فيه، وال 

ل أحدهام عىل تعّقل اآلخر. يَتوقّف تعقُّ

- ومن كلمة »المتعاقبان على موضوع واحد« يُفهم أّن الضّدين ال بّد من أن يكونا 

صفتني، فالذاتان مثل إنسان وفرس ال يسّميان بالضّدين، وكذا الحيوان والحجر ونحوهام. 

بل مثل هذه تدخل يف املعاين املتخالفة كام تقّدم .

- وبكلمة »ال يتوّقف تعّقل أحدهما على تعّقل اآلخر« يخرج املتضايفان؛ ألنّهام أمران 

وجوديان أيضاً، وال يتصّور اجتامعهام فيه من جهة واحدة، ولكّن تعّقل أحدهام يتوقّف 

عىل تعّقل اآلخر، وسيأيت.

تقابل املتضايَفي: مثل: األب واالبن، الفوق والتحت، املتقّدم واملتأّخر، العلّة واملعلول،   .4

الخالق واملخلوق.

وأنت إذا الحظت هذه األمثلة تجد:

أوالً: أنك إذا تعّقلت وتصّورت أحد املتقابلني منها، ال بّد من أن تتعّقل معه مقابلة 

اآلخر، فإذا تعّقلت أّن هذا أب أو علّة، ال بّد من أن تتعّقل معه أّن له ابناً أو معلوالً.
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ثانياً: أّن شيئاً واحداً ال يصّح أن يكون موضوعاً للمتضايَفني من جهة واحدة، فال يصّح 

أن يكون شخص أباً وابنا لشخص واحد. نعم، يكون أباً لشخص وابناً لشخص آخر. وكذا ال 

يصّح أن يكون اليشء فوقاً وتحتاً لذلك اليشء نفسه يف وقت واحد، وإّنا يكون فوقاً ليشٍء 

هو تحت له، وتحتاً ليشٍء آخر هو فوقه. . . وهكذا.

فإّن واجب  يرتفعا،  أن  يجوز  أّوالً  املذكورة  األمثلة  املتقابلنَي يف بعض هذه  أّن  ثالثاً: 

الوجود ال فوق وال تحت، والحجر ال أب وال ابن.

املتضايَفني ال يرتفعان -كالعلّة واملعلول- فليس ذلك  اتّفق يف بعض األمثلة أن  وإذا 

ألنّهام متضايفان، بل ألمر يخّصهام؛ ألّن كّل يشٍء موجود ال يخلو: إّما أن يكون علّة أو 

يكون معلوالً.

وعىل هذا البيان يصّح تعريف املتضايَفني بأنّهام: »الوجوديّان اللذان يُتعّقالن معاً، وال 

يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة، ويجوز أن يرتفعا«.
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لا هاهين لالئيسة

التباين عىل ثالثة أنواع:

املثالن: هام املشرتكان يف حقيقة واحدة مبا هام مشرتكان؛ أي لوحظ واعترب اشرتاكهام   .1

فيهام. نحو: )محّمد وجعفر( اسامن لشخصني مشرتكني يف اإلنسانيّة.

املتخالفان: هام املتغايران من حيث هام متغايران، وال مانع من اجتامعهام يف محلٍّ   .2

واحٍد إذا كانا من الصفات.

مثل الذوات: اإلنسان والفرس، ومثل الصفات: السواد والحالوة.

املتقابالن: هام املعنيان املتنافران اللّذان ال يجتمعان يف محّل واحٍد من جهة واحدة   .3

يف زمان واحد. 

مثل: اإلنسان والالإنسان، العمى والبرص، واألبّوة والبنّوة، والسواد والبياض.

للتقابل أربعة أقسام:

األول: تقابل النقيَضني: أو تقابل السلب واإليجاب.

النقيضان: أمران وجودّي وعدمّي؛ أي عدم لذلك الوجودّي.

مثال: اإلنسان والالإنسان.

أحكامهام: ال يجتمعان وال يرتفعان ببديهة العقل.

الثاين: تقابل امللكة وعدمها:

أمران وجودّي وعدمّي.

مثال: العمى والبرص، الزواج والعزوبة.

أحكامهام: ال يجتمعان، وميكن أن يرتفعا.

الثالث: تقابل املتضايَفي:

املتضايفان هام: الوجوديّان اللّذان يُتعّقالن معاً.
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مثال: األب واالبن، الفوق والتحت.

أحكامهام: ال يجتمعان يف موضوع واحد من جهة واحدة، ويجوز أن يرتفعا.

الرابع: تقابل الضّدين:

الضّدان: هام الوجوديّان املتعاقبان عىل موضوع واحد، وال يُتصّور اجتامعهام فيه، وال 

يَتوقّف تعّقل أحدهام عىل تعّقل اآلخر.

مثال: السواد والبياض، الحرارة والربودة.
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لات ارين

التغاير والتباين ثالثة أنواع. بّي نوع التغاير املوجود بي األلفاظ اآلتية:  .1

أ. الشجاعة والكرم.....................................................................................   

 .................................................................................... ب. الشجر والحجر  

ج. القطن والثلج.......................................................................................   

 ................................................................................... د. الحسن والحسني  

2. ما هو نوع التقابل يف األمثلة اآلتية؟

 ........................................................................................ أ. العلم والجهل  

ب. مخلوق وغري مخلوق...........................................................................   

 ....................................................................................... ج. الخّفة والثقل  

د. اليمني واليسار.......................................................................................   

هـ. الخالق واملخلوق.................................................................................   

أسئطة حول لادرا

هل ميكن أن يصدق عىل شيئني أنّهام متخالفان ومتامثالن؟ بنّي ذلك من خالل مثال   .1

تذكره.

2. عرّف أقسام التقابل، مع ذكر مثال مل يرد يف الدرس والتامرين لكّل قسم.

ما الفرق بني التناقض والتضاّد؟  .3





أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس العاشر: 

أقسام المرّكب والمفرد

يعطي مثاالً ألقسام املركب.  .1

مييّز بني الخرب واإلنشاء.  .2

يذكر أقسام املفرد.  .3





ت فيد

يف مبحث داللة األلفاظ عىل معانيها، كان القسم الثالث لأللفاظ هو النظر إىل اللفظ 

ال مبا هو، أو قُْل: بشكل مطلق. وقد ذكرنا أنّه ينقسم إىل مفرد ومركّب. وقد حان الوقت 

الخرب،وبالتايل  الذي يوصلنا إىل بحث  التاّم  املركّب  املركّب؛ لنستفيد معنى  لبيان أقسام 

نضطّر إىل متييزه عن اإلنشاء. وألجل ذلك ُعقد هذا الدرس.

ب
ّ

أقسام لا لك

: المركب التاّم والمركب الناقص
ً
أوال

ينقسم املركّب إىل قسمني:

بعض  أّن  ومعناه  عليه«،  السكوت  للمتكلّم  يصّح  الذي  الكالم  »هو  التاّم:  املركّب   .1

املركّبات للمتكلّم أن يكتفي به يف إفادة السامع، والسامع ال ينتظر منه إضافة لفظ 

آخر إلمتام فائدته، مثل: الصرب شجاعة، قيمة كّل امرئ ما يحسنه، إذا علمت فاعمل. 

فهذا هو »المركّب التاّم«.

املركّب الناقص: »وهو ما ال يصّح السكوت عليه«، ومعناه أّن املتكلّم ال يكتفي به يف   .2

إفادة السامع، كام لو قال »قيمة كّل امرئ« وسكت، أو قال: »إذا علمت« بغري جواب 

للرشط، فإّن السامع يبقى منتظراً، ويجده ناقصاً حتّى يتّم كالمه، فمثل هذا يسّمى 

»المركّب الناقص«.
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: الخبر واإلنشاء:
ً
ثانيا

كّل مركّب تاّم له نسبة قامئة بني أجزائه، تسّمى النسبة التاّمة أيضاً، وهذه النسبة:

قد تكون لها حقيقة ثابتة يف ذاتها مع رصف النظر عن اللفظ، وإّنا يكون لفظ املركّب   .1

كمطر  عنه،  فأخربت  يأيت  فيام  يقع  أو  حادث  وقع  إذا  ما  مثل  عنها،  وكاشفاً  حاكياً 

أيضا  ويسّمى  »الخبر«،  يسّمى  فهذا  غداً،  متطر  أو  السامء،  َمطَرَت  فقلت:  السامء، 

»القضية« و»القول«.

تنبيه: ال يجب يف الخرب أن يكون مطابقاً للنسبة الواقعة، فقد يطابقها فيكون صادقاً، 

وقد ال يطابقها فيكون كاذباً.

فقد يقول أحدهم: الشمس مرشقة اآلن، فهذا خرب، ويقول آخر: الشمس غري مرشقة 

اآلن، وهذا خرب أيضاً، مع أّن الواقَع صدُق أحد هذين الخربين وكذب اآلخر.

فالخرب: »هو المركّب التاّم الّذي يصّح أن نصفه بالصدق أو الكذب«.

مالحظة: الخرب هو ما يهتّم املنطقّي به، ويقوم بالبحث عنه، وهو متعلّق التصديق.

وقد ال تكون للنسبة التاّمة حقيقة ثابتة برصف النظر عن اللفظ، وإّنا اللفظ هو الّذي   .2

يحّقق النسبة ويوجدها بقصد املتكلّم. وبعبارة أرصح: إّن املتكلّم يوجد املعنى بلفظ 

املركّب، فليس وراء الكالم نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكالم تارة وال يطابقها أخرى، 

ويسّمى هذا املركّب »اإلنشاء«.

ومن أمثلته:

ةٖۖ﴾)1( . أ. األمر، نحو: احفظ الدرس/ قوله تعاىل: ﴿ُخِذ ٱۡلِكَتَٰب بُِقوَّ

َبۡعَد  ۡرِض 
َ
ٱۡل ِف  ُتۡفِسُدواْ  ﴿َوَل  تعاىل:  قوله  السوء/  دعاة  تجالس  ال  نحو:  النهي،  ب. 

إِۡصَلِٰحَها﴾)2(.
ُ َبۡعَد َمۡوتَِهاۖ﴾؟)3(. ۦ َهِٰذهِ ٱللَّ ٰ يُۡحِ نَّ

َ
ج. االستفهام، نحو: هل املريخ مسكون؟/ ﴿أ

)1(  سورة مريم، اآلية 12.

)2(  سورة األعراف، اآلية 56.

)3(  سورة البقرة، اآلية 259.
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ّ

أقسام لا لك

َها ٱنلَّاُس ٱۡعُبُدواْ َربَُّكُم﴾)1(. يُّ
َ
أ د. النداء، نحو: يا محّمد/ ﴿ َيٰٓ

ٗة َفَنُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي﴾)2(. نَّ نَلَا َكرَّ
َ
هـ.التمّني، نحو: ﴿فَلَۡو أ

ۡصَبَُهۡم َعَ ٱنلَّارِ﴾)3(.
َ
و. التعّجب، نحو: ما أعظم خطر اإلنسان!/ ﴿َفَمآ أ

و»آجرت«  »بعت«  نحو  ونحوها،  والنكاح  واإلجــارة  البيع  عقد  كإنشاء  العقد،  ز. 

و»أنكحت«...

ح. اإليقاع )4(، كصيغة الطالق والعتق والوقف ونحوها، نحو »فالنة طالق« و»عبدي 

حّر«...

اللفظ،  النظر عن  بغّض  أنفسها،  ثابتة يف  كلّها ليس ملعانيها حقائق  املركّبات  وهذه 

تحيك عنها فتطابقها أو ال تطابقها، وإّنا معانيها تنشأ وتوجد باللفظ، فال يصّح وصفها 

بالصدق والكذب.

فاإلنشاء: »هو المركّب التاّم الّذي ال يصّح أن نصفه بصدق وال بكذب«.

أقسام لا هلت

املفرد: كلمة، واسم، وأداة.

الكلمة:  .1

وهي »الفعل« باصطالح النحاة، مثل: كتب، يكتب، اكتب.

فإذا الحظنا هذه األفعال أو الكلامت الثالث نجدها:

أ. تشرتك يف ماّدة لفظية واحدة محفوظة يف الجميع هي: الكاف فالتاء فالباء.

وتشرتك أيضاً يف معنًى واحد هو معنى الكتابة، وهو معنى مستقّل يف نفسه.

ب. تفرتق يف هيئاتها اللفظية، فإّن لكّل منها هيئة تخّصها.

)1(  سورة البقرة، اآلية 21

)2(  سورة الشعراء، اآلية 102.

)3(  سورة البقرة، اآلية 175.

)4(  الفرق بني العقد واإليقاع أّن العقد يحتاج إىل طرفني، وال بّد من إيجاب وقبول، بينام اإليقاع يحتاج إىل طرف واحد، وال 

بّد فيه من إيجاب فقط، وال يحتاج إىل قبول.
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وتفرتق أيضاً يف داللتها عىل نسبة تاّمة زمانية تختلف باختالفها،وهي نسبة ذلك املعنى 

املستقّل املشرتك فيها إىل فاعٍل ما غري معنّي يف زمان معنّي من األزمنة. فـ )كتب( تدّل عىل 

نسبة الحدث - وهو املعنى املشرتك - إىل فاعل ما، واقعة يف زمان مىض، و)يكتب( تدّل 

عىل نسبة تجّدد الوقوع يف الحال أو يف االستقبال إىل فاعلها، و)اكتب( تدّل عىل نسبة 

طلب الكتابة يف األمر داللة عىل املستقبل ال عىل الحال من فاعل ما.

ومن هذا البيان نستطيع أن نستنتج أن املادة الّتي تشرتك فيها الكلامت الثالث تدّل 

عىل املعنى الّذي تشرتك فيه، وأن الهيئة الّتي تفرتق فيها وتختلف تدّل عىل املعنى الّذي 

تفرتق فيه ويختلف فيها.

وعليه، يصّح تعريف الكلمة بأنّها: »اللفظ المفرد الداّل بماّدته على معنى مستقّل 

في نفسه، وبهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل ال بعينه نسبة تاّمة زمانية«.

والزمان  واملفعول  الفاعل  كاسم   - املشتّقة  األسامء  تخرج  تاّمة«  »نسبة  وبقولنا: 

واملكان -، فإنها تدّل مباّدتها عىل املعنى املستقّل، وبهيئاتها عىل نسبة إىل يشء ال بعينه يف 

زمان ما، ولكن النسبة فيها نسبة ناقصة ال تاّمة.

االسم:  .2

وهو اللفظ املفرد الداّل عىل معنى مستقّل يف نفسه، غري مشتمل عىل هيئة تدّل عىل 

نسبة تاّمة زمانية.

مثال: محّمد، إنسان، كاتب، سؤال.

نعم، قد يشتمل عىل هيئة تدّل عىل نسبة ناقصة، كأسامء الفاعل واملفعول والزمان 

ونحوها - كام تقّدم -؛ ألنّها تدّل عىل ذات لها هذه املاّدة.

األداة:  .3

وهي اللفظ املفرد الداّل عىل معنى غري مستقّل يف نفسه، وهي تدّل عىل نسبة بني 

طرفنَي، وهي »الحرف« باصطالح النحاة.

االستعالئية،  النسبة  عىل  الدالّة  و»على«  الظرفية،  النسبة  عىل  الدالّة  »في«  مثال: 

ال  ألنّها  نفسها؛  يف  مستقلّة  غري  دامئاً  والنسبة  االستفهامية.  النسبة  عىل  الدالة  و»هل« 

تتحّقق إاّل بطرفيها.
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ّ

أقسام لا لك

ناقص

إنشاء خبل

ب 
ّ

لا لك

تاّم
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لا هاهين لالئيسة

أقسام املركب:

أوالً: املركب التاّم والناقص

املركّب التاّم: ما يصّح للمتكلّم السكوت عليه.  .1

املركّب الناقص: ما ال يصّح السكوت عليه.  .2

ثانياً: الخرب واإلنشاء:

الخرب: هو املركّب التاّم الّذي يصّح أن نصفه بالصدق أو الكذب.  .1

اإلنشاء: هو املركّب التاّم الّذي ال يصّح أن نصفه بصدق وال بكذب.  .2

ومن أمثلته:

أ - األمر ب - النهي ج - االستفهام د - النداء هـ - التمّني و - التعّجب ز - العقد 

ح - اإليقاع.

أقسام املفرد: كلمة، واسم، وأداة.

الكلمة: اللفظ املفرد الداّل مباّدته عىل معنى مستقّل يف نفسه، وبهيئته عىل نسبة ذلك   .1

املعنى إىل فاعل ال بعينه نسبة تاّمة زمانية. وهي »الفعل« باصطالح النحاة.

االسم: وهو اللفظ املفرد الداّل عىل معنى مستقّل يف نفسه غري مشتمل عىل هيئة   .2

تدّل عىل نسبة تاّمة زمانية.

األداة: وهي اللفظ املفرد الداّل عىل معنى غري مستقّل يف نفسه. وهي تدّل عىل نسبة   .3

بني طرفني. وهي »الحرف« باصطالح النحاة.
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ّ

أقسام لا لك

لات ارين

مّيز بي املركّب الناقص واملركّب التاّم يف الجمل اآلتية:  .1

 ......................................................................................﴾ أ. ﴿إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ

 ............................................................................................... ب. أكرم العلامء

ج. ﴿ف السماء رزقكم﴾ ................................................................................... 

د. عّل بن أيب طالب......................................................................................... 

بّي، فيام يأيت، الجمل الخربية والجمل اإلنشائية:  .2

أ. ال تنَه عن خلق وتأيت مثله:............................................................................. 

 ......................................................................... ب. أال ليت الشباب يعود يوماً:

 ................................. ج. العوملة تعني هيمنة الدول الكربى عىل الدول الصغرى:

 ................................................................. ۡيُتوِن ١ َوُطورِ ِسيننَِي﴾: د. ﴿َوٱتّلنِِي َوٱلزَّ

 ................................................................................. هـ. الحلم خلق الصالحني:

ُروَن﴾:.............................................................................  ۥٓ إِلَّ ٱلُۡمَطهَّ ُه و. ﴿لَّ َيَمسُّ

 .................................................................... ۡلِف َشۡهرٖ﴾:
َ
ز. ﴿َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡيٞ ّمِۡن أ

ِصِل املصطلح النحوّي باملصطلح املنطقّي املوازي له:  .3
 املنطقالنحو 

اسم •

فعل •

حرف •

كلمة • 

اسم• 

أداة• 
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بوضع  املنطقّي،  والتقسيم  النحوّي  التقسيم  اآلتية، حسب  األلفاظ  نوع  حّدد   .4

عالمة )×( يف املربع املناسب:

اللفظ
املنطقالنحو

أداةكلمةاسمحرففعلاسم

ملْأ

ماءب

امليشج

رأىد

إىله

َعلَِمو

العلمز

أسئطة حول لامص

لَِم كان املُركّب الناقص ال يحسن السكوت عليه؟  .1

بنّي املراد من الهيئة واملاّدة يف الكلمة.  .2

إدراك اإلنشاء من التصّور أم من التصديق؟ علّل اإلجابة.  .3



أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس الحادي عشر: 

مباحث الكّلي

مييّز بني الكّلّ والجزيّئ.  .1

يطبّق ثالثة مفاهيم عىل مصاديقها.  .2

يرشح داللة املفهوم عىل مصداقه.  .3





ت فيد

تقّدم أّن اللفظ ينقسم إىل مفرد ومركّب، ثّم إّن اللفظ املفرد ينقسم بحسب معناه 

إىل قسَمني: كّلّ وجزيّئ.

املفهوم  هام:  قسَمني،  إىل  الخارج،  أو  الذهن  يف  وجوده،  باعتبار  املعنى  وينقسم 

واملصداق.

ومباحث الكّل، كمباحث األلفاظ، تعّد مقّدمة للتصّور والتصديق، فال يستغنى عنها.

: لاجزئّي
ً
أوال

هذا  الكتاب،  هذا  محمد،   : مثل  بها،  يحّس  التي  املوجودات  مفهوم  اإلنسان  يدرك 

القلم، هذه الوردة، بغداد، النجف... وإذا تأّملها يجد كّل واحد منها ال ينطبق عىل فرد 

آخر، وال يْصدق إال عىل ذلك املوجود وحده، وهذا هو »المفهوم الجزئّي«.

ويصّح تعريفه بأنّه: »المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد«.

ّي
ّ

: لاكط
ً
ثانيا

ثّم إّن اإلنسان إذا رأى جزئيات متعّددة، وقاس بعضها إىل بعض، فوجدها تشرتك يف 

صفة واحدة، انتزع منها صورة مفهوم شامل ينطبق عىل كّل واحد منها. وهذا املفهوم 

الشامل أو الصورة املنتزَعة هو »المفهوم الكلّي«.

ويصّح تعريفه بأنّه: »المفهوم الذي ال يمتنع صدقه على أكثر من واحد«.

مثل مفهوم : إنسان، حيوان، معدن، أبيض، تفاحة، حجر، عامل، جاهل، معرتف بذنبه.
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تنبيه:

ال يجب أن تكون أفراد الكّل موجودًة فعالً، فقد يتصّور العقل مفهوماً كلّياً صالحاً   .1

بالفعل،  موجودة  جزئيات  من  ينتزعه  أن  دون  من  واحد،  من  أكرث  عىل  لالنطباق 

وإّنا يفرض له جزئيات يصح ّصدقه عليها، بل قد ميتنع وجود حتّى فرد واحد له، 

مثل مفهوم »شريك الباري« ومفهوم »اجتماع النقيضين«، وال يرّض ذلك يف كلّيته. 

الوجود«؛  »واجب  مفهوم  مثل  وميتنع وجود غريه،  واحد  فرد  إاّل  له  يوجد  ال  وقد 

لقيام الربهان عىل ذلك، ولكّن العقل ال مينع من فرض أفراد لو ُوجدت لََصَدَق عليها 

هذا املفهوم.

إذاً، مبقتىض هذا البيان، ال بّد من إضافة قيد »ولو بالفرض« يف تعريَفي الجزيّئ والكّل، 

فالجزيّئ: مفهوم ميتنع صدقه عىل كثري ولو بالفرض. والكّل: ال ميتنع . . . ولو بالفرض.

مداليل اللفظ املفرد:  .2

أ. مداليل األدوات كلّها مفاهيم جزئية.

ب. والكلامت -أي األفعال- بهيئاتها تدّل عىل مفاهيم جزئية، ومبوادها عىل مفاهيم 

كلّية.

ج. أّما األسامء فمداليلها تختلف:

- فقد تكون كلّية كأسامء األجناس.

- وقد تكون جزئية كأسامء األعالم وأسامء اإلشارة والضامئر ونحوها.

: لا هفوم ولا صدلق
ً
ثااثا  

1 ـ املفهوم: املعنى نفسه يف الذهن، أو الصورة الذهنيّة نفسها املنتزعة من حقائق 

األشياء الخارجيّة.

2 - املصداق: ما ينطبق عليه املفهوم أو املعنى. وبتعبري آخر: هو حقيقة اليشء الّذي 

تُنتزع منه الصورة الذهنيّة )املفهوم(.

فالصورة الذهنية ملسّمى »محّمد« مفهوم جزيّئ، والشخص الخارجّي الحقيقّي مصداقه. 
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والصورة الذهنية ملعنى »العدم« مفهوم كّل، وما ينطبق عليه -وهو العدم الحقيقّي- 

مصداقه... وهكذا.

لفت نظر:

يُعرف من املثال األّول أّن املفهوم قد يكون جزئياً كام يكون كلّياً.

ويعرف من املثال الثاين أّن املصداق ال يجب أن يكون من األمور املوجودة والحقائق العينية، 

بل املصداق هو: كّل ما ينطبق عليه املفهوم، وإن كان أمراً عدمياً ال تحّقق له يف األعيان.

: لاعمولن ولا عمَون تتالاة لا هفوم قطى مصدلقات
ً
رلبعا

إذا حكمت عىل يشء بحكم، قد يكون نظرك يف الحكم مقصوراً عىل املفهوم وحده، 

لإلنسان  فيقال  ناطق«،  حيوان  »اإلنسان  تقول:  كام  الحكم،  يف  املقصود  هو  يكون  بأن 

حينئذ: اإلنسان بالحمل األّويّل.

وقد يتعّدى نظرك يف الحكم إىل أبعد من ذلك، فتنظر إىل ما وراء املفهوم، بأن تالحظ 

املفهوم لتجعله حاكياً عن مصداقه ودليالً عليه، كام تقول: »اإلنسان ضاحك« أو »اإلنسان 

يف  املقصودة  هي  وتجعلها  أفراده،  أشخاص  إىل  »اإلنسان«  مبفهوم  فتشري  خسر«،  في 

الحكم عىل  إىل  للتوّصل  إاّل  الحكم وجعله موضوعاً  املفهوم يف  وليس مالحظة  الحكم، 

 : اإلنسان  لهذا  ويقال  »معنَوناً«،  واملصداق  »عنواناً«  حينئٍذ  املفهوم  فيسّمى  األفراد، 

»اإلنسان بالحمل الشائع«.

وألجل التفرقة بني النظَرين، نالحظ األمثلة اآلتية:

إذا قال النحاة: »الفعل ال يُخبَر عنه« فقد يُعرتض عليهم يف بادئ الرأي، فيقال لهم:   .1

هذا القول منكم إخبار عن الفعل، فكيف تقولون: ال يخرب عنه؟

والجواب: إن الذي وقع يف القضية مخرباً عنه وموضوعاً يف القضية هو مفهوم الفعل، 

ولكن ليس الحكم له مبا هو مفهوم، بل ُجعل عنواناً وحاكياً عن مصاديقه وآلة ملالحظتها، 

والحكم يف الحقيقة راجع إىل مصاديق، نحو »ضرب« و»يضرب«. فالفعل الذي له هذا 

الحكم حقيقًة هو الفعل بالحمل الشائع.
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إذا قلنا: »اإلنسان في خسر«، فالحكم هنا ليس عىل اإلنسان مبا هو مفهوم، بل عىل   .2

مصاديقه. فمفهوم اإلنسان )حيوان ناطق( ال يكون يف خس، وإّنا مصاديقه كـ: بكر 

وعمر وخالد، هي التي توصف بأنّها يف خس.
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لا هاهين لالئيسة

1. مباحث الكّل كمباحث األلفاظ تُعّد مقّدمة للتصّور والتصديق، فال يستغنى عنها.

بالفرض«، مثل:  أكثر من واحد ولو  الّذي يمتنع صدقه على  المفهوم  الجزيّئ: »هو   .2

محّمد، هذا القلم، هذا اللوح.

3. الكل: »هو المفهوم الّذي ال يمتنع صدقه على أكثر من واحد ولو بالفرض«، مثل: 

إنسان، حيوان، معدن.

4. املفهوم هو املعنى نفسه يف الذهن، أو الصورة الذهنيّة نفسها املنتزعة من حقائق 

األشياء الخارجيّة.

منه  تُنتزع  الّذي  اليشء  أو حقيقة  املعنى،  أو  املفهوم  عليه  ينطبق  ما  املصداق هو   .5

الصورة الذهنيّة )املفهوم(.

6. إذا حكمت عىل يشء بحكم، قد يكون نظرك يف الحكم مقصوراً عىل املفهوم وحده، 

بأن يكون هو املقصود يف الحكم، كام لو قلت: »اإلنسان حيوان ناطق«، فيقال لإلنسان 

حينئذ: اإلنسان بالحمل األّويّل.

7. وقد يتعّدى نظرك يف الحكم إىل أبعد من ذلك، فتنظر إىل ما وراء املفهوم، بأن تالحظ 

املفهوم لتجعله حاكياً عن مصداقه ودليالً عليه، كام تقول: »اإلنسان ضاحك« فيقال 

لإلنسان حينئٍذ: اإلنسان بالحمل الشائع.
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لات ارين

أجب بـ»صح« أو »خطأ« معلالً اإلجابة:  .1

أ. إذا قلت لصديقك »أعطني الكتاب«، وكان يف يده كتاب، يستطيع إعطاءك أّي كتاب؛ 

ألّن مفهوم الكتاب كّل: .......................... 

 ......................................................................................................       التعليل:

ب. إذا قلت لصاحب الدار »أعطني قاموساً«، يستطيع إعطاءك أّي قاموس بأّي لغة 

 ...................................................... كان: 

      التعليل: ..................................................................................................... 

ج. إذا قال البائع: »بعتك صندوقاً من التفاح«، فاملبيع جزيّئ: ................................ 

 ......................................................................................................       التعليل:

د. مفهوم اسم الجاللة »الله« كّل؛ ألنّه ينطبق عىل أكرث من مصداق ولو بالفرض: . 

      التعليل: ..................................................................................................... 

عّي الجزيّئ من الكيّلّ يف األمثلة اآلتية:  .2

لبنان – العامل العريّب – الكرة األرضية – الكتاب – شاعر – علامء لبنان – سيد الشهداء 

الجزيّئ – املسجد الكبري - العنقاء - جبل النور – غار حراء – فرزدق – أشعار الفرزدق 

الشيطان – إبليس – الشمس.

الكيّلّالجزيّئ
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مباحث لاكط

عّي الجزيّئ والكيّلّ من مفاهيم األسامء املوجودة يف األبيات اآلتية:  .3

أ. ما كّل ما يتمنى املرء يدركه تجري الرياح مبا ال تشتهي السفن

ب. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحّل والحرم

الكيّلّالجزيّئ

أسئلة حول الدرس

ما الفرق بني الكّلّ والجزيّئ؟ أعِط ثالثة أمثلة مل ترد يف الدرس والتامرين لكّل قسم.  .1

كيف يكون مفهوم الغول كلّياً مع أنّه يشء متخيَّل ال حقيقة له؟  .2

لو قال املنطقّي: »الكلّّي جزئّي«، فهل كالمه متهافت ومتعارض؟  .3





أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس الثاني عشر: 

النَِّسُب األربع

يرشح النسب األربع.  .1

يستخرج النسبة بني املفهوَمني.  .2

يبنّي فائدة مبحث النسب.  .3





ت فيد
معاٍن  به  ويراد  يطلق  لفظّي،  مشرتك  املنطق  يف  التباين  أّن  الطالب  عىل  يخفى  ال 

متعّددة، كلفظ العني يف اللغة العربية.

ونحن سنذكر معنيَني للتباين كمقّدمة للدخول يف البحث.

التباين: يف مبحث األلفاظ، حيث تقّدم أّن هناك ألفاظاً مشرتكة، كلفظ إنسان ولفظ   .1

برش، وهناك ألفاظاً متباينة، كلفظ إنسان ولفظ حجر، واملتباين يف مباحث األلفاظ 

كان مبعنى تعّدد األلفاظ وتعّدد املعنى، بخالف املشرتك حيث كان مبعنى تكرّث األلفاظ 

أو تعّددها واتّحاد املعنى.

النظر يف هذا  إّن  املتقّدم، حيث  املعنى  الكّل، يختلف عن هذا  التباين: يف مبحث   .2

اللحاظ سوف نذكر أربع نسب،  املبحث متّجٌه إىل املفهوم باعتبار مصاديقه، وبهذا 

واحدة منها هي التباين، واملراد به التباين بحسب املصداق، ال بحسب اللفظ. والنسب 

األربع اآليت ذكرها ال تُتصّور إاّل فيام لو كانت األلفاظ متباينًة متغايرًة بحسب املعنى 

نسب،  أربع  ل  املحصَّ ويكون  مصاديقها،  بني  والعالقة  النسبة  نلحظ  وعندها  األّول. 

واحدة منها التباين بحسب املصداق.

لامسب لألربع
كّل معنى ومفهوم إذا نُسب إىل مفهوم ومعنى آخر يباينه ويغايره مفهوماً، فال بّد من 

أن نلحظ العالقة والنسبة بني أفراد املعنى األّول وأفراد املعنى الثاين، وهنا توجد أربع 

نسب ال غري:
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1.  التساوي )=):

تكون بني املفهوَمني اللذين يشرتكان يف متام أفرادهام، 

كاإلنسان والضاحك، فإّن كل إنسان ضاحك وكّل ضاحك 

إنسان.

املتساوينَي  بالخطنّي  بتشبيههام  الفهم  إىل  ونقّربهام 

اللذين ينطبق أحدهام عىل اآلخر متام االنطباق. وميكن 

وضع نسبة التساوي عىل هذه الصورة: ب = ح

2. العموم والخصوص المطلق )> أو <)

وتكون بني املفهوَمني اللذين يصدق أحدهام عىل جميع ما يصدق عليه اآلخر وعىل 

غريه، ويقال لألول: »األعّم مطلقاً« وللثاين »األخّص مطلقاً«.

 كالحيوان واإلنسان، فكّل ما صدق عليه اإلنسان يصدق عليه الحيوان، وال عكس، فإنّه 

يصدق الحيوان بدون اإلنسان. 

ونقّربهام إىل الفهم بتشبيههام بالخطني غري املتساويني 

اللذين ينطبق األكرب منهام عىل متام األصغر ويزيد عليه. 

وميكن وضع هذه النسبة عىل الصورة اآلتية: الحيوان < 

اإلنسان )ب > ح(؛ أي الحيوان أعّم مطلقاً من اإلنسان، أو 

اإلنسان > الحيوان؛ أي اإلنسان أخّص مطلقاً من الحيوان.

3. العموم والخصوص من وجه، )×)

منهام عن  كّل  ويفرتق  بعض مصاديقهام  يجتمعان يف  اللَذين  املفهوَمني  بني  وتكون 

اآلخر يف مصاديق تخّصه.

كالطري واألسود، فإنّهام يجتمعان يف الغراب؛ ألنّه طري أسود.

ويفرتق الطري عن األسود يف الحامم ]األبيض[ مثالً.

واألسود عن الطري يف الصوف األسود مثالً.

ويقال لكّل منهام: »أعّم من وجه وأخّص من وجه«.

إنسانناطق

إنسان

حيوان

فرس

أسد
زيد
بكر
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يلتقيان  واللذين   ،»  ×  « املتقاطَعني، هكذا  بالخطنّي  بتشبيههام  الفهم  إىل  ونقّربهام 

يف نقطة مشرتكة، ويفرتق كّل منهام عن اآلخر يف نقاط تخّصه. وميكن وضع النسبة عىل 

الصورة اآلتية: ب × ح

التباين )/ /)  .4

ويكون بني املفهومني اللذين ال يجتمع أحدهام مع اآلخر يف فرد من األفراد أبداً.

املعاين  بعض  وكذا  التقابل،  بحث  يف  تقّدمت  التي  املتقابلة  املعاين  جميع  وأمثلته 

املتخالفة مثل الحجر والحيوان.

ونشبّههام بالخطنّي املتوازيني اللذين ال يلتقيان أبداً مهام امتّدا. وميكن وضع التباين 

عىل الصورة اآلتية: ب / / ح

هي التباين، ونرمز لها بهذا الشكل: اإلنسان // الحجر.

فائدة لابحث
تفيد نتائج هذا البحث يف التعريفات:

فاملفهوم األخّص ال يصلح ألن يكون معرِّفاً للمفهوم األعّم.  .1

فالحيوان  ناطق.  اإلنسان: حيوان  تعريف  فيصّح   

أعّم من اإلنسان.

وال يصّح تعريف الحيوان، إنسان مثالً؛ ألّن اإلنسان 

أخّص من الحيوان.

معرِّفاً  املباين  املفهوم  يكون  أن  يصّح  ال  كذلك   .2

للمفهوم الذي يباينه، فال يصّح تعريف »الحيوان: جماد« مثالً.

الغراباألسود

فرس

أسود

اللون

غراب

أسود

اللون

غراب

رمادي

اللون

إنسان جامد

زيد

بكر

عمرو

حجر

خشب

حديد
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للفظ التباين يف املنطق معنيان مختلفان:

هو  حيث  املشرتك  بخالف  املعنى،  واتّحاد  األلفاظ  تعّدد  مبعنى  األلفاظ  مباحث  يف   .1

مبعنى تكرّث األلفاظ أو تعّددها واتّحاد املعنى.

يف مبحث الكّل، حيث إّن النظر يف هذا املبحث إىل املفهوم باعتبار مصاديقه، فاملراد   .2

به التباين بحسب املصداق، ال بحسب اللفظ.

كّل معنى ومفهوم إذا نَسب إىل مفهوم ومعنى آخر يباينه ويغايره مفهوماً، إذا الحظنا 

العالقة والنسبة بني أفراد املعنى األّول وأفراد املعنى الثاين، يوجد عندنا أربع نسب ال غري:

التساوي )=(، فيام لو كان متام أفراد املفهوم األّول تشارك متام أفراد املفهوم الثاين.  .1

التباين )//(، فيام لو كان متام أفراد األّول تباين وتغاير وال تلتقي أبداً مع متام أفراد   .2

املفهوم الثاين.

العموم والخصوص املطلق )> أو <(، فيام لو كان يشارك أحُد املفهومني اآلخَر يف جميع   .3

أفراده دون العكس.

العموم والخصوص من وجه )×(، فيام لو كان كلٌّ من املفهومني يشارك اآلخر يف بعض   .4

أفراده، ويفارقه يف بعض، بحيث تكون هناك جهة اشرتاك وجهة افرتاق.
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الحظ مجموعة املفاهيم الكلّية اآلتية:

)الشمس والقمر(، )الغراب واألْسود(، )الكاتب والقارئ(، )املائع واملاء(،

 )املشرتك واملرتادف(، )اللفظ والكالم(.

أُذكر عدداً من مصاديق املفاهيم املتقّدمة )ولو بالفرض(.  .1

ما هي النسبة بني الكلّيات يف األمثلة املتقّدمة؟  .2

 ........................................................................................................ أ. الشمس:

 .......................................................................................................... ب.القمر:

النسبة )الشمس والقمر(:

 ........................................................................................................ أ. الغراب: 

 ........................................................................................................ ب.األسود: 

النسبة )الغراب واألسود(:

 ........................................................................................................ أ. الكاتب: 

ب. القارئ: ....................................................................................................... 

النسبة )الكاتب والقارئ(:

 ........................................................................................................... أ. املائع: 

 .......................................................................................................... ب. املاء: 

النسبة )املائع واملاء(:

 ......................................................................................................... أ.املشرتك: 

 ..................................................................................................... ب.املرتادف: 

النسبة )املشرتك واملرتادف(:

أ. اللفظ:........................................................................................................... 

 ........................................................................................................ ب. الكالم:

النسبة )اللفظ والكالم(:..................................................................................... 
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3.ارسم األمثلة السابقة عىل شكل مجموعات ودوائر توضح النسب بينها: 

)الغراب واألسود()الشمس والقمر(

)املائع واملاء()الكاتب والقارئ(

)اللفظ والكالم()املشرتك واملرتادف(

أسئلة حول الدرس:

ارشح كاّلً من النسب األربع، وأعِط مثاالً مل يرد يف الدرس والتامرين لكّل نسبة.  .1

برأيك ملَ كانت النسب بني الكلّيَني أربعاً، ال خمساً أو ستاً مثالً؟  .2

هل ميكن تصّور النسب األربع بني جزئيَّني، ملاذا؟  .3



أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس الثالث عشر: 

الكّلّيات الخمسة )1(

يعرّف أقسام الذايت.  .1

مييّز بني أقسام الذايت.  .2

يبنّي أقسام الجنس والفصل.  .3





ت فيد
ليك نفهم التعريف بشكل دقيق يضطرنا البحث إىل ذكر مقّدمة تساعدنا عىل بحث 

التعريف، وهي البحث عن الكلّيّات)1(.

والبحث هنا عن أنحاء الكلّيات الخمسة عندما تُنسب عىل أفرادها؛ أي عن تقسيم 

الكّل بلحاظ عالقته بأفراده، بعد أن كان البحث السابق عن أنحاء النسب بني الكلّيات.

واملفهوم الكّل خمسة أقسام هي: النوع، والجنس، والفصل، والخاّصة، والعرض العام.

املفاهيم  أي  الخمسة؛  بالكلّيات  تسّمى  الكلّية  املفاهيم  الخمسة من  األنحاء  وهذه 

الكلّية الخمسة.

وهي تندرج تحت قسمنَي رئيسنَي، هام: الذايتّ والعريّض.

الذايتّ يندرج تحته: النوع، والجنس، والفصل.

والعريّض يندرج تحته: الخاّصة، والعرض العاّم.

لاكطياا لاخ سة
لو سأل سائل عن شخص، فإنّه ميكن أن يسأل بطريقتني:

َمن هو ؟  .1

ما هو ؟  .2

)1(  إّن فورفوريوس الّصورّي ذكر هذا البحث وأسامه »إيساغوجي«، وهي كلمة يونانية تعني املدخل أو املقّدمة، حيث وجد 

أّن أرسطو عندما كتب بحث التعريف دخلت هذه الكلّيّات اآلتية الذكر يف صميم البحث، وهي ركن أساس يف فهمه، 

فكتب فورفوريوس هذه املقّدمة يوضح فيها ما هي الكلّيّات وأقسامها وكيفية التمييز بينها، حتّى يدخل الطالب يف بحث 

املنطق، وإّنا هو بحث  ليس من صميم موضوع علم  البحث  إّن هذا  القول  لذلك، ميكن  بيّنة ووضوح.  التعريف عىل 

رضورّي كمقّدمة لفهم بحث التعريف.
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ففي السؤال األّول يسأل عن مميّزات هذا اإلنسان الشخصيّة، والجواب يكون ببيان 

الهويّة الشخصيّة، بأّن هذا املوجود هو فالن ابن فالن، من مدينة كذا، من عائلة كذا و...

وأّما يف السؤال الثاين، فالسائل ال يسأل عن الهويّة الشخصيّة، وإّنا يسأل عن حقيقة 

هذا املوجود الّتي يتّفق بها مع غريه من املوجودات،لذلك ال بُّد من أن يكون الجواب 

بتعيني متام حقيقته بني الحقائق. فلو كان هذا املوجود إنساناً، فال يصّح أن تجيب السائل 

بأنّه هو زيد إبن فالن مثالً، وإّنا الجواب الصحيح هو: إنسان، ويسّمى الجواب عن هذا 

السؤال:

»النوع«، وهو أّول الكليّات الخمسة، وسيأيت قريباً تعريفه.

وقد يسأل السائل عن زيد وعمرو وخالد . . . ما هي.

وقد يسأل السائل عن زيد وعمرو وخالد وهذه الفرس وهذا األسد ما هي. 

فهل تجد فرقاً بني السؤالني؟

الحقيقة  يف  متّفقة  جزئيات  حقيقة  عن  سؤال  األول  أّن  فستجد  فيهام،  تأّملت  إذا 

ومختلفة يف العدد، والثاين سؤال عن حقيقة جزئيات مختلفة بالحقيقة والعدد.

والجواب عن األول بكامل الحقيقة املشرتكة بينها، فتقول: »إنسان« وهو النوع املتقّدم 

ذكره.

وعن الثاين أيضاً بكامل الحقيقة املشرتكة بينها، فتقول: »حيوان«، ويسّمى: »الجنس«، 

وهو ثاين الكليات الخمسة. وعليه ميكن تعريفهام مبا يأيت:

النوع: »هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط ]الواقع[   .1

في جواب )ما هو؟(«.

الجنس: »هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكّثرة بالحقيقة ]الواقع[ في   .2

جواب )ما هو؟(«.

وإذا تكرّثت الجزئيات الحقيقة، فال بّد من أن تتكرث بالعدد قطعاً.

وقد يسأل السائل عن اإلنسان والفرس والقرد . . . ما هي.
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وقد يسأل السائل عن اإلنسان فقط، ما هو.

الحظ أّن الكلّيات هي املسؤول عنها هذه املرّة. فامذا ترى ينبغي أن يكون الجواب 

عن كّل من السؤالني؟

نقول: أّما األّول ، فهو سؤال عن كلّيات مختلفة الحقائق، فيجاب عنه بتامم الحقيقة 

املشرتكة بينها، وهو الجنس.

فتقول يف املثال »حيوان«. ومنه يُعرف أن الجنس يقع أيضاً جواباً عن السؤال مبا هو 

عن الكلّيات املختلفة بالحقائق التي تكون أنواعاً له، كام يقع جواباً عن السؤال مبا هو 

عن الجزئيات املختلفة بالحقائق.

وأما الثاين، فهو سؤال مبا هو عن كّل واحد. وحّق الجواب الصحيح الكامل أن نقول 

يف املثال: »حيوان ناطق«، فيتكّفل الجواب بتفصيل ماهية الكّل املسؤول عنه، وتحليلها 

إىل متام الحقيقة التي يشاركه فيها غريه، وإىل الخصوصية التي بها ميتاز عن مشاركاته يف 

تلك الحقيقة. ويسّمى مجموع الجواب » الحّد التاّم« كام سيأيت يف محلّه. ومتام الحقيقة 

املشرتكة التي هي الجزء األول من الجواب هو: الجنس -وقد تقّدم-.

ثالث  وهو  الفصل،  هي:  الجواب،  من  الثاين  الجزء  هي  التي  املميّزة  والخصوصية 

الكلّيات. ومن هذا يتّضح أن الفصل جزء من مفهوم املاهية، ولكّنه الجزء املختّص بها 

الذي مييّزها عن جميع ما عداها، كام أّن الجنس جزؤها املشرتك الذي أيضاً يكون جزءاً 

للامهيات األخرى.

وبعبارة  الفصل وحده جواباً؟  ليقع  نسأل  أنّا كيف  ذكره، وهو:  ينبغي  ويبقى يشء 

أوضح: إّن الفصل وحده يقع يف الجواب عن أّي سؤال؟

نقول: يقع الفصل جواباً عاّم إذا سألنا عن خصوصية املاهية التي بها متتاز عن أغيارها، 

بعد أن نعرف متام الحقيقة املشرتكة بينها وبني أغيارها.

نسأل،  فبطبيعتنا  وجهلنا خصوصيته،  حيوان،  أنه  وعرفنا  بعيد،  من  شبحاً  رأينا  فإذا 

فنقول: »أّي حيوان هو في ذاته؟«. ولو عرفنا أنّه جسم فقط لقلنا: »أّي جسم هو في 
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ذاته؟«. وإن شئت قلت بدل »في ذاته«: »في جوهره أو حقيقته«، فإّن املعنى واحد. 

والجواب عن األّول »ناطق« فقط، وهو فصل اإلنسان، أو »صاهل«، وهو فصل الفرس، 

وعن الثاين »حساس« -مثال-، وهو فصل الحيوان.

إذاً، يصّح أن نقول: إّن الفصل يقع يف جواب »أّي شيء«، ويشء كنايٌة عن الجنس الذي 

ُعرف قبل السؤال عن الفصل.

وعليه، يصّح تعريف الفصل مبا يأيت:

»هو جزء الماهية المختّص بها، الواقع في جواب )أّي شيء هو(«.

مالحظة: يشرتك الجنس والفصل بأّن كّل واحد منهام هو جزء من املاهيّة.

ويفرتق كّل منهام عن اآلخر بأّن:

- الجنس هو جزء من املاهيّة املشرتك بني سائر املاهيّات.

- الفصل هو جزء من املاهيّة املختّص بها، والّذي مييّز بها عن غريها من املاهيّات. 

لذلك نجد يف تعبري بعض املناطقة والفالسفة أّن الجنس محّصل للامهيّة، والفصل مقّسم 

للامهيّة.

نتائج

إذا الحظنا املسائل السابقة، نستنتج ما يل:

أ. النوع: يتألّف من الجنس والفصل.

اإلنسان )نوع(: حيوان )جنس( ناطق )فصل(.

ب. الجنس: هو الجزء العاّم لحقيقة النوع

ناطق. حيوان )جنس(  اإلنسان: 

صاهل.  حيوان )جنس(  الفرس: 

زائر  حيوان )جنس(  األسد: 

الحيوان )جنس( حقيقة مشرتكة 

بني هذه األنواع الثالثة.
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ج. الفصل هو الجزء الخاّص لحقيقة النوع.

- اإلنسان )نوع(             ناطق )فصل(

- الفرس )نوع(              صاهل )فصل(

- األسد )نوع(              زائر )فصل(.

تقسين لاجمس

ينقسم الجنس إىل ما يل:

الجنس القريب، وهو: أقرب جنس إىل نوعه، مثل: )الحيوان( مضافاً إىل اإلنسان.  .1

إىل  الحي( مضافاً  )الجسم  القريب، مثل:  الجنس  بعد  يقع  ما  البعيد، وهو:  الجنس   .2

اإلنسان، فإنّه يقع بعد الحيوان )اإلنسان   حيوان   جسم حي(.

تقسين لاهصل

وينقسم الفصل إىل ما يل:

الفصل القريب، وهو: أقرب فصل إىل نوعه، مثل: )الناطق( مضافاً إىل اإلنسان.  .1

اس املتحرِّك باإلرادة( –  الفصل البعيد، وهو: ما يقع بعد الفصل القريب، مثل: )الحسَّ  .2

الذي هو فصل لنوع الحيوان – مضافاً إىل اإلنسان.

مختّص

مختّص

مختّص
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1 - ال يهتّم املنطق بالهويّة الشخصيّة، وال بالبحث عن الجزئيّات.

2 - انصّب البحث عىل حقيقة أّي موجود نسأل عنه، والّتي هي مشرتكة مع غريه من 

املوجودات، فال بُّد من أن يكون الجواب بتعيني متام حقيقة بني الحقائق. 

3 - النوع: هو متام الحقيقة املشرتكة بني الجزئيّات املتكرّثة بالعدد فقط الواقع يف جواب 

ما هو.

4 - الجنس: هو متام الحقيقة املشرتكة بني الجزئيّات املتكرّثة بالحقيقة الواقع يف جواب 

ما هو.

5 - الفصل: هو جزء املاهيّة املختّص بها الواقع يف جواب أّي يشء هو يف ذاته.

6 - إّن كالً من النوع والجنس والفصل يعترب ذاتيّاً للامهيّة؛ ألّن كّل واحد من هذه الثالثة 

يعترب قواماً وأساساً وركناً يف املاهيّة، وال ميكن أن تتحّقق املاهيّة من دونه.
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1. رتّب األجناس، واألنواع، واملصاديق يف ما يأيت:

مثال: )اإلنسان – الحيوان – الفرس – زيد – هذا الفرس(.

أ. )الصالة – العبادة - الصوم – صالة الصبح – الحّج – صوم يوم عرفة – هذا الحّج(.

ب. )االسم – اللفظة املفردة - رضَب – األداة – شجرة – الكلمة – يف(.

املصداقالنوع الجنس

زيد اإلنسانمثال: الحيوان

هذا الفرسالفرسمثال: الحيوان

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

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

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

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

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

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

2. رتّب ما يأيت من الجنس البعيد نزوالً إىل النوع:

مثال: )الحيوان – الجسم النامي – اإلنسان – الجسم(.

الجواب: الجسم ¬ الجسم النامي ¬ الحيوان ¬ اإلنسان.

أ. )النعناع – النبات – الجسم النامي – الجسم(.

الجواب:......................................................................................................... 

ب. )اللون – الصفة – البياض – الصفة املحسوسة(.

الجواب:......................................................................................................... 
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ت. )العبادة – التيّمم – الطهارة – الدين(.

الجواب:......................................................................................................... 

3. عّي الفصل القريب والفصل البعيد لألنواع اآلتية:

بعيدقريبالفصلالنوع

متحرّك باإلرادةناطقناطق/ متحرّك باإلرادةاإلنسان

نام/ صاهلالفرس

سائل/ مسكرالخمر

أسئطة حول لادرا

عرّف كّل واحد من أقسام الذايتّ، وأعِط مثاالً.  .1

مباذا يُسأل ملعرفة كلٍّ من النوع والجنس والفصل؟ أوِضح مبثال.  .2

بنّي أقسام الجنس والفصل، وأعِط أمثلة.  .3



أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس الرابع عشر: 

الكّلّيات الخمسة )2(

مييّز بني الذايتّ والعريَّض.  .1

يفرّق بني الخاّصة والعرض العاّم.  .2

مييّز بني التنويع والتصنيف.  .3





ت فيد

إّن الكليات الثالثة يف الدرس املايض كانت من أقسام الذايتّ، وقد حان دور الحديث 

إىل  ننتقل  الدقيق،  للتعرف  الذاتيات  إىل  الوصول  عن  نعجز  عندما  العريَّض، حيث  عن 

التعريف بالعرَضيات، وما أكرث التعريف بها؛ لعدم معرفة ذاتيات األشياء.

لاذلتّي ولاعَلضّي 

إاّل  التعرّض  اآلن  يهّمنا  وال  معانيها،  تختلف  املنطق  يف  اصطالحات  والعريّض  للذايتّ 

الصطالحهم يف هذا الباب، وهو الذي يسّمونه بـ  »كتاب إيساغوجي«؛ أي »كتاب الكليات 

لهذا  نتعرّض  أن  املنطق »الحكيم أرسطو«. وكان علينا  الخمسة« حسب وضع مؤسس 

االصطالح يف أّول بحث الكليات الخمسة، لوال أنّا أردنا إيضاح املعنى املقصود منه بتقديم 

رشح الكليات الثالثة املتقدمة.

الذاتّي:  .1

هو املحمول الذي تتقّوم ذات املوضوع به، غري خارج عنها، ونعني بـ  »ما تتقّوم ذات 

الموضوع به« أّن ماهية املوضوع ال تتحّقق إاّل به، فهو قوامها، سواء أكان هو املاهية 

املحمول عىل  كالحيوان  منها  أم كان جزءاً  زيد وعمرو،  املحمول عىل  نفسها، كاإلنسان 

اإلنسان، أو الناطق املحمول عليه، فإّن املاهية نفسها أو جزءها تسّمى ذاتياً.

وعليه، فالذايتّ يعّم النوع والجنس والفصل؛ ألّن النوع هو املاهية نفسها الداخلة يف 

ذات األفراد، والجنس والفصل جزآن داخالن يف ذاتها.



قطن لا ملع148

العرضّي:  .2

هو املحمول الخارج عن ذات املوضوع، الحقاً له بعد تقّومه بجميع ذاتياته، كالضاحك 

الالحق لإلنسان، واملايش الالحق للحيوان.

العريضُّ قسامن، هام:

الخاّصة: وهو الكّلّ الخارج املحمول الخاّص مبوضوعه.

ألّن العريّض هو خارج عن ذات املوضوع، ومحمول عىل املوضوع، فإذا كان مختّصاً 

باملوضوع وال يُحمل عىل غريه، ُسّمي خاّصة. مثاله:

الضاحك، فإنّه يُحمل عىل اإلنسان بعد تقّوم ذات اإلنسان بالحيوانيّة والناطقيّة؛ لذلك 

كان الضاحك خارجاً عن الذات، لكن يف الوقت نفسه نالحظ أن هذا الكّل خاّص مبوضوعه، 

فال يُحمل الضاحك عىل الفرس وال عىل األسد، وإّنا هو مختّص باإلنسان، ففي الوقت 

نفسه الّذي هو عرَض، نالحظ أنّه مختّص؛ فلذلك سّمي بالعريّض املختّص، أو بالخاّصة.

العرض العاّم: وهو الكّل الخارج املحمول عىل موضوعه وعىل غريه.

فهو ال يفرتق عن الخاّصة إاّل يف مسألة واحدة، وهي أنّه غري مختّص مبوضوعه، بل يعّم 

موضوعه وغريه؛ أّي يُحمل ويُعرض عىل موضوعه وعىل غريه، كاملايش، فإنّه يُحمل عىل 

اإلنسان، لكنه غري مختّص به، بل يُحمل أيضاً عىل الفرس وعىل األسد...

تمبيفاا
قد يكون اليشء الواحد خاّصة بالقياس إىل موضوع، وعرضاً عاّماً بالقياس إىل آخر، كـ   .1

»الماشي«، فإنّه خاّصة للحيوان، وعرض عاّم لإلنسان. 

كـ   آخر،  إىل  بالقياس  وذاتياً  موضوع،  إىل  بالقياس  عرضياً  الواحد  اليشء  يكون  قد   .2

»الملوَّن«، فإنّه خاّصة الجسم، مع أنّه جنس لألبيض واألسود ونحوهام.

كلٌّ ِمن الخاّصة والفصل قد يكون مفرداً، وقد يكون مركّباً.  .3

مثال املفرد منهام »الضاحك« و»الناطق«.

ومثال املركب من الخاّصة قولُنا لإلنسان: »منتصب القامة بادي البشرة«، ومثال املركّب 

من الفصل قولُنا للحيوان: »حّساس متحرّك باإلرادة«.
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ّ

لاكط

لاصمف

تقّدم أّن الفصل يقّوم النوع ومييزّه عن أنواع جنسه؛ أي يقّسم ذلك الجنس، أو فقل: 

ينّوع الجنس. أّما الخاّصة فإنّها ال تقّوم الكّل الذي تختّص به قطعاً، إاّل أنّها متيّزه عن غريه؛ 

أي أنّها تقّسم ما فوق ذلك الكّل، فهي كالفصل من هذه الناحية يف كونها تقّسم الجنس.

وتزيد عليه بأنّها تقّسم العرض العاّم أيضاً، كـ  »الموجود ال في موضوع«، الذي يقّسم 

»الموجود« إىل جوهر وغري جوهر.

النوع  أفراد  ببعض  تختّص  عندما  النوع، وذلك  كذلك  تقّسم  بأنّها  أيضاً  عليه  وتزيد 

كام تقّدم، كالشاعر املقّسم لإلنسان. وهذا التقسيم للنوع يسّمى يف اصطالح املنطقيني 

تصنيفاً، وكّل قسم من النوع يسّمى صنفاً.

فالصنف: »كّل كلّّي أخّص من النوع، ويشترك مع باقي أصناف النوع في تمام حقيقتها، 

ويمتاز عنها بأمر عارض خارج عن الحقيقة«.

والتصنيف كالتنويع ، إاّل أّن التنويع للجنس باعتبار الفصول الداخلة يف حقيقة األقسام، 

إىل  اإلنسان  كتصنيف  األقسام،  حقيقة  عن  الخارجة  الخواص  باعتبار  للنوع  والتصنيف 

رشقّي وغريّب، وإىل عالِم وجاهل، وإىل ذكر وأنثى إىل ما شاء الله من التقسيامت لألنواع 

باعتبار أمور عارضة خارجة عن حقيقتها. 
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لا هاهين لالئيسة

م إىل ذايتّ وعريّض. الكّل يقسَّ  .1

- والذايتّ يقّسم إىل: نوع وجنس وفصل.

- والعريض يقّسم إىل: خاّصة وعرض عاّم.

فالكلّيّات الّتي يتّم التعريف بها خمس.

الّذات  قوام  من  بأمور  الجواب  كان  فإذا  تعريفها،  ونطلب  أشياء  عن  نسأل  عندما   .2

الجواب  نجد  أحياناً  لكن  بالذاتيات،  إذاً  الجواب  كان  الفصل(  أو  الجنس  أو  )النوع 

وتتحّقق  تتّم  أن  بعد  عليها  وتُحمل  عليها،  تعرض  لكّنها  الذات،  عن  خارجة  بأمور 

الذات، فهذا النوع من الجواب يسّمى بالعرضيّات.

العريّض هو املحمول الخارج عن ذات املوضوع، الحقاً له بعد تقّومه بجميع ذاتياته.   .3

وينقسم العريّض إىل قسَمني هام:

أ. الخاّصة: وهو الكّل الخارج املحمول الخاّص مبوضوعه.

ب. العرض العاّم: وهو الكّل الخارج املحمول عىل موضوعه وعىل غريه.

العرض العاّم ال يفرتق عن الخاّصة إاّل يف مسألة واحدة، وهي أنّه غري مختّص مبوضوعه،   .4

بل يعّم موضوعه وغريه؛ أّي يُحمل ويُعرض عىل موضوعه وعىل غريه.

قد يكون اليشء عرضيّاً عاّماً ملوضوع، لكّنه عرض خاّص ملوضوع آخر.  .5

بكّل  باملوضوع، لكن ال  كّلّ خارج محمول مختّص  الخاّصة، فهو  الصنف هو أخّص   .6

أفراد املوضوع، بل بجزء أو بقسم منه.

لاعلضيلاذلتي

لاعلض لاعاّملاهصل لاخاّصةلاجمس لاموع
لاكطّياا 
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ّ

لاكط

ت ارين

مّيز الخاّصة من العرض العاّم فيام يأيت:  .1

مثال: امليش لإلنسان: امليش عرض عاّم.

أ. التّدين لإلنسان:

ب. الشهوة لإلنسان:

ج. العطش للنبات:

د. حسن الخلق لإلنسان:

هـ. الحرارة للنار: 

مّيز بي الذايّت والعريّض، مع ترتيب األجناس والفصول من القريب إىل البعيد   .2

فيام يأيت:

أ. )اإلنسان- جسم ناٍم- حّساس- حيوان - متحرّك باإلرادة- ناطق(.

مع مالحظة أن تعريف اإلنسان: »حيوان ناطق«

ب. )الخمر- جسم مائع- مرّض بالصحة- سالب للعقل- مسكر- محرّم رشعاً- رشاب(.

مع مالحظة أن تعريف الخمر: »شراب مسكر«.

النوع

العريضالذايت

الفصلالجنس
عرض عاّمخاّصة

بعيدقريببعيدقريب

أ

ب
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أسئلة حول الدرس

عرّف كّل واحد من أقسام العريّض، وأعِط مثاالً.  .1

هل تكون الذكر واألنثى نوَعني لإلنسان؟  .2

هل ميكن أن يكون يشء واحد خاّصة وعرضاً عاماً؟  .3



أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس الخامس عشر: 

 الحمل وأنواعه

ط. يعرف معنى الحمل بنحو مبسَّ  .1

يستخرج عنارص الحمل من مثال معنّي.  .2

مييّز بني قسَمي الحمل باملثال، شارحاً السبب.  .3





ت فيد
وصفنا كاّلً من الكلّيات الخمسة باملحمول، وأرشنا إىل أّن الكّلّ املحمول ينقسم إىل 

الذايتّ والعريّض، وهذا أمر يحتاج إىل التوضيح والبيان .

معمى لاح ل
الحمل هو »نسبة شيء إلى شيء آخر«.

ففي قولنا: »زيد قائم«.

نسبنا صفة القيام إىل زيد، وحكمنا عليه باتّصافه بصفة القيام.

ومن الواضح أّن الوصف )قائم( يتّحد مع الذات )زيد(؛ ألّن اتّصاف يشء بيشء آخر ال 

يتّم إال إذا حصل االتّحاد بينهام. وال ميكن أن يوجد الوصف )قائم( يف الخارج بنفسه، بل 

ال بّد من أن يتّحد مع الذات، وإن كان ليس من حقيقتها، بل أمراً خارجاً عنها، كام تقّدم 

يف بحث )العريّض(.

نالحظ ماّم تقّدم أّن الحمل يف مثال: )زيد قائم(، أفاد:

أوالً: اتّصاف )زيد( بـ وصف )قائم(.

ثانياً: االتّحاد بني املوصوف )زيد( والوصف )قائم(.

لذلك ميكن أن يقال إّن املراد من حمل يشء عىل يشء هو: »االتّحاد بينهما بنحٍو ما«.

ففي مثال: )زيد قائم(، حملنا صفة القيام عىل زيد، ومعنى الحمل هو االتّحاد بني 

صفة القيام وزيد.

ويف مثال: اإلنسان حيوان ناطق، حملنا الحيوان الناطق عىل اإلنسان، ومعناه االتّحاد 

بني مفهوم اإلنسانية ومفهوم الحيوانية الناطقة.
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قماصل لاح ل

تبنّي ماّم سبق أّن الحمل يتقّوم بثالثة عنارص:

1 - الموضوع: وهو املحكوم عليه واملحمول عليه، ويعربَّ عنه باملوضوع؛ ألنّه موضع 

الحمل؛ أي مكانه ومحلّه.

2 - المحمول: وهو املحكوم به، ويعرّب عنه باملحمول؛ ألنّه ُحمل عىل يشء آخر؛ أي 

نُسب وأُسند إىل يشء آخر.

3 - الحمل: وهو االتّحاد بني املحكوم عليه واملحكوم به؛ أي النسبة نفسها بني املوضوع 

واملحمول، فالنسبة بني املوضوع واملحمول هي االتّحاد.

- ففي مثال: زيد قائم.

الموضوع: زيد )ذات(

المحمول: قائم )وصف(.

الحمل: االتّحاد بني ذات )زيد( ووصف )قائم(.

- وفي مثال: اإلنسان حيوان ناطق.

الموضوع: مفهوم اإلنسان.

المحمول: مفهوم الحيوان الناطق.

الحمل: االتّحاد بني مفهوم اإلنسان ومفهوم الحيوان الناطق؛ أي أّن معناهام واحد.

شلوط صّحة لاح ل

يشترط - لكي يقع الحمل صحيحاً - الشرطان اآلتيان:

االتّحاد بني املوضوع واملحمول من جهة.  .1

التغاير بينهام من جهة أخرى.  .2

لذلك ال يصّح الحمل بني املفهوَمني املتبايَنني مثل )الحيوان( و)الحجر(، فال يصّح أن 

يقال: »الحيوان حجر«.
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حات ولاتغايل
ّ

أنحاء لالت
إّن االتّحاد والتغاير بني املوضوع واملحمول ميكن أن يُتصّور عىل نحَوين:

حاد المفهومّي والتغاير االعتبارّي))):
ّ
االت  .1

ويقصد به أّن مفهوم املوضوع هو بعينه مفهوُم املحمول؛ أي أّن املوضوع واملحمول 

معناهام واحد، والتغاير بينهام يكون من جهة من الجهات.

مثل: اإلنسان حيوان ناطق

التغاير  أّن  إاّل  االتّحاد[،  ]جهة  واحد  ناطق(  )حيوان  ومفهوم  )اإلنسان(  مفهوم  فإّن 

بينهام باإلجامل)2( والتفصيل؛ مفهوم )اإلنسان( مجمل، ومفهوم )حيوان ناطق( مفّصل.

وهذا النوع من الحمل يسّمى بـ)الحمل الذايتّ األّويّل()3(.

حاد المصداقّي والتغاير الحقيقّي:
ّ
االت  .2

أي أّن االتّحاد يف املصداق، واملغايرة بحسب املفهوم، مثل: اإلنسان ضاحك.

فإّن مفهوم )اإلنسان( غري مفهوم )ضاحك(، ولكن كّل ما صدق عليه )إنسان( صدق 

أحمد إنسان زيد إنسان  عليه )الضاحك(، فيصّح القول: 

أحمد ضاحك زيد ضاحك      

وهذا النوع من الحمل يسّمى الحمل الشائع الصناعّي)4(.

)1(  املراد بالتغاير االعتباري أنّه ليس تغايراً بني الحقيقتني، ولكّننا اعتربناه تغايراً يف جهة ما.

)2(  اإلجامل هو عدم التفصيل.

)3(  سّمي )ذاتياً( ألّن مفهوم املوضوع هو ذات مفهوم املحمول نفسه.
وسّمي )أّولياً( ألنه يرتبط بذات اليشء وحقيقته، فكأنه يرشح حقيقة اليشء ويوضحها، كام يف مثال اإلنسان حيوان ناطق،   

واملرحلة األوىل أن نعرف حقيقة اليشء قبل أن نعرف سائر األوصاف املتعلّقة بحقيقته.

)4(  سّمي بالحمل الشائع الصناعي ألنّه هو الحمل الذي شاع وانترش استعامله بني العلامء )املنطق، الفلسفة، النحو...( يف 
صناعة العلوم.

مثل قول الّنحاة: »الفعل ال يُخرَب عنه«.  فمفهوم الفعل اسم ميكن اإلخبار عنه، لذا يصّح أن نقول، الفعل مرفوع )مثالً(،   
فمرفوع هي خرب للمبتدأ )الفعل(، وإّنا الذي ال يصّح اإلخبار عنه هي مصاديق وأفراد )الفعل(، مثل )رضب – أكل...(، 
فال يصّح أن نقول مثالً: »أكل مبنّي« قاصدين اإلخبار عن الفعل )أكل(.  لذلك يقال: الفعل ال يُخرب عنه بالحمل الشائع 
الصناعّي، أي ال يصّح اإلخبار عن أفراد مفهوم )الفعل( ومصاديقه. ففي الحمل الشائع الصناعّي ال أنظر إىل مفهوم املوضوع 
نفسه مبا هو مفهوم، وإّنا أنظر إىل املوضوع مبا هو حاٍك عن أفراده. ففي املثال السابق: الفعل ال يُخرب عنه، حملنا مفهوم 
)الفعل(  أفراد مفهوم  )الفعل( نفسه، وإّنا نظرنا إىل  )الفعل(، ولكن نظرنا ليس إىل مفهوم  )ال يخرب عنه( عىل مفهوم 

ومصاديقه، فنحن ننظر إىل )أكل، رشب، رضب...( وتكون هي املقصودة بقولنا: »ال يخرب عنه«.
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· تبنّي لنا أّن الحمل - بحسب االتّحاد بني املوضوع واملحمول والتغاير بينهام - ينقسم 

إىل قسَمني:

الحمل الذاتّي األّولّي: وهو ما كان االتّحاد فيه بني املوضوع واملحمول يف )املفهوم(   .1

والتغاير يف )االعتبار(، مثل: اإلنسان حيوان ناطق )رقم 1( يف العنوان السابق.

الحمل الشائع الصناعّي: وهو ما كان االتّحاد فيه بني املوضوع واملحمول يف )املصداق(   .2

والتغاير يف )املفهوم(، مثل: اإلنسان ضاحك )رقم 2(.

تمبيفاا
الحمل الذي يستسيغه طبع الناس هو حمل األعّم مفهوماً عىل األخّص.  .1

مثل: اإلنسان حيوان. فالحيوان أعّم من اإلنسان )ويسّمى بالحمل الطبيعّي(.

- أّما حمل األخّص عىل األعّم فيأباه الطبع وال يستسيغه.

مثل: الحيوان إنسان )ويسّمى بالحمل الوضعّي(.

كل محمول هو كّل حقيقّي )الكليّات الخمس(؛ ألّن الجزيّئ الحقيقّي ال يُحمل عىل   .2

غريه، فال يقال: اإلنسان محّمد.

يصّح الحمل إذا كان املحمول وصفاً للذات، مثل: اإلنسان ضاحك، فإّن الضاحك وصف   .3

لإلنسان )ويسّمى حمل مواطاة()1(.

- أّما الوصف املجرّد عن الذات، مثل )الضحك(، فال يصّح حمله عىل الذات.

فال يصّح أن نقول: اإلنسان ضحك، وإن كان الضحك من خصوصيّات اإلنسان.

ويصّح حمله بإضافة لفظ إىل املحمول يعربِّ عن االختصاص، مثل )ذو( مبعنى صاحب، 

فيصّح أن يقال: اإلنسان ذو ضحك )ويسّمى حمل اشتقاق()2(.

)1(  املواطاة: املوافقة، من التواطؤ؛ أي االتّفاق؛ أي يوجد بينهام توافق ال تنافر.

)2(  سّمي حمل اشتقاق؛ ألنّه ال يصّح حمله بنفسه، بل يصّح حمل ما اشتُق منه، مثل )ضاحك( املشتق من مصدر الضحك، 

فيُحمل )الضحك( عىل الذات بواسطة االشتقاق.
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لا هاهين لالئيسة

املراد من حمل يشء عىل يشء هو: »االتّحاد بينهما بنحو ما«.  .1

يتقّوم الحمل بثالثة عنارص: املوضوع، املحمول، الحمل.  .2

يشرتط ليك يقع الحمل صحيحاً، الرشطان اآلتيان:  .3

أ. االتّحاد بني املوضوع واملحمول من جهة.

ب. التغاير بينهام من جهة أخرى.

ينقسم الحمل - بحسب االتّحاد بني املوضوع واملحمول والتغاير بينهام - إىل قسمني:  .4

أ. الحمل الذاتّي األّولّي: وهو ما كان االتّحاد فيه بني املوضوع واملحمول يف )املفهوم( 

والتغاير يف )االعتبار(، مثل: اإلنسان حيوان ناطق.

يف  واملحمول  املوضوع  بني  فيه  االتّحاد  كان  ما  وهو  الصناعّي:  الشائع  الحمل  ب. 

)املصداق( والتغاير يف )املفهوم(، مثل: اإلنسان ضاحك.
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ت ارين

اخرت اإلجابة الصحيحة:

حمل شيء على شيء هو:  .1

أ. االتّحاد بينهام. 

ب. التغاير بينهام  

ج. االتّحاد من جهة والتغاير من جهة  

االتّحاد المفهومّي والتغاير االعتبارّي معناه:  .2

أ. االتّحاد يف املصداق والتغاير يف املفهوم   

ب. االتّحاد يف املفهوم والتغاير يف املصداق  

ج. االتّحاد يف املفهوم واملصداق، والتغاير يف اإلجامل والتفصيل  

التغاير الحقيقّي معناه:  .3

أ. التغاير يف املفهوم  

ب. التغاير يف املصداق  

ج. التغاير يف اإلجامل والتفصيل  

ينقسم الحمل إلى:  .4

أ. ذايتّ أّويّل وذايتّ صناعي  

ب. شايع أّويّل وذايتّ صناعيّ  

ج. ذايتّ أّويّل وشايع صناعيّ  
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ِصْل بي عنارص الحمل ومعانيها:  .1

                   املعنى    عنارص الحمل

املحمول •

املوضوع •

الحمل •

املحكوم به• 

الُحكم• 

املحكوم عليه • 

 2. مّيز بي املتبايَني وغري املتبايَني من املفاهيم اآلتية:

غري متبايَنيمتبايَنياملفاهيم

............................... ............................... )إنسان( )ناطق(:

............................... ............................... )زيد( )ناطق(:

............................... ............................... )زيد( )إنسان(:

............................... ............................... )عمرو( )حيوان(:

............................... ............................... )زيد( )عمرو(:

............................... ............................... )إنسان( )حيوان(:

............................... ............................... )الفرس( )إنسان(:

............................... ............................... )عمرو( )الفرس(:

............................... ............................... )إنسان( )حيوان ناطق(:

............................... ............................... )زيد( )حيوان ناطق(:

............................... ............................... )الفرس( )حيوان ناطق(:
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احمل املفاهيم يف األمثلة اآلتية بعضها عىل بعض حمالً صحيحاً:  .3

 .......................................................................................... أ. حيوان – إنسان:

 ........................................................................... ب. حيوان – إنسان – ناطق:

 ............................................................................... ج. حيوان – زيد – ناطق:

د. إنسان – ماٍش:............................................................................................ 

د. إنسان – امليش:........................................................................................... 

 ........................................................................... هـ. إنسان – امليش – حيوان:

حّدد جهة االتّحاد والتغاير، وبّي نوع الحمل بي املفاهيم اآلتية:  .4  

 املثال
)املفهوم( يف  االتحاد 

والتغاير يف )االعتبار(

االتحاد يف )املصداق(

والتغاير يف )املفهوم(
نوع الحمل

اإلنسان يف خسأ

الكلمة قول مفردب

الخمر رشاب مسكرج

محّمد رسول اللهد

الجزيئ)1(كّله

الجزيئ جزيئو

املفهوم الجزيئ  )1(
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هل يصّح الحمل يف األمثلة اآلتية:  .6

أ. زيد أسد:....................................................................................................... 

 ................................................................................................... ب. قائم زيد:

 ................................................................................................. ج. مات عمرو:

 ............................................................................................. د. ما أحسن زيداً:

هـ. الحيوان أسد:.............................................................................................. 

يف حال صّح الحمل بني املوضوع واملحمول.  .1

يف حال مل يصّح الحمل، أُذكر السبب.  .2

أسئطة حول لادرا:

ما الفرق بني الحمل الذايتّ األّويّل والحمل الشائع الصناعّي؟ أُذكر مثاالً.  .1

بنّي أنحاء االتّحاد واالختالف بني املوضوع واملحول، موضحاً باملثال.  .2

ارشح املصطلحات اآلتية، موضحاً باملثال:  .3

أ. االتّحاد الحقيقّي:.......................................................................................... 

 ...................................................................................... ب. االتّحاد املصداقّي:

 ........................................................................................ ج. التغاير االعتبارّي:





أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس السادس عشر: 

أدوات التعريف

مييّز بني التعريف اللفظّي واالسمّي.  .1

يتعرّف إىل فروع املطالب.  .2

مييّز بني هل البسيطة وهل املركّبة.  .3





ت فيد

ما تقّدم قبل بحث التعريف كان مقّدمة له؛ ألّن بحث التعريف هو البحث األّول من 

موضوع املنطق، وهو يعني تحويل املجهول التصّورّي إىل معلوم تصّورّي. وكّنا من خالل 

الجواب عن السؤال نحّدد هل هو ذايتّ أم عريّض، وأّي نوع من الذايتّ هو، وأّي نوع من 

العريّض.

واآلن نريد أن نتعرض لكيفيّة السؤال، ال إىل الجواب، وبتعبري آخر: كيف نسأل حتّى 

بذكر  عنها  االستغناء  ميكن  ال  بها  نسأل  أدوات  فهناك  الصحيح؟  التعريف  عىل  نحصل 

غريها، تسّمى بأصول املطالب، وهناك أدوات ميكن االستغناء عنها بذكر غريها، تسّمى 

فروع املطالب. نبدأ بذكر األدوات األصول بحسب الرتتيب العلمّي:

1. لاتعليف لاطهظي

عندما ترد كلمة نحو »غضنفر« وال تفهم معناها، فإنّك سوف تسأل عن معنى هذه 

»التعريف  يتحّقق  عندها  »األسد«،  بأنّها  معناها  لتجد  القاموس  إىل  ترجع  أو  الكلمة، 

اللفظّي«، وهو تبديل لفظ بلفظ، لفظ غري واضح بلفظ واضح املعنى، وهذا النحو من 

التعريف تتكّفل به قواميس اللغات، فهو خارج عن البحث املنطقّي.

2. لاتعليف لالس ّي لاحقيقّي

وعندما يظهر املعنى، تلجأ نفس اإلنسان إىل االسم لتتعرّف إليه أكرث وأكرث، فتسأل 

ما هو؟ ويُطلب بـ»ما« يف السؤال هذا أن ترَشح لنا االسم وتفصيله، وبيان ماهيته 

وحقيقته؛ لذلك تُسّمى »ما« هذه بالشارحة.
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وأّما الجواب فيأيت بالجنس والفصل، أو بالفصل وحده، أو بالخاّصة وحدها. ويأيت تفصيل 

ذلك، فيقال – مثالً - ما هو اإلنسان؟ والجواب يكون: حيوان ناطق، أو ناطق، أو ضاحك.

3. »أّي« اتحديد لاهصل أو لاخاّصة
لو سأل شخص: ما النخلة؟ فإّن )ما( هذه هي »ما« الشارحة؛ فإذا كان الجواب: شجرة، 

فإّن هذا الجواب قد حّدد جنس النخلة وأنّها نوع من أنواع الشجر. لكّن السائل قد ال 

يقنع بهذا الجواب، بل يبقى بحاجة إىل أن مييّز نوع هذه النخلة عن سائر األنواع، فهو 

يريد أن يسأل سؤاالً آخر ليميّز النخلة عن غريها، هنا نسأل بـ »أّي«، فيقول: أّي شجرة 

هي يف ذاتها؟ أو أّي شجرة هي يف خاّصتها؟ وجواب األّول بالفصل: مثمرة التمر، وجواب 

الثاين بالخاّصة: ذات السعف. إذاً، ليك نحّصل الفصل أو الخاّصة علينا أن نسأل بـ »أّي«.

4. هل لابسيلة
ونسأل بها لنصدق بوجود اليشء املسؤول عنه، فحّق النفس بعد أن فهمت املعنى 

وميّزته عن غريه أن تسأل هل هو موجود؟ لذلك تسّمى »هل« هذه بالبسيطة؛ ألنّها ال 

تريد إاّل جواباً واحداً، وهو )نعم موجود( أو )ال غري موجود(، فهي تسأل عن الوجود فقط، 

فعن اإلنسان يأيت الجواب: نعم موجود، وعن الغول مثالً يأيت الجواب: ال غري موجود.

5. ما لاحقيقّية
الجواب نفسه عن ما الشارحة؛ لذلك ال تختلف عنها إاّل يف جهة واحدة فقط وهي 

العلم بالوجود وعدمه، فإذا مل نكن نعلم بوجود اليشء وسأل بـ: »ما«، كانت هذه شارحة، 

وإذا كّنا نعلم بوجوده وسألنا بـ: »ما«، كانت الحقيقيّة، وسّميت حقيقيّة؛ ألنّها تسأل عن 

حقيقة ثابتة وموجودة ومتحّققة.

هذه  فـ»ما«  هو؟  ما  ومتحّقق  موجود  بأنّه  نعلم  الّذي  اإلنسان  عن  السؤال  مثالً، 

حقيقيّة، والجواب: حيوان ناطق.

ولكن لو سألنا عن األسد ـ وال نعلم أنّه موجود أم ال ـ مبا هو؟ فام هذه الشارحة، 

والجواب: حيوان مفرتس، أو ملك الغابة مثالً. وإذا سألنا بهل البسيطة هل هو موجود؟ 

الحقيقيّة، والجواب: حيوان  األسد؟ كانت ما هذه  ما هو  ثّم سألنا  نعم،  الجواب  وكان 

مفرتس، أو ملك الغابة مثالً.
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بة
ّ

6. هل لا لك

هل هذه نسأل بها ألجل التصديق بثبوت صفٍة ما أو حاٍل ما لليشء املوجود، فعندما 

نعلم بوجود النار مثالً، نسأل هل هذه النار كبرية؟ أو هل هي محرقة؟ لذلك يعربَّ عن 

هل املركّبة بأنّها نسأل بها عن ثبوت يشء ليشء، بينام هل البسيطة السابقة الذكر كّنا 

نسأل بها عن ثبوت اليشء وتحّققه.

ة
ّ

7. ِاَن؟ وططب لاعط

الحكم والوجود، فنسأل  أو علّة  الحكم  العلّة؛ علّة  بها عن  يُسأل  »لَِم« االستفهاميّة 

مثالً: لَِم كان الله مريداً؟ لَِم كان املغناطيس جاذباً للحديد؟

تلخيص وتعقيب

تبنّي ماّم تقّدم أّن:

1.  )ما( تستعمل شارحة، وتستعمل حقيقيّة؛ ألجل معرفة ماهيّة اليشء وحقيقته.

)أّي( تستعمل لتمييز األنواع، والجواب يكون بالفصل أو بالخاّصة.  .2

)هل( تنقسم إىل بسيطة وإىل مركّبة.  .3

)لَِم( يُطلب بها علّة الحكم أو علّة الوجود والحكم معاً.  .4

وهذه األدوات تسّمى أصول املطالب؛ ألنّه ال يُستغنى عنهاـ  كلّها أو بعضهاـ  يف معرفة 

األشياء ويف جميع العلوم. ويُسأل بها أيضاً عن أمور كلّيّة ال جزئيّة.

فلوع لا لااب

هناك أدوات أخرى ميكن أن يُستغنى عنها، وتُستبدل باألدوات األصول السابقة؛ لذلك 

سّميت فروع املطالب. ونسأل بها أيضاً عن أمور جزئيّة، نحو: كيف، أين، متى، كم، َمن...

فعىل سبيل املثال: كيف هو لون ورق الكتاب؟ أين هو؟ متى طُبع؟…

نستبدل هذه األسئلة بـ: هل لون ورق الكتاب أبيض؟ هل هو يف املكتبة؟ هل طُبع 

هذا العام؟ وهكذا... لذلك كانت هذه األدوات فروع املطالب. وأّما األصول فال يُستغنى 

عنها أبداً.
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لا هاهين لالئيسة

املجهول  تحويل  يعني  املنطق، وهو  األّول من موضوع  البحث  التعريف هو  بحث 

التصّورّي إىل معلوم تصّورّي.

هنا نريد أن نتعرض لكيفيّة السؤال، ال إىل جواب؛ أي كيف نسأل حتّى نحصل عىل 

التعريف الصحيح.

فهناك أدوات نسأل بها ال ميكن االستغناء عنها بذكر غريها، وتسّمى بأصول املطالب.

وهناك أدوات ميكن االستغناء عنها بذكر غريها، وتسّمى فروع املطالب.

وأصول املطالب هي:

التعريف اللفظّي: وهو تبديل لفظ بلفظ، لفظ غري واضح بلفظ واضح املعنى.  .1

التعريف االسمّي: ويُطلب بـ»ما« يف السؤال هذا أن ترشح لنا االسم وتفصيله، وبيان   .2

ماهيته وحقيقته؛ لذلك تُسمى »ما« هذه بالشارحة، والجواب يأيت بالجنس والفصل، 

أو بالفصل وحده، أو بالخاّصة وحدها.

اليشء وحقيقته،  تُستعمل شارحة، وتُستعمل حقيقيّة؛ ألجل معرفة ماهيّة  »ما«  فـ 

والجواب عن ما الحقيقية هو الجواب نفسه عن ما الشارحة؛ لذلك ال تختلف عنها إاّل يف 

جهة واحدة فقط، وهي العلم بالوجود وعدمه.

»أّي«: لتحديد الفصل أو الخاّصة، فتستعمل لتمييز األنواع، والجواب يكون بالفصل أو   .3

بالخاّصة.

تنقسم »هل« إىل بسيطة وإىل مركّبة.  .4

فهل البسيطة نسأل بها لنصّدق بوجود اليشء املسؤول عنه، وهل املركبة للسؤال عن 

ثبوت يشء ليشء.

5.  »لَِم«: يُطلب بها علّة الحكم أو علّة الوجود والحكم معاً.

- يف  بعضها  أو  كلّها   - عنها  يُستغنى  ال  ألنّه  املطالب؛  أصول  تسّمى  األدوات  وهذه 

معرفة األشياء ويف جميع العلوم. ويُسأل بها أيضاً عن أمور كلّيّة ال جزئيّة.

باألدوات  وتستبدل  عنها،  يُستغنى  أن  فيمكن  أدوات  هي  التي  املطالب  فروع  أما 

األصول السابقة، ونسأل بها أيضاً عن أمور جزئيّة، فهي نحو: كيف، أين، متى، كم، َمن...
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لات ارين

ما الفائدة املرجّوة من التعريف؟  .1

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

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

ما الفرق بني ما الشارحة وما الحقيقيّة؟  .2

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

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

ما الفرق بني هل البسيطة وهل املركّبة؟  .3

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

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

إذا أردنا معرفة الفصل أو الخاّصة لتمييز النوع بعد تحديد جنسه، فأّي أداة نستعمل؟  .4

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

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

حّدد ما يُراد معرفته من خالل طبيعة األسئلة اآلتية:  .5

 .................................................................................. - هل العنقاء موجودة؟

 ....................................................................................... - هل الله مشخَّص؟

 ................................................................................. - لِم كانت النار محرقة؟

- أّي حيواٍن هو يف ذاته؟................................................................................. 

أعِط مثاالً لكٍل من األدوات اآلتية )أّي، لِم، هل املركّبة(.  .6

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

 





أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس السابع عشر: 

التعريف وأقسامه

يدرك الحاجة إىل مبحث التعريف وأقسامه.  .1

مييّز بني الحدود والرسوم.  .2

يعرّف مفهوماً مبختلف أقسام التعريف.  .3





ت فيد

ما تقع املنازعات يف املسائل العلمية وغريها، حتى السياسية منها،وذلك ألجل  كثرياً 

اتّفاق  لعدم  التفاهم؛  حبل  فيضطرب  يستعملونها،  التي  األلفاظ  مفاهيم  يف  اإلجامل 

املتنازعني عىل حدود معنى اللفظ، فيذهب كّل فرد منهم إىل ما يختلج يف خاطره من 

املعنى. وقد ال تكون ألحدهم صورة واضحة للمعنى مرسومة بالضبط يف لوحة ذهنه، 

فيقنع ـ لتساهله أو لقصور مداركه ـ بالصورة املطموسة املضطربة، ويبني عليها منطقه.

وقد يتبع الجدليون والساسة ـ عن عمد وحيلة ـ ألفاظاً خاّلبة غري محدودة املعنى 

بحدود واضحة، يستغلّون جاملها وإبهامها للتأثري عىل الجمهور، وليرتكوا كّل واحد يفكر 

فيها مبا شاءت له خواطره الخاطئة أو الصحيحة، فيبقى معنى الكلمة بني أفكار الناس 

كالبحر املضطرب، ولهذا تأثري سحرّي عجيب يف األفكار.

ومن هذه األلفاظ كلمة »الحرية« التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية وأحداث 

االنقالبات الجبّارة يف الدولة العثامنية والفارسية، والتأثرُي كلّه إلجاملها وجاملها السطحّي 

الفاتن، وإال فال يستطيع العلم أن يحّدها بحّد معقول يُتََّفق عليه.

لاحاجة إاى مباحث لاتعليف

يف  معه  واملشتغل  هو  يرتطم  لئال  ـ  بالحقائق  االشتغال  أراد  من  عىل  الواجب  من 

املشاكلـ  أن يُفرغ مفردات مقاصده يف قالب سهل من التحديد والرشح، فيحفظ ما يدور 

يف خلَده من املعنى يف آنية من األلفاظ وافية به ال تفيض عليها جوانبها؛ لينقله إىل ذهن 

السامع أو القارئ كام كان مخزوناً يف ذهنه تحديداً، وعىل هذا األساس املتني يُبنى التفكري 
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السليم. وألجل أن يتغلّب اإلنسان عىل قلمه ولسانه وتفكريه، ال بّد له من معرفة أقسام 

التعريف ورشوطه وأصوله وقواعده، وذلك:

أوالً: ليستطيع أن يحتفظ يف ذهنه بالصور الواضحة لألشياء.

ثانياً: لينقلها إىل أفكار غريه صحيحًة.

أقسام لاتعليف

سبق أن ذكرنا التعريف اللفظّي، وال يهمنا البحث عنه يف هذا العلم؛ ألنّه ال ينفع إال 

ملعرفة وضع اللفظ ملعناه، فال يستحّق اسم التعريف إال من باب املجاز والتوّسع. وإنا 

غرض املنطقّي من »التعريف« هو املعلوم التصّورّي املوصل إىل املجهول التصورّي الواقع 

جواباً عن »ما« الشارحة أو الحقيقية. ويقسم إىل حّد ورْسم، وكّل منهام ينقسم إىل تاّم 

وناقص.

الحّد التاّم:  .1

هو التعريف بجميع ذاتيات املعرَّف، ويقع بالجنس والفصل القريبَني؛ الشتاملهام عىل 

جميع ذاتيات املعرَّف.

فإذا قيل: ما اإلنسان؟

فيجوز أن تجيب ـ أّوالً ـ بأنّه »حيوان ناطق«. وهذا حّد تاّم فيه تفصيل ما أجمله 

اسم »اإلنسان«، ويشتمل عىل جميع ذاتياته؛ ألّن مفهوم »الحيوان« ينطوي فيه كّل أجزاء 

وذاتيات اإلنسان.

ويجوز أن تجيب ـ ثانياً ـ بأنه »جسم ناٍم حّساس متحرّك باإلرادة، ناطق«، وهذا حّد 

تام أيضاً لإلنسان، وهو عنُي األول يف املفهوم، إاّل أنّه أكرث تفصيالً؛ ألنّك وضعت مكان كلمة 

»حيوان« حّده التاّم.

ويجوز أن تجيب ـ ثالثاً ـ بأنّه »جوهر قابل لألبعاد الثالثة ناٍم حّساس متحرّك باإلرادة، 

ناطق« فتضع مكان كلمة »جسم« حّده التاّم.
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ظهر من هذا البيان:

أ. أّن الجنس والفصل القريبَني تنطوي فيهام جميع ذاتيات املعرَّف، ال يشّذ منها جزء 

أبداً،ولذا ُسّمي الحّد بهام »تاّماً«.

التامة املطوَّلة واملخترَصة، إاّل أّن املطّولة أكرث  ب. أن ال فرق يف املفهوم بني الحدود 

تفصيالً، فيكون التعريف بها واجباً تارة، وفضوالً أخرى.

ج. أّن الحّد التاّم يساوي املحدود يف املفهوم - كاملرتادفنَي -، فيقوم مقام االسم بأن يفيد 

فائدته ويدّل عىل ما يدّل عليه االسم إجامالً.

د. أّن الحّد التاّم يدّل عىل املحدود باملطابقة.

الحّد الناقص:  .2

وهو التعريف ببعض ذاتيات املعرَّف، وال بّد من أن يشتمل عىل الفصل القريب عىل 

األقل، ولذا سّمي »ناقصاً«.

وهو يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب، وأخرى بالفصل وحده.

مثال األول: تقول لتحديد اإلنسان: »جسم ناٍم... ناطق«. فقد نقصت من الحّد التاّم 

املذكور يف الجواب الثاين املتقدم صفة »حساس متحرّك باإلرادة«، وهي فصل الحيوان، وقد 

وقع النقص مكان النقط بني »جسم ناٍم« وبني »ناطق«، فلم يكمل فيه مفهوم اإلنسان.

ومثال الثاين: تقول لتحديد اإلنسان أيضاً: »ناطق« فقد نقصت من الحّد التام الجنَس 

القريب كلّه، فهو أكرث نقصاناً من األول.

ظهر من هذا البيان:

أ. أّن الحّد الناقص ال يساوي املحدود يف املفهوم؛ ألنّه يشتمل عىل بعض أجزاء مفهومه، 

ولكّنه يساويه يف املصداق.

ب. أّن الحّد الناقص ال يعطي للنفس صورة ذهنية كاملة للمحدود مطاِبقًة له، كام كان 

الحّد التاّم، فال يكون تصّوره تصّوراً للمحدود بحقيقته، بل أكرث ما يفيد هو متييزُه 

عن جميع ما عداه متييزاً ذاتياً فحسب.



قطن لا ملع178

ج. أنّه ال يدّل عىل املحدود باملطابقة، بل بااللتزام؛ ألنّه من باب داللة الجزء املختّص 

عىل الكّل.

3. الرسم التاّم:

وهو التعريف بالجنس والخاّصة.

كتعريف اإلنسان بأنّه حيوان ضاحك، فاشتمل عىل الذايتّ والعريّض،ولذا ُسّمي »تاّماً«.

4. الرسم الناقص:

وهو التعريف بالخاّصة وحدها.

كتعريف اإلنسان بأنه ضاحك، فاشتمل عىل العريّض فقط، فكان ناقصاً.

ظهر من هذا البيان:

عداه  ما  جميع  عن  املعرَّف  متييز  إاّل  يفيد  ال  الناقص،  كالحّد   - مطلقاً   - الرسم  أن 

فحسب، إاّل أنّه مييّزه متييزاً عرضياً، وال يساويه إاّل يف املصداق، ال يف املفهوم، وال يدّل عليه 

إال بااللتزام.

إنارة

إّن املقصود األصّل من التعريف أمران ال يحصالن إاّل بالحّد التام، فكان هو األصل يف 

التعريف. واألمران هام:

األول: تصّور املعرَّف بحقيقته، لتتكّون له يف النفس صورة تفصيلية واضحة.

الثاين: متييزه يف الذهن عن غريه متييزاً تاماً.

وإذ يتعّذر األمر األول يُكتفى بالثاين، ويتكّفل به الحّد الناقص والرسم بقسَميه، وإاّل 

قُّدم متييزه متييزاً ذاتياً، ويَُؤدَّى ذلك بالحّد الناقص، فهو أوىل من الرسم، والرسم التاّم أوىل 

من الناقص.

األمور  من  وفصولها  األشياء  حقائق  عىل  االطاّلع  أّن  العلامء:  عند  املعروف  أّن  إاّل 

املستحيلة أو املتعّذرة، وكّل ما يُذكر من الفصول إّنا هو خواّص الزمة تكشف عن الفصول 

الحقيقية. فالتعاريف املوجودة بني أيدينا أكرثها أو كلها رسوم تشبه الحدود. فعىل من 

وأشبه  املعرَّف،  حقيقة  عىل  أدّل  ألنّها  البيّنة؛  الالزمة  الخاصة  يختار  أن  التعريف  أراد 
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بالفصل، وهذا أنفع الرسوم يف تعريف األشياء.

لاتعليف باا ثال

كثرياً ما نجد العلامء ـ ال سيّام علامء األدب ـ يستعينون عىل تعريف اليشء بذكر أحد 

أفراده ومصاديقه مثاالً له، وهذا ما نسّميه »التعريف بالمثال«، وهو أقرب إىل عقول 

املبتدئني يف فهم األشياء ومتييزها.

بالخاّصة؛ ألّن  التعريف  للتعريف، بل هو من  خامساً  باملثال قسامً  التعريف  وليس 

املثال ماّم يختّص بذلك املفهوم، فريجع إىل »الرسم الناقص«. وعليه، يجوز أن يكتفى به 

يف التعريف، من دون ذكر التعريف املستنبَط إذا كان املثال وافياً بخصوصيات املمثَّل له.

لاتعليف بااتشبيا

ويلحق بالتعريف باملثال التعريُف بالتشبيه، ويدخل يف الرسم الناقص أيضاً:

وهو أن يشبَّه اليشء املقصود تعريفه بيشء آخر، لجهة شبه بينهام، رشَط أن يكون 

املشبَّه به معلوماً عند املخاطَب بأّن له جهة الشبه هذه. ومثاله تشبيه الوجود بالنور، 

وجهة الشبه بينهام أّن كاّل منهام ظاهر بنفسه ُمظِهر لغريه. وهذا النوع من التعريف 

ينفع كثرياً يف املعقوالت الرصفة، عندما يراد تقريبها إىل الطالب بتشبيهها باملحسوسات؛ 

ألّن املحسوسات إىل األذهان أقرب، ولتصّورها آلف.

لاتعليف باالليقة لالستقللئية

ومن نوع التعريف باملثال »الطريقة االستقرائية« املعروفة يف هذا العرص، التي يدعو 

لها علامء الرتبية لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد واملعاين الكلية يف أفكارهم. وهي: أن 

يكرث املؤلّف أو املدرّس - قبل بيان التعريف أو القاعدة - من ذكر األمثلة والتمرينات؛ 

بعبارة  النتيجة  له  تُعطى  وبعدئٍذ  القاعدة.  أو  الكّلّ  املفهوم  بنفسه  الطالب  ليستنبط 

واضحة؛ ليطابق بني ما يستنبطه هو وبني ما يُعطى له آِخراً من نتيجة.
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لا هاهين لالئيسة

من الواجب عىل من أراد االشتغال بالحقائق أن يفرغ مفردات مقاصده يف قالب سهل   .1

القارئ كام كان مخزوناً يف ذهنه  أو  السامع  لينقله إىل ذهن  التحديد والرشح؛  من 

بالضبط.

ألجل أن يتغلّب اإلنسان عىل قلمه ولسانه وتفكريه، ال بّد له من معرفة أقسام التعريف   .2

ورشوطه وأصوله وقواعده، وذلك:

أ. ليستطيع أن يحتفظ يف ذهنه بالصور الواضحة لألشياء.

ب. لينقلها إىل أفكار غريه صحيحًة.

أقسام التعريف:  .3

أ. الحّد التاّم: وهو التعريف بجميع ذاتيات املعرَّف، ويقع بالجنس والفصل القريبني.

ب. الحّد الناقص: وهو التعريف ببعض ذاتيات املعرَّف، وال بّد من أن يشتمل عىل 

الفصل القريب عىل األقل.

ج. الرسم التاّم: وهو التعريف بالجنس والخاّصة.

د. الرسم الناقص: وهو التعريف بالخاّصة وحدها.

إّن املقصود األصّل من التعريف أمران ال يحصالن إاّل بالحّد التاّم، فكان هو األصل يف   .4

التعريف، واألمران هام:

 األول: تصّور املعرَّف بحقيقته؛ لتتكّون له يف النفس صورة تفصيلية.

 الثاين: متييزه يف الذهن عن غريه متييزاً تاماً.

التعريف باملثال: وهو االستعانة عىل تعريف اليشء بذكر أحد أفراده ومصاديقه مثاالً،   .5

وهو من التعريف بالخاصة.

التعريف بالتشبيه: وهو أن يشبّه اليشء املقصود تعريفه بيشء آخر، لجهة شبه بينهام.  .6

األمثلة؛  ذكر  من  املدرّس  أو  املؤلّف  يكرث  أن  وهو  االستقرائية:  بالطريقة  التعريف   .7

ليستنبط الطالب بنفسه املفهوم الكّلّ أو القاعدة.
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لات ارين

ِصْل بي أقسام التعريف وما يناسبها:   .1

الجنس والخاّصة• 

الخاّصة وحدها• 

ذكر مصداق من مصاديق اليشء • 

املعرَّف

استنباط املفهوم من األمثلة• 

ذكر ما يشبه اليشء املعرَّف• 

الجنس والفصل القريبان• 

الجنس البعيد والفصل القريب• 

الحّد التاّم •

الحّد الناقص •

الرسم التاّم •

التعريف باملثال •

الرسم الناقص •

التعريف بالتشبيه •

التعريف باالستقراء •
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إىل أّي قسم من أقسام التعريف ينتمي كّل مثال من األمثلة اآلتية؟  .2

 ........................................................................... أ. الحيوان: جسم حساس:

 ...................................................................................... ب. الحيوان: ماٍش:

ج. الكلمة: قول مفرد:................................................................................. 

د. الدّر: يشبه البلّور:................................................................................... 

هـ. الخرب: قول يحتمل الصدق والكذب:....................................................... 

و. العبادة: مثل الصالة والصوم والحّج:......................................................... 

 ........................................................... ز. الطهارة: الوضوء والغسل والتيّمم:

 .................................................................................... ح. الحصان: صاهل:

عرّف »الخمر« مبختلف أقسام التعريف:  .3

................................................................................................ الحّد التاّم: 

............................................................................................ الحّد الناقص: 

.............................................................................................. الرسم التاّم: 

.......................................................................................... الرسم الناقص: 

أسئطة حول لادرا

ارشح األقسام األربعة للتعريف، وأعِط مثاالً لكّل قسم.  .1

لَِم صار التعريف املشتمل عىل الجنس والفصل القريبني تاّماً؟  .2

ما الفرق بني التعريف باملثال والتعريف باالستقراء؟  .3



أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس الثامن عشر: 

شروط التعريف

يذكر رشوط التعريف.  .1

. يصدر حكامً يف تعريف معنيَّ  .2

يفّس الدور وبداهة بطالنه.  .3





ت فيد

املعرَّف،  تفهيم مفهوم  التعريف هو  الغرض من  أّن  السابق  الدرس  تبنّي يف  أن  بعد 

ومتييزه عاّم عداه متييزاً دقيقاً، نقوم يف هذا الدرس ببيان رشوط التعريف وأّن الغرض ال 

يتحّقق من دون هذه الرشوط الخمسة.

شلوط لاتعليف

األول: أن يكون املعرِّف مساوياً للمعرَّف يف الصدق؛ أي يجب أن يكون املعرِّف جامعاً 

مانعاً.

ومعنى »مانع« أنّه ال يشمل إال أفراد املعرَّف، فيمنع من دخول أفراد غريه فيه.

ومعنى »جامع« أنّه يشمل جميع أفراد املعرَّف، ال يشّذ منها فرد واحد.

وعليه، فال يجوز التعريف باألمور اآلتية:

باألعّم: ألّن األعم ال يكون مانعاً، كتعريف اإلنسان بأنّه »حيوان يمشي على رجلين«، 

فإّن عدداً كبرياً من الحيوانات مييش عىل رجلني، فهل كل ما مييش عىل رجلني إنسان؟! 

فإنّه  متعلّم«،  بأنّه »حيوان  اإلنسان  كتعريف  يكون جامعاً،  األخّص ال  ألّن  باألخّص: 

ليس كّل ما صدق عليه اإلنسان هو متعلّم، فبعض اإلنسان متعلّم وبعضه غري متعلّم.

مثل  أبداً،  يتصادقان  وال  اآلخر،  عىل  أحدهام  حمل  يصّح  ال  املتبايَنني  ألّن  باملباين: 

تعريف اإلنسان بأنّه: »حيوان زائر«.

أفراد  من  فرد  أّي  التعرف  يف  يدخل  فال  التباين،  هي  والزائر  اإلنسان  بني  والنسبة 

اإلنسان )غري جامع وغري مانع(.
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الثاين: أن يكون املعرِّف أجىل مفهوماً، وأعرف عند املخاطَب من املعرَّف،وإال فال يتّم 

الغرض من رشح مفهومه. فال يجوز، عىل هذا، التعريُف باألمرين اآلتيني:

الزوج بواحد«،  بأنّه »عدد ينقص عن  الفرد  الظهور والخفاء: كتعريف  باملساوي يف   .1

فإّن الزوج ليس أوضح من الفرد وال أخفى، بل هام متساويان يف املعرفة. وكتعريف 

أحد املتضايَفني باآلخر، واإلنساُن إنا يفهم املتضايفني معاً، ال أّن أحدهام قبل اآلخر، 

كتعريف األب بأنّه »والد االبن« وكتعريف الفوق بأنّه »مقابل تحت«...

بأنّه:  القمر  تعريف  أو  الوجود«،  تشبه  »قوة  بأنه  النور  كتعريف  معرفة:  باألخفى   .2

»جوهر موجود ال في موضوع«.

الثالث: أاّل يكون املعرِّف عنَي املعرَّف يف املفهوم: كتعريف الحركة باالنتقال، واإلنسان 

بالبرش تعريفاً حقيقياً غري لفظّي، بل يجب تغايرهام إّما باإلجامل والتفصيل كام يف الحّد 

التاّم، أو باملفهوم كام يف التعريف بغريه.

ولو صّح التعريف بعني املعرَّف لوجب أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً، وللزم 

ور« الذي سيأيت  أن يتوقّف اليشء عىل نفسه، وهذا محال. ويسّمون مثل هذا »نتيجة الدَّ

بيانه.

ور: الرابع: أن يكون خالياً من الدَّ

وصورة الدور يف التعريف: أن يكون املعرِّف مجهوالً يف نفسه، وال يُعرف إاّل باملعرَّف، 

يف  باملعرِّف  وإذ  املعرِّف،  بواسطة  املعرَّف  تفهيم  هو  التعريف  من  املقصود  أّن  فبينام 

الوقت نفسه إّنا يُفهم بواسطة املعرَّف، فينقلب املعرَّف معرِّفاً. وهذا محال؛ ألنه يؤول 

إىل أن يكون اليشء معلوماً قبل أن يكون معلوماً، أو إىل أن يتوقّف اليشء عىل نفسه.

والدور يقع تارة مبرتبة واحدة، ويسّمى »دوراً مصرَّحاً«، ويقع أخرى مبرتبتني أو أكرث، 

ويسّمى »دوراً ُمضَمراً«.

ح: مثل تعريف الشمس بأنّها »كوكب يطلع في النهار«، والنهار ال يعرّف  الدور املرصَّ  .1
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إال بالشمس، إذ يقال يف تعريفه: »النهار: زمان تطلع فيه الشمس«، فتوقّفت معرفة 

الشمس عىل معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقّفة عىل معرفة الشمس، 

واملتوقّف عىل املتوقّف عىل يشء متوقّف عىل ذلك اليشء، فينتهي األمر آِخراً إىل أن 

تكون معرفة الشمس متوقّفة عىل معرفة الشمس.

 معرفة الشمس• 

 متوقّف متوقّف• 

 معرفة النهار • 

بأنّه »منقسم  يُعرّف  أّول«، والزوج  بأنّهام »زوج  املُضَمر: مثل تعريف االثنني  الدور   .2

والشيئان  اآلخر«  يطابق  أحدهما  »شيئان  بأنّهام  يعرّفان  واملتساويان  بمتساويَين«، 

يعرفان بأنّهام »اثنان«، فرجع األمر آِخراً إىل تعريف االثنني باالثنني.

وهذا دور مضمر يف ثالث مراتب؛ ألّن تعّدد املراتب باعتبار تعّدد الوسائط حتّى تنتهي 

الدورة إىل املعرَّف األول نفسه. والوسائط يف هذا املثال ثالٌث: الزوج، املتساويان، الشيئان.

وميكن وضع الدور يف املثال عىل صورة الدائرة املرسومة يف هذا الشكل: والسهام فيها 

تتّجه دامئاً إىل املعرِّفات ـ بالكس ـ االثنان الشيئان، الزوج، املتساويان.

االثنان

الروج ال�شيئان

المتساويان
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الخامس: أن تكون األلفاظ املستعملة يف التعريف ناصعة واضحة ال إبهام فيها: فال 

يصّح استعامل األلفاظ الوحشية والغريبة، وال الغامضة وال املشرتكة وال املجازات بدون 

القرينة، أّما مع القرينة فال بأس كام قّدمنا ذلك يف بحث املشرتَك واملجاز، وإن كان يحسن 

ـ عىل كّل حال ـ اجتناب املجاز يف التعاريف واألساليب العلمية.
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لا هاهين لالئيسة

رشوط التعريف:

األول: أن يكون املعرِّف مساوياً للمعرَّف يف الصدق: أي يجب أن يكون املعرِّف جامعاً 

مانعاً.

وعليه، سوف يكون التعريف باألمور اآلتية باطالً وغري دقيق: 1 ـ باألعّم، 2 ـ باألخّص،  

3ـ باملباين.

الثاين: أن يكون املعرِّف أجىل مفهوماً وأعرف عند املخاطَب من املعرَّف:

وألجل هذا الرشط، ال يجوز عىل هذا التعريف باألمرين اآلتيني:

أ. باملساوي يف الظهور والخفاء.

ب. باألخفى معرفة، كتعريف النور بأنّه »قوة تشبه الوجود«.

الثالث: أاّل يكون املعرِّف عنَي املعرَّف يف املفهوم:

ويسّمون مثل هذا »نتيجة الدور«.

الرابع: أن يكون خالياً من الدور:

وصورة الدور يف التعريف: أن يكون املعرِّف مجهوالً يف نفسه، وال يُعرف إال باملعرَّف.

والدور يقع تارًة مبرتبة واحدة، ويسمى »دوراً مصرحاً«، ويقع أخرى مبرتبتني أو أكرث، 

ويسمى »دوراً مضمراً«.

الخامس: أن تكون األلفاظ املستعملة يف التعريف ناصعة واضحة ال إبهام فيها.
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لات ارين

بّي الخطأ يف التعاريف اآلتية:

أ. الطائر: حيوان يبيض
 .....................................................................................................................

ب. املاء: سائل مفيد
 .....................................................................................................................

ج. اللنب: طعام مغذٍّ
 .....................................................................................................................

د. التحت: الذي فوقه يشء
 .....................................................................................................................

هـ. الوجود: الثابت العني
 .....................................................................................................................

و. العلم: عدم الجهل
 .....................................................................................................................

أسئطة حول لادرا

اذكر رشوط التعريف.  .1

ملاذا ال يصّح التعريف بـ: األعّم، األخّص، املباين؟  .2

عرّف الدّور، وبنّي الفرق بني قسَميه )املضمر واملرّصح(.  .3



أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس التاسع عشر: 

أساس القسمة 

وأصوُلها

يعرّف القسمة.  .1

يدرك أهمية القسمة يف تحصيل الحدود.  .2

يبنّي أصول القسمة.  .3





ت فيد

بالرسوم.  بالحدود وقد يكون  التعريف قد يكون  أّن  السابقة إىل  الدروس  انتهينا يف 

ال  التصّور  تحصيل  كان  وملّا  املعرَّف.  لليشء  التصّور  تحصيل  التعريف هو  من  والغرض 

فمن  األشياء،  من  عداه  عاّم  متييزه  أو  وكنهه،  اليشء  حقيقة  عىل  بالوقفوف  إال  يكون 

املناسب أن نبحث عن الطرق التي يستعان بها لتحقيق هذا الغرض، وتعترب القسمة من 

أهم وسائل الوصول لهذا الغرض.

تعليف لاقس ة

قسمة اليشء عبارة عن تجزئته وتفريقه إىل أمور متباينة، وهي من املعاين البديهية 

الغنيّة عن التعريف، وما ذُكر إّنا هو تعريٌف لفظّي ليس إاّل.

ويسّمى اليشء »َمْقَسماً«.

بالقياس إىل املقسم نفسه »ِقْسماً«،  إليها يسّمى  انقسم  التي  وكّل واحد من األمور 

وبالقياس إىل غريه من األقسام يسمى »َقِسيماً«.

فإذا قسمنا العلم إىل تصور وتصديق - مثالً -، فالعلم مقسم، والتصّور قسم من العلم 

وقسيم للتصديق، وهكذا التصديق قسم وقسيم.

فائدة لاقس ة

ست حياة اإلنسان كلّها عىل القسمة، وهي من األمور  تحصيل الحدود والرسوم: تأسَّ  .1

الفطرية التي نشأت معه عىل األرض. فإّن أول يشء يصنعه: تقسيم األشياء إىل ساموية 
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ورمال  وجبال  وأحجار  وأنهار  وأشجار  حيوانات  إىل  األرضية  واملوجودات  وأرضية، 

وغريها. وهكذا يقسم ويقسم، ومييّز معنًى عن معنًى، ونوعاً عن نوع، حتّى تحصل 

يضع  أن  استطاع  ذلك حتّى  البرش عىل  زال  وما  واملفاهيم.  املعاين  له مجموعة من 

لكّل واحد من املعاين التي توّصل إليها يف التقسيم لفظاً من األلفاظ، ولوال القسمة ملا 

تكرّثت عنده املعاين وال األلفاظ.

يزال  وال  ذاتياً.  متييزاً  ومتييزها  األنواع  تلك  تدقيق  والفنون عىل  بالعلوم  استعان  ثّم 

العلم عند اإلنسان يكشف له كثرياً من الخطأ يف تقسيامته وتنويعاته، فيعّدلها، ويكشف 

له أنواعاً مل يكن قد عرفها يف املوجودات الطبيعية، أو األمور التي يخرتعها منها ويؤلفها، 

أو مسائل العلوم والفنون. وسيأيت كيف نستعني بالقسمة عىل تحصيل الحدود والرسوم 

س من أّول األمر عىل القسمة، وهذا أهم فوائد القسمة. وكسبها، بل كّل حّد إّنا هو مؤسَّ

وفصوالً  أبواباً  لتجعلها  والفنون؛  العلوم  تدوين  يف  القسمة  وتنفع  العلوم:  تدوين   .2

ومسائل متميّزة؛ ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا يف بابها، بل 

العلم ال يكون علامً ذا أبواب ومسائل وأحكام إاّل بالقسمة. فمدّون علم النحو - مثالً 

– ال بّد من أن يقسم الكلمة أّوالً، ثم يقسم االسم مثالً إىل نكرة ومعرفة، واملعرفة إىل 

أقسامها، ويقسم الفعل إىل ماض ومضارع وأمر، وكذلك الحروف وأقسام كّل واحد 

منها، ويذكر لكّل قسم حكمه املختّص به... وهكذا يف جميع العلوم.

والتاجر - أيضاً - يلتجىء إىل القسمة يف تسجيل دفرته وتصنيف أمواله؛ ليسهل عليه 

استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته. وكذلك باين البيت، ومركّب األدوات الدقيقة 

قرون وسنني  إىل  الزمن  القديم قسموا  من  والناس  بالقسمة.  عمله  إتقان  يستعني عىل 

وأشهر وأيام وساعات ودقائق؛ لينتفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعامرهم وتاريخهم.

أّي كتاب جديد  ليُدخل  املؤلِِّفني؛  أو  العلوم  تنفعه قسمتها حسب  املكتبة  وصاحب 

يأتيه يف بابه، وليستخرج بسهولة أّي كتاب يشاء. وبواسطة القسمة استعان علامء الرتبية 
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أساا لاقس ة وأصوا

عىل توجيه طاّلب العلوم، فقّسموا املدارس إىل ابتدائية وثانوية وعالية، ثّم كّل مدرسة إىل 

صفوف؛ ليضعوا لكّل صّف ومدرسة منهاجاً يناسبه من التعليم. وهكذا تدخل القسمة يف 

كّل شأن من شؤون حياتنا العلمية واالعتيادية، وال يستغني عنها إنسان. ومهّمتنا منها هنا 

أن نعرف كيف نستعني بها عىل تحصيل الحدود والرسوم.

أصول لاقس ة

والقسمة الحقيقية واملفيدة ال بّد من أن تقوم عىل أسس وأصول، وال تعترب صحيحة 

كيفام فرضت؛ لذلك نحن ذاكرون أصول القسمة عىل النحو اآليت:

م، بأن  ال بّد من مثرة: ال تحسن القسمة إاّل إذا كان للتقسيم مثرة نافعة يف غرض املقسِّ  .1

تختلف األقسام يف املميّزات، واألحكام املقصودة يف موضع القسمة. فإذا قّسم النحوّي 

الفعل إىل أقسامه الثالثة؛ فألّن لكّل قسم حكامً يختّص به. أّما إذا أراد أن يقسم الفعل 

املايض إىل مضموم العني ومفتوحها ومكسورها، فال يحسن منه ذلك؛ ألّن األقسام كلّها 

لها حكم واحد يف علم النحو هو البناء، فيكون التقسيم عبثاً ولغواً، بخالف مدوِّن علم 

الرصف، فإنّه يصّح له مثل هذا التقسيم؛ النتفاعه به يف غرضه من ترصيف الكلمة.

ال بّد من تباين األقسام: وال تصّح القسمة إاّل إذا كانت األقسام متباينة غري متداخلة،   .2

القسمة  ال يصدق أحدها عىل ما صدق عليه اآلخر. ويشري إىل هذا األصل تعريف 

فهذا  وظرف،  ومتييز،  وحال،  مفعول،  إىل:  األسامء  من  املنصوب  قّسمَت  نفسه،فإذا 

ما  له. ومثل هذا  يكون قسيامً  فال  املفعول،  أقسام  الظرف من  باطل؛ ألّن  التقسيم 

يقولون عنه: »يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيماً له«، وبطالنه من البديهيات. 

ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إىل: علامء وجهالء، وأغنياء وفقراء، ومرىض وأصّحاء، 

لغري  كثرياً  التقسيم  هذا  مثل  ويقع  األقسام.  تتباين  ومل  بينها،  ما  يف  متداخلة  فإنها 

املنطقيني الغافلني مّمن يرسل الكالم عىل عواهنه، ولكّنه ال ينطبق عىل هذا األصل 
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أو  مرىض  جهالء،  أو  علامء  يكونوا  أن  من  بّد  ال  والفقراء  األغنياء  ألّن  قّررناه؛  الذي 

أصّحاء، فال يصّح إدخالهم مرّة ثانية يف قسم آخر. ويف املثال ثالث قسامت ُجمعت يف 

قسمة واحدة.

ويتفّرع عىل هذا األصل أمور:

الظرف  -، مثل أن تجعل  له - كام تقّدم  أنّه ال يجوز أن تجعل قسم اليشء قسيامً 

قسيامً للمفعول.

وال يجوز أن تجعل قسيم اليشء قسامً منه، مثل أن تجعل الحال قسامً من املفعول.

وال يجوز أن تقسم اليشء إىل نفسه وإىل غريه.

يكون  وباعتبارها  واحدة،  جهة  املقَسم  يف  يالَحظ  أن  فيجب  للقسمة:  واحد  أساس   .3

إّما عىل أساس  بّد من أن نؤّسس تقسيمها:  املكتبة، فال  فإذا قّسمنا كتب  التقسيم، 

بينها،  إذا خلطنا  أّما  الكتب،  أو عىل أسامء  املؤلّفني،  أو عىل أسامء  العلوم والفنون، 

فاألقسام تتداخل ويختّل نظام الكتب، مثل ما إذا خلطنا بني أسامء الكتب واملؤلّفني، 

فنالحظ يف حرف األلف مثالً اسم الكتاب تارًة وأخرى اسم املؤلف.

جامعة مانعة: ويجب يف القسمة أن يكون مجموع األقسام مساوياً للمقسم، فتكون   .4

جامعة مانعة: جامعة لجميع ما ميكن أن يدخل فيه من األقسام - أي حارصة لها، ال 

يشّذ منها يشء -، ومانعة من دخول غري أقسامه فيه.

وتسّمى  واإلثبات،  النفي  بني  التقسيم  عملية  دارت  إذا  إاّل  مانعة  جامعة  تكون  وال 

القسمة العقلية.
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أساا لاقس ة وأصوا

لا هاهين لالئيسة

تعريف القسمة: قسمة اليشء عبارة عن تجزئته وتفريقه إىل أمور متباينة. وهي من   .1

املعاين البديهية الغنيّة عن التعريف. ويسّمى اليشء »َمْقَسماً«.

»ِقْسماً«،  نفسه  املقسم  إىل  بالقياس  يسمى  إليها  انقسم  التي  األمور  من  واحد  كّل   .2

وبالقياس إىل غريه من األقسام »َقِسْيماً«.

فائدة القسمة:  .3

أ. تحصيل الحدود والرسوم

ب. تدوين العلوم: 

أصول القسمة:  .4

م، بأن تختلف األقسام يف املميّزات واألحكام  أ. ال بّد من مثرة نافعة يف غرض املقسِّ

املقصودة يف موضع القسمة.

ب. ال بّد من تباين األقسام: ال يصدق أحدها عىل ما صدق عليه اآلخر.

ويتفرع عىل هذا األصل أمور:

- أنه ال يجوز أن تجعل قسم اليشء قسيامً له.

- وال يجوز أن تجعل قسيم اليشء قسامً منه.

- وال يجوز أن تقسم اليشء إىل نفسه وإىل غريه.

ج. أساس واحد للقسمة: باعتبارها يكون التقسيم.

د. جامعة مانعة: بأن يكون مجموع األقسام مساوياً للمقسم.
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لات ارين

عّي القسم واملقسم يف الكلامت اآلتية:

الحياة،  القدرة،  الرازقيّة،  الفعليّة،  الصفات  الِعلْم،  الخالقيّة،  الذاتية،  الصفات   .1

التكلّم. 

واجب، مستحّب، الحكم الرشعّي، مكروه، حرام، مباح   .2

االسم، الفعل، الحرف، الكلمة.   .3

الظاهر، املؤوَّل، اللفظ القرآيّن، املجمل، املتشابه، النص.   .4

أسئطة حول لادرا

عرّف القسمة.  .1

ما هي الفائدة املرجّوة من القسمة؟  .2

بنّي أصول القسمة.  .3



أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس العشرون: 

أنواع القسمة

مييّز بني أنواع القسمة.  .1

يستعمل أسلويَب القسمة.  .2

يرشح معنى التعريف بالقسمة.  .3





ت فيد
بعد أن انتهينا من التعريف، نذكر بحث القسمة كملحق لبحث التعريف؛ ألّن القسمة 

أسلوب من أساليب التعريف ألحقه املناطقة به، واإلنسان قد ال يَعرف اليشء من خالل 

ومنذ  أخرى.  أشياء  عن  وفصله  تقسيمه  من خالل  يعرفه  قد  ولكن  وعرضياته،  ذاتياته 

القدم وحتّى اآلن يقسم اإلنسان األمور لسعة الوصول إليها عند الحاجة وليك ال تختلط 

عليه. وهناك أنواع من القسمة نذكرها يف هذا الدرس.

أنولع لاقس ة

1. القسمة الطبيعية، أو قسمة الكّل إلى أجزائه:
ومثالها قسمة اإلنسان إىل جزأيه: الحيوان والناطق بحسب التحليل العقّل، إذ يحلّل 

العقل مفهوم اإلنسان إىل مفهوَمني: مفهوم الجنس الذي يشرتك معه به غريه، ومفهوم 

الفصل الذي يختّص به ويكون به اإلنسان إنساناً، وتسّمى األجزاء حينئذ أجزاء عقلية.

وكقسمة املاء إىل عنرَصين: األوكسجني والهيدروجني بحسب التحليل الطبيعّي.

األجزاء:  وتسّمى  البسيطة،  األولية  عنارصه  إىل  موجود  كّل  قسمة  الباب  هذا  ومن 

طبيعية أو عنرصية.

غري  األجزاء  إىل  الخارجّي  التحليل  بحسب  واملسامري  الخشب  إىل  السير  وكقسمة 

املتشابهة. ومثله قسمة البيت إىل اآلجر والجّص والخشب والحديد.

ّي إلى جزئّياته:
ّ
2. القسمة المنطقية، أو قسمة الكل

ومثالها قسمة املوجود إىل مادة ومجرّد عن املادة، واملادة إىل جامد ونبات وحيوان، 

وكقسمة املفرد إىل اسم وفعل وحرف... وهكذا.
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فوارق بي النوَعي:

عىل  حملها  يجوز  املنطقية  يف  األقسام  بأّن  الطبيعية  عن  املنطقية  القسمة  متتاز  أ. 

املقسم وحمل املقسم عليها.

كانت  ما  عدا  الطبيعية  يف  الحمل  يجوز  وال  اسم.  املفرد  وهذا  مفرد،  االسم  فنقول: 

بحسب التحليل العقّل، فال يجوز أن تقول: البيت سقف أو جدار، وال الجدار 

بيت.

فيها  املقسم تشرتك  املنطقية من فرض جهة وحدة جامعة يف  القسمة  بّد يف  ب. ال 

بّد من فرض جهة  املقسم واألقسام. كام ال  بني  الحمل  األقسام، وبسببها يصح 

افرتاق يف األقسام عىل وجه يكون لكّل قسم جهة تباِين جهة القسم اآلخر، وإاّل 

مقّومة  تكون  أن  إّما  الجامعة  الجهة  وتلك  األقسام.  وفرض  القسمة  ملا صّحت 

لألقسام؛ أي داخلة يف حقيقتها، بأن كانت جنساً أو نوعاً، وإّما أن تكون خارجة 

عنها.

إذا كانت الجهة الجامعة مقّومة لألقسام، فلها ثالث صور:

أ. أن تكون جنساً، وجهات االفرتاق الفصول املقومة لألقسام، كقسمة املفرد إىل االسم 

والفعل والحرف... فيسّمى التقسيم »تنويعاً« واألقسام »أنواعاً«.

للمقسم،  الالحقة  العامة  العوارض  االفرتاق  وجهات  نوعاً،  أو  جنساً  تكون  أن  ب. 

كقسمة االسم إىل مرفوع ومنصوب ومجرور، فيسّمى التقسيم »تصنيفاً« واألقسام 

»أصنافاً«.

الالحقة  الشخصية  العوارض  االفرتاق  وجهات  صنفاً،  أو  نوعاً  أو  جنساً  تكون  أن  ج. 

ملصاديق املقسم، فيسّمى التقسيم »تفريداً« واألقسام »أفراداً«، كقسمة االنسان 

إىل زيد وعمرو ومحمد وحسن... باعتبار املشّخصات لكّل جزيّئ منه.

إذا كانت الجهة الجامعة خارجة عن األقسام:

فهي كقسمة األبيض إىل الثلج والقطن وغريهام، وكقسمة الكائن الفاسد إىل معدن 
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أساليُب  وغريّب... وهكذا  إىل رشقّي  أو  وفقري،  غنّي  إىل  العامل  وكقسمة  وحيوان،  ونبات 

من  له  ما  جميع  استيفاء  من  بّد  ال  قسمة صحيحة،  اليشء  نقسم  أن  فألجل  القسمة. 

األقسام، كام تقّدم يف األصل الرابع؛ مبعنى أن تكون القسمة حارصة لجميع جزئياته أو 

أجزائه. ولذلك أسلوبان:

أ. طريقة القسمة الثنائية: وهي طريقة الرتديد بني النفي واإلثبات، والنفي واإلثبات - 

وهام النقيضان - ال يرتفعان )أي: ال يكون لهام قسم ثالث( وال يجتمعان )أي ال 

يكونان قسامً واحداً(، فال محالة تكون هذه القسمة ثنائية؛ أي: ليس لها أكرث من 

قسمني، وتكون حارصة جامعة مانعة.

مثال 1: تقسيم الحيوان إىل ناطق وغري ناطق، وغري الناطق يدخل فيه كّل ما يفرض 

من باقي أنواع الحيوان غري اإلنسان، ال يشّذ عنه نوع.

مثال 2: تقسيم الطيور إىل جارحة وغري جارحة، واإلنسان إىل عريّب وغري عريّب، والعالِم 

إىل فقيه وغري فقيه... وهكذا.

وتنفع هذه القسمة أيضاً فيام إذا أريد حرص األقسام حرصاً عقلياً، كام يأيت. وتنفع أيضاً 

يف تحصيل الحّد والرسم. وسيأيت بيان ذلك.

أقسامه  جميع  إىل  ابتداًء  اليشء  تقسم  بأن  وذلك  التفصيلية:  القسمة  طريقة  ب. 

املحصورة، كام لو أردت أن تقسم الكّل إىل: نوع وجنس وفصل وخاّصة وعرض 

عاّم.

والقسمة التفصيلية نوعان: عقلية واستقرائية:

العقلية: وهي التي مينع العقل أن يكون لها قسم آخر:

مثال: تقسيم الكلمة إىل ما دّل عىل الذات أو ال.

وطرف النفي: يقسم إىل ما دّل عىل الزمان أو ال.

الزمان وهو  االسم، وما دّل عىل  الذات وهو  ما دّل عىل  أقسام:  ثالثة  فنحصل عىل 

الفعل، وما مل يدّل عىل الذات والزمان وهو الحرف.
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وال تكون القسمة عقلية إاّل إذا بنيتها عىل أساس النفي واإلثبات - القسمة الثنائية 

-. فألجل إثبات أّن القسمة التفصيلية عقلية، يرجعونها إىل القسمة الثنائية الدائرة بني 

النفي واإلثبات. ثّم إذا كانت األقسام أكرث من اثنني، يقسمون طرف النفي أو اإلثبات إىل 

النفي واإلثبات... وهكذا كلاّم كرثت األقسام، عىل ما تقّدم يف الثنائية.

األقسام  تُذكر  وإنا  لها،  آخر  قسم  فرض  من  العقل  مينع  ال  التي  وهي  االستقرائية: 

الواقعة التي ُعلمت باالستقراء والتتبّع، كتقسيم األديان الساموية إىل: اليهودية والنرصانية 

واإلسالمية، وكتقسيم مدرسة معينة إىل: صّف أّول وثاٍن وثالث، عندما ال يكون غري هذه 

الصفوف فيها، مع إمكان حدوث غريها.

لاتعليف بااقس ة

إّن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم يف نفسها، خاصة به غالباً. وملا اعتربنا 

يف القسمة أن تكون جامعة مانعة، فاألقسام مبجموعها مساوية للمقسم، كام أنّها غالباً 

تكون أعرف منه.

وعليه، يجوز تعريف املقسم بقسمته إىل أنواعه أو أصنافه، ويكون من باب تعريف 

اليشء بخاصته. وهو التعريف بالرسم الناقص، كام كان التعريف باملثال من هذا الباب.

ولنرضب لك مثالً لذلك: إنّا إذا قسمنا املاء بالتحليل الطبيعّي إىل أوكسجني وهيدروجني، 

وعرفنا أن غريه من األجسام ال ينحّل إىل هذين الجزأين، فقد حصل متييز املاء متييزاً عرضياً 

عن غريه بهذه الخاصة، فيكون ذلك نوعاً من املعرفة للامء نطمنّئ إليها. وكذا لو عرفنا أّن 

الورق ينحّل إىل القطن والنورة - مثالً -، نكون قد عرفناه معرفة نطمنّئ إليها متيّزه عن 

غريه. وهكذا يف جميع أنواع القسمة.
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لا هاهين لالئيسة

أنواع القسمة:
القسمة الطبيعية، أو قسمة الكّل إىل أجزائه:  .1

كقسمة اإلنسان إىل جزأيه: الحيوان والناطق بحسب التحليل العقّل، وتسّمى األجزاء حينئذ 

أجزاء عقلية، وكقسمة املاء إىل عنرصين: األوكسجني والهيدروجني بحسب التحليل الطبيعّي.

القسمة املنطقية، أو قسمة الكيّلّ إىل جزئياته:  .2

كقسمة املوجود إىل ماّدة ومجرّد عن املاّدة، واملاّدة إىل جامد ونبات وحيوان.

فوارق بي النوعي:

املنطقية يجوز حملها عىل املقسم وحمل املقسم عليها، وال يجوز  إّن األقسام يف  أ. 

الحمل يف الطبيعية عدا ما كانت بحسب التحليل العقّل.

ب. ال بّد يف القسمة املنطقية من فرض جهة وحدة جامعة يف املقسم، كام ال بّد من 

فرض جهة افرتاق يف األقسام.

طريقة القسمة الثنائية: وهي طريقة الرتديد بني النفي واإلثبات، والنفي واإلثبات.

طريقة القسمة التفصيلية: وذلك بأن تقسم اليشء ابتداء إىل جميع أقسامه املحصورة.

والقسمة التفصيلية نوعان: عقلية واستقرائية:

العقلية: وهي التي مينع العقل أن يكون لها قسم آخر.

األقسام  تذكر  وإنا  لها،  آخر  قسم  فرض  من  العقل  مينع  ال  التي  وهي  االستقرائية: 

الواقعة التي علمت باالستقراء والتتبع.

التعريف بالقسمة:

إّن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم يف نفسها، خاصة به غالباً. وملّا اعتربنا 

يف القسمة أن تكون جامعة مانعة، فاألقسام مبجموعها مساوية للمقسم، كام أنّها غالباً 

تكون أعرف منه.

وعليه، يجوز تعريف املقسم بقسمته إىل أنواعه أو أصنافه، ويكون من باب تعريف 

اليشء بخاّصته، وهو التعريف بالرسم الناقص، كام كان التعريف باملثال من هذا الباب.
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لات ارين

ما هو نوع القسمة يف األمثلة اآلتية؟ طبيعّية أم منطقّية؟  .1

 .......................................................... أ. الكتاب: الغالف الخارجّي، األوراق.  

 ........................................ ب. املوجود: املوجود الخارجّي، املوجود الذهنّي.  

 ........................................................................... ت. الفعل: مبنّي، معرب.  

 ................................................................. ث. الحيوان: إنسان، فرس، أسد   

فرِّق بي القسمة العقلية وبي االستقرائية يف التقسيامت التفصيلية اآلتية:  .2

أ. األديان الساموية: يهودية، مسيحيّة، إسالمية............................................   

 ................................................................... ب. الكلمة: اسم وفعل وحرف  

 ............................................................................ ت. الطائر: أسود وأبيض  

 ........................................................ ث. الصعيد هو: الرتاب، الحجر، الرمل  

أسئطة حول لادرا

ما الفرق بني القسمة الطبيعية والقسمة املنطقية؟ أعِط مثاالً.  .1

ميّز باملثال بني القسمة الثنائية والقسمة التفصيلية.  .2

تحت أّي نوع من أنواع التعاريف يندرج التعريف بالقسمة بشتّى أنواعها؟ علّل ذلك.  .3



أهدلف لادرا

ن مع نفاية هذل لادرا أن:
ّ

قطى لا تعط

الدرس الحادي العشرون: 

كيف نفّكر لتحصيل 

المجهول التصّوري؟

يدرك الحاجة إىل الكسب والنظر.  .1

بواسطتها  يحّول  التي  الطريقة  إىل  يتعرف  أن   .2

املجهوَل التصّوري إىل معلوم تصّوري.

تحصيل  يف  العقّل  التحليل  طريقة  يطبّق   .3

املجهول.





ت فيد

كمفهوم  ونظر،  كسب  إىل  يحتاج  ال  بديهّي  هو  ما  منه  التصّورّي  املعلوم  أّن  تقّدم 

»الوجود« و»الشيء«، ومنه ما هو نظرّي تحتاج معرفته إىل كسب ونظر.

ومعنى الحاجة إىل الكسب والنظر يف النظرّي: أّن معناه مجهول وغري واضح يف الذهن، 

وبعبارة أخرى غري محّدد ومتميّز، أو فقل: غري مفهوم وال معروف، فيحتاج إىل التعريف 

أّن الحّد أو  وإىل متييزه عن غريه، والذي يعرفه للذهن هو الحّد والرسم. ومن الواضح 

الرسم للنظرّي ليس موضوعاً يف الطريق ويف متناول اليد، وإاّل لكان بديهياً معروفاً. وعليه، 

فالنظرّي هو يف الحقيقة الذي نجهل حّده أو رسمه.

واملهّم يف األمر أن نعرف الطريقة التي من خاللها نحّصل الحّد والرسم.

معمى لاحاجة إاى لاكسب ولامظل في لامظلّي

وكّل ما تقّدم من األبحاث يف التعريف هو يف الحقيقة أبحاث عن معنى الحّد والرسم 

ورشوطهام أو أجزائهام. وهذا وحده غري كاٍف ما مل نعرف طريقة كسبهام وتحصيلهام. 

فليس الغنّي هو الذي يعرف معنى النقود وأجزاءها وكيف تتألف، بل الغنّي من يعرف 

طريقة كسبها فيكسبها، وليس املريض يشفى إذا عرف فقط معنى الدواء وأجزاءه، بل ال 

بّد من أن يعرف كيف يحّصله ليتناوله. وقد أغفل كثري من املنطقيني هذه الناحية، وهي 

أهّم يشء يف الباب، بل هي األساس، وهي معنى التفكري الذي به نتوّصل إىل املجهوالت. 

ومهّمتنا يف املنطق: أن نعرف كيف نفّكر لنكسب العلوم التصورية والتصديقية. وسيأيت يف 

كتاب الحق أّن طريقة التفكري لتحصيل العلم التصديقّي هي االستدالل والربهان.
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كسب التعريف بالقسمة، أو كيف نفّكر لتحصيل املجهول التصورّي.

ال بّد من أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية يصنعها كّل إنسان يف دخيلة نفسه، 

الداللة عليها؛ لنكون عىل بصرية يف صناعتها،  يخطىء فيها أو يصيب. ولكن نحتاج إىل 

وهذا هو هدف علم املنطق.

وتسّمى  العقّل،  بالتحليل  الطبيعية  القسمة  القسمة:  من  بنوَعني  منحرص  الطريق 

طريقة التحليل العقّل، والقسمة املنطقية الثنائية. وقد أرشنا يف الدرس السابق إىل ذلك، 

وقد جاء وقت بيانه بشكل مفّصل:

1. طليقة لاتحطيل لاعقطي

مثالً: لو واجهنا السؤال اآليت: ما هو املاء؟ )إذا كّنا نجهل تعريفه(.

الدور األول من أدوار العقل: توّجه النفس نحو املجهول التصورّي )املشكل(.

الدور الثاين: ال بّد من أن نعرف نوعه؛ أي نعرف أنه داخل يف أّي جنس من األجناس 

العالية أو ما دونها، كأن نعرف أن املاء مثالً من السوائل. وكلام كان الجنس الذي عرفنا 

دخول املجهول تحته قريباً، كان الطريق أقرص ملعرفة الحّد أو الرسم.

وإذا اجتزنا الدور الثاين - الذي ال بّد منه لكّل من أراد التفكري بأّي طريقة كانت -، 

ينتقل الذهن إىل الطريقة التي نختارها للتفكري، وال بّد من أن تتمثّل فيها األدوار الثالثة 

األخرية أو الحركات الثالث التي تقّدمت للفكر، وهي: الذاهبة والدائرية والراجعة.

»الحركة  وهو  الثالث  الدور  إىل  ننتقل  الثاين،  الدور  نجتاز  فعندما  الثالث:  الدور 

الذاهبة«، وهو حركة العقل من املجهول )املشكل( إىل املعلومات املخزونة. ومعنى هذه 

الحركة بطريقة التحليل املقصود بيانها: هو أن ننظر يف الذهن إىل جميع األفراد الداخلة 

تحت ذلك الجنس الذي فرضنا املشكَل داخالً تحته. ويف املثال ننظر إىل أفراد السوائل، 

سواء أكانت ماء أم غري ماء، باعتبار أن كلّها سوائل.

الدور الرابع: وهو »الحركة الدائرية«؛ أي: حركة العقل بني املعلومات املخزونة. وهو 

املعلومات  البحث داخل  يبدأ يف عملية  تفكري، حيث  كّل  يف  األدوار وأهّمها دامئاً  أشّق 
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املوجودة عنده، فإن نجح املفّكر يف عملية البحث، واستطاع أن يجد املشكل ومييّزه عن 

غريه، فإنّه:

الدور الخامس: ينتقل إىل الدور األخري الذي به حصول العلم، فيقّدم الجواب الناجع 

غري  من  املعلومات  بني  نفسه  عىل  يدور  الرابع(  )الدور  مكانه  يف  بقي  وإاّل  للمشكل، 

جدوى، ويبقى حائراً يبحث بني املعلومات عن جواب للمشكل.

توضيح الدور الرابع:

وهذه الحركة الدائرية بني املعلومات )الدور الرابع( بهذه الطريقة هي: أن يالحظ 

الفكر مجاميع أفراد الجنس الذي دخل تحته املشكل، فيفرزها مجموعة مجموعة، فألفراد 

املجهول مجموعة، ولغريه من أنواع الجنس األخرى، كّل واحد مجموعة من األفراد. ويف 

إىل آخرها. وعند ذلك  واللنب، والدهن...  والزئبق،  املاء،  السوائل:  املثال يالحظ مجاميع 

يبدأ مبالحظتها مالحظة دقيقة؛ ليعرف ما متتاز به مجموعة أفراد املشكل بحسب ذاتها 

وحقيقتها عن املجاميع األخرى، أو بحسب عوارضها الخاصة بها. وال بّد هنا من الفحص 

الدقيق والتجربة؛ ليعرف يف املثال الخصوصية الذاتية أو العرضية التي ميتاز بها املاء عن 

غريه من السوائل: يف لونه وطعمه، أو يف وزنه وثقله، أو يف أجزائه الطبيعة. وال يستغني 

الباحث عن االستعانة بتجارب الناس والعلامء وعلومهم.

الثروة العلمية والتجارب السابقة:

والبرش من القديم - كام قلنا يف أول مبحث القسمة - اهتّموا بفطرتهم بتقسيم األشياء 

ومتييز األنواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم مع مرور الزمن الطويل معلومات قيّمة 

هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسالفنا. وكّل ما نستطيعه من البحث يف هذا الشأن 

هو التعديل والتنقيح يف هذه الرثوة، واكتشاف بعض الكنوز من األنواع التي مل يهتِد إليها 

السابقون مع مرور الزمن وتقّدم املعارف.

فإن استطاع الفكر أن ينجح يف هذا الدور الرابع )الحركة الدائرية(، بأن عرف ما مييّز 

املجهول متييزاً ذاتياً - أي: عرف فصله ، أو عرف ما مييّزه متييزاً عرضياً؛ أي: عرف خاصته- 
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فإّن معنى ذلك: أنّه استطاع أن يحلّل معنى املجهول إىل جنس وفصل أو جنس وخاّصة 

تحليالً عقلياً، فيكمل عنده الحّد التاّم أو الرسم التاّم بتأليفه ماّم انتهى إليه التحليل. كام 

لو عرف »الماء« يف املثال بأنّه سائل بطبعه، ال لون له وال طعم وال رائحة، أو أنّه له ثقل 

نوعّي مخصوص، أو أنّه قوام كّل يشء حّي.

معمى ك ال لاحّد أو لالسن قمد لاذهن

معنى ذلك أّن العقل قد انتهى إىل الدور األخري، وهو »الحركة الراجعة«؛ أي حركة 

العقل من املعلوم إىل املجهول. وعندها ينتهي التفكري بالوصول إىل الغاية من تحصيل 

املجهول.

باعتبار  يكون  إّنا  وهو  الطبيعية،  القسمة  يف  العقّل  التحليل  معنى  يتّضح  وبهذا 

ويوزّعها  يفرزها  بالجنس،  املتشاركات  مالحظة  بعد  أنّه  أي:  واملتباينات؛  املتشاركات 

هذه  من  فيستخرج  املتباينة،  املميزات  من  فيها  ما  بحسب  أنواعاً،  فقل:  أو  مجاميع، 

العملية الجنَس والفصل )مفردات الحّد(، أو الجنس والخاصة )مفردات الرسم(. فيكون 

بذلك قد حلّل املفهوم املراد تعريفه إىل مفرداته.

تحصيل لا جفول بااقس ة لاثمائية  .2

 ،- الدوَرين األّولنَي - أي: دور مواجهة املشكل، ودور معرفة نوعه  بعد االنتهاء من 

السابقة كانت  فإّن  السابقة.  التفكري تختلف عن  ميكن االعتامد عىل طريقة أخرى من 

النظرة فيها إىل األفراد املشرتكة يف ذلك الجنس، ثم متييز بعضها عن بعض؛ الستخراج ما 

بالقسمة  بتقسيمه  املعروف، ويقوم  الجنس  الفكر إىل  أّما هذه، فيتحرّك  مييّز املجهول. 

املنطقية الثنائية إىل إثبات ونفي:

اإلثبات مبا مييّز املجهول متييزاً ذاتياً أو عرضياً، والنفي مبا عداه. وذلك إذا كان املعروف 

الجنس القريب. فنقول يف مثال املاء الذي عرف أنه سائل: 

فنستخرج بذلك الحد التاّم أو الرسم التاّم، وتحصل الحركات الثالث كلّها.

أما لو كان الجنس الذي عرفناه هو الجنس العايل أو املتوّسط، فسنأخذ أّوالً الجنس 
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العايل - مثالً -، فنقسمه بحسب املميزات الذاتية أو العرضية، ثم نقسم الجنس املتوسط 

تصري  وبهذا  السافلة،  األنواع  إىل  التقسيم  يصل  أن  إىل  األول،  بالتقسيم  حصلناه  الذي 

الفصول كلّها معلومة عىل الرتتيب، فنعرف بذلك جميع ذاتيات املجهول عىل التفصيل.
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لا هاهين لالئيسة

1. معنى الحاجة إىل الكسب والنظر يف النظرّي: أّن معناه مجهول وغري واضح يف الذهن، 

فيحتاج إىل التعريف وإىل متييزه عن غريه، والذي يعرفه للذهن هو الحّد والرسم.

2. واملهّم يف األمر أن نعرف الطريقة التي من خاللها نحّصل الحّد والرسم، وهي األساس، 

وهي معنى التفكري الذي به نتوّصل إىل املجهوالت.

كيف نفكِّر لتحصيل املجهول التصورّي؟

ال بّد من أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية يصنعها كّل إنسان يف دخيلة نفسه، 

ولكن نحتاج إىل الداللة عليها؛ لنكون عىل بصرية يف صناعتها.

طريقة التحليل العقيّل:

تتوّجه النفس نحو املجهول التصورّي، ثّم نعرف أنّه داخل يف أّي جنس من األجناس 

العالية أو ما دونها، ثم ننتقل إىل الحركة الذاهبة، من املجهول إىل املعلومات املخزونة؛ 

فرضنا  الذي  الجنس  ذلك  تحت  الداخلة  األفراد  جميع  إىل  الذهن  يف  ننظر  أن  مبعنى 

املشكَل داخالً تحته، ثّم الحركة الدائرية؛ أي: حركة العقل بني املعلومات املخزونة، وهو 

أشّق األدوار وأهّمها، ثم ينتقل إىل الدور األخري الذي به حصول العلم، فيقّدم الجواب 

الناجع للمشكل، وإاّل بقي يف مكانه )الدور الرابع(، يدور عىل نفسه بني املعلومات من 

غري جدوى.

تحصيل املجهول بالقسمة الثنائية:

بعد االنتهاء من دور مواجهة املشكل، ودور معرفة نوعه، يتحرّك الفكر إىل الجنس 

املعروف، ويقوم بتقسيمه بالقسمة املنطقية الثنائية إىل إثبات ونفي:

اإلثبات مبا مييّز املجهول متييزاً ذاتياً أو عرضياً، والنفي مبا عداه. فتصري الفصول كلّها 

معلومة عىل الرتتيب، فنعرف بذلك جميع ذاتيات املجهول عىل التفصيل.
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لات ارين

حّدد الصحيح من الخطأ يف ما يأيت:

النظرّي هو الذي نجهل حّده أو رسمه.  أ. 

إّن كسب التعريف يكون عن طريق القسمة بقسَميها.  ب. 

إّن تحصيل املجهول بالقسمة الثنائية يكون بالنظر إىل األفراد املشرتكة يف  ج. 

ذلك الجنس، ثّم متييزها عن بعضها بعضاً؛ الستخراج ما مييّز املجهول. 

القسمة بالتحليل العقّل تعني تقسيم الجنس املعروف إىل إثبات ونفي.  د. 

إّن الدور األّول يف طريقة التحليل العقّل هو معرفة الجنس الذي يدخل  هـ. 

فيه املجهول. 

أسئطة حول لادرا

اذكر األدوار التي تُعتَمد يف طريقة التحليل العقّل ملعرفة املجهول.  .1

تحّدث عن الدور الرابع يف طريقة التحليل العقّل.  .2

ما املراد من اإلثبات والنفي يف القسمة الثنائيّة؟  .3






