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محـاضـرات في المنطق – طـلـبـة الـفـصـل الخامس (لسانيات)  -األسـتاذ علـي صدّيقـي  -الـكلية متعددة التخصصات  -النــاظــور

محاضـــرات فــي وحــدة :المنطــق
 محــاور الوحــدة وعناصـرهـــا:
 مدخل إلى المنطق األرسطي :علم المنطق :تعريفه ،فائدته ،طبيعته ،أجزاؤه،
مواقف العلماء المسلمين منه
أوال :منطق التصور :أقسام اللفظ ،المقوالت ،الحد والرسم
ثانيا :منطق التصديق :القضية ،القياس
ثالثا :المنطق الفلسفي والنحو العربي :أي عالقة؟

 مصادر الوحدة ومراجعها:
 أرسطوطاليس :منطق أرسطو .تحقيق :عبد الرحمن بدوي. فرفوريوس الصوري :إيساغوجي .تحقيق :أحمد فؤاد األهواني /عبد الرحمن بدوي. -أبو نصر الفارابي:

 المنطق عند الفارابي .تحقيق :ماجد فخري ورفيق العجم. -كتاب الحروف .تحقيق :محسن مهدي.

 األلفاظ المستعملة في المنطق .تحقيق :محسن مهدي. -ابن سينا:
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 اإلشارات والتنبيهات .تحقيق :سليمان دنيا. ابن باجة :تعاليق ابن باجة على منطق الفارابي .تحقيق :ماجد فخري. ابن رشد :تلخيص منطق أرسطو .تحقيق :جيرار جهامي.1

 أبو حامد الغزالي: -مقاصد الفالسفة .تحقيق :سليمان دنيا.

 معيار العلم .تحقيق :سليمان دنيا. -محك النظر .تحقيق :رفيق العجم.

 -القسطاس المستقيم .تحقيق :فيكتور َشلحت.

 -ابن الطيب البغدادي:

 الشرح الكبير لمقوالت أرسطو .تحقيق :علي حسين الجابري. تفسير كتاب إيساغوجي لفرفوريوس .تحقيق :كوامي جيكي. ابن طملوس: المدخل لصناعة المنطق .تحقيق :محمد العدلوني اإلدريسي. كتابا :األمكنة المغلِّطة والجدل .تحقيق :فؤاد بن أحمد. -ابن تيمية :الرد على المنطقيين .تحقيق :شرف الدين الكتبي.

 -السيوطي :صون المنطق والكالم عن فني المنطق والكالم .تحقيق :علي سامي النشار،

سعاد علي عبد الرازق.

 -مصطفى طباطبائي :المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني.

 -علي سامي النشار :المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة.
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 .1المنطق :تعريفه ،طبيعته ،فائدته
.1

يقول أبو نصر الفارابي (توفي 333ھ)" :صناعة المنطق تعطي بالجملة القوانين التي

شأنها أن تقوم العقل وتسدد اإلنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من
المعقوالت .وهذه الصناعة تناسب صناعة النحو :ذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمعقوالت
كنسبة صناعة النحو إلى اللسان واأللفاظ .فكل ما يعطيناه علم النحو من القوانين في األلفاظ فإن علم
المنطق يعطينا نظائرها في المعقوالت .وأيضا فإن القوانين المنطقية التي هي آالت يمتحن بها في

المعقوالت ما ال يؤمن أن يكون العقل قد غلط فيه أو قصر في إدراك حقيقته ،تشبه الموازين والمكاييل
التي هي آالت يمتحن بها في كثير من األجسام ما ال يؤمن أن يكون الحس قد غلط فيه .وأما عنوانه
فبين أنه ينبئ عن جملة غرضه :وذلك أنه مشتق من النطق .وهذه اللفظة تقال عند القدماء على ثالثة

معان :أحدهما القول الخارج بالصوت ،وهو الذي به تكون عبارة اللسان عما في الضمير .والثاني

القول المركوز في النفس ،وهو المعقوالت التي تدل عليها األلفاظ .والثالث القوة النفسانية المفطورة في

اإلنسان ،التي بها يميز التمييز الخاص باإلنسان دون ما سواه من الحيوان ،وهي التي بها يحصل

لإلنسان المعقوالت والعلوم والصنائع ،وبها تكون الروية( "...إحصاء العلوم ،ص.)67 -76
.2

يقول أبو علي بن سينا ( توفي 827ھ)" :المنطق هو الصناعة النظرية التي تعرف أنه من

أي الصور والمواد يكون الحد الصحيح الذي يسمى بالحقيقة حدا ،والقياس الصحيح الذي يسمى

بالحقيقة برهانا ،وتعرف أنه عن أي الصور والمواد يكون الحد اإلقناعي الذي يسمى رسما ،وعن أي
الصور والمواد يكون القياس اإلقناعي الذي يسمى ما قوي منه وأوقع تصديقا شبيها باليقين جدليا ،وما

ضعف منه وأوقع ظنا غالبا َخطابيا ،وتعرف أنه عن أي صورة ومادة يكون الحد الفاسد وعن أي
صورة ومادة يكون القياس الفاسد الذي يسمى ُمغالطيا وسوفسطائيا ،وأنه عن أي صورة ومادة يكون

تخييال يرغب النفس في شيء أو ينفرها ،ويقززها أو يبسطها
القياس الذي ال يوقع تصديقا البتة ،ولكن ْ
أو يقبضها ،وهو القياس الشعري .ونسبتها إلى الروية نسبة النحو إلى الكالم والعروض إلى الشعر،
لكن الفطرة السليمة والذوق السليم ربما أغنيا عن تعلم النحو والعروض ،وليس شيء من الفطر
اإلنسانية بمستغن في استعمال الروية عن التقدم بإعداد هذه اآللة"( .النجاة ،ص.)88
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 .2أجزاء المنطق:
إيساغوجي أو المدخل ← المقوالت← العبارة← التحليالت األولى (القياس) ← التحليالت الثانية
(البرهان) ← الجدل← السوفسطيقا ← الخطابة← الشعر.
أوال :منطــق التصــور
 .1العلم بين التصور والتصديق:
يقول عبد الرحمن األخضري (ت 373ھ):

1

صو ار ُعل ْم
إ ْدر ُ
اك ُمْف َرد تَ َ

صديق ُوسـ ْم
َوَد ْر ُ
ك ن ْسَبة بتَ ْ

تاج للتأَمل
َوالنظري ما ْ
اح َ

وع ْك ُسه ُهو الضروري اْل َجلي
َ

صور ُوص ْل
وما به إلى تَ َ
َ

ُي ْد َعى بَق ْول َشارح َفْلتَْبتَهـ ْل

صديق به تُُوصـ َال
َوما لتَ ْ

ف ع ْند اْل ُعَق ـ َال
ب ُحجة ُي ْع َر ُ

ينقسم العلم ،بحسب المناطقة ،إلى قسمين ،هما:
 التصور :هو إدراك المعاني أو الذوات المفردة التي ُيدل عليها باأللفاظ المفردة،أي إدراك العقل المعنى المفرد ،ويسمى التصور الساذج؛ ألنه خال من الحكم .وذلك كالعلم
بمعنى الجسم ،وكإدراك المعنى المراد بلفظة اإلنسان وغيرها .واإلد ارك هو حصول صورة
الشيء في الذهن ،سواء كان محسوسا أو معقوال ،موجودا أو معدوما؛ كتصور معنى العلم
والرحمة والعقل والح اررة والحالوة وغيرها من األمور المعقولة والمحسوسة ،وكتصور معنى
العنقاء والغول وشريك الخالق وغيرها من األمور المعدومة.
-

التصديق :هو إدراك نسبة المعاني المفردة بعضها إلى بعض .أو هو إدراك نسبة

المعاني المفردة بعضها إلى بعض باإلثبات؛ أي إدراك وقوع النسبة في اإليجاب (زيد قائم)،
أو النفي؛ أي إدراك عدم وقوعها في السلب (ليس زيد قائما).
وبالجملة ،فإن اإلدراك إن تعلق بمعنى مفرد فهو التصور ،وإن تعلق بوقوع نسبة
المركب أو عدم وقوعها فهو التصديق.
 1األبيات الواردة في هذه المحاضرات مأخوذة من "السلم المنورق" لألخضري.
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والتصديق متوقف على التصور ومحتاج إليه .لذلك فكل تصديق يتقدمه بالضرورة
تصوران على األقل ،فإن من لم يفهم معنى العلم وحده ،ومعنى النور وحده ،لم ُيتصور منه
التصديق بأن :العلم نور.
كما أن كال من التصور والتصديق ينقسم إلى:
 ما يدرك أوال من غير طلب وال تأمل ،وهو التصور والتصديق الضروريان(البديهيان) ،كتصور معنى الشجر والكتاب والح اررة .وكالحكم بأن الفرس مختلف عن
اإلنسان ،وبأن االثنين أكثر من واحد ،وبأن الكل أكبر من الجزء ،وغيرها من األمور
المحسوسة والمقبولة التي تشتمل عليها النفوس من غير طلب لها وال تأمل فيها.
 -ما ال يحصل إال بالطلب وبعد التأمل وإعمال الفكر والنظر ،وهو التصور والتصديق

النظريان ،كمعرفة حقيقة الروح والعقل والجن ،وتصور غيرها من األمور الخفية ذواتها.
وكالتصديق ببعث الخالئق يوم القيامة ،وبوجود الله.
وقد سمى المناطقة ما يوصل إلى التصور قوال شارحا (حدا ومعرفا) ،وما يوصل إلى
التصديق حجة (برهانا ودليال).
 .2أقسام اللفظ:
 .1.2في سبب عناية المناطقة باأللفاظ مع أن المقصود هو المعنى:
 -يقول ابن سينا" :أما النظر في األلفاظ فهو أمر تدعو إليه الضرورة ،وليس للمنطقي

– من حيث هو منطقي – ُشغل أول باأللفاظ إال من جهة المخاطبة والمحاورة ،ولو أمكن أن
المنطق بفكرة ساذجة ،إنما ُت لحظ فيها المعاني وحدها ،لكان ذلك كافيا ،ولو أمكن أن
ُيتعلم
ُ
يطلع المحاور فيه على ما في نفسه بحيلة أخرى ،لكان يغني عن اللفظ البتة .ولكن لما
كانت الضرورة تدعو إلى استعمال األلفاظ ،وخصوصا ومن المتعذر على الروية أن ترتب
المعاني من غير أن تتخيل معها ألفاظها ...اضطرت صناعة المنطق إلى أن يصير بعض

أجزائها نظ ار في أحوال األلفاظ؛ ولوال ما قلناه لما احتاجت أيضا إلى أن يكون لها هذا
الجزء".
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 -ويقول زين الدين الساوي" :إذا تعلم اإلنسان المنطق بفكرة ساذجة مع نفسه دون

االستعانة بمعلم يخاطبه ويحاوره لو أمكن ،أما إذا جرى التعليم فيه على سبيل المخاطبة
 2ابن سينا :الشفاء ،ج ،1ص.22
5

والمحاورة ولم يكن ذلك إال بألفاظ ،صارت األلفاظ أيضا منظو ار فيها بالضرورة خصوصا
وفكر اإلنسان في ترتيب المعاني قلما ينفك عن تخيل ألفاظها معها حتى كأن اإلنسان يناجي

نفسه بألفاظ متخيلة إذا أخذ في التروي والتفكر".
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 .2.2أنواع الداللة اللفظية الوضعية:
َدالَل ُة اللْفظ عَلى َما َوا َفَق ْه

ط َابَق ْه
الم َ
َي ْد َ
عون َها َدالَل َة ُ

ضمنا َو َما َلزْم
َو ُج ْزئه تَ َ

َف ْه َو اْل َتزام إ ْن ب َعْقل اْلتُزْم

تنقسم الداللة إلى قسمين:
-

داللة لفظية :وتنقسم إلى داللة وضعية ،كداللة اإلنسان على الحيوان الناطق،

واألسد على الحيوان المفترس ،وغيرها من الدالالت التي تستفاد من األلفاظ الموضوعة لها.
وداللة طبيعية كداللة األنين على الوجع ،والصراخ على نزول مصيبة ما بالصارخ ،وغيرها
من الدالالت التي تستند إلى العادة والطبع والغريزة .وداللة عقلية ،كداللة الكالم المسموع
من وراء جدار على وجود متكلم ،وهي داللة تعرف بالعقل.
-

داللة غير لفظية :وتنقسم بدورها إلى وضعية ،كداللة اإلشارة بالرأس على معنى

نعم أو ال ،وكداللة اللون األخضر على جواز المرور .وداللة طبيعية ،كداللة الحمرة على
الخجل ،والصفرة على الوجل .وداللة عقلية ،كداللة حدوث العالم على وجود صانعه (الله

عز وجل).
غير أن الداللة المعتبرة عند المناطقة ،هي الداللة اللفظية الوضعية .وهذه تنقسم إلى
ثالثة أقسام ،هي:
 .1داللة المطابقة :وهي داللة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له .وسميت هذه
الداللة بداللة المطابقة لمطابقة اللفظ لمعناه الذي وضع له مطابقة تامة ،فهما متوافقان
ومتساويان .وذلك كداللة اإلنسان على الحيوان الناطق ،ولفظ البيت على معناه ،واألعالم
على مسمياتها.

 3الساوي :البصائر النصيرية ،ص.85
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 .2داللة التضمن :وهي داللة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له (ال على كل
المعنى) ،كداللة لفظ الصالة على السجود فقط ،أو على القيام فقط ،وكداللة لفظ البيت على
الباب .وسميت هذه الداللة تضمنية ألن الكل يتضمن أجزاءه.
 .3داللة االلتزام :هي داللة اللفظ على أمر خارج عن معناه ،الزم له .كداللة لفظ
اإلنسان على الضحك ،وَقبول التعلم ،والسقف على الحائط .وسميت داللة التزام ألن المعنى
المفهوم من اللفظ لم يدل عليه اللفظ مباشرة ،ولكن معناه يلزم منه هذا المعنى المفهوم.

ويشترط في اعتبار هذه الداللة ،أن يكون لزوم ذلك المعنى الخارج للمعنى األول الموضوع
له اللفظ لزوما ذهنيا ،بحيث كلما ُفهم من اللفظ معناه الذي وضع له فهم ذهنا الزمه.
والداللة المستعملة في العلوم ،بحسب المناطقة ،والمعول عليها في التفهيمات ،هي
داللة المطابقة والتضمن" ،أما االلتزام فال؛ فإن اللوازم أيضا لها لوازم ،ويتداعى إلى أمور
غير محدودة ،وال يحصل التفاهم بها".
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* فائدة :داللة االلتزام عند البالغيين:
"الكالم على ضر ْبين :ضرب أنت تصل منه إلى الغرض
يقول عبد القاهر الجرجاني:
ُ
قصدت أن تُخبر عن "زيد" مثال بالخروج على الحقيقة ،فقلت:
بداللة اللفظ وحده ،وذلك إذا
َ
"خرج زيد"  .وضرب آخر أنت ال تصل منه إلى الغرض بداللة اللفظ وحده ،ولكن يدلك اللفظ
على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ،ثم تجد لذلك المعنى داللة ثانية تصل بها إلى

الغرض .ومدار هذا األمر على الكناية واالستعارة والتمثيل .أوال ترى أنك إذا قلت" :هو كثير
رماد القدر" ،أو قلت في المرأة" :نؤوم الضحى" ،فإنك في جميع ذلك ال تفيد غرضك الذي
تعني من مجرد اللفظ ،ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره ،ثم يعقل السامع من

ذلك المعنى ،على سبيل االستدالل معنى ثانيا هو غرضك.

وههنا عبارة مختصرة ،وهي أن تقول :المعنى ومعنى المعنى ،تعني بالمعنى المفهوم
من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة ،وبمعنى المعنى ،أن تعقل من اللفظ معنى،
ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر ،كالذي فسرت".
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 .3.2اللفظ بين اإلفراد والتركيب:
وجد
ُم ْستَ ْع َم ُل األَْلَفاظ َح ْي ُث ُي ُ
 4أبو حامد الغزالي :مقاصد الفالسفة ،ص.93
 5دالئل اإلعجاز ،ص.269 -262
7

إما ُم َركب وإما ُمْف ـ َرُد

زؤهُ عَل ـى
َفأَو ُل َما َدل ُج ُ
ينقسم اللفظ المستعمل الموضوع إلى قسمين ،هما:

ُج ْزء َم ْعَناهُ ب َع ْكس َما تَال

 .1اللفظ المفرد :يعرفه ابن سينا بقوله" :إن اللفظ المفرد هو الذي يدل على معنى،

وال جزء من أجزائه يدل بالذات على جزء من أجزاء ذلك المعنى ،مثل قولنا :اإلنسان ،فإنه
يدل به على معنى ال محالة ،وجزآه ،وليكونا اإلن والسان ،إما أن ال يدل بهما على معنى ال
محالة ،أو أن يدال على معنيين ليسا جزئي معنى اإلنسان".
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المفرد الذي ال جزء له أصال ،كباء الجر والمه ،وواو العطف،
المفرد
ظ
ويشمل اللف ُ
َ
ُ
المفرد الذي له جزء ،لكن ال يدل على أي معنى ،كإن وسان من اإلنسان،
وهمزة االستفهام .و َ
وكالكاف والباء من الكتاب  .ثم يشمل اللفظ الذي له جزء يدل على معنى ،لكن هذا المعنى
ليس جزءا من معناه؛ أي من معنى اللفظ ،كعبد الرحمن حين يستعمل علما لشخص ،فهو
يدل على هذا الشخص المخصوص بهذا االسم ،لكن جزءه األول (عبد) يدل على كل ذات
اتصفت بالعبودية ،وجزءه الثاني (الرحمن) يدل على الذات اإللهية.
 .2اللفظ المركب :يعرفه ابن سينا بقوله" :أما اللفظ المركب أو المؤلف ،فهو الذي
اء منها يلتئم مسموعه ،ومن معانيها يلتئم معنى الجملة ،كقولنا:
يدل على معنى ،وله أجز ُ
7
اإلنسان يمشي".
إن اللفظ المركب ،إذا ،هو اللفظ الذي له أجزاء ،كل جزء منها يدل على جزء معناه
الموضوع له .فجملة (اإلنسان يمشي) ،تدل على ما يدل عليه جزؤها األول ،مضافا إلى ما
يدل عليه جزؤها الثاني (معنى لفظة اإلنسان  +معنى لفظة يمشي = معنى جملة اإلنسان
يمشي).

 -يقول نصير الدين الطوسي" :قد يكون لفظ مفردا باعتبار مؤلفا باعتبار آخر ،كعبد

الله ،فهو مفرد إذا كان علما لشخص (رغم أنه في النحو مركب) ،فليس ألسماء األعالم من

داللة في المسميات سوى التعيين ،واإلشارة ،ومؤلف إذا أريد معناه اإلضافي".
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 -ينقسم المركب إلى خبر وإنشاء ،والخبر هو الذي له خارج يطابقه فيكون صادقا ،أو

يخالفه فيكون كاذبا ،وهو الذي يشكل موضوع المنطق.
 .2.2اللفظ المفرد الجزئي واللفظ المفرد الكلي:
 6ابن سينا :النجاة ،ص.44
 7المصدر نفسه ،ص.48
 8الطوسي :أساس االقتباس في المنطق ،ص.14
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المْف َرَدا
َو ْه َو عَلى ق ْ
سمين أَ ْعني ُ
الكلــي
َف ُمفه ـ ُـم ْ
اش َتراك ُ

حي ُث ُوج ـ ـ َدا
ُكلي ْأو ُج ْزئي ْ
وع ْك ُس ُه اْل ُج ْزئـ ـي
َكأَ َس ــد َ

ينقسم اللفظ المفرد ،من حيث المعنى الذي يدل عليه ،إلى قسمين ،هما:

 .1اللفظ الجزئي :هو "الذي ال يمكن أن يكون معناه الواحد ،ال بالوجود وال بحسب

التوهم ألشياء فوق واحد ،بل يمنع نفس مفهومه من ذلك ،كقولنا :زيد ،لمشار إليه .فإن
معنى زيد ،إذا أخذ معنى واحدا ،هو ذات زيد الواحدة ،فهو ال في الوجود وال في التوهم يمكن

أن يكون لغير ذات زيد الواحدة ،إذ اإلشارة تمنع من ذلك .فإنك إذا قلت :هذه الشمس أو هذا
اإلنسان تمنع من أن يشترك فيه غير اإلشارة".
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فرض صدقه
وهكذا ،يتضح أن اللفظ الجزئي هو كل مفهوم ذهني يمتنع ،عقال ووهماُ ،
على أكثر من فرد واحد بعينه ،ألنه ال يقبل في الذهن االشتراك ،وال ُيتصور أن يطلق على
فرد آخر مهما كان مماثال له .وذلك كقولنا خالد ،وهذا الكتاب ،وتلك القاعة.

 .2اللفظ الكلي :هو اللفظ "الذي يدل على كثيرين بمعنى واحد متفق ،إما كثيرين في
الوجود كاإلنسان ،أو كثيرين في جواز التوهم ،كالشمس .وبالجملة الكلي هو اللفظ الذي ال

يمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرون".
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إن الكلي هو ما يصح صدقه على كثيرين ،أو هو كل مفهوم ذهني ال يمنع تصوره من
وقوع االشتراك فيه ،وإن كان يستحيل وجود أي فرد منه في الواقع ،كشريك الخالق سبحانه،
وكاجتماع الضدين .أو لم يوجد منه في الواقع أي فرد ،رغم إمكان وجوده ،نحو العنقاء،
والبحر من اللبن .أو لم يوجد منه في الواقع إال فرد واحد مع إمكان وجود غيره ،كالشمس،
والقمر .أو وجد منه أفراد متناهية كاإلنسان؛ فإنه يوجد منه في الخارج أفراد كثيرة ،لكنها
متناهية .أو غير متناهية ككلمات الله تعالى وعلمه.
 يقول أرسطو مؤكدا امتناع البرهان بطريق الحس" :وأيضا ال سبيل إلى قبول العلمبالحس ...وأما الكلي والذي هو في كل شي ء ،فليس يمكن أن يقع باإلحساس ،إذ كان ليس

هو لهذا ،وال هو اآلن أيضا ،وإال ما كان يكون كليا .وذلك أنا إنما نقول إنه كل األمر الذي

هو دائم وفي كل موضع ...فلما كانت البراهين من األشياء الكلية ،وكان ال سبيل إلى أن

 9المصدر نفسه ،ص.48
 10ابن سينا :النجاة ،ص.48
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يقع اإلحساس بهذه ،فمن البين أنه ال سبيل إلى قبول العلم بالحس ،...وأما العلم فإنما هو
العلم لشيء كلي ،والكلي هو أشرف"( .منطق أرسطو ،ج ،2ص.)817 -816
 ويقول في موضع آخر" :كل ما كان جزئيا فوقوعه إلى ما ال نهاية .وأما الكليفمصيره إلى شيء بسيط ونهاية .واألمور أما بما هي بال نهاية فهي غير معلومة ،وأما بما
هي متناهية فهي معلومة .فهي إذا من طريق الكلية أكثر معلومة مما هي كذلك من طريق
الجزئية ...والكلي هو معقول ،وأما الجزئي فيؤول أمره إلى الحس .فهذا مبلغ ما نقوله في أن
البرهان الكلي أفضل من الجزئي"( .منطق أرسطو ،ج ،2ص.)810 -803
 مراتب األشياء في الوجود:
يقول ابن سينا" :الشيء إما عين موجودة ،وإما صورة موجودة في الوهم أو العقل،
مأخوذة عنها ،...وإما لفظة تدل على الصورة التي في الوهم أو العقل معبرة ،وإما كتابة دالة
على اللفظ .فالكتابة دالة على اللفظ ،واللفظ دال على الصورة الوهمية أو العقلية ،وتلك
الصورة دالة على األعيان الموجودة"( .النجاة ،ص.)83
 .2.2في بيان الفرق بين الكل والكلي:

يقول نصير الدين الطوسي في بيان الفرق بين الكل والكلي" :كل ما يحصل من

اجتماع أشياء متكثرة يسمى من تلك الجهة كال ،وكل واحد من تلك األشياء جزءا .والفرق
بين الكل والكلي من وجوه كثيرة ،وْلنورد ههنا بعضا ظاه ار منها وهو:
 -أن الكل يكون من اجتماع األجزاء ،والكلي ليس بمجموع الجزئيات.

 أن وجود الكل بال وجود الجزء محال ويلزم منه عدم الكل ،والكلي مع الجزئي ليسكذلك.
 أن الكل يوجد في الخارج والكلي ال يوجد فيه ،فإن الشخص الواحد ال يكون كليا. -أن أجزاء الكل محصورة وجزئيات الكلي غير محصورة".
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 .2.2أقسام اللفظ المفرد باعتبار الزمان:
ينقسم اللفظ المفرد ،من حيث اتصاله بالزمان أو انفصاله عنه ،إلى:
 11نصير الدين الطوسي :أساس االقتباس في المنطق ،ص .48وانظر أيضا:
 أبو حيان التوحيدي .المقابسات ،ص.283-28510

 .1االسم :كل لفظ مفرد يدل على معنى ،من غير أن يدل بذاته على زمان ذلك
المعنى؛ كزيد وعمرو وكتابة وأبيض .وهو الذي ينقسم إلى كلي وجزئي؛ فهو جزئي حين

يكون معرفة ،وكلي حين يكون نكرة.

الكلم ،وهي كل لفظة مفردة تدل على معنى،
 .2الفعل :ويسميه المناطقة الكلمة و َ
وعلى زمان ذلك المعنى؛ كمشى ويكتب وسيذهب .وهو كلي دائما ،لجواز حمله على فاعلين
كثيرين مختلفين.
 .3الحرف :كل لفظ دال على معنى في غيره ال في نفسه؛ كحروف الجر والعطف.
وهو ليس كليا وال جزئيا ،ألنه ال معنى له في نفسه.
 .2.2في نسبة اللفظ إلى معناه:

نسبة األلفاظ إلى المعاني تكون على أوجه ،أهمها:
 .1المتواطئة :هي التي تدل على أعيان (أشخاص) متعددة ،بمعنى واحد مشترك
بينها ،كداللة اسم (اإلنسان) على زيد وعمرو وعلي ،وداللة اسم (الحيوان) على اإلنسان
والفرس والطير ،ألنها متشاركة في معنى الحيوانية.
 .2المترادفة :هي األسماء المختلفة الدالة على مسمى واحد ،كالليث واألسد،
العقار.
وكالخمر والراح و ُ

 .3المتباينة (المتزايلة) :هي األسماء المتباينة الدالة على المسميات المختلفة،

كالفرس والذهب والسماء ،فإنها ألفاظ مختلفة تدل على معان مختلفة.
 .8المشتركة :هي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات ومسميات مختلفة ،كالعين

تطلق على العين الباصرة ،وينبوع الماء ،والشمس ،والجاسوس...

ويذهب المناطقة إلى أنه يجب تجنب استعمال األلفاظ المشتركة في المخاطبات
والبراهين .أما األلفاظ التي يجب أن تستعمل في الجميع ،وفي البراهين خاصة ،فهي
المتواطئة.
 .3أقسام الكلي:

اص
و ُ
الكل ُ
يات َخ ْمسة دو َن ْانتَق ْ
طـ ـ ْط
وأَول ثالثة بال َش َ

اص
صل َع َرض َن ْوع َ
وخ ْ
جنس وَف ْ
جنس قريب أو َبعيد أو َو َس ـ ْط
ْ

ينقسم الكلي ،باعتبار وقوعه في الجواب وعدمه ،ونوع السؤال ،إلى خمسة أقسام ،هي:
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 .1.3الجنس :يعرفه فورفوريوس الصوري بقوله" :الجنس هو المحمول على كثيرين
مختلفين بالنوع من طريق ما هو .مثال ذلك« :الحي» ،ألن األشياء التي تحمل :منها ما
يقال على واحد فقط كاألشخاص ،بمنزلة سقراط ،وهذا الشخص ،وهذا الشيء؛ ومنها ما يقال
على كثيرين كاألجناس واألنواع والفصول والخواص واألعراض ...فالجنس :كالحي ،والنوع:
كاإلنسان ،والفصل :كالناطق ،والخاصة :كالضحاك ،والعرض :كاألبيض واألسود والقيام
والجلوس".
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يتألف هذا التعريف من العناصر اآلتية:
أ.

"محمول على كثيرين" :ألنه مفهوم كلي ،وذلك بخالف الجزئي الذي يحمل على

واحد بعينه.
ب" .مختلفين بالنوع" :أي في الحقائق الذاتية ،وهذا قيد يخرج به النوع الذي يصدق

بدوره على كثيرين ،لكن متفقين في النوع والحقيقة؛ كاإلنسان :فإن أفراده متفقون في الحقيقة،
بخالف أفراد الحيوان؛ كاإلنسان واألسد والفرس ،فهي مختلفة.
ت" .يقع في جواب ما هو" :واالستفهام بـ (ما هو؟) استفهام عن الماهية ،أي عن

العناصر الذاتية التي تكون داخلة في حقيقة الشيء؛ كالحيوانية والناطقية بالنسبة إلى
اإلنسان ،ال العرضية ا لتي ال تدخل في حقيقة الشيء (كالمشي بالنسبة للحيوان ،والضحك
بالنسبة لإلنسان) .وهذا قيد يخرج به الفصل والخاصة اللذين يقعان في جواب أي شيء هو.
مثال للجنس :الحيوان؛ فإنه مفهوم كلي يقال على اإلنسان والفرس والحمار ،ويصدق

عليها في جواب قول القائل :ما اإلنسان وما الفرس وما الحمار؟ فيقال في الجواب :حيوان؛
ألن الماهية المشتركة بين هذه األنواع واألفراد المختلفة في حقيقتها هي الحيوانية.
وينقسم الجنس إلى ثالثة أنواع ،هي :الجنس القريب ،وهو الذي ال جنس تحته ،بل
تحته األنواع ،كالحيوان ،فإن تحته اإلنسان والفرس والحصان .والجنس البعيد ،وهو الجنس
األعلى أو جنس األجناس؛ وهو ما ال جنس فوقه ،وتحته األجناس ،كالجوهر .والجنس

الوسط /المتوسط ،وهو ما فوقه جنس وتحته جنس؛ كالجسم ،فإن فوقه الجوهر ،وتحته
النامي.
والشجرة التقريبية اآلتية توضح هذه األنواع:
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 12ضمن :منطق أرسطو ،ج ،9ص.1161 -1161
 13عبد الرحمن حنبكة الميداني :ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة ،ص.49
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 .2.3النوع :هو "الكلي الذاتي ،الذي يقال على كثيرين في جواب ما هو".

14

والمقصود بهذا القول أن النوع مفهوم كلي يصدق على كثيرين متحدين متفقين في الحقيقة،
ويقع ،مثله مثل الجنس ،في جواب ما هو .وذلك كاإلنسان؛ فإنه يصدق على إبراهيم وزيد
وعمرو ،فيقع جوابا عنها إذا قال قائل :ما إبراهيم وما زيد وما عمرو؟ فيقال في الجواب:
إنسان؛ أي أن الماهية المشتركة بين هذه األفراد هي اإلنسانية (الحيوان الناطق).
 .3.3الفصل :هو "الكلي الذاتي ،الذي يقال على نوع تحت جنس في جواب أي شيء
هو منه ،كالناطق لإلنسان ،فبه ُيجاب حين يسأل أنه أي حيوان هو".
يتناو ل من الماهية الجزء الذي يميز النوع عن سائر األنواع المشاركة له في الجنس،
15

فهو مفهوم كلي

كالناطق الذي يتناول جزء ماهية اإلنسان ،والذي يميز النوع اإلنساني عن سائر األنواع التي
تندرج معه تحت جنس واحد ،وتشترك معه في ماهية الحيوانية.

 14ابن سينا :النجاة ،ص.45
 15المصدر نفسه ،ص.45
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 .2.3الخاصة (العرض الخاص) :هي "الكلي الدال على نوع واحد في جواب أي
شيء هو ال بالذات بل بالعرض".

16

فالخاصة كلي يصدق على كثيرين ،ويقع في جواب أي

أي أي شيء يميز ماهيته ويكون خارجا عنها ،مندرجا في عرضياته ال في
شيء هو؛ ْ
ذاتياته .ومثاله :الضاحك لإلنسان؛ حيث إذا قيل :أي شيء يميز اإلنسان عن غيره من

الحيوان ،ويكون من صفاته الخارجة عن ماهيته والخاصة بها ،كان الجواب بالخاصة،
فيقال :ضاحك؛ ألن الضحك ،بحسب المناطقة ،مفهوم خارج عن ماهية النوع اإلنساني،
وصفة خاصة به .ومثاله أيضا القابلية للعلم والكتابة.
 .2.3العرض العام :هو "كل كلي مفرد عرضي ،أي غير ذاتي يشترك في معناه

أنواع كثيرون ،كالبياض للثلج والققنس".
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وكالمشي لإلنسان والفرس واألسد .فالمشي

بالنسبة إلى اإلنسان مثال ،صفة خارجة عن ماهيته ،عرضية ،غير خاصة به ،وإنما هي

مشتركة بينه وبين غيره من أنواع الحيوان.
وينقسم كل من الخاصة والعرض العام إلى:
-

ما يكون مالزما للماهية ال ينفك عنها؛ كالضاحك بالقوة (عرض خاص)،

وكالمتحرك بالقوة (عرض عام) ،بالنسبة إلى اإلنسان.
-

ما يكون مفارقا لها ،وقابال لالنفكاك عنها؛ كالضاحك بالفعل ،وكالمتحرك

بالفعل ،بالنسبة إلى اإلنسان.
 .2المقوالت العشر:
لقد نظر الفالسفة في الموجودات فوجدوها قابلة للحصر في عشرة معان أو أجناس

عليا سموها المقوالت ،وهي :الجوهر ،والكم ،والكيف ،واإلضافة ،والزمان ،والمكان ،والهيئة،
والملك ،والفعل ،واالنفعال .يقول أرسطو" :كل من التي تقال بغير تأليف أصال ،فقد يدل إما
على «جوهر» ،وإما على «كم» ،وإما على «كيف» ،وإما على «إضافة» ،وإما على «أين»،

وإما على «متى» ،وإما على «موضوع» ،وإما على «أن يكون له» ،وإما على «يفعل» ،وإما
على «ينفعل» .فالجوهر على طريق المثال كقولك :إنسان ،فرس .والكم كقولك :ذو ذراعين،
ذو ثالثة أذرع .والكيف كقولك :أبيض ،كاتب .واإلضافة كقولك :ضعف ،نصف ،وأين

 16المصدر نفسه ،ص.43 -45
 17المصدر نفسه ،ص .43والققنس نوع من الطيور البيضاء.
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كقولك :في لوقين ،في السوق .ومتى كقولك :أمس .وموضوع كقولك :متكئ ،جالسا .وأن

يكون له كقولك :متنعل ،متسلح .ويفعل كقولك :يقطعُ ،يحرق .وينفعل :ينقطع ،يحترق.

وكل واحد من هذه التي ذكرت إذا قيل قيل مفردا على حياله ،فلم يقل بإيجاب وال
سلب أصال .لكن بتأليف بعض هذه إلى بعض تحدث الموجبة أو السالبة ،فإن كل موجبة أو
سالبة ُيظن أنها إما صادقة ،وإما كاذبة .والتي تقال بغير تأليف أصال فليس منها شيء
18
صادقا وال كاذبا".
إن المقوالت ،إذا ،التي هي ألفاظ مفردة دالة على معان مفردة ،إنما تدل ،بالضرورة،
على واحد من األشياء العشرة اآلتية:
 .1.2الجوهر :يعرفه أرسطو بقوله" :فأما الجوهر الموصوف بأنه أولى بالتحقيق
والتقديم والتفضيل فهو الذي ال يقال على موضوع ما ،وال هو في موضوع ما .ومثال ذلك:
اهر ثوان فهي األنواع التي فيها توجد
إنسان ما ،أو فرس ما .فأما الموصوفة بأنها جو ُ
الجواهر الموصوفة بأنها أُو ُل .ومع هذه األجناس هذه األنواع أيضا .ومثال ذلك أن إنسانا ما
هو في نوع ،أي في اإلنسان؛ وجنس هذا النوع الحي .فهذه الجواهر توصف بأنها ثوان

كاإلنسان والحي".

19

ويقول أبو نصر الفارابي" :وأشخاص الجوهر هي التي يقال إنها جواهر أول وكلياتها

جواهر ثوان ،ألن أشخاصها أولى أن تكون جواهر ،إذ كانت أكمل وجودا من كلياتها ،من

قبل أنها أحرى أن تكون مكتفية بأنفسها في أن تكون موجودة ،وأحرى أن تكون غير
مفتقرة في وجودها إلى شيء آخر ،إذ كانت غير محتاجة في قوامها إلى موضوع أصال،
ألنها ليست في موضوع وال على موضوع .وأما كلياتها فإنها بما هي كليات تحتاج في

قوامها إلى أشخاص الجوهر ،إذ كانت تقال على الموضوعات ،وكانت موضوعاتها
أشخاص الجوهر".

20

نستخلص ،انطالقا من هذين النصين ،جملة من األمور ،أهمها:
أ .أن الجواهر عند أرسطو قسمان:

 18أرسطو :منطق أرسطو ،ج ،1ص.96 -98
 19منطق أرسطو ،ج ،1ص.96
 20المنطق عند الفارابي ،ج ،1ص.31
15

-

جواهر أُول :وهي أشخاص الجوهر؛ كزيد وعمرو ،وهذا الفرس وهذه الشجرة؛ أي

الجزئيات الموجودة في الواقع.
-

جواهر ثوان :وتتمثل في األجناس واألنواع ،وهي كليات ال وجود لها إال في

الذهن؛ كالحيوان والفرس واإلنسان.

ب .أن أشخاص الجواهر أولى أن تكون جواهر؛ ألنها ال تستند في وجودها إلى أي

شيء آخر.

ث .أن الجوهر يقوم بذاته ،ولذلك فهو يختلف عن المقوالت األخرى التي هي أعراض

ال قوام لها بذاتها ،بل بالجوهر الذي تعرض له.
 .2.2الكم /الكمية :ما يقع تحت جواب كم؛ كذي ذراعين ،وثالثة أمتار.

 .3.2الكيف :كل ما يقع تحت جواب كيف؛ أي هيئات األشياء وأحوالها ،وكذا
األلوان والروائح والملموسات؛ كالح اررة والبرودة واليبوسة والرطوبة ،واألخالق وعوارض
النفس؛ كالفزع والخوف.
 .2.2اإلضافة /العالقة :وهي نسبة الشيئين يقاس أحدهما إلى اآلخر؛ كاألب واالبن،
والعبد والمولى ،واألخ واألخ.
 .2.2أين /المكان :وهي نسبة الشيء إلى مكانه؛ كقولنا في البيت ،في الجامعة ،في
السماء.
 .2.2متى /الزمان :وهي نسبة الشيء إلى زمانه؛ كقولنا أمس ،غدا ،اآلن.
 .2.2الوضع :كالقيام والقعود والجلوس واالتكاء.

 .4.2أن يكون له /الملك :كاللباس والمال واالنتعال والبيت لإلنسان ،واللحاء والثمرات
للشجر.
 يقول أرسطو في بيان معنى الملك" :الملك يعني أشياء كثيرة منها: . 1أن يعالج المرء الشيء حسب طبيعته الخاصة أو حسب دوافعه ،ولذلك يقال :إن
لدى اإلنسان حمى ،ولدى الناس مالبس.

 .2ما يكون الشيء حاض ار فيه كما هي الحال في الشيء القابل ألن يكون له شيء

الجسم مرض ما.
آخر ،كأن يتخذ البرونز مثال شكل التمثال ،وأن ينتاب
َ
 .3وهناك معنى آخر يكون للمحيط والمحاط به كأن يقال إن الشيء يمتلكه ما يحيط
به ،على نحو ما يحيط اإلناء بالسائل ...وكذلك يحيط الكل بأجزائه.
16

 .8ما يعوق الشيء عن الحركة أو يؤثر طبقا لدافعه الخاص .يقال عنه :إنه يملك هذا
األثر .كأن يقال :إن أعمدة البناء تتحمل األشياء الثقيلة الموضوعة عليها.
ومناظر لمعاني «الملك»"( .أرسطو،
والقول "التواجد في شيء ما" له معنى مماثل ُ
الميتافيزيقا ،ص.)330
 -يقول الفارابي في شرح هذه المقولة" :وله [يعني] نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق

على بسيطه أو على جزء منه ،إذ كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاط به ،مثل اللبس

واالنتعال والتسلح .فإن اللبس يدل على نسبة الجسم إلى جسم آخر ينطبق على سطحه ،إذ
كان المحيط ينتقل بانتقال المحاط به ،واالنتعال أيضا يدل على شبيه هذا المعنى ،غير أنه
في جزء من الجسم؛ وكذلك التسلح .ومن أنواعه ما هو طبيعي ،مثل جلد الحيوان ولحاء
الشجر ،ومنه إرادي ،مثل لبس الثياب"( .كتاب المقوالت ،ضمن المنطق عند الفارابي،
ص.)113
 يقول ابن سينا" :وأما مقولة الج َدة ،فلم يتفق لي إلى هذه الغاية فهمها ،وال أحداألمور التي تجعل كاألنواع لها أنواعا لها ،بل يقال عليها باشتراك من االسم أو تشابه ،وكما
يقال الشيء من الشيء ،والشيء في الشيء ،والشيء على الشيء ،والشيء مع الشيء .وال

اعلم شيئا يوجب أن تكون مقولة الجدة جنسا لتلك الجزئيات ،ال يوجب مثله في هذه

المذكورة ،ويشبه أن يكون غيري يعلم ذلك ،فليتأمل هناك من كتبهم"( .كتاب المقوالت،
ضمن الشفاء ،ج ،ص.)235

 .4.2يفعل :وهو التأثير في الشيء الذي يقبل األثر؛ كيقطع ،ويحرق ،ويفتح.
 .1..2ينفعل :وهو قبول أثر المؤثر؛ كينقطع ،وينفتح ،ويحترق.

 يقول الغزالي" :وقد تجمع هذه العشرة في شخص واحد ،في سياق كالم واحد ،كماتقول :إن الفقيه الفالني الطويل ،األسمر ،ابن فالن ،الجالس في بيته ،في سنة كذاُ ،يعلم،

ويتعلم ،وهو متَطلس".

21

 .2الـحــد:

ورْسمي وَلْفظي ُعل ـ ْـم
ُمعرف على ثَالثة ُقسـ ْـم
َحد َ
وخاصة َم َعـا
والرْس ُم
صل َوَق َعا
ْ
بالجنس َ
َ
فالحد بالج ْنس وَف ْ
جنس بعيد ال قريب وَق َع ــا
معا
ص الحد بفصل أو َ
وناق ُ
 21معيار العلم ،ص .115متطلس :أي البس الطيلسان ،وهو كساء مدور أخضر ال أسفل له.
17

وناقص الرسم بخاصة فقط
ـر
َوما بلْفظي َلديهم ُشهـ َا

مع جنس ْأبعد قد ْارتَـ َـب ْط
ْأو َ
ـر
ديل َلْفـظ برديـف أَ ْش َه َا
تَْب ُ

 .1.2الحد عند أرسطو وأتباعه:
الحد عند أرسطو هو "القول الدال على ماهية الشيء"

22

و"جوهره".

23

وهذا يعني أنه

لمعرفة ماهية الشيء يجب أوال معرفة أنه موجود .أما ما هو غير موجود فال يمكن معرفة
ماهيته ،ألن الحد يكون لماهية الشيء وليس لالسم الذي سمي به الشيء .يقول أرسطو" :إال
أنه ال يمكن أن نتعرف أوال لم هو ،قبل أن نتعرف أنه موجود؛ وكذلك ال سبيل إلى أن
نتعرف ما هو الشيء والوجود له في نفسه من غير أن نعلم أنه موجود .وذلك أنه غير
ممكن أن نعلم ما هو إذا لم نكن عارفين بأنه موجود".

24

ويقول أيضا" :فإنه قد يلزم الذي

يعلم ما هو اإلنسان أو شيئا آخر –أي شيء كان -أن يعلم أيضا أنه موجود .وذلك أن ما
ليس هو موجودا فليس إنسان من الناس يعلم ما هو .لكن إذا قلت :عنـزائيل -قد يعلم على
ماذا تدل الكلمة واالسم .فأما ما هو عنـزائيل فال يمكن أن يعلم".

25

ولما كان الحد قوال داال على ماهية الشيء ،وكانت األجناس والفصول هي التي تحمل
من طريق ما هو ،كان الحد مأخوذا من الجنس والفصل .يقول أرسطو" :وذلك أنه إن كان
التحديد هو القول الدال على ماهية األمر ،وكانت األشياء التي تحمل في الحد ينبغي أن
تحمل وحدها على األمر من طريق ما هو ،وكانت األجناس والفصول هي التي تحمل من
طريق ما هو -فظاهر أن إنسانا إن أخذ هذه فقط التي تحمل على األمر من طريق ما هو
فإن القول –الذي تكون هذه فيه -حد ال محالة ،إذ كان ليس يمكن أن يكون حد األمر غير
هذا ،ألنه ليس شيء آخر غير هذا يحمل على األمر من طريق ما هو".

26

 22أرسطو :منطق أرسطو ،ج ،2ص.434
 23المصدر نفسه ،ص.499 ،492
 24المصدر نفسه ،ص.446
 25المصدر نفسه ،ص.449-442
 26المصدر نفسه ،ج ،9ص .616ويقول في موضع آخر (ج ،2ص" :)811الحد مأخوذ من جنس وفصول".
18

وللحد تعلق كبير بالكليات ،إ ذ إنه يتركب من الجنس والفصل ،وهما أمران كليان ،كما
أن موضوع الحد عند أرسطو –بل وموضوع العلم عامة -هو األمور الكلية ال الجزئية،

27

وهو ال يهتم بأفراد الماهية الجزئية ألنها ال تتصف بالثبات ،وألن فساد المحدود حينئذ
سيؤدي إلى فساد الحد ،وإنما هدفه بيان الماهية الكلية المطلقة ،وهذه الماهية الكلية المطلقة
معقولة ال محسوسة ،ألن وجودها هو في الذهن ال في الخارج ،ويمتنع وقوعها بالحس.
ويميز أرسطو تميي از واضحا بين الحد الحقيقي

28

والحد االسمي أو اللفظي؛ فإذا كان

األول يدل على ماهية الشيء وجوهره ،فإن الثاني يبين فقط معنى االسم أو اللفظ دون أن
يدل على ماهية الشيء .وهذا النوع -في نظره" -شنع" ،ألنه قد يكون لغير الجواهر ،وألشياء
غير موجودة أصال ،ثم إنه قد يكون الكالم كله حدودا ،ما دام يمكن وضع اسم ألي كلمة
كانت ،كما أنه ال يستطيع أحد أن يبرهن على أن اسما ما يدل على شيء ما دون غيره.
يقول أرسطو" :وظاهر أيضا في ضروب الحدود التي ال يبين بها من يحد أنه موجود .وذلك
أنه إن كانت شيئا متساويا من وسطه ،إال أنه ليس يخبر لم هو كذلك هذا المحدود ،ولم
صارت الدائرة هذا المعنى .وذلك أنه لقائل أن يقول إن هذا المعنى هو لجبل من نحاس
أيضا؛ فإنه ليس تعرف الحدود أنه قد يمكن أن يوجد ما خبر به .وال أيضا أن الحدود هي
لذلك الشيء الذي عبروا عنه ،لكنه مطلق دائما أن يقال لم هو .فإن كان إذا الذي يحد يبين
بيانا إما ما هو ،وإما على ماذا يدل اسمه إن لم يكن أصال لما هو ،قد يكون الحد قوال داللته
داللة االسم بعينها .لكن هذا شنع :أما أوال فمن قَبل أنه قد يكون ألشياء ليست جواهر

وألشياء ليست موجودة أيضا .وذلك أنه لنا أن تدل على أشياء ليست موجودة".

29

هذا هو الحد عند أرسطو ،وهو الحد الذي انتقل إلى المناطقة والفالسفة المسلمين،
حيث نجده لدى جابر بن حيان ،ولدى الكندي ،والفارابي ،وابن سينا ،وأبي حامد الغزالي،
وابن رشد ،وغيرهم ممن ال يتسع المجال لذكرهم.
 27يقول أرسطو (ج ،2ص" :)461وكل حد هو أبدا كلي؛ وذلك أن الطبيب ليس يخبر بشفاء هذه العين ،لكن للكل".
 28ويسمى حدا ح قيقيا ألنه يدل على حقيقة المحدود .ومن أسمائه كذلك الحد الشيئي ،ألنه يحد الشيء نفسه ال اسمه فقط ،وهو
يقابل الحد االسمي الذي يكون لالسم الذي سمي به الشيء.
 29أرسطو :منطق أرسطو ،ج ،2ص.444-449
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يقول ابن سينا –على سبيل المثال -معرفا الحد" :الحد قول دال على ماهية الشيء.
وال شك في أنه يكون مشتمال على مقوماته أجمع .ويكون ال محالة مركبا من جنسه وفصله؛
ألن مقوماته المشتركة هي جنسه ،والمقوم الخاص فصله .وما لم يجتمع للمركب ما هو
مشترك ،وما هو خاص ،لم يتم للشيء حقيقته المركبة".

30

وهذا يعني أن ما ال جنس له وال

فصل ال حد له ،وإنما له رسم فقط .يقول الفارابي" :ولما كانت الحدود من أجناس وفصول
ذاتية فقط ،لزم فيما ال جنس له أال يكون له حد ،وكذلك ما ال فصول له ذاتية يلزم أال يكون
له حد .ولما كانت األجناس العالية ليست لها أجناس فوقها ،لزم فيها أال يكون لها حدود.
ولما كانت األشياء التي ليست لها أجناس أو التي ليست لها فصول ذاتية لم يمتنع أن يكون
لها أعراض ،صارت بسبب ذلك ال يمتنع أن يكون لها رسوم .فلذلك لم يمتنع في األجناس
العالية أن يكون لها رسوم ،وكذلك في المتوسطة".

31

وينفي المشاؤون أن يكون الغرض من التحديد هو مجرد التمييز ،وإنما الغرض منه
بالقصد األول هو بيان ماهية الشيء واإلحاطة بجوهره ،ثم يعرض له التمييز بعد ذلك .يقول
ابن سينا" :ويجب أن يعلم أن الغرض في التحديد ليس هو التمييز كيف اتفق ،وال أيضا
بشرط أن يكون من الذاتيات من غير زيادة اعتبار آخر ،بل أن يتصور به المعنى كما
هو".

32

وما يميز الحد عند الحكماء من الحد عند غيرهم من المحدثين وعلماء األصول ،هو
أن هؤالء يريدون بالتحديد التمييز فقط ،بخالف أولئك الذين يطلبون به تحقق ماهية الشيء
وجوهره .وفي هذا المعنى يقول ابن سينا" :والحكماء ال يطلبون في الحدود التمييز ،وإن
لحقها التمييز ،بل يطلبون تحقق ذات الشيء وماهيته ...ولذلك ما حد الفيلسوف الحد بأنه
قول دال على الماهية ،ولم يقل قول وجيز مميز ،كما هو من عادة المحدثين أن يقولوه.
 30ابن سينا :اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص.216-214
 31الفارابي :كتاب األلفاظ المستعملة في المنطق ،ص.63
 32ابن سينا :اإلشارات والتنبيهات .ج ،1ص . 216-216ويقول الفارابي" :إن كل موجود فإن ماهيته ليس هو إنما تحصل له
متى كان هناك غيره بل تحصل له وإن لم يكن موجود آخر غيره .وإنما يُحتاج إلى تمييزه عن غيره متى وافق أن كان هناك
غيره .فإذن تميزه عن غيره هو عارض يعرض له" .انظر :كتاب الحروف ،ص.159
20

ولهذا ما ذم تحديد من أخذ في تحديد الشيء العنصر وحده فقط ،كالطبيعيين في تحديدهم
الغضب أنه غليان دم القلب أو الصورة فقط ،والجدليين في تحديدهم الغضب بأنه شهوة
االنتقام ،ال ألنهما لم يمي از بل ألنهما لم يوفيا كمال الماهية".

33

من هنا يؤكد هؤالء أنهم ال يريدون بالتحديد التمييز الذي يمكن الحصول عليه من
الجنس العالي والفصل السافل ،كقولنا في حد اإلنسان بأنه "جوهر ناطق مائت"،
طالب التحديد للتمييز فقط "كطالب معرفة شيء ألجل شيء آخر".

35

34

ألن

بل إن الغرض من

التحديد هو "أن ترتسم في النفس صورة معقولة مساوية للصورة الموجودة ،فكما أن الصورة
الموجودة هي ما هي بكمال أوصافها الذاتية ،فكذلك الحد إنما يكون حدا للشيء إذا تضمن
جميع األوصاف الذاتية بالقوة أو الفعل".

36

وقد وضع المشاؤون للحد الحقيقي ،كما هو معلوم ،جملة من الشروط المعتبرة في
صحته ،منها "أن يكون الحد موجودا للمحدود ،أعني صادقا على جميعه ،وإال لم يكن حدا،
بمنزلة من حد اإلنسان بأنه حيوان غير مائت أزلي ...وأن يكون الجنس مأخوذا في الحد
مضافا إليه الفصل ،فإنه من لم يضع المحدود في جنسه فلم يحد .مثل من حد اإلنسان بأنه
الذي يمكنه أن يزرع ويحصد ...وأن يكون الحد مساويا للمحدود ،فإن الحد إذا لم يكن
مساويا فليس بحد .وذلك إذا كان :إما أعم منه بمنزلة من حد اإلنسان بأنه حيوان ذو رجلين؛
وإما أخص بمنزلة من حده بأنه حيوان يبيع الملح".

37

ونظ ار لصعوبة الوفاء بهذه الشروط ،اكتفى المتكلمون -بحسب الغزالي -بالقول الجامع
المانع .يقول الغزلي" :ولذلك لما عسر ذلك اكتفى المتكلمون بالمميز فقالوا :الحد :هو القول
الجامع المانع .ولم يشترطوا فيه إال التمييز ،فيلزم عليه االكتفاء بذكر الخواص ،فيقال في

 33ابن سينا :النجاة ،ص.118
 34ابن سينا :رسالة الحدود ،في :المصطلح الفلسفي عند العرب ،ص.299
 35المصدر نفسه ،ص.294
 36المصدر نفسه ،ص .294-299
 37ابن رشد :كتاب الجدل ،ص.836
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حد الفرس :إنه الصهال .وفي اإلنسان إنه الضحاك .وفي الكلب إنه :النباح .وذلك في غاية
البعد عن غرض التعرف لذات المحدود".

38

 .2القسمة المنطقية:
يعمد الفالسفة ،بعد ذكر األجناس العالية ،إلى تقسيمها إلى األنواع المختلفة التي تندرج
تحتها ،وذلك باستخدام آلية القسمة .فما القسمة؟
القسمة المنطقية منهج من مناهج التعليم إلى جانب الحد والبرهان والتحليل،

من الطرق الموصلة إلى اكتساب العلم بالمجهول.
جزئياته ،والجنس إلى أنواعه ،بهدف تكثيره،

41

40

39

وطريقة

وهي تعني أساسا تقسيم الكلي إلى

وجعله أقساما ،حتى تتميز األنواع التي تندرج

تحت الجنس الواحد بعضها من بعض .وتتحقق القسمة عن طريق اإلتيان بالجزئي المندرج

تحت الكلي ،ثم اإلتيان بما يقابله .يقول الفارابي" :ومتى أخذ كلي وقرن به أمور متقابلة

تحمل على ذلك الكلي حمال غير مطلق ،ووضع بين كل اثنين منها حرف إما ،مثل قولنا
الحيوان إما مشاء وإما ال مشاء ،فإن هذا الفعل يسمى قسمة".

42

وتقوم كل قسمة منطقية على أربعة عناصر ،هي:
 .1المقسوم؛ وهو كلي دوما؛ فقد يكون جنسا ،أو نوعا ،أو خاصة ،أو أي كلي
آخر ...وهو الكلي المنقسم إلى جزئياته ،والجنس المنقسم إلى أنواعه ،أو النوع المنقسم إلى
أشخاصه وأصنافه.
 .2األقسام ،وهي تلك األمور "الحادثة عن القسمة والتي إليها يقسم الكلي"؛ فتكون هي

األنواع التي نحصل عليها بقسمة األجناس ،أو األشخاص عند قسمة األنواع .وتسمى األنواع
التي تحدث عن القسمة "األنواع القسيمة".
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 38أبو حامد الغزالي :معيار العلم ،ص.259-252
 39يقول إخوان الصفا" :طرق التعاليم أربعة أنواع ،أحدها طريق الحدود ،واآلخر طريق البرهان ،واآلخر طريق التحليل،
واآلخر طريق التقسيم" .رسائل إخوان الصفا ،ج ،1ص.415
 40ابن سينا .الشفاء ،ج ،1ص.4
 41يقول ابن الطيب معرفا القسمة" :إن القسمة هي تكثير الواحد" .انظر :تفسير كتاب إيساغوجي  ،ص .24ويقول في
موضوع آخر (ص" :) 44إن القسمة هي تكثير الواحد بمنزلة تكثير الحيوان بالناطق وغير الناطق ،والمائت وغير المائت".
 42الفارابي .األلفاظ المستعملة في المنطق ،ص.52 -51
 43المرجع السابق ،ص.54
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" .3األمور القاسمة"؛ وهي تلك المحموالت أو الصفات المتقابلة المقترنة بالكلي.

ويشترط فيها أن تكون فصوال ذاتية ال عرضية ،حتى تحدث أنواعا للجنس المقسوم؛ بحيث

تكون قاسمة الجنس إلى أنواعه ،ومقومة لهذه األنواع في الوقت نفسه .يقول الفارابي" :أما
األمور القاسمة فإنها إنما تكون أبدا كل ما أمكن أن يحمل على الكلي المقسوم حمال غير

مطلق .ومتى كان المقسوم جنسا فإنه قد يقسم بالفصول الذاتية المقومة لواحد واحد من أنواع
ذلك الجنس .مثال ذ لك الحيوان ،فإنه جنس اإلنسان والفرس ،والفصول القاسمة له – وهي
المقومة لهذين النوعين – هما الناطق والصهال ،والحيوان يقسم بهما ،فيقال الحيوان إما
ناطق وإما صهال ،أو منه ناطق ومنه صهال .ومتى أخذنا الجنس ،وقرنا به الفصول التي

قسمته ،وأسقطنا منه حرف القسمة ،وأفردنا مقترن الجنس والفصول كل واحد على حياله،

فإن الحادث عن قسمة الجنس بالفصول الذاتية هي األنواع ...والفصول التي تقسم جنسا ما
إلى أنواع هي بأعيانها تقوم األنواع التي إليها قسم الجنس".

44

ويمكن أن تكون قسمة الجنس بفصول غير ذاتية أي عرضية ،غير أن هذه القسمة

ستكون عقيمة وغير منتجة؛ ألنها لن تحدث أنواعا .يقول الفارابي" :ومتى قسم الجنس
بأعراض أنواعه كانت تلك القسمة قسمة بفصول غير ذاتية ،إذ كانت األعراض قد تسمى
أيضا فصوال .فلذلك قد يقال فيها إنها قسمة الجنس بفصول عرضية .وهذه القسمة ليست
تحدث أنواعا للجنس المقسوم".

45

أما عندما يكون الكلي المقسوم نوعا أخيرا ،أي جنسا قريبا ،فإن انقسامه إلى أشخاصه

إنما يكون باألعراض؛ مثل أن نقسم اإلنسان ،وهو نوع ،إلى أشخاصه بما هو عرضي فنقول
"اإلنسان إما كاتب وإما ال كاتب"،

46

أو اإلنسان إما ضاحك وإما ال ضاحك.

 .2حرف القسمة :وهو إما حرف "إم ا" كما في المثال السابق ،أو لفظ "منه" .غير أنه
متى استعمل هذا اللفظ بدل إما "فإن القسمة تخص باسم التبعيض" ،مثل "قولنا :من الحيوان
ما هو مشاء ومنه ما ليس هو مشاء".

47

 44المرجع السابق ،ص.59
 45المرجع السابق ،ص.56
 46المرجع السابق ،ص.58
 47المرجع السابق ،ص . 52يقول الفارابي موضحا هذه العناصر مجتمعة عن طريق المثال" :مثال ذلك الحيوان وهو كلي،
فمتى قرنا به مشاء وال مشاء وهما متقابالن ،وقرنا به حرف إما فقلنا الحيوان إما مشاء وإما ال مشاء ،ثم بعد ذلك أسقطنا
حرف إما وأخذنا الحيوان مقرونا بالمشاء وأفردناه على حياله وهو الحيوان المشاء وقرنا أيضا الحيوان بال مشاء وأفردناه
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وتهدف القسمة كما سبق إلى تقسيم الجنس إلى النوع ،غير أن هذا النوع قد تندرج

تحته أنواع أخر فيكون جنسا متوسطا فوقه جنس وتحته أنواع ،وهنا تستخدم القسمة لتقسيم

هذا النوع إلى أنواع أخر ،وهكذا إلى أن ننتهي إلى األنواع األخيرة أو األشخاص .يقول
الفارابي" :ومتى قسمنا جنسا إلى أنواع وكان تحت كل واحد من تلك األنواع أنواع أخرى ،فإن
تلك قد يمكننا أن نقسم كل واحد منها إلى األنواع التي تحته ،فيحدث من قسمة كل واحد
منها أنواع أخر .وكذلك قد ال يمتنع أن نقسم تلك األخر إلى أنواع أخر ،حتى ننتهي إلى
األنواع األخيرة".

48

ثانيـا :منطـق التصديـق
.1القضيـة:
دق لذاته َج َرى
تم َل الص َ
َما ْ
اح َ
نده ْم قسم ـان
ثُم الَقضايا ع ُ
ُكلية َشخصي ـ ـة واألَو ُل

وخب ـ ـار
ع َند ُهم قضيـة َ
َشرطيـة َح ْمـلية والثانـي
إما ُم َسـور وإمـا ُم ْه َم ـ ُل

 .1.1مفهوم القضية :القضية مأخوذة من القضاء؛ أي الحكم .ويقصد بها في اصطالح
المناطقة كل قول احتمل الصدق والكذب لذاته؛ بحيث يصح أن ُيقال لقائله إنه صادق فيما يقوله أو

كاذب ،وذلك باعتبار مطابقة الكالم للواقع أو مخالفته له .ولذلك يعرفها ابن سينا بقوله" :القضية
والخبر هو كل قول فيه نسبة بين شيئين ،بحيث يتبعه حكم صدق أو كذب".

49

وتتعدد أسماء هذا القول الذي يحتمل الصدق والكذب وتختلف بحسب اختالف االعتبارات،
فهو – على سبيل المثال -قضية باعتبار اشتماله على الحكم ،وهو خبر باعتبار احتماله الصدق

على حياله فصار حيوانا ال مشاء ،فإن الحيوان هو كلي ومشاء وال مشاء هي األمور القاسمة وفعلنا بالحيوان هذا الفعل يسمى
قسمة الحيوان ،والحيوان المشاء وا لحيوان الالمشاء هي األمور الحادثة عن قسمة الحيوان ،وهي التي إليها يقسم الحيوان
بالمشاء والالمشاء ،وهي تسمى أيضا األمور القسيمة ،فإن الحيوان المشاء هو قسيم الحيوان الالمشاء" .ص.52
 48المرجع السابق ،ص.54
 49ابن سينا :النجاة ،ص.81
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والكذب ،وإخبار من حيث إفادته الحكم ،ومقدمة من حيث كونه جزءا من الدليل (القياس) ،ونتيجة
من حيث إنه يحصل من الدليل.
 .2.1أقسام القضية :تنقسم القضية عند المناطقة إلى قسمين:
أوال :القضية الحملية:
شيئين ،ليس في كل واحد منهما
.1مفهومها :القضية الحملية هي التي "توقع هذه النسبة بين ْ

هذه النسبة ،إال بحيث يمكن أن يدل على كل واحد منهما بلفظ مفرد ،كقولنا :اإلنسان حيوان ،أو
قلت :اإلنسان
قولنا :الحيوان الضاحك ينتقل من مكان إلى مكان بوضع قدم ورفع أخرى ،كأنك َ

علمه ،فإن قولك كثير علمه معادل لقولك :فيلسوف".
يمشي ،أو قولك :فالن كثير ُ

50

إن القضية الحملية هي كل قضية تركبت من مفردين أو ما في معناهما ،وحكم فيها بثبوت
أمر ألمر ،أو نفيه عنه؛ أي حكم فيها بنسبة مفرد إلى مفرد آخر .مثل :زيد قائم ،زيد ليس قائما.
ففي القضية األولى حكمنا بثبوت القيام لزيد ،وتسمى موجبة .وفي الثانية حكمنا بنفي القيام عنه،
وتسمى سالبة.
.2أجزاء القضية الحملية :للقضية الحملية أربعة أجزاء ،هي:
أ .الموضوع :وهو المحكوم عليه الذي "يحكم عليه بأن شيئا آخر موجود له ،أو ليس بموجود
له" 51.وسمي موضوعا تشبيها له بشيء ُوضع ُليحمل عليه شيء آخر .وينحصر في ثالثة أنواع؛
هي لدى النحاة المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل .ومن أمثلة الموضوع :ابن خلدون في قولنا :ابن
خلدون عالم ،وعمرو في قولنا :حضر عمرو ،والكتاب في قولناُ :قرئ الكتاب.
ب .المحمول :وهو "المحكوم به أنه موجود ،أو ليس بموجود لشيء آخر".

52

وسماه المناطقة

محموال تشبيها له بالشيء المحمول على شيء آخر؛ ألنه محمول على الموضوع .وهو محصور

 50المصدر نفسه ،ص.81
 51المصدر نفسه ،ص.82 -81
 52المصدر نفسه ،ص.81
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في الخبر والفعل .ومن أمثلة المحمول :مفيد في قولنا :علم المنطق مفيد ،ومشى في قولنا :مشى
اإلنسان.
ت .النسبة الكالمية :بين الموضوع والمحمول .وهي التي تعلق المحمول بالموضوع وتربطه
به إثباتا في القضية الموجبة ،ونفيا في القضية السالبة .وقد وضع المنطقيون لهذه النسبة ألفاظا تدل
عليها سموها رابطة ،منها :هو ،في نحو :زيد هو قائم .وكان ،في نحو :زيد كان قائما .ويوجد أو
موجود ،في نحو :زيد يوجد قائما أو موجود قائما.
ث .الحكم :وهو إدراك أن النسبة التي هي تعلق المحمول بالموضوع واقعة في الخارج أو
ليست واقعة؛ بمعنى أن المحمول ثابت للموضوع أو ليس ثابتا له.
.3أقسام القضية الحملية :تنقسم القضية الحملية باعتبار اإليجاب والسلب إلى :موجبة حكم
فيها بثبوت المحمول للموضوع ،وسالبة حكم فيها بنفي المحمول عن الموضوع .كما تنقسم باعتبار
موضوعها إلى:
.1كلية :وهي التي يكون موضوعها كليا يصدق على كثيرين (األجسام تتمدد بالح اررة ،الطلبة
مجدون ،اإلنسان حيوان .)...وتنقسم إلى:
.1.1كلية ُمسورة (محصورة) :السور هو اللفظ الذي يدل على مقدار الحصر أو كمية أفراد

الموضوع كال أو بعضا  ،إيجابا أو سلبا؛ مثل :كل ،جميع ،عامة ،كافة ،بعض ،جزء ،ال كل ،ال
واحد ،ال شيء .وسمي بذلك تشبيها له بسور البلد الذي يحيط بها كال أو بعضا .من هنا ،تكون
القضية المسورة المحصورة هي القضية التي ُبين فيها كمية أفراد الموضوع كال أو بعضا؛ نحو :كل

إنسان حيوان ،بعض الحيوان ليس بفرس ،ال شيء من اإلنسان بجماد.

 .2.1كلية مهملة :هي التي يكون موضوعها كليا ،ولم يذكر فيها لفظ يدل على كمية أفراد
الموضوع (فهي مهملة من السور)؛ مثل :المؤمنون يدخلون الجنة ،اإلنسان كاتب ،الحيوان ليس
بإنسان.
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 .2شخصية :هي القضية التي يكون موضوعها مشخصا معينا؛ مثل :محمد رسول الله ،زيد
ليس شجاعا.
ثانيا :القضية الشرطية :وهي التي "توقع هذه النسبة بين شيئين فيهما هذه النسبة ،من حيث
هي مفصلة ،كقولنا :إن كانت الشمس طالعة ،فالنهار موجود .فإنك إن فصلت هذه النسبة انحل
إلى قولك الشمس طالعة ،وإلى قولك النهار موجود ،وكل واحد منهما قضية .وكذلك إذا قلت :إما
أن يكون هذا العدد زوجا ،وإما أن يكون هذا العدد فردا ،كأنك قلت العدد زوج ،والعدد فرد".

53

إن القضية الشرطية هي كل قضية حكم فيها بنسبة قضية إلى أخرى؛ أي أنها كل قضية
وربط فيها بين األولى والثانية بأداة شرط (على وجه تعليق الثانية
تركبت من قضيتين حمليتينُ ،

باألولى) ،أو عناد (على وجه معاندة كل منهما لألخرى) ،فصارتا بعد الربط قضية واحدة ال تستقل
الواحدة عن األخرى ،وال يصح السكوت على واحدة منهما .فقضية :الشمس طالعة بدون تعليق
حملية مفيدة ،وكذلك قضية :العدد زوج .لكن إذا قيل :إن كانت الشمس طالعة ،بذكر أداة الشرط
وحدها دون ذكر جوابه ،كانت القضية ناقصة غير مفيدة ،وكذلك إذا قيل :إما أن يكون العدد زوجا،

من غير ذكر الطرف المعاندَ ،لما تَم الكالم ،ولما صح السكوت عليه؛ ألنه ال يصبح مفيدا إال بعد
ذكر الطرف المقابل له الذي ال ينفك عن معاندته؛ ولذلك ال يصح االقتصار على أحدهما ،ألن
ثبوت أحدهما متوقف على انتفاء اآلخر ،وانتفاء أحدهما متوقف على ثبوت اآلخر.
.2القياس:
صوَار
إن
القياس من َق َ
َ
ضايا ُ
َو ُحجـ ـة َنقليـة َعْقليـ ْه

آخ ـ ار
ُم ْسَتْلزما بالذات َق ْوال َ
َقسام َهذي َخمس ـة َجليـ ْه
أ ُ

وب ْرهان َج ـ َد ْل
طابة ش ْعر ُ
َخ َ
ف مـ ْن
البر ُ
هان َما أُلـ َ
أجلها ُ
وَ
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األمل
وخامس َسْف َسطة نْل َت
َ
ْ
باليقين تَقتَـ ـرْن
ُمقدمات َ

 .1.2مفهوم القياس :يعرفه ابن سينا بقوله" :القياس قول مؤلف من أقوال ،إذا وضعت لزم
عنها بذاتها ،ال بالعرض ،قول آخر غيرها اضط اررا".

54

ويعرفه الغزالي بقوله" :القياس :أحد أنواع الحجج .والحجة :هي التي يؤتى بها في إثبات ما
تمس الحاجة إلى إثباته ،من العلوم التصديقية؛ وهي ثالثة أقسام :قياس ،واستقراء ،وتمثيل ...وحد
القياس :أنه قول مؤلف ،إذا سلم ما أورد فيه من القضايا ،لزم عنه لذاته قول آخر اضط اررا .وإذا
أوردت القضايا في الحجة ،سميت عند ذلك (مقدمات) .وتسمى (قضايا) قبل الوضع".

55

ومن أمثلة القياس :كل جسم مؤلف (= المقدمة الصغرى) ،وكل مؤلف محدث (= المقدمة
الحدين الواقعين على الطرفين ،وهما:
الكبرى) ،فكل جسم محدث (= الالزم عن القياس ،وهو التقاء
ْ
المطلوب أوال (كل جسم) ،والنتيجة آخ ار (محدث) .كل مسكر خمر ،وكل خمر حرام ،فكل مسكر

حرام .كل إنسان حيوان ،وكل حيوان حساس ،فكل إنسان حساس.
.2.2أنواع القياس :القياس أنواع ،هي:
.1.2.2القياس البرهاني :البرهان "قياس مؤلف من يقينيات ،إلنتاج يقيني .واليقينيات إما
األوليات وما جمع معها ،وإما التجريبيات وإما المتواترات ،وإما المحسوسات .وأما الذائعات
والمقبوالت والمظنونات ،فخارجة عن هذه الجملة".

56

القياس البرهاني ،إذا ،هو الذي تركب من قضايا يقينية للوصول إلى نتائج يقينية .والمقدمات
اليقينية الصادقة بالكل ،هي:
حدث في اإلنسان ،من جهة قوته العقلية من غير سبب
أ .األوليات :وهي "قضايا ومقدمات تَ ُ

يوجب التصديق بها إال ذواتها".

57

أي القضايا والمقدمات التي يدركها عقل اإلنسان بالفطرة؛ نحو:
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الكل أعظم من الجزء ،والواحد نصف االثنين ،وغيرها من القضايا التي يصدق بها العقل دونما
حاجة إلى الحس أو إلى االستقراء أو إلى أي شيء آخر ألنها صادقة بذاتها.
التصديق بها الحس ،بشركة من القياس".
المجربات :هي "أمور أوقع
َ
ب .التجريبيات أو ُ

58

أو

هي "القضايا التي يدركها العقل بواسطة تَكرار يفيد اليقين" .مثل :الضرب مؤلم للحيوان ،قطع الرقبة
ُمهلك ،الخبز مشبع ،النار محرقة.
ت .المتواترات :وهي "األمور المصدق بها من قَبل األخبار التي ال يصح في مثلها المواطأة

على الكذب لغرض من األغراض ،كضرورة تصديقنا بوجود األمصار والبلدان الموجودة ،وإن لم
نشاهدها".

59

التصديق بها الحس ،كقولك :الثلج أبيض ،وكقولك :إن
ث .المحسوسات :هي "أمور أوقع
َ

الشمس نيرة"،

60

وإن الفحم أسود ،وإن الثلج بارد.

 .2.2.2القياس الجدلي :هو القياس المؤلف من القضايا الذائعة المشهورة .والذائعات عند
التصديق بها ،إما شهادةُ الكل ،مثل أن العدل
المناطقة "مقدمات وآراء مشهورة محمودة ،أوجب
َ
جميل ،وإما شهادةُ األكثر ،وإما شهادةُ العلماء ،أو شهادةُ أكثرهم أو األفاضل منهم ،فيما ال يخالف
فيه الجمهور .وليست الذائعات من جهة ما هي هي مما يقع التصديق بها في الفطرة" 61.وهذا يعني
أن القياس الجدلي ال يوقع تصديقا يقينيا ،وإنما تصديقا شبيها باليقين.
ومن المشهورات عند الغزالي ،حكمنا بحسن إفشاء السالم ،وإطعام الطعام ،ومالزمة الصدق
في الكالم ،ومراعاة العدل في القضايا واألحكام .وحكمنا بقبح إيذاء اإلنسان ،وقتل الحيوان ،ومقابلة
النعمة بالكفران والطغيان.

62

ومن أمثلة القياس الجدلي :الظلم قبيح ،وكل قبيح مذموم ،فالظلم مذموم .اإلحسان خير ،وكل
خير محمود ،فاإلحسان محمود.
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 .3.2.2القياس الخطابي :هو ما تركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة .والمقبوالت "أمور
اعتقدناها بتصديق من أخبرنا بها من جماعة ينقص عددهم عن عدد التواتر ،أو شخص واحد تميز
عن غيره بعدالة ظاهرة ،أو علم وافر ،كالذي قبلناه من آبائنا ،وأساتذتنا ،وأئمتنا ،وكأخبار اآلحاد في

الشرع ،فهي تصلح للمقاييس الفقهية ،دون البراهين العقلية".

63

أما المظنونات فهي "أمور يقع التصديق بها ،ال على الثبات ،بل مع ُخطور إمكان نقيضها
أمَيل ،كقولنا :إن فالنا إنما يخرج بالليل لريبة" 64.ومن أمثلة هذا النوع من
بالبال ،ولكن النفس إليها ْ
القياس :فالن يطوف ليال بالسالح ،وكل من كان كذلك فهو لص ،إذا فالن لص.

 .2.2.2القياس الشعري :هو القياس المؤلف من مقدمات مخيلة ،والمخيالت "مقدمات ليست
تقال ُليصد ق بها ،بل لتخيل شيئا على أنه شيئا آخر ،وعلى سبيل المحاكاة ،ويتبعها في األكثر

تنفير للنفس عن شيء ،أو ترغيبها فيه ،وبالجملة ْقبض وبسط (انقباض النفس وانبساطها) ،مثل
65
تشبيهنا التهور بالشجاعة ،أو الجبن باالحتياطَ ،فيرغب فيه الطبع".
وهذا يعني أن الحجة الشعرية تستخدم لتحريك مشاعر الرغبة أو الرهبة لدى المخاطب ،أو
لدفعه نحو اإلقبال أو النفور ،الجود أو البخل...
ومن أمثلته ،قول الشاعر مادحا:
البحر ،من أي الجوانب جئتَه
هو
ُ

ود ساحله
الج ُ
فلُجتُه المعروف ،و ُ

فقد أراد الشاعر إثارة مشاعر ممدوحه وتحريكه نحو الجود والسخاء ،فكأنه قال :الممدوح جواد
سخي ،وكل جواد سخي فهو رجل فاضل ،إذا فالممدوح فاضل.
وقول الشاعر:
بن َع ْمرو من تَميم
وم ْسَل َمةُ ُ
َ

متى تَخلو تميم من كريم

فكأنه قال :مسلمة بن عمرو من تميم ،وتميم ال تخلو من كريم ،أو وكل من كان من بني تميم
فهو كريم ،إذا مسلمة بن عمرو كريم.
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المغالطي (السوفسطائي) :وهو ما تركب من مقدمات وهمية كاذبة بالكل،
 .2.2.2القياس ُ
أو شبيهة بالحق وليست به ،أو شبيهة بالمشهورة وليست بها .ومن أمثلة المغالطة أن تشير إلى
صورة فرس على حائط ما ،وتقول :هذا فرس ،وكل فرس صهال ،إذا فهذا فرس صهال .أو كأن

تقول في رجل يتكلم في العلم دون أن يكون عالما :هذا رجل يتكلم بألفاظ العلم ،وكل من كان كذلك
فهو عالم ،إذا فهذا عالم.
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