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َّ
ملخ�ص البحث
تناول��ت يف ه��ذا البحث القضايا عند العلاَّ م��ة ِ
أنموذجا)،
احلليِّ ّ (القض َّي��ة احلمل َّية
ً

األول تعري ًفا بعلم املنطق
البحث وس��بب اختيار املوضوع وأمه َّيت��ه،
وتضمن املبح��ث َّ
َّ
ِ
وبيان أمه َّيته بالنسبة للعلوم اإلسالم َّية األخرى ،فضلاً عن توضيح اتِّفاق العلاَّ مة احلليِّ ّ
مع الس��ابقني يف تعريف املنطق ،أ َّم��ا املبحث الثاين فقد ُخ ِّصص لبي��ان احلكم والقض َّية
وأوجه التش��ابه واالختالف بينهام ،وصولاً للقضايا احلمل َّية وبيان عنارصها التي كانت
ٍ
موضو ًع��ا للمبح��ث الثالث ،وتعريف ِّ
ثم حتدَّ ثن��ا يف املبحث الرابع عن
كل واحد منهاَّ ،
أقس��ام القضي��ة احلملية وبيان ما فيه��ا من إضافة العلاَّ م��ة ِ
احلليِّ ّ للقض َّية اخلامس��ة ،أ َّما
َّ
َّ

توصلنا إليها يف البحث ،تال ذلك قائمة باملصادر
أهم النتائج التي َّ
تضمن��ت َّ
اخلامتة فقد َّ
واملراجع لبنستخدمة يف البحث.

الكلامت املفتاحية:

املنطق ،العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ  ،القضية احلمل َّية.
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ينقس��م البح��ث إىل مقدِّ م��ة وأربعة مباح��ث وخامتة ،احت��وت املقدِّ مة ع�لى تفصيالت

)أمنوذجا
� مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية/حل ِّل ّي
ِ علم املنطق عند العلاَّ مة ا
ً

Abstract
In this research, I dealt with the Propositions Study of AlAlamah Al-Hilli (The Categorical Proposition as an example,
conclusion. The introduction included the details of the research
and the reason for choosing the topic and its importance. As
for the first topic, it included the definition of the science of
logic and its importance in relation to other Islamic sciences, in
addition to clarifying the agreement Al-Alamah Al-Hilli with the
former in defining logic. As for the second topic, it was devoted
to explaining Judgment and Proposition and the similarities and
differences between them. As for the third topic, we study the
Categorical Propositions and explain their elements, and define
each one of them. The fourth topic was devoted to the sections
of Categorical Propositions and to clarify the addition of AlAlamah Al-Hilli to the fifth Proposition. As for the conclusion,
it included the most important findings that we reached in the
research, ending with the list of sources and references.
key words: Logic, Al-Allamah Al-Hilli, Categorical Proposition.
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as the research divided into an introduction, four topics and a
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املقدِّ مة
يعدُّ احلس��ن بن يوسف ابن املطهر ِ
احلليِّ ّ (726-648هـ) من أبرز الشخص َّيات يف
َّ

الع�صر يف خمتلف العلوم واملجاالت ،وكان حاملاً لواء العلم والفكر ومن نوابغ الدهر

األف��ذاذ الذين ما دخلوا مناظرة ما يف خمتلف العلوم إلاَّ وكانت هلم الكلمة العليا ،ومن

أبرز األد َّلة عىل ذلك تش�� ُّيع خدابنده حفيد هوالكو وقادته وأمرائهم عام (707هـ) عىل
ي��د العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ بعد مناظ��رة جرت بينه وبني قايض القضاة نظام الدين عبد اهلل مراغي
والس�� ِّيد ركن الدين املوصليِّ ّ وغريمها بحرضة الس��لطان املذكور( ،)1فقد اشتهر العلاَّ مة

حجته ،فكان شخص َّية علم َّية عظيمة
وقوة َّ
بذكائه املفرط وفطنته املرهفة وحضور جوابه َّ
اإلس�لامي ،إذ برز يف األصول واحلكمة والكالم واملنط��ق والطبيع َّيات وعلم
يف الع��امل
ّ

الرشيعة والعرب َّية ،وهذه املعرفة الواس��عة يف خمتلف العلوم العقل َّية والنقل َّية إنَّام ُّ
تدل عىل
ش��خص َّيته الفلسف َّية والكالم َّية ،ومعرفته الواس��عة يف تلك العلوم ،فقد كان له احلضور

وخاصة علم املنطق الذي قدَّ م فيه إبداعات وآراء مل يقدِّ مها
الواض��ح يف تلك املجاالت
َّ
الفالس��فة واملناطقة الذين س��بقوه يف ه��ذا الفن ،إذ يقـــول« :فكان ه��ذا الكتاب أجود

من غريه من كتب الس��ابقني؛ الش��تامله عىل ما مل يذكروه م��ن التفريعات ومن تصانيف

ِّ
املتأخري��ن»( ،)2فكان يرى أنَّه من الواجب رصف العناية وحتصيل هذا املطلب والبحث
والكتابة يف هذا العلم ألس��باب عدَّ ة يذكره��ا العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ  ،فيقول« :أ َّما َّأولاً  :فلرشف
ه��ذه العلوم الذي ال يضاه��ى ،وأ َّما ثان ًي��ا :فللوقوف عىل ترتيب املوج��ودات ومعرفة
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األول يف ذلك
القرن الس��ابع التي كان هلا األثر الكبري يف العامل
اإلس�لامي ،فكان الرائد َّ
ّ

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

حقائقها وأعراضها التي ال تتناهى ،وأ َّما ثال ًثا :فلخلوصه عن االعتقادات التقليد َّية ،بل

استنتاجا من الرباهني العقل َّية ،فكان من الواجب رصف العناية إىل حتصيل
إنَّام حصلت
ً
ه��ذا املطلب وتنقيح البحث يف هذا املأرب»( ،)3وقد اس��توعب العلاَّ مة هذا الفن وتأ َّلق

فيه ،فكان س��لس العب��ارة ،لينِّ املنهج ،واض��ح املعنى ،ليس فيه أي غم��وض ،معتمدً ا

اإلجياز واالختصار بعيدً ا ع��ن التطويل واإلكثار ،مل يعتمد عىل أي مذهب من القدماء،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وكان منهجه الربهان.

إن املوضوع الذي اخرتته للبحث (علم املنطق عند العلاَّ مة ِ
َّ
احلليِّ ّ  -دراسة يف مبحث

علم آل ًّيا لغريه
القضاي��ا -القض َّية احلمل َّية
ً
أنموذجا) ،وهو أحد العلوم العقل َّية الذي يعدُّ اً

من العل��وم األخرى كعلم األصول وعلم الكالم وغريه��ا ،إذ حيتوي عىل موضوعات
متعدِّ دة منها تعريف املنطق ،ودراسة مبحث القضايا كالقض َّية احلمل َّية وأقسامها إىل غري

ذلك.

ينطل��ق البحث من متابعة نصوص العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،إذ تابعت النصوص املنطق َّية يف

كتبه التي أسهمت يف تقديم آراء منطق َّية جديدة ،إذ َّ
إن العلاَّ مة كانت له مؤ َّلفات منطقية
ُيشار هلا بالبنان ،ومنها (األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية) ،و(مراصد التدقيق ومقاصد

للكاتبي
التحقي��ق) ،فضلاً ع��ن أنَّه قام ب�شرح كتاب (الشمس�� َّية يف القواعد املنطق َّي��ة)
ّ
القزوين��ي ،وأطل��ق عىل الرشح عن��وان (القواعد اجلل َّية يف رشح الرس��الة الشمس�� َّية)،
ّ

الطويس ،وأطلق عليه عنوان
وكذل��ك قام برشح كتاب (منطق التجريد) لنصري الدي��ن
ّ
(اجلوه��ر النضي��د يف رشح منطق التجري��د) ،وهذا النت��اج للعلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ إنَّام ُّ
يدل عىل
وخاصة يف املؤ َّلفات التي قام برشحها.
معرفته الواسعة يف فهم املطالب املنطق َّية
َّ
وبعد قراءيت لتل��ك املؤ َّلفات والنصوص ،اتَّضحت يل الرؤية الكاملة التي َّ
متخض

عنها البحث؛ لع َّله ُيس��هم يف أثراء الس��احة املعرف َّية واملنطق َّية باليشء القليل الذي يقدِّ م
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للباحثِ�ين ِ
ِ
العام ِلني الفائدة العلم َّي��ة واملعرفية ،وقد اختذت من دراس��ة علم املنطق عند
العلاَّ م��ة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ موضو ًعا لبحثي وذلك لكش��ف نتاجه وأثره يف املنط��ق ،وباألخص يف
مبح��ث القضايا ،وق��د اعتمدت عىل نصوص العلمة يف مؤ َّلفات��ه ،فضلاً عن البحوث

والدراس��ات املتع ِّلق��ة باملوضوع؛ لتس��هيل بع��ض الغموض يف نصوص��ه ،وقد اختذت

وقد ذكر الباحثون جمموعة من املؤ َّلفات املنطق َّية للعلاَّ مة ،إلاَّ أنهَّ ا مفقودة ،مثل (إيضاح

التلبيس من كالم الرئيس) (إيضاح املعضالت من رشح اإلشارات).

أ َّم��ا اهلدف من البح��ث فكان لبي��ان أراء العلاَّ م��ة املنطقية وباألخ��ص يف مبحث

القضايا ،فضلاً عن اإلضافات التي قدَّ مها العلاَّ مة يف هذا امليدان.

األول ،تناول��ت فيه تعريف املنطق
وجاءت مباحث ه��ذا البحث كاآليت :املبحث َّ

(التصور والتصديق) ،أ َّما املبحث الثاين فتناولت فيه الفرق
وموضوعاته الرئيسة ،وهي
ُّ
ب�ين القض َّي��ة واحلكم ،أ َّم��ا القض َّية احلمل َّية وأقس��امها ،فقد كان��ت موضو ًعا للمبح َثني
توصلت إليها.
الثالث والرابع ،فضلاً عن خامتة احتوت عىل أبرز النتائج التي َّ
ومن اهلل التوفيق.

237

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

منهجا وطري ًقا يف هذه الدراس��ة ،بعد أن تيسرَّ ت يل بعض من نصوصه املنطق َّية
التحليل
ً
أهم النتائج منها لتقديمها للقارئ الفاضل،
من مؤ َّلفاته ،فكانت دليلاً ملعرفة أرائه وبيان ِّ

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
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ً

املبحث الأ َّول

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

تعريف علم املنطق
�أ َّو اًل :التعريف باملنطق
أي عل ٍم من العلوم ،ال بدَّ من تعريفها وبيان معناها؛ لكي يتَّضح للقارئ
عند دراسة ِّ

يتضمن من مفاهيم ومن تلك العلوم علم املنطق الذي يعدُّ من
مفهوم ذلك العلم وماذا
َّ
أهم العلوم التي دخلت إىل الفكر اإلس�لامي عن طريق الرتمجة وتأثر هبا املسلمني -كام
عنرصا أساس�� ًّيا يف أغلب العلوم التي تناوهلا املس��لمون ،والذي
ذكرن��ا -حتى إنَّه صار
ً
ث��م بعد ذلك نتناول تعريفه يف
ِّ
س��نوضح معن��اه يف اللغة اليونان َّية واإلنكليز َّية والعرب َّيةَّ ،

عرف الفالس��فة املنطق من بعد أرس��طو ،الذي
اللغة واالصطالح ،وكذلك بيان كيف َّ
وضع املنطق واقرتن باس��مه ،إذ يقال منطق أرس��طو ،والذي يراد به النظر َّيات املنطق َّية

التي اس��تعملها أرس��طو( ،)4حيث َّ
سمه
هذب قواعده ورتَّب مس��ائله وفصوله ،إلاَّ أنَّه اَّ

ثم
بالتحليل ال باملنطقَّ ،
رشاح أرس��طوَّ ،
وأول من أطلق اس��م املنطق عىل هذا العلم هم َّ
شاع استعامله بعد (اإلسكندر الفرودييس)( ،)5وكانت له بعد ذلك تعريفات خمتلفة عىل
رئيسا للعلوم ،ومنهم من قال بأنَّه آلة قانونية،
اختالف آراء الفالسفة ،فمنهم من جعله ً
ومنهم من قال بأنَّه مقدِّ مة للعلوم ،ومنهم من جعله ميزان تقاس به العلوم ،وهذه ك ُّلها
سنتطرق هلا تبا ًعا بداي ًة من أصل كلمة املنطق واشتقاقها يف اللغات.
َّ
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ثان ًيا� :أ�صل كلمة منطق
اش�� ُت َّقت كلمة ( )Logicاإلنكليزية او ( )Logiqueالفرنس��ية من الكلمة اليونانية

ثم أخذت معنًى اصطالح ًّيا وهو ما وراء الكلمة
( ،)Logosومعنى (لوجوس) الكلمةَّ ،
ثم االستدالل عىل األحكام والربهنة عليها
ثم ارتباطها بكلمة أخرىَّ ،
من عمل َّية عقل َّيةَّ ،
وارتباطها ارتباطا عقل ًّيا بعضها ببعض ،وهذا ُّ
يدل عىل َّ
أن كلمة ( )Logikeعند أرسطو
أ َّما كلمة املنطق فكام ذكرنا أخذت معناها احلديث بعد حوايل  500س��نة( ،)7حينام

الرشاح املش��اؤون من أتباع أرس��طو ،فنجدها عند أندرو نيقوس
الرودييس(،)8
ّ
وضعها َّ

()9
ث��م عند اإلس��كندر
األفرودي�سي( ،)10وجالين��وس( ،)11وكتاب
ثم عند ش��يرشون َّ ،
َّ
ّ

اليون��ان ِّ
املتأخري��ن ع�لى العموم ،حي��ث انت�شرت يف كتاباهت��م كلمة املنط��ق  ،والعلم

يعرف الكلمة،
املنطق��ي ،وفن املنط��ق ،والفن
املنطقي  ،ويتب�َّي�نَّ من ذلك أن أرس��طو مل ِّ
ّ
ّ
ومل ت��رد يف كتابات��ه ،وإنَّام ُأطلق علي��ه العلم
خي��ص املنطق يف اللغة
التحلييل( ،)12هذا فيام
ُّ
ّ
اليونان َّي��ة ،أ َّم��ا تعريفه يف اللغة واالصطالح ،وكذلك تعريف الفالس��فة بعد أرس��طو،
فكاآليت:

تعريف املنطق لغ ًة

جاء من نطق الناطق ينطق نط ًقا ،أي تك َّلم.

واملنط��ق :ال��كالم ،واملنطيق :البليغ ،وق��د أنطقه اهلل واس��تنطقه أي ك َّلمه وناطقه،
وكالم ّ
��ق ال َّطيرْ ِ ﴾( ،)13والناطق احليوان
كل يشء منطق��ه ،ومنه قوله تعاىلُ ﴿ :ع ِّل ْمنَا َمنطِ َ

سمي ناط ًقا؛ لصوته ،وصوت ّ
كل يشء منطقه ونطقه(.)14
من الرقيق وغريه ِّ
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خاصا ،إذ شملت الدراسات املنهج َّية العقل َّية(.)6
أخذت معنًى ًّ

أمنوذجا)
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علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

اصطالحا
تعريف املنطق
ً

آل��ة قانون َّية تعصم مراعاهتا الذهن عن اخلطأ يف الفكر( ،)15فاملنطق بالنس��بة للفكر

يق��وم النحو الكالم ِّ
يقومه
وهيذب��ه ،كذلك املنط��ق للفكر ِّ
كنس��بة النحو لل��كالم ،فكام ِّ
ويعصمه من أن َّ
يزل أو خيطأ يف التفكري ،فنسبة علم املنطق إىل العقل واملعقوالت كنسبة
خيص تعريف املنطق من ِق َبل
النحو إىل اللسان واأللفاظ( ،)16هذا يف االصطالح ،أ َّما فيام ُّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الفالسفة بعد أرسطو ،فهي كاآليت:

يعرف املنطق بتعاري��ف خمتلفة ،منها ما أطلق عليه اس��م الصناعة ،حيث
الف��ارايب ِّ
ّ

الق��وة الناطقة نحو
يق��ول« :فصناعة املنطق هي التي تش��تمل عىل األش��ياء التي تس��دِّ د َّ
يتحرر به م��ن الغلط يف ِّ
الص��واب يف ِّ
كل
كل م��ا يمك��ن أن يغلط في��ه ،وتعرف كل م��ا َّ

()17
ثم بعد ذلك يعطي تعري ًفا آخر مش��ا ًهبا هلذا التعريف،
ما ش��أنه أن يس��تنبط العقل» َّ ،

تقوم العقل وتس��دِّ د
فيقول« :فصناعة املنطق تعطي باجلملة القوانني التي من ش��أهنا أن ِّ

احلق يف ِّ
كل ما يمك��ن أن يغلط فيه من املعقوالت
اإلنس��ان نحو طريق الصواب ونحو ِّ
والقوان�ين التي حتفظه وحتوطه من اخلطأ والزلل والغل��ط يف املعقوالت والقوانني التي
()18
ثم بعد ذلك
يمتح��ن هب��ا يف املعقوالت ما ليس يؤمن أن يكون قد غلط في��ه غالط» َّ ،

جيعل املنطق أو القواعد املنطقية بمثابة اآلالت التي هي كامليزان الذي يزن هبا اإلنس��ان
أف��كاره ،حيث يقولَّ :
«فإن القوان�ين املنطق َّية التي ه��ي آالت يمتحن هبا يف املعقوالت
ما ال يؤمن أن يكون العقل قد غلط فيه أو قرص يف إدراك حقيقته تشبه املوازين واملكاييل

()19
ثم بعد ذلك جيعل املنطق جز ًء من
التي هي آالت يمتحن هبا يف كثري من األجسام» َّ ،

الفلس��فة بقول��هَّ :
«إن موضوعات العلوم ومواده��ا ال ختلو من أن تكون إ َّم��ا إهل َّية وإ َّما

طبيع َّية وإ َّما منطق َّية وإ َّما رياض َّية أو سياس��ية ،وصناعة الفلسفة هي املستنبطة هلذه»(،)20
فمرة قوله بأنَّه
والف��ارا ّ
يب -عن طريق التعريفات الس��ابقة -يذكر املنطق بع��دَّ ة عناوينَّ ،
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وم��رة أخرى جيعله جز ًءا من الفلس��فة ،إلاَّ أنَّه
ومرة أخرى ميزانَّ ،
وم��رة صناعةَّ ،
آل��ةَّ ،
يذك��ر تعريف آخر ُيبطل َّ
كل ه��ذه العناوين ،فيقول« :فكذل��ك صناعة املنطق وإن كان
م��ا تش��تمل عليها هي أحد املوجودات فليس��ت ننظ��ر فيها عىل أنهَّ ا أح��د املوجودات،

نتوصل هب��ا إىل معرفة املوجودات ،فنأخذه��ا كأنهَّ ا يشء آخر خارجة
لك��ن عىل أنهَّ ا آلة َّ

ع��ن املوجودات ،وعىل أنهَّ ا آل��ة ملعرفة املوجودات ،فلذلك ليس ينبغي أن يعتقد يف هذه
لصناعة أخرى ،وال أنهَّ ا آلة وجزء م ًعا»(.)21

فيعرف املنطق بأنَّه «أن تكون لدى اإلنسان آلة قانون َّية تعصم مراعاهتا
أ َّما ابن سينا ِّ

عن أن َّ
يضل يف فكره»(.)22

ِ
فيعرف املنطق بأنَّه« :آلة قانون َّية
أ َّما العلاَّ مة احل يِّ ّل (726-648هـ) ،فيتبع ابن سيناِّ ،

توصل العلاَّ مة إىل أنَّه ال بدَّ من أمر
تعصم مراعاهتا الذهن عن اخلطأ يف الفكر»( ،)23وقد َّ
يم ِّيز بني الصحيح واخلطأ يف الرتتيب(.)24

أ َّم��ا موضوع املنطق ،فه��و املعقوالت الثاني��ة ،وهي العلوم الكس��ب َّية التي يدركها

العقل بالفعل(.)25
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الصناع��ة أنهَّ ا جزء من صناعة الفلس��فة ،ولكنَّها صناعة قائمة بنفس��ها ،وليس��ت جز ًءا

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

املبحث الثاين

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الق�ض َّية واحلكم
للتصورات بام فيها م��ن األلفاظ وداللتها عىل املعاين من
تطرقنا يف مباحث س��ابقة
ُّ
َّ

قبيل االس��م والكلمة بام حتم��ل من مفاهيم العب��ارة والقول الش��ارح كالتعريف باحلدِّ

احلجة ،مباحث املعرف ،إذ
ع��ن طريق الكل َّيات اخلمس؛ ألنَّه ال بدَّ وأن يس��بق مباحث َّ
ألن القياس ال يستقيم إلاَّ
ال يمكن دراسة التصديقات من دون البحث يف التصورات؛ َّ

إذا تقدَّ مته مفاهيم العبارة ،إذ يعتمد بالدرجة األوىل عىل العبارة التي هي (كالم يف القول

مؤس��س املنطق يتعامل مع االسم والكلمة (= الفعل)
اجلازم)« ...فمبحث العبارة منذ ِّ
واأللف��اظ الدالة عليها مقرونة باللغ��ة»()26؛ َّ
تتكون من تلك العبارات التي
ألن القضايا َّ
ينتق��ل عن طريقها الذهن من املفرد إىل النس��بة أو م��ن اللفظ إىل القض َّية ،وقبل اخلوض

يف مفه��وم القض َّية وتعريفها ال ب��دَّ من التمييز بينها وبني احلك��م ،وهل هي ختتلف عن
احلك��م؟ أم إنهَّ ا هي نفس احلكم؟ َّ
ألن هناك مش��كلة واجهت املناطقة ،هل هناك قضية

أم هن��اك حكم ،وهل نتك َّلم منطق ًيا يف األح��كام فقط أم يف القضايا واألحكام؛ َّ
ألن من
املناطقة من يستعمل كلمة حكم فقط ،ومنهم من يستعمل كلمة قض َّية ،فالذين يقولون

باحلكم هم أصحاب املذهب
السيكولوجي( )27يف املنطق ،وأ َّما من يستعمل لفظة قض َّية
ّ

اها منطق ًّيا بحتًا ،لكن هل هي مش��كلة لفظ َّية
اها لغو ًّيا أو اتجِّ ً
يتجهون إ َّما اتجِّ ً
فه��م الذين َّ
االس��مني؟،
التط��رق هلا؟ وهل من املمكن إس��قاط أحد
فق��ط ،وليس م��ن الرضوري
َ
ُّ
فلنعرف احلكم إ ًذا ولنعرف القض َّية(.)28
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فاحلكم :هو ما حدَّ ده الفيلس��وف األملاين كانط بأنَّ��ه مقارنة يشء بيشء آخر نعتربه

األول هو املوض��وع ،واخلاص َّية هي املحمول ،أ َّما املقارنة فيعبرَّ عنها
خاص َّي��ة له ،اليشء َّ
()29
عرفوه بأنَّه «الوحدة األوىل للتفكري»(.)30
بالرابطة  ،وكذلك َّ

أ َّم��ا القض َّي��ة :هي «القول الواح��د األول اجلازم»( ،)31ال��ذي «حكم فيه بيشء عىل

اخل�بري الذي يقال لقائله
يشء آخ��ر وأخ�بر فيه بيشء عن يشء آخر»( ،)32أو «الرتكيب
ّ
التفك�ير( ،)34ويتَّضح للقارئ عن طريق التعريف أنهَّام ب�ما يم ِّثالن الفكر فيكون ال فرق

بينه�ما ،إلاَّ أنَّه كان هناك اختالف ب�ين املناطقة عىل أنَّه احلكم ليس هو القض َّية بل يوجد
ف��رق بينهام ،فمنهم م��ن يرى َّ
أن احلكم هو املوجود وليس القض َّي��ة ،وهو عمل َّية متَّصلة

لي��س فيها جتزئ��ة ،بينام هذا التجزئة توجد يف القض َّية ،إذ تنقس��م ثالث أقس��ام( ،)35فقد

ذهب الفيلس��وف اإلنكليزي ب��راديل ( )36()1924-1846ع�لى َّ
أن احلكم هو الوحدة
احلقيق َّي��ة للفكر ،فهو ُّ
يدل عىل َّ
أن احلكم هو املوج��ود وليس القض َّية ،وهو نفس االتجِّ اه

اإلنكليزي برنارد بوزانكيت ( ،)37()1923-1848الذي
الذي ذهب إليه الفيلس��وف
ّ
بأن احلكم خيتل��ف اختال ًفا مطل ًقا عن القض َّي��ة من عدَّ ة نواحي ،منه��ا َّ
ي��رى َّ
إن القض َّية

ذات حك��م حم��دود بينام احلكم يتع��دَّ ى ما مكت��وب أو منطوق ،ومن ناحي��ة أخرى أنَّه
ال ينظر يف احلكم إىل موضوع وحممول ورابطة كام يف القض َّية ،إذ ال توجد يف احلكم فكرة
انتق��ال من فكرة موض��وع إىل فكرة حممول ،ومن ناحية أخ��رى يف القض َّية يكون انتقال

الزماين يف احلكم( ،)38وقد سار عىل هذا املسار هيجل
زماين ،بينام ال يوجد هذا االنتقال
ّ
ّ
صاح��ب املنط��ق املثا ّيل ،بينام هناك من ي��رى َّ
بأن القض َّية هي الت��ي توجد وليس احلكم،
إذ َّ
إن املنط��ق يدرس القضايا وليس األحكام ،وهناك م��ن يم ِّيز بني القض َّية واحلكم ،إذ

جيع��ل القض َّية هي تقرير يف صورة رمز َّية لفظ َّي��ة أو غري لفظ َّية ال بدَّ أن تكون إ َّما صادقة
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
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رجب َّ

إنَّ��ه ص��ادق فيام قال��ه أو كاذب»( ،)33وقي��ل إنهَّ ا وحدة التفكري أو أبس��ط م��ا ينحل إليه

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

أو كاذبة ،بينام احلكم هو النشاط الذهني الذي َّ
يتدخل يف إثبات القض َّية أو إنكارها ،أي
َّ
اإلنكلي��زي جون مينارد كينز
إن احلك��م هو من يثبت القض َّية( ،)39وكذلك الفيلس��وف
ّ

( )40()1946-1883الذي أعطى حلاًّ هلذا اإلش��كال ،إذ يرى أنَّه عىل الذين يتعاملون
لفظي وهو القضايا ،وال بدَّ أن تكون
مع األحكام ال القضايا ال بدَّ أن يضعوها يف قالب
ّ
مجي��ع عمل َّياهتم مصاغة بلغ��ة ،واحلكم املصاغ بلغة هو ما نعني��ه بالقض َّية ،فهو يرى من

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املس��تحيل تناول األحكام م��ن دون تناول القضايا ،وكذلك ي��رى َّ
أن من يتعاملون مع
القضايا وليس األح��كام ،فهم ال يتناولوهنا من ناحية نحو َّية رصفة بل عىل أنهَّ ا إثباتات

أو تعب�يرات عن األح��كام( ،)41فالقض َّية املنطق َّية ه��ي القض َّية التي نعيه��ا ،وهي بمثابة

احلكم ،وبالتايل فعىل الرغم من تلك اخلالفات بني املناطقة يف مسألة التفريق بني احلكم
والقض َّية ،إلاَّ أنهَّ م يف هناية املطاف جيدون أنفسهم يتناولون االثنني م ًعا ،وقد ذكرنا هذه

املقدِّ م��ة لبيان الصلة التا َّمة واملرتابطة بني القض َّية واحلكم ،وأنَّه ال فرق بينهام ،بل متَّصل

أحدمه��ا باآلخر ،فحينام تذك��ر القض َّية ال بدَّ وأن يذكر احلكم ،وهذا ما نراه عند العلاَّ مة
ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،فهو حين�ما يذكر أجزاء القض َّية جيعل احلكم واحدً ا م��ن تلك األجزاء ،إذ يقول:
ُّ
«كل قض َّي��ة هلا يف الذهن أربعة أجزاء أو أقس��ام ،وهي« :املحكوم عليه -واملحكوم به-
()42
مكمل أحدمه��ا اآلخر ،أو بمعنى آخر
والنس��بة احلكم َّي��ة ،واحلكم»  ،إضافة إىل أنهَّام ِّ

ينطبق أحدمها عىل اآلخر ،وهذه القض َّية تنقس��م إىل عدَّ ة تقسيامت ،منها ما هي صنف َّية،

ومنها ما هي نوع َّية.

فالصنف َّية :هي انقس��ام القض َّية إىل ذات َّية ورضور َّية ،والنوعية :هي انقس��ام القض َّية

إىل محل َّية ورشط َّية ،واحلمل َّية :هي التي ُّ
تنحل إىل مفر َدين إذا حذفت األدوات ،مثل :زيد
أيضا ه��و مفرد ،والرشط َّية ،تنحل إىل
ع��امل فإنهَّ ا تنحل إىل زيد وهو مفرد ،وكذلك عامل ً

قض َّيتني إذا حذفت األداة(.)43
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املبحث الثالث
الق�ضايا احلمل َّية
عرفها بـ«القول
بالبحث بام فيها من مباحث وأقسام ،وكذلك عالقاهتا مع بعضها ،إذ إنَّه َّ
اجلازم الذي حيتمل الصدق أو الكذب ،وقد أش��ار إليه باإلجياب الذي هو حكم بيشء

احلميل ،أي إنَّه يكون فيه إثبات وليس نفي،
عىل يشء»( ،)44وهو ما ُيطلق عليه باإلجياب
ّ
مثل :اإلنسان حيوان فهو احلكم عىل هذا اإلنسان املوجود يف الذهن بأنَّه حيوان(.)45

وأ َّم��ا الس��لب الذي ذكره أرس��طو فهو« :ال��ذي حكم بنفي يشء ع��ن يشء»(،)46

احلميل مثل :اإلنسان ليس بجسم»( ،)47وهذه القض َّية قد
وكذلك يطلق عليه «بالس��لب
ّ

عبرَّ عنها أرس��طو بالبس��يطة التي تعبرِّ عن أبس��ط األقوال التي يحُ كم عليها بالصدق أو
عنرصين بس��ي َطني مها املوضوع واملحم��ول وتوجد بينهام رابطة،
وتتكون من
الكذب،
َّ
َ
أسم ،مثل اإلنسان حيوان ،وقد يكون كلمة (= فعل) ،مثل اإلنسان
وقد يكون املحمول اً

يم�شي ،وه��ذه الكلمة قد ُّ
تدل عىل املايض ،مثل :زيد مش��ى ،أو عىل احلارض ،مثل :زيد
يم�شي ،أو عىل املس��تقبل مثل :زيد س��يميش( ،)48وتكون العالقة األساس�� َّية يف القض َّية
ُع��رف القض َّية بأنهَّ ��ا القول الذي
ه��ي احلمل ،إذ حيم��ل املحمول ع�لى املوضوع ،وقد ت َّ
«أخ�بر فيه بيشء عن يشء ،مثل :زيد ذاهب ،وعمرو يميش ،واإلنس��ان حيوان ،فاخلرب
ٍ
معان كل َّية،
يس��مى املوض��وع ...وقد تكون موضوعاهت��ا
يس��مى املحمول واملخرب عنه
َّ
َّ
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األرس��طي ،وقد تناوهلا أرس��طو
تع��دُّ القض َّي��ة احلمل َّية الركن األس��اس يف املنطق
ّ

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

مثل اإلنس��ان حيوان ،أو أش��خاص ،مثل :زيد حيوان»( ،)49فاإلنس��ان هو مفهوم عام،
اخلربي الذي حيكم في��ه َّ
بأن معنى حممول عىل
وزيد هو ش��خيص ،وقي��ل هي «الرتكيب
ّ

معنى أو ليس بمحمول عليه»( ،)50وكذلك عرفت بأنهَّ ا «تركيب املعاين املفردة إىل أقسام

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

يتط��رق هل��ا بالصدق والكذب»( ،)51وأ َّما من جاء بعد ابن س��ينا م��ن املناطقة ِّ
املتأخرين
َّ

والسهروردي
والرازي
فقد اكتفوا بذات التعريف للقضية احلمل َّية ،كالغزا ّيل وابن رشد
ّ
ّ
أن ِ
والعلاَّ م��ة ِ
احلليِّ ّ  ،إلاَّ َّ
احلليِّ ّ قد أش��كل عىل التعريف من جهة ال��دور بقوله «وال ختلو
ه��ذه التعريف��ات ع��ن الدور َّ ،
ف��إن الص��دق والكذب من األع��راض الذاتي��ة للخرب،
ف�لا يمك��ن معرفتهام إلاَّ بأخذه يف حدِّ مها»( ،)52وقد أجاب عىل هذا اإلش��كال وأوضح

ب��أن التعريف إنَّام هو للخرب بقوله« :إن التعريف إنَّام هو للفظ اخلرب ،وتعريف الصادق:
بأنَّه اخلرب املطابق ،تعريف له بامه َّية اخلرب ،فاختلفت جهة التوقيف ،فال دور»(.)53

�أ َّو اًل :عنا�صر الق�ض َّية احلمل َّية
قس��م أرس��طو عنارص القض َّي��ة احلمل َّية ومن ج��اء من بعده م��ن املناطقة إىل ثالث
َّ

أقسام ،وهي:
أ .املوضوع:

صنَّف أرسطو املوجودات إىل أربعة أصناف هي:
•موج��ودات تُق��ال ع�لى موضوع وغ�ير موج��ودة يف موضوع ،وه��ي كل َّيات
األشياء.

•موج��ودات ال تُق��ال ع�لى موض��وع وموج��ودة يف موضوع ،وه��ي جزئ َّيات
األعراض ،مثل :بياض ما.
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•موجودات تُقال عىل موضوع وموجودة يف موضوع ،وهي كل َّيات األعراض،
ٍ
بياض ما.
كالبياض الكليِّ بالقياس إىل

وتس��مى جواهر
•موجودات ال تُقال عىل موضوع وغري موجودة يف موضوع،
َّ
ٍ
إنسان ما(.)54
أول ،مثل
ب .املحمول:
املوضوع(.)56
ج .احلكم:

فاحلمل املنطقي أو القض َّية احلمل َّية ال تعطي املعنى إلاَّ إذا اكتملت معاين عنارصها

الثالث يف ذهن السامع أو املتل ِّقي ،فكام ذكر أرسطو َّ
وسلبي ،فاملوجب
يب
بأن احلمل إجيا ّ
ّ

مؤ َّلف من موضوع وحممول ونسبة بينهام ،والسالب مؤ َّلف من موضوع وحممول ورفع

وجود النس��بة بينهام ،وال يتح َّقق رفع اليشء يف الذهن دون وجوده يف الذهن( ،)57وهذه
تصورنا املوضوع أو املحمول من دون تلك الرابطة
النسبة أو الرابطة ال بدَّ منها؛ ألنَّه إذا َّ
ي��دل عليها ٍ
ٍ
ثم أنهَّ ا يمكن أن ّ
ظاهر أو قد يس��قط يف
بلفظ
ف�لا يمكن أن يك��ون احلكمَّ ،

كث�ير من اللغ��ات وإن كان ال بدَّ منها لكن لظهورها س��قطت ،واللف��ظ قد يرد بصورة
اس��م مثل« :زيد هو كات��ب» ،أو بصورة كلمة مثل« :زيد يك��ون كات ًبا»( ،)58وقد حدث
خ�لاف بني ِّ
املتأخرين بعد ابن س��ينا يف مس��ألة أجزاء القض َّية احلمل َّي��ة ،فالفخر الرازي
أعرتض عىل ابن س��ينا يف تقس��يمه ألجزاء القض َّية ،فهو يرى َّ
بأن القضايا ذات املحمول

اجلام��د هي التي يمكن أن ترتبط برابطة ،أ َّما ذات املحمول املش��تق ،فال ترتبط برابطة،

فهو ليس صحيح ،إلاَّ َّ
الرازي ووصف رأيه
الطويس قد أعرتض عىل الفخر
أن الش��يخ
ّ
ّ
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وه��و الذي حيكم به عىل املوضوع ُّ
ويدل عليه( ،)55وهو بمنزلة اخلرب الذي خيرب عن

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

واعرتاضه بالس��هو ،إذ يقول« :والفاضل الشارح اعرتض عىل الشيخ بأن قال :الكاتب

يقتيض االرتباط بغريه لذاته ،إذ هو من األس�ماء املشتَّقة فقوله« :وح ُّقه أن يقال :زيد هو

يصح ذلك يف األس�ماء اجلامدة وحدها ،وقد س��ها يف هذا
كاتب» ليس بصحيح ،بل إنَّام ُّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

فالطويس يرى بأن الفعل يرتبط لذاته بفاعل��ه وليس بغريه ،والفاعل
االع�تراض»(،)59
ّ

ال يتق��دَّ م عىل الفعل يف العرب َّية وال يرتبط لذاته باس��م يتقدَّ مه ،فه��و حيتاج إىل أن يرتبط
بمثله( ،)60أما العلاَّ مة ِ
الطويس يف قوله
الرازي واتَّبع رأي أس��تاذه
احلليِّ ّ فقد خ َّطأ الفخر
ّ
َّ
ّ
باألج��زاء الثالثة للقض َّية احلمل َّية ،وال بدَّ من وجود الرابط بقولهَّ :
«إن املحمول س��واء

كان اس��م أو كلمة أو مش��ت ًّقا فإنهَّ ا حتت��اج إىل ذكر الرابطةَّ ،
فإن الكلم��ة إنَّام ترتبط بذاهتا

بفاعلها كام يف صورة ،قام زيد»(.)61

وق��د «زعم فخ��ر الدي��ن أنهَّ ا تك��ون مرتبط��ة لذاهتا باملوض��وع يف القض َّي��ة ،وهو

خطأ»( ،)62إلاَّ َّ
والرازي،
الطويس
أن العلاَّ مة يعود يف هذا الرأي ويتَّخذ موق ًفا وس ًطا بني
ّ
ّ

الرازي يف أنَّه وج��ود قض َّية ثنائ َّية حمذوفة األداة ،إذ يقول:
إذ يتّضف��ق يف جهة مع الفخر
ّ
ٍ
برابطة
«واحلاجة إىل الرابطة إنَّام هي للتعينُّ  ،فإذن القض َّية إ َّما ثالث َّية تا َّمة ،وهي املربوطة
غ�ير زماني��ة( ،)63وإما ثالثية غري تام ٍ
��ة ،وهي املربوطة بالكل�مات ،أو كان املحمول فيها
َّ
َّ
َّ
َّ

أسم مشت ًّقا ،وإ َّما ثنائ َّية ،وهي ما حذف فيه األداة»(.)64
كلمة أو اً
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املبحث الرابع
تق�سيم الق�ض َّية احلمل َّية
الكم إىل كل َّي��ة وجزئ َّية ،ومن
قس��مها من حي��ث ِّ
أرس��طو بالبح��ث ،إذ إنَّه يعدُّ َّأول من َّ
ٍ
بش��كل ع��ا ٍّم ،وإن كان مل يذكر
حي��ث الكيف إىل موجبة وس��البة ،وتك َّلم عن س��ورها

لفظ��ة الس��ور إلاَّ أنَّه ذكر الكلامت التي ُّ
ت��دل عىل معناه ،كـ«ال واح��د -ال -كل -ليس
كل»( ،)65فالسور :هو«اللفظ الذي يدل عىل أن املحمول حكم به عىل بعض املوضوع أو
()66
قس��مني ،كل َّية أي إنهَّ ا ُّ
كيل ،وجزئ َّية
ولـم كانت القض َّية احلمل َّية
َ
ك ِّله»  ،اَّ
تدل عىل معنًى ّ

أو ش��خص َّية فأن القض َّية ذات املعان الكل َّية تنقس��م إىل ما هي حمصورة بأسوار ،ومنها ما

وتسمى مهملة ،واملحصورات باألسوار أربعة :موجبة كل َّية،
هي غري حمصورة بأس��وار
َّ
وس��البة كل َّية ،وموجبة جزئ َّية وس��البة جزئ َّية( ،)67فالكل َّية كام ذكرنا حكمها عام ،وهي

إ َّما موجبة مثلُّ :
(كل إنس��ان حيوان) ،وإ َّما سالبة مثل( :ليس واحد من الناس بحجر)،
وأ َّم��ا اجلزئ َّي��ة فحكمها يف البعض ،وه��ي إ َّما موجبة مثل( :بعض الن��اس كاتب) ،وإ َّما

س��البة مثل( :ليس ُّ
اجلزئي
الطويس السلب
كل إنسان بكاتب)( ،)68ويف هذا املثال جيعل
ّ
ّ
أن العلاَّ مة ِ
بااللت��زام ،والعام ال داللة ل��ه ،إلاَّ َّ
يوضح ه��ذا بطريقة أخرى فيقول:
احلليِّ ّ ِّ
«الس��البة اجلزئ َّية :التي حيكم فيه بس��لب املحمول عن بعض أفراد املوضوع ،وسورها،

لي��س كل ،وليس بعض ،وبع��ض ليس ،كقولنا ،ليس ُّ
كل حيوان إنس��انًا ،وليس بعض
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ذكرن��ا َّ
األرس��طي ،وقد تناوهلا
أن القض َّي��ة احلمل َّية تعدُّ الركن األس��اس يف املنطق
ّ

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

األول والباقنيَّ ،
األول
أن َّ
احلي��وان إنس��انًا ،وبعض احليوان ليس بإنس��ان ،فالفرق ب�ين َّ
يدل عىل سلب احلكم عن ِّ
ُّ
الكل باملطابقة وعىل سلبه عن البعض بااللتزام ،وأ َّما الباقيان
فبالعكس ،فإنهَّام يدلاَّ ن عىل سلب احلكم عن البعض باملطابقة وعن ِّ
الكل بااللتزام»(،)69

مس��ورة كام ذكرنا ،ومهملة أي ال سور هلا
وهذه القضايا اثنان ،املحصورة ،والتي تكون
َّ

مثل( :اإلنسان يف خرس)( ،)70وهناك القض َّية الشخص َّية التي تك َّلم عنها أرسطو يف كتاب

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

()71
أمرا
العب��ارة  ،وهي التي تصدق عىل ش��خص واحد بعينه« ،والتي يك��ون املوضوع ً

الثالثي للقض َّية شاع عند
ش��خص ًّيا واحدً ا بالعدد ،مثل :زيد كاتب»( ،)72وهذا التقسيم
ّ
املناطقة بعد أرس��طو حتَّى جاء ابن سينا وأراد توضيح أقسام القض َّية احلمل َّية ،فزاد عىل

األقس��ام قض َّية اإلنس��ان العام ،إذ يقول« :إذا محل أمر عىل اإلنسان وجب أن حيمل عىل

الع��ام ال حمالة»( ،)73وه��ذه القض َّية مل يعتربها ِّ
األهبري مهملة كام ذكر
املتأخرين ومنه��م
ّ
العلاَّ م��ة ِ
احلليِّ ّ ؛ َّ
ألن املهملة هي التي «حيك��م فيها عىل االفراد وال تبني فيها كميتها»(،)74
ب��ل س��موها القض َّية الطبيعية والتي يكون «احلكم فيها ليس ع�لى األفراد بل عىل املاه َّية
باعتبار عروض الكلية هلا ،مثل :احليوان جنس ،واإلنس��ان نوعَّ ،
فإن احليوان من حيث
ه��و ه��و ليس بجن��س  ،وإلاَّ ملا صدق عىل اإلنس��ان ،وإنَّ�ما تعرض له اجلنس�� َّية باعتبار

عروض الكل َّية له ،وكذلك اإلنسان إنَّام كان نو ًعا باعتبار عروض الكلية له»( ،)75ولكن
العلاَّ م��ة ِ
احلليِّ ّ مل يتبع املناطقة يف ذل��ك ،بل جعل الطبيع َّية قض َّية عا َّم��ة ،إذ يقول« :وأ َّما
نس��ميها
العقيل ،ونحن
ِّ
ّ
ينظر إليها من حيث تقع عىل الكثرة وهي املأخوذة بمعنى الكليِّ ّ
الكاتبي
القض َّية العا َّمة ،كقولنا (اإلنسان نوع) ،و(احليوان جنس)»( ،)76وقد أشكل عىل
ّ
القزويني الذي قالَّ :
س��ميت القض َّية
«بأن القض َّية إن مل تصلح ألن تصدق كل َّية وجزئ َّية ِّ
ّ

()77
قسم
طبيع َّية كقولنا احليوان جنس ،واإلنس��ان نوع»  ،يف هذا السياق ،وذكر بأنَّه أمهل اً

خامس��ا من القضاي��ا بقوله« :وقد أمهل املصنِّف القس��م اآلخر م��ن القضايا وهي التي
ً
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نس��مي ه��ذه القض َّية القض َّية الطبيع َّية،
حكم فيها عىل املاه َّية من حيث هي هي ،ونحن
ِّ
نسميها القض َّية العا َّمة»(.)78
سمها املصنِّف الطبيع َّية نحن ِّ
والتي اَّ

ِ
ثم فأقسام القض َّية احلمل َّية عند
وهذا القس��م يعدُّ من إبداعات العلاَّ مة احلليِّ ّ  ،ومن َّ
العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ من حيث املوضوع هي:

(املس��ورة) :وهي التي تكون مق َّيدة بالسور كام عرفناه،
َّأولاً  .القض َّية املحصورة أو
َّ

ثان ًي��ا .القض َّية املهملة :وهي التي حيكم فيها ع�لى األفراد ولكن من دون بيان كم َّية
ان َل ِفي ُخ رْ ٍ
س﴾(.)81
األفراد املحكوم عليهم( ،)80مثل﴿ :إِ َّن الإْ ِ ن َْس َ
ش��خصا مع َّينً��ا باعتبار
ثال ًث��ا .القض َّي��ة الش��خص َّية :وهي «الت��ي يكون موضوعها
ً

ش��خص َّيته ،وهي إ َّما موجبة ،تكون نسبة املحمول للموضوع هو هو ،مثل :زيد كاتب،

أو سالبة ،تكون النسبة ليس هو هو ،مثل :زيد ليس بكاتب»(.)82

راب ًعا .القض َّية العامة :وهي التي ينظر إليها من حيث تقع عىل الكثرة ،وهي املأخوذة

العقيل ،مثل( :اإلنسان نوع) ،و(احليوان جنس)(.)83
ّ
بمعنى الكليِّ ّ

خامس��ا .القض َّي��ة الطبيع َّية :وهي التي ينظ��ر إىل تلك الطبيعة م��ن حيث هي هي،
ً

وحيكم عليها باملحمول ،مثل :اإلنسان حيوان(.)84

إضاف��ة إىل َّ
أن هن��اك بع��ض التقس��يامت وبعض املناس��بات فيام بني تل��ك القضايا

ومنها:

كالكاتبي
قوة اجلزئ َّية ،فقد عدَّ ابن سينا وغريه من املناطقة
اعتبار القض َّية املهملة يف َّ
ّ
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كل األفراد مثلُّ :
وحيك��م فيه��ا عىل ِّ
(كل إنس��ان حيوان) ،أو ع�لى بعضهم مثل( :بعض
احليوان أبيض)ِ ،
وكلاَ
القسمني فيهام إجياب وسلب(.)79
َ

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

الط��ويس َّ
ق��وة اجلزئ َّية وك��ون القض َّية جزئ َّية
القزوين��ي والش��يخ
أن «القض َّية املهملة يف َّ
ّ
ّ
ِ
()85
الص��دق ترص ً
حيا ال يمنع أن يكون مع ذلك كل َّية الصدق»  ،وقد أش��ار العلاَّ مة احلليِّ ّ
إىل هذه املسألة وأوضح َّ
أن العالقة بني املهملة واجلزئ َّية هي عالقة تالزم بقوله« :املعني

قوة اجلزئ َّية ،أنهَّام متالز َمتان يف الصدق ،وبيان تالزمهامَّ :
بقول احلكامءَّ :
أن
إن املهملة يف َّ
احلكم إذا صدق عىل زيد فقد صدق عىل ما صدق عليه اإلنس��ان ،فإذا قلنا :زيد كاتب،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

صدق قولناُّ :
كل ما صدق عليه اإلنسان فهو كاتب ،وهو املعني بقولنا :اإلنسان كاتب،

وإذا صدق عىل أفراد اإلنسان من حيث هو صدق عىل بعض أفراده؛ ألنَّه إن صدق عىل
اجلميع صدق عىل البعض»(.)86

الرازي َّ
أن القض َّية العا َّمة مهملة ،إذ يقول
يرى بعض املناطقة مثل ابن سينا والفخر
ّ

ابن س��ينا« :وإ َّم��ا عىل تعيني الطبيعة فكام يف قولنا اإلنس��ان نوع وعام ،وقولنا اإلنس��ان
ه��و الضحاك ،وهي مهملة»( ،)87لكن العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ يرى َّ
ويوضح ذلك
بأن هذا خطأ،
ِّ
بقول��ه« :وقد تجُ عل القض َّية العا َّمة من قبيل املهمالت وهو خطأ؛ َّ
فإن املهملة موضوعها
كيل ،أي الح��ق ب��ه الكل َّية بالفعل ،ليس م��ن حيث َّ
إن الكل َّية مأخ��وذة فيها ،وقد جتعل
ّ
الطبيع َّية مهملة ،وهو خطأ؛ َّ
فإن الصالح للكل َّية غري ما صدق عليه الكل َّية بالفعل ،أعني
املهملة ،فإنهَّ م يف تقاسيم القضايا يقسمون الكليِّ ّ إىل املحصور واملهمل»(.)88

تتفرع القض َّية الكل َّية املوجبة إىل عدَّ ة تقسيامت :احلقيق َّية ،واخلارج َّية ،والذهن َّية.
َّ

املتأخرين( )89أنهَّ ا ُّ
احلقيق��ة :وهي التي يرى بع��ض ِّ
كل ما ل��و وجد وكان (ج) فهو

بحيث لو وجد كان (ب) ،إلاَّ َّ
أن ابن سينا وصف هذا الرأي بالسخيف ،وأوضح سبب

فإن لقولنا ُّ
رفضه لذلك بقوله« :وع�لى طريقة قوم َّ
وجها
كل (ج) (ب) بالوجود وغريه ً
كل (ج) ممَّا يف احل��ال أو يف املايض فقد ِ
أن معن��اه ُّ
آخ��ر ،وه��و َّ
وصف بأنَّ��ه (ب) ،وقت
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وجوده ،فهؤالء القوم جيعلون املوضوع يف القضايا الفعل َّية ُّ
كل ما هو (ج) بالفعل ممَّا هو

يف احلال أو يف املايض فال يكون ما هو عند العقل (ج) ،أو ما س��يكون (ج) ،يف املستقبل

ممَّ��ا يمكن أن يك��ون (ج) داخلاً فيه ...وإذا حكموا عليه بأنَّه (ب) مطل ًقا فقد أرادوا أنَّه
موصوف بـ(ب) ،يف وقت وجوده ذلك ،وهذا هو مذهب سخيف قد ذكر فساده املع ِّلم

إن املراد باملوضوع إ َّما ُّ
األولَّ :
كل ما لو وجد وكان (ج)( )91بالواو العاطف َّية من غري
َّ

اش�تراط كونه ملزو ًم��ا للجيم َّية ،فيؤ ِّدي إىل عدم انعكاس املوجب��ة إىل جزئ َّية والتي هي

بعض ما لو وجد وكان مع وجوده (ب) فهو مستلزم للجيم أو بدون امللزوم َّية ،فيكون
ال ف��رق بني املطلق��ة العا َّمة الكل َّي��ة والدائم َّية؛ ألنَّه يصري معنى املطلق��ة ُّ
«كل ما وجوده
دائم،
اخلارج��ي ملزوم ل��ـ(ج) ،فوجوده ملزوم لـ(ب) ،واللزوم إن ثب��ت يف وقت ثبت اً
ّ
فتكون املطلقة الكل َّية دائمة(.)92

(كل ج) ُّ
إن مل��زوم «ج»ال جيب صدق «ج»عليه ،واملراد ه��و ُّ
الث��اينَّ :
كل ما صدق

علي��ه (ج) ال ُّ
كل م��ا لو وجد لوج��د (ج) ،فإن ع َّلل (ج) التا َّمة ل��و وجدت لوجد (ج)
وال يصدق (ج) عليها(.)93

يب
الثالث :كيف يكون أس��ود ما هو ممتنع أن يكون أس��ود ،وق��د أنكروا عىل الفارا ّ

قوله :اجلسم الذي مل يوصف بالسواد أصلاً ال يدخل حتت مقولة (األسود كذا).
الرابع :يلزم أن ال تصدق قض َّية كل َّية ،ال موجبة وال سالبة(.)94

ويعرفها بقوله« :ال نعني بقولنا
ث��م بعد ذلك يعطي العلاَّ مة رأيه بالقض َّية احلقيق َّيةِّ ،
َّ
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األول؛ وذلك َّ
ألن ما يوجد (ج) ،وقتًا ما هو بعض ما هو (ج) ،ال ك ّله»( ،)90أ َّما العلاَّ مة
ِ
احلليِّ ّ فكذلك رفض هذا التفس�ير ووصفه بأنَّه خطأ ،والسبب أنهَّ م جعلوا ملزوم (ج)،
ملزوم (ب) ،وقد بينَّ أن هذا خطأ من عدَّ ة وجوه:

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

الكل من حيث هو ّ
العقيل ،وال ُّ
كل
ّ
ّ
املنطقي ،وال ال��كليِّ ّ
(كل ج) ،كل َّي��ة (ج) ،أي الكليِّ ّ
ُّ
املجموعي ،وال ما حقيقته حقيق��ة (ج) ،وال نعني به ما هو موصوف بـ(ج)،
ال��كل
أي
ّ

()95
ثم يعطي
بل نعني به ما هو أعم ،بحيث يشمل ما حقيقته (ج) وما هو موصوف به» َّ ،
ٍ
أن (كل ج) نعني به ُّ
معن��ى أوضح ِّ
«واحلق عندنا هو َّ
واحد ممَّا يقال
كل
لكل (ج) بقوله:
ُّ

عليه (ج) س��واء كانت اجليم َّية ذاته أو صفة غري ذاته ،موضوعة مع ذاته ،وس��واء كانت

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الصفة دائمة أو غري دائمة وقتًا مع َّينًا أو غري معينَّ  ،وس��واء كان موجود يف اخلارج أو يف

الذهني ممَّا ال يمتن��ع وجوده لذاته ،وحينئذ خت��رج عنه املمتنعات
العق��ل أو يف الف��رض
ّ
()96
توضيحا لذلك بقوله:
ثم بعد ذلك يعط��ي
ً
واملمكنات التي ليس��ت (ج) بالفع��ل» َّ ،

«ونعن��ي ب��ه ُّ
املحصلني،
كل واحد واحد ممَّا صدق عليه (ج) بالفعل ع�لى ما هو مذهب
ِّ

سواء كان حقيقته حقيقة (ج) ،أو كان موصو ًفا به ،فإنَّه (ب)(.)97

اخلارج َّي��ة :بعد أن ذكرنا معنى الـ(ج) وما يقصد به العلاَّ مة ّ
بـ(كل ج) ،من األفراد

الش��خص َّية والنوع َّية ،تكون القض َّية اخلارج َّية عند العلاَّ م��ة ،وهي ُّ
«كل (ج) يف اخلارج

فهو (ب) يف اخلارج ،وال يشرتط أن يكون احلكم حال وجود (ج) أو قبله أو بعده»(،)98

ويطلق عليها العلاَّ مة باخلارجية احلقيقة.

الذهن َّي��ة :وه��ي الت��ي موضوعه��ا ممتنع وجع��ل احلكم فيه��ا اإلم��كان ،أي ممكن

الوج��ود( ،)99وبالت��ايل فاحلقيق��ة هي الت��ي تكون نفس األم��ر ،واخلارج َّي��ة التي تكون
مصداقه��ا يف اخل��ارج ،والذهن َّية التي تكون يف الذهنَّ ،
ولعل الق��ارئ يرى بأنَّه قد طال
بن��ا املق��ام يف بيان هذه القضايا الثالث ،والس��بب يف هذا االس��هاب ه��و َّ
أن العلاَّ مة قد
وج��د مصنِّف الشمس�� َّية وبع��ض ِّ
املتأخرين قد غلط��وا يف بعض موارد ه��ذه القضايا،

«وطولن��ا الكالم هاهنا لغل��ط املصنِّف ومجاعة من
ف��أراد بياهنا وتوضيحه��ا ،إذ يقول:
َّ
()100
ِّ
ث��م إنَّه إذا كانت الذهن َّية يف الذهن فال توج��د مقارنة أو فرق بينها
املتأخري��ن فيه» َّ ،
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أن َّ
وب�ين احلقيق َّية أو اخلارج َّية ،إلاَّ أنَّه هناك فرق ب�ين احلقيق َّية واخلارج َّية من حيث َّ
كل
ٍ
واح��دة منهام تص��دق بدون األخرى ،وب�ما َّ
أن احلقيق َّية هي نفس األمر ك�ما ذكرنا ،فإنَّه

ل��و أخ��ذت املر َّبعات بام ه��ي مر َّبع��ات يف حقيقتها حتَّى ل��و مل توجد يف اخل��ارج ،فإنهَّ ا
مر َّبع��ات حقيقة ،وبذلك صدقت احلقيق َّية وكذب��ت اخلارج َّية؛ ألنَّه ال حاجة لوجودها

اخلارج��ي ،أ َّما اخلارج َّية َّ
فألن مناط صدقها باخلارج ،إذ لو فرضت انحصار األش��كال
ّ
احلقيق َّية؛ ألنَّه املثلث لو وجد مل يكن شكلاً ألنَّه ليس مربع(.)101

وحم�صلة
تق�سيم الق�ض َّية �إىل معدولة
َّ
واملحصل��ة ،وأوض��ح َّ
أن املعدولة هي التي
تك َّل��م ابن س��ينا عن القض َّي��ة املعدولة
َّ

يدخل فيها حرف الس��لب عىل األلفاظ املؤ َّلفة وع�لى املفردة ،كمن يقول« :هو زيد غري

بص�ير» ،ويقصد بغري البصري األعمى أو معن��ى أعم منه ،وأ َّما التي ال يوجد فيها حرف

املحصلة( ،)102وقد تابع ِّ
واملحصلة،
املتأخرين ابن سينا يف تعريف املعدولة
الس��لب فهي
َّ
َّ
ِ
فيعرف املعدولة التي يصري حرف
أ َّم��ا العلاَّ مة احلليِّ ّ فيتَّفق يف موضع وخيتلف يف آخ��رِّ ،
حمصل��ة إن كانت موجبة،
الس��لب جزء إ َّم��ا من املحمول أو م��ن املوض��وع ،وإلاَّ فهي َّ
املحصل
يتكون من حرف السلب واللفظ
َّ
وبسيطة إن كانت سالبة( ،)103فاملركَّب الذي َّ
وتس��مى معدولة املوضوع ،مثل:
صح أن يكون موضو ًعا،
إذا جع��ل جزء من القض َّي��ة َّ
َّ

«الالإنسان مجاد» ،وأن يكون حممولاً
وتسمى معدولة املحمول ،مثل« :اإلنسان ال مجاد»،
َّ

وتس��مى معدولة الطر َفني ،مثل« :الال إنسان ال ناطق»( ،)104لكن
وأن يكون جزء منهام
َّ
قد ال يمكن التفريق بني املوجبة املعدولة وبني الس��البة البس��يطة؛ لوجود حرف السلب

ألن لفظ��ة املعدولة يطلق عىل معدول��ة املحمول ،إلاَّ َّ
يف ط��رف املحمول يف كالمها؛ َّ
أن
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يف املر َّبعات صدقت اخلارج َّية؛ ألنَّه ُّ
كل شكل يف اخلارج مر َّبع يف اخلارج ،وهبذا تكذب

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

يفرق بينهام عن طريق اللفظ واملعنى:
العلاَّ مة ِّ
فاللفظ :إذ تقدم حرف الس��لب عىل الرابط تكون القض َّية س��البة وخاصة الثالث َّية

الت��ي يكون فيه��ا موضوع وحمم��ول والرابط ،مثل« :اإلنس��ان ليس ه��و بحجر» ،وإن

َّ
تأخر عن الرابط فتكون معدولة ،مثل« :اإلنس��ان هو ليس بحجر» ،وأ َّما يف الثنائ َّية التي
ال يك��ون فيها راب��ط ظاهر ،فالتمييز بينه�ما يكون بالن َّية واالصط�لاح ،فتوضع (غري)،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

و(ال) للع��دول ،مث��ل« :زيد غ�ير عامل»« ،اإلنس��ان ال مج��اد» ،و (ليس) للس��لب مثل

«اإلنسان ليس حجر»(.)105

َّ
وأ َّما املعنى :فهو َّ
وألن السلب عدم
أن الس��لب يصدق عىل املعدوم دون اإلجياب؛

يشء عن يشء مطل ًقا ،واإلجياب املعدول هو عدم يشء عن يشء من ش��أنه أن يكون له
يف ذلك الوقت أو قبله أو بعده ،ومن شأنه أو شأن نوعه أو جنسه القريب أو البعيد(،)106
ويف مس��ألة املعن��ى قد أش��كل العلاَّ مة ع�لى الذين قالوا َّ
تص��ح إلاَّ عىل
ب��أن املعدولة ال
ُّ
املوضوع املوجود ،والسالبة قد يكون موضوعها معدوم ،وخ َّطأهم بقولهَّ :
«إن هذا عىل
اإلطالق غري صحيح َّ ،
فإن اإلجياب ال يش�ترط فيه الوجود إلاَّ عىل ما نقلناه عن بعض

()107
ثم إنَّه يؤكِّد َّ
أن اإلجياب والسلب كالمها يستدعيان وجود ذهني
القدماء وأبطلناه» َّ ،

يصح يف األم��ور العدم َّية كام هو
يصح احلكم باإلجياب والس��لب ،وهذا الس��لب ُّ
حتَّى ُّ

يف الوجود َّي��ةَّ ،
اخلارجي
فإن زيدً ا املع��دوم يصدق عليه أنَّه ليس ببصري  ،وأ َّم��ا الوجود
ّ
يتم يف خارج َّية املوضوع دون
فتس��تدعيه اخلارج َّية اإلجياب َّية دون الس��البة ،وهذا الفرق ُّ

حقيقته(.)108

لـم كان س��ور القض َّية والذي هو ُّ
الكل أو البعض وأمثاهلام يدخل
القض َّية املنحرفة :اَّ

ع�لى املوضوع يف القض َّية فتك��ون القض َّية طبيعية وغري منحرفة ،إلاَّ َّ
أن الس��ور إذا دخل
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وحيرفها ،وقد تك َّلم ابن س��ينا عن القض َّية املنحرفة ،وقد تبعه
عىل املحمول يغيرِّ القض َّية ِّ
ِّ
وعرفوها بأنهَّ ا هي التي يدخل فيها الس��ور عىل املحمول وتنحرف
املتأخرين يف تعريفها َّ

قس��م العلاَّ مة املنحرفة إىل أربعة
عن مس��ارها الطبيعي وعن صدقها وتكون كاذبة ،وقد َّ
أقسام ،وهي:

جزئي،
يب كليِّ ّ أو
األول :أن يكون الطرفان شخص َّيني ،فإن ُق ِرن باملحمول سور إجيا ّ
َّ
ّ

مث��ل( :زيد لي��س ُّ
كل كاتب)( ،وزيد ليس بعض العامل) ،ه��ذا مع عدم اقرتان املوضوع

يب.
بيشء أو قرن به سور إجيا ّ

كاألول.
الشخيص حممولاً عىل الكليِّ ّ  ،وحكمه
الثاين :أن يكون
َّ
ّ

فكاألول،
مسو ًرا
الثالث :أن يكون الكليِّ ّ حممول عىل
َّ
الشخيص ،فإن كان املوضوع َّ
ّ

اجلزئي ،وإن قرن
يب كليِّ ّ  ،فيصدق السلب
وإن مل يكن كذبت إن قرن باملحمول سور إجيا ّ
ّ

جزئي صدقت يف الواقع وكذبت يف غريه ،والس��لب الكليِّ ّ بالعكس ،ولو قرن
به إجياب
ّ

باملوضوع حرف سلب رافع للحكم فاألمر بالعكس.

الراب��ع :أن يكون��ا كل َّي�ين ،ف��أن كان املوض��وع مهملاً  ،مث��ل( :اإلنس��ان ناطق)،

اجلزئي يف
اجلزئي وم��ع املوجب
كذب��ت( ،)109مع اإلجياب الكليِّ ّ  ،فيصدق مع الس��لب
ّ
ّ

الواقع ،والسالب الكليِّ ّ بالعكس(.)110
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كذبت ،مثل( :زيد كل عامل)( ،زيد بعض الكاتب) ،وإذا قرن به سور السال َبتَني صدقت،

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

اخلامتة
ِ
توصلت إىل
من خالل بحثي املنطق عند العلاَّ مة احلليِّ ّ وباألخص مبحث القضاياَّ ،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

عدَّ ة نتائج منها:

1.1كان العلاَّ مة من الش��خص َّيات الفلسف َّية والكالم َّية البارزة التي هلا األثر الكبري
يف الساحة اإلسالم َّية.

2.2مل خيتلف العلاَّ مة يف تعريف املنطق عن الس��ابقني ،وقال إنَّه يتع َّلق باملعقوالت
الثانية ،أي الكسب َّية.

3.3يف تعريف العلاَّ مة للمنطق جعله آلة ،واس��تعامل ه��ذا العلم وتوظيفه يف كتبه
األصول َّية والكالم َّية.

4.4كان العلاَّ م��ة منفر ًدا يف أرائه ،فلم يتَّخذ أي مذهب من املذاهب الس��ابقة ،بل
كان يعتمد عىل الربهان.

وخاصة يف تعريف
5.5كان��ت له إش��كاالت عديدة عىل املناطق��ة الذين س��بقوه،
َّ
القض َّية ،وكذلك أجزاء القض َّية.

للطويس ،كان متم ِّكنًا حتَّى أنَّه
للقزويني ،ومنطق التجريد
6.6يف رشحه للشمس َّية
ّ
ّ
قد أشكل يف بعض القضايا عىل مؤ ِّلفي الكتب.

7.7كانت للعلاَّ مة إبداعات منطق َّية مل يلتفت هلا السابقني ،كإضافة القض َّية اخلامسة
وهي الطبيع َّية.
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دائم ما كان يتَّفق معه
8.8كان ألستاذه
الطويس األثر الكبري يف شخص َّيته ،حتَّى أنَّه اً
ّ
يف اآلراء املنطق َّية.

9.9كانت ل��ه مؤ َّلفات منطق َّية هلا األثر الكبري يف املنط��ق ،ومنها األرسار اخلف َّية يف
العلوم العقل َّي��ة ،ومراصد التدقيق ومقاصد التحقي��ق ،واملحاكامت بني رشار
اإلش��ارات ،إيضاح التلبيس من كالم الرئيس ،فمنها من كشف عنه النقاب،
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والبعض اآلخر مل يكشف عنه النقاب.

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

هوام�ش البحث
اللبناين ،بريوت1987 ،م،
( )1ينظر :نعمة ،عبد اهلل ،فالسفة الشيعة حياهتم وآراؤهم ،ط ،1دار الفكر
ّ
بترصف.
صُّ 273
ِ
املطهر (ت726هـ) ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،حتقيق مركز
( )2احلليِّ ّ  ،احلس��ن بن يوس��ف بن َّ
مؤسسة بوستان ،طهران1387 ،هـ ،ص.4
إحياء الرتاث ،طَّ ،2
( )3املصدر نفسه ،ص.4-3
( )4خليل ،ياس�ين (ت ،)1986نظر َّية أرس��طو املنطق َّية دراسة حتليل َّية لنظر َّية أرسطو يف اللغة واملر َّبع
احلميل وقياس اجلهات ،ط ،1مطبعة أسعد ،بغداد1964 ،م ،ص.13
املنطقي والقياس
ّ
ّ
الفلس��في باأللفاظ العرب َّية والفرنس َّية واإلنكليز َّية والالتين َّية،
( )5صليبا ،مجيل (ت1976م) ،املعجم
ّ
اللبناين ،بريوت1982 ،م ،ج ،2ص.428
ط ،1دار الكتب
ّ
(َّ )6
الصوري منذ أرس��طو حتَّى عرصنا احل��ارض ،ط ،4دار
ع�لي س��امي (1980م) ،املنطق
ّ
النش��ارّ ،
املعارف ،مرص1966 ،م ،ص.2-1
حممد مه��ران ،ط ،1دار املع��ارف ،القاهرة،1985 ،
تطور املنط��ق العر ّ
( )7ري�شر ،نيقوالُّ ،
يب ،ترمجة َّ
ص.27
األول ق.م .ع��اش يف روما وعارص ش��يرشون ،وقد عرف
( )8فيلس��وف
يون��اين مش��ائي من الق��رن َّ
ّ
اليونان ِّيني بفضله مؤ َّلفات أرسطو ،إذ عمد إىل مجع هذا النتاج الضخم ونرشه يف روما سنة  60ق.م.
ينظر :إييل ألفا ،موس��وعة أعالم الفلس��فة العرب واألجانب ،حتقيق شارل حلو ،ط ،1دار الكتب
العلم َّية ،بريوت1412 ،هـ ،ج ،1ص.139
طرابييش ،معجم الفالسفة ،ص.409
التيني ولد يف  106ق.م .ينظر:
( )9فيلسوف وكاتب وخاطب
ّ
ّ
مش��ائي من مدرسة اإلس��كندر َّية ،عاش ما بني القرن الثاين والثالث للميالد.
يوناين
( )10فيلس��وف
ّ
ّ
ينظر :إييل ألفا ،موسوعة أعالم الفلسفة العرب واألجانب ،ص.81
يوناين ،ولد يف برغاما عام  129أو 131ومات يف روما  199أو .201ينظر:
( )11فيلس��وف وطبيب
ّ
طرابييش ،معجم الفالسفة ،ص.256
(َّ )12
الصوري منذ أرسطو حتَّى عرصنا احلارض ،ص.2
النشار ،املنطق
ّ
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( )13سورة النمل ،جزء من آية.16 :
حممد عبد
عيل (ت711هـ1311/م) ،لسان العرب ،حتقيق أمني َّ
( )14ابن منظورَّ ،
حممد بن مكرم بن ّ
يب ،بريوت1416 ،هـ ،ج ،14ص.188
الوهاب ،ط ،1دار إحياء الرتاث العر ّ
يب ،بريوت،
()15
حممد (ت816هـ) ،التعريف��ات ،ط ،1دار إحياء ال�تراث العر ّ
عيل ب��ن َّ
اجلرج��اينّ ،
ّ
1424هـ ،ص.189
يب ،حتقيق رفيق العجم،
حممد (ت 339هـ950/م) ،املنطق عند الفارا ّ
( )16الفارا ّ
حممد بن َّ
يب ،أيب نرص َّ
ط ،1دار املرشق ،بريوت ،1985 ،ص.55
يب ،ج ،1ص.55
يب ،املنطق عند الفارا ّ
( )17الفارا ّ
حممد (ت 339ه��ـ950/م) ،إحصاء العل��وم ،ط ،1مركز اإلهناء
( )18الف��ارا ّ
حممد بن َّ
يب ،أيب ن�صر َّ
القومي ،بريوت ،1991 ،ص.13
يب ،إحصاء العلوم ،ص.13
( )19الفارا ّ
احلكيمني ،حتقيق ألبري
حممد (ت 339هـ950/م) ،اجلمع بني رأيي
( )20الف��ارا ّ
َ
حممد بن َّ
يب ،أيب نرص َّ
نرصي ،ط ،2دار املرشق ،بريوت1986 ،م ،ص.80
حمم��د (ت 339هـ950/م) ،األلفاظ املس��تعملة يف املنطق ،حتقيق
( )21الف��ارا ّ
حممد بن َّ
يب ،أيب ن�صر َّ
حمسن مهدي ،ط ،2دار املرشق ،بريوت1986 ،م ،ص.108-107
عيل احلس�ين بن عب��د اهلل (ت427هـ1037/م) ،اإلش��ارات والتنبيهات ،ط،2
( )22ابن س��ينا ،أبو ّ
القدس ،قم1435 ،هـ ،ج ،1ص.809
(ِ )23
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.7
ِ
املطهر (ت726هـ) ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرس��الة الشمس َّية،
( )24احلليِّ ّ  ،احلس��ن بن يوس��ف بن َّ
اإلسالمي ،قم1436 ،هـ ،ص.186
مؤسسة النرش
ّ
حتقيق فارس حسون ،طَّ ،4
ِ
عيل بن أيب
( )25احلليِّ ّ  ،احلس��ن بن يوس��ف ب��ن َّ
املطهر (ت726ه��ـ) ،األلفني يف إمامة أم�ير املؤمنني ّ
طالب ،ط ،1دار التعارف للمطبوعات1431 ،هـ ،بريوت ،ص.126
الفلس��في ،ط ،1دار
( )26جعفر آل ياس�ين ،فيلس��وف -عامل دراس��ة حتليل َّية حلياة ابن س��ينا وفكره
ّ
األندلس ،بريوت1404 ،هـ ،ص.118
الفردي ،والتجرب��ة الداخل َّية للف��رد ،ويرى َّ
بأن
اإلنس��اين
( )27مذه��ب يعتمد عىل تفس�ير الس��لوك
ّ
ّ
مؤسس املعهد
التجربة الداخل َّية
َّ
اخلاصة باإلنسان هي مبدأ كل سيكولوجيا ،ومنهم ليبس تيودور ِّ
السيكولوجي يف جامعة ميونخ .ينظر :إييل ألفا ،موسوعة أعالم الفلسفة العرب واألجانب ،ج،2
ّ
ص.396

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

(َّ )28
الصوري منذ أرسطو حتَّى عصورنا احلارضة ،ص.223
النشار ،املنطق
ّ
املوسوي ،أستاذ الفلسفة يف كل َّية اإلمام الكاظم ،مقال
( )29نقلاً عن :الدكتور صالح عبد األمري
ّ
نرش يف جم َّلة الرك للفلسفة واللسان َّيات والعلوم االجتامع َّية ،ج ،3العدد.2019/1/1 ،32
والري��ايض ،ط ،3مكتبة النهضة املرص َّية،
الصوري
( )30ب��دوي ،عبد الرمح��ن (ت2002م) ،املنطق
ّ
ّ
القاهرة1968 ،م ،ص.89
( )31أرس��طو (ت 322ق.م) ،منطق أرس��طو ،حتقيق عبد الرمحن ب��دوي ،ط ،1دار القلم ،بريوت،
1980م ،ج ،1ص.64
يب ،ج ،2كتاب القياس ،ص.13
يب ،املنطق عند الفارا ّ
( )32الفارا ّ
( )33ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص.112
الصوري ،ص.117
( )34مهران ،مدخل إىل املنطق
ّ
العلمي يف العلوم الرياض َّية والطبيع َّية ،ص.113
( )35عبد املعطي ،املنطق ومناهج البحث
ّ
تسمى (اهليجل َّية اجلديدة) ،إلاَّ َّ
أن هذا
( )36فيلسوف
ّ
إنكليزي من أتباع املثال َّية املطلقة ،كانت فلسفته َّ
الوص��ف غري دقيق؛ لوجود اختالف بني مذهب هيجل وآراء براديل ،كانت له مؤ َّلفات عديدة يف
الفلسفة واملنطق منها (مبادئ املنطق) .ينظر :بدوي ،موسوعة الفلسفة ،ج ،1ص.319
إنكلي��زي من أتباع اهليجل َّي��ة اجلديدة وقد تأ َّثر برباديل ،وكانت ل��ه مؤ َّلفات يف املنطق
( )37فيلس��وف
ّ
والفلسفة .ينظر :بدوي ،موسوعة الفلسفة ،ج ،1ص.376
العلمي يف العل��وم الرياض َّية والطبيع َّية ،ص-113
( )38ينظ��ر :عبد املعطي ،املنطق ومناهج البحث
ّ
بترصف.
ُّ 114
الصوري ،ص.120
( )39مهران ،مدخل إىل املنطق
ّ
وج��ه معظم طاقاته
( )40فيلس��وف
إنكلي��زي كان مهت�ًّم�اًّ باملعرف��ة يف علم االقتصاد والفلس��فة ،وقد َّ
ّ
الفكر َّية يف حتويل بحثه إىل كتاب حتت اس��م (بحث يف االحتامل) .ينظر :سكيدلس��كي ،روبرت،
مؤسس��ة هن��داوي للتعليم
حممد ،طَّ ،1
ج��ون مين��ارد كينز (مقدِّ مة قص�يرة جدًّ ا ،حتقيق مصطفى َّ
والثقافة ،القاهرة2015 ،م ،ص.30-23
العلمي يف العلوم الرياض َّية والطبيع َّية ،ص.115
عيل عبد املعطي ،نقلاً عن :املنطق ومناهج البحث
ّ
(ّ )41
األخرضي ،أبو زيد عبد الرمحن (ت983هـ) ،الس��لم يف علم املنطق ،حتقيق عمر فاروق ،ط،1
()42
ّ
مكتبة املعارف ،بريوت1420 ،هـ ،ص.93
ِ
( )43ينظرِ :
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص .55احلليِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرس��الة
الشمس َّية ،ص.243
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( )44أرسطو ،منطق أرسطو ،ج ،1ص.65-64
( )45ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص.115
( )46أرسطو ،منطق أرسطو ،ج ،1ص.65
( )47ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص.115
يب ،ج ،2كتاب القياس ،ص.12
يب ،املنطق عند الفارا ّ
( )48الفارا ّ
( )49املصدر نفسه ،ص.13-12
( )50ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص.114
( )51الغزا ّيل ،مقاصد الفالسفة ،ص.53
(ِ )52
احلليِّ ّ  ،مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق ،ص.131
(ِ )53
احلليِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية ،ص.243
( )54أرسطو ،منطق أرسطو ،كتاب املقوالت ،ج ،1ص .37-36وينظر :القض َّية احلمل َّية األرسط َّية
حممد اجل��زر ،بحث ،جم َّلة جامعة
الرم��زي منها (فرجية
وموق��ف املنطق
ً
ّ
نموذج��ا) ،الدكتورة هنى َّ
دمشق ،املج َّلد ،30العدد2014 ،4-3م.
( )55املصدر نفسه ،ص.104
يب ،ج ،2ص.12
يب ،املنطق عند الفارا ّ
( )56الفارا ّ
الساوي ،البصائر النصري َّية يف علم املنطق ،ص.101
()57
ّ
ِ
( )58احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.56
الطويس ،رشح اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص.126
()59
ّ
( )60املصدر نفسه ،ص.126
(ِ )61
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.56
(ِ )62
احلليِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية ،ص.247
( )63الغري زمان َّية :هي التي خالية من الزمان ،مثل :زيد هو قائم ،أي تس��تعمل يف االس��م  ،والرابطة
الزمان َّية :هي التي يكون فيها زمان ،مثل :كان وأمثاهلا ،وقد تستعمل فيام ال يكون زمان مثل( :كان
اهلل غفورا رحيم) .ينظرِ :
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.57
اً
ً
(ِ )64
احلليِّ ّ  ،مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق ،ص.135
( )65أرسطو ،منطق أرسطو ،ج ،1ص.121-108
يب ،ج ،2ص.14-13
يب ،املنطق عند الفارا ّ
( )66الفارا ّ
( )67املصدر نفسه ،ص.14

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

( )68ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص.118-117
(ِ )69
احلليِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية ،ص.250
( )70ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص.117
( )71أرسطو ،منطق أرسطو ،كتاب العبارة ،ص.121
( )72أبن سينا ،منطق املرشق ِّيني ،ص.75
( )73أبن سينا ،الشفاء ،كتاب العبارة ،ص.51
(ِ )74
احلليِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية ،ص.251
( )75املصدر نفسه ،ص.251
(ِ )76
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.58
القزويني (675هـ) ،الرس��الة الشمس َّية يف القواعد املنطق َّية ،ط ،1د.مط،
عيل بن عمر
ّ
( )77الكاتبيّ ،
د.ت ،ص.23
(ِ )78
احلليِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية.252-251 ،
(ِ )79
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.58
(ِ )80
احلليِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية ،ص.251
( )81سورة العرص ،آية.2 :
(ِ )82
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.58
(ِ )83
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.58
احلليِّ  ،األرسار اخلفية يف العلوم العقلية ،صِ .58
ِ
احلليِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرس��الة
َّ
َّ
( )84ينظرّ :
الشمس َّية ،ص.252-248
ِ
( )85اب��ن س��ينا ،اإلش��ارات والتنبيه��ات ،ج ،1ص .120احل�ِّل�يِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرس��الة
الشمس َّية ،ص.252
(ِ )86
احلليِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية ،ص.252
( )87ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص.120
(ِ )88
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.59-58
األول ،لذلك قال« :وقد ذكر فسادهم
( )89مل يذكر ابن سينا من هم ،إلاَّ أنَّه أشار إىل أنهَّ م سبقوا املع ِّلم َّ
األول» .ينظر :ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص.166
املعلم َّ
( )90ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1ص.166-165
( )91يش�ير العلاَّ مة ِ
«ومس��مى (ج) يدخ��ل حتت عنوان (كل ج)َّ ،
فإن
احلليِّ ّ إىل معنى (ج) ،إذ يقول:
َّ
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

املس��مى
أري��د بقولن��ا (كل ج) كل ما يص��دق عليه (ج) من األفراد الش��خص َّية أو النوع َّية ،خرج
َّ
جنسا وعنينا ُّ
كل ما يصدق عليه (ج)
واملفهوم عن حتت عنوان املوضوع ،وكذلك لو كان
املسمى ً
َّ
ِ
األول» .ينظر :احلليِّ ّ ،
من األفراد الشخص َّية أو النوع َّية ،وهذا ما اصطلح عليه الشيخ وليس املعنى َّ
األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.62
( )92ينظرِ :
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.63
(ِ )93
احلليِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية ،ص.254
(ِ )94
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.64
(ِ )95
احلليِّ ّ  ،مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق ،ص.142
(ِ )96
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.64
(ِ )97
احلليِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية ،ص.253
( )98املصدر نفسه ،ص.253
(ِ )99
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.65
(ِ )100
احلليِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية ،ص.255
بترصف.
( )101ينظر :املصدر نفسه ،صُّ ،256-255
بترصف.
( )102ينظر :ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،ج ،1صُّ ،124-123
(ِ )103
احلليِّ ّ  ،االرسار اخلفية يف العلوم العقلية ،ص.66
(ِ )104
احلليِّ ّ  ،اجلوهر النضيد يف رشح منطق التجريد ،ص.94
ِ
بترصف.
( )105ينظر :احلليِّ ّ  ،مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق ،صُّ 145
( )106املصدر نفسه ،ص.146-145
(ِ )107
احلليِّ ّ  ،األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية ،ص.66
(ِ )108
احلليِّ ّ  ،القواعد اجلل َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية ،ص.258
ألن املوضوع إذا ُأريد به طبيعة اإلنس��ان فهذا مس��تحيل أن تتَّصف ُّ
(َّ )109
كل ماه َّية بطبيعة واحدة،
وإذا ُأريد املهملة فكذلك كذبت؛ الس��تحالة اتِّصاف بعض أفراد اإلنس��ان مثلاً ِّ
بكل واحد واحد
من أفراد احليوان.
(ِ )110
احلليِّ ّ  ،مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق ،ص.140-139

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�صادر واملراجع
األخرضي ،أبو زيد عبد الرمحن (ت983هـ).
ّ
 -السلم يف علم املنطق ،حتقيق عمر فاروق ،ط ،1مكتبة املعارف ،بريوت1420 ،هـ.أرسطو (ت 322ق.م).
 -منطق أرسطو ،حتقيق عبد الرمحن بدوي ،ط ،1دار القلم ،بريوت1980 ،م.إييل ألفا.
 -موس��وعة أعالم الفلس��فة الع��رب واألجانب ،حتقيق ش��ارل حل��و ،ط ،1دار الكت��ب العلم َّية،بريوت1412 ،هـ.
بدوي ،عبد الرمحن (ت2002م).
والريايض ،ط ،3مكتبة النهضة املرص َّية ،القاهرة1968 ،م.
الصوري
 -املنطقّ
ّ
املؤسسة العرب َّية للدراسات والنرش ،بريوت1984 ،م.
 -موسوعة الفلسفة ،طَّ ،1حممد (ت816هـ).
عيل بن َّ
اجلرجاينّ ،
ّ
يب ،بريوت1424 ،هـ.
 -التعريفات ،ط ،1دار إحياء الرتاث العر ّجعفر آل ياسني.
الفلس��في ،ط ،1دار األندلس ،بريوت،
 -فيلس��وف -عامل دراس��ة حتليل َّية حلياة ابن س��ينا وفك��رهّ
1404هـ.
ِ
املطهر (ت726هـ).
احلليِّ ّ  ،احلسن بن يوسف بن َّ
عيل بن أيب طال��ب ،ط ،1دار التعارف للمطبوعات ،بريوت،
 -األلف�ين يف إمام��ة أمري املؤمنني ّ1431هـ.
اإلسالمي،
مؤسسة النرش
ّ
حسون ،طَّ ،4
 -القواعد اجلل َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية ،حتقيق فارس ُّقم1436 ،هـ.
مؤسس��ة بوس��تان ،طهران،
 -األرسار اخلف َّي��ة يف العلوم العقل َّية ،حتقيق مركز إحياء الرتاث ،طَّ ،21387هـ.
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

خليل ،ياسني (ت.)1986
احلميل
املنطقي والقياس
 -نظرية أرس��طو املنطق َّية دراس��ة حتليل َّية لنظرية أرس��طو يف اللغة واملر َّبعّ
ّ
وقياس اجلهات ،ط ،1مطبعة أسعد ،بغداد1964 ،م.
ريرش ،نيقوال.
حممد مهران ،ط ،1دار املعارف ،القاهرة.1985 ،
تطور املنطق العر ّ
 ُّ -يب ،ترمحة َّ
الساوي ،زين الدين عمر بن سهالن (ت540هـ).
اللبناين ،بريوت1993 ،م.
حممد عبده ،ط ،1دار الفكر
 -البصائر النصري َّية يف علم املنطق ،تعليق َّّ
سكيدلسكي ،روبرت.
مؤسس��ة هن��داوي للتعليم
حممد ،طَّ ،1
 -ج��ون مين��ارد كينز مقدِّ مة قص�يرة جدً ا ،حتقيق مصطفى َّوالثقافة ،القاهرة2015 ،م.
عيل احلسني بن عبد هلل (ت427هـ1037/م).
ابن سينا ،أبو ّ
 -اإلشارات والتنبيهات ،ط ،2القدس ،قم1435 ،هـ.املوسوي ،أستاذ الفلسفة يف كل َّية اإلمام الكاظم.
صالح عبد األمري
ّ
 -مق��ال ن�شر يف جم َّل��ة الرك للفلس��فة واللس��ان َّيات والعل��وم االجتامع َّي��ة ،ج ،3الع��دد،32.2019/1/1
صليبا ،مجيل (ت1976م).
اللبناين،
الفلس��في باأللفاظ العرب َّية والفرنس�� َّية واإلنكليز َّية والالتين َّية ،ط ،1دار الكتب
 -املعجمّ
ّ
بريوت1982 ،م.
طرابييش ،جورج.
 -معجم الفالسفة ،ط ،3دار الطليعة ،بريوت2006 ،م.عبد املعطي.
العلمي يف العل��وم الرياض َّي��ة والطبيع َّي��ة ،ط ،2دار املعرف��ة اجلامع َّية،
 -املنط��ق ومناه��ج البح��ثّ
اإلسكندر َّية2004 ،م.
حممد (ت 339هـ950/م).
الفارا ّ
حممد بن َّ
يب ،أيب نرص َّ
يب ،حتقيق رفيق العجم ،ط ،1دار املرشق ،بريوت.1985 ،
 -املنطق عند الفارا ّ -األلفاظ املستعملة يف املنطق ،حتقيق حمسن مهدي ،ط ،2دار املرشق ،بريوت1986 ،م.احلكيمني ،حتقيق ألبري نرصي ،ط ،2دار املرشق ،بريوت1986 ،م.
 -اجلمع بني رأ َييَ
القومي ،بريوت.1991 ،
 -إحصاء العلوم ،ط ،1مركز اإلهناءّ

أمنوذجا)
حل ِّل ّي/مبحث الق�ضايا (الق�ض َّية احلمل َّّية �
علم املنطق عند العلاَّ مة ا ِ
ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

يب ،حتقيق رفيق العجم ،ط ،1دار املرشق ،بريوت1986 ،م.
 -املنطق عند الفارا ّالقزويني (675هـ).
عيل بن عمر
ّ
الكاتبيّ ،
 -الرسالة الشمس َّية يف القواعد املنطق َّية ،ط ،1د.مط ،د.ت.عيل (ت711هـ1311/م).
ابن منظورَّ ،
حممد بن مكرم بن ّ
يب ،بريوت،
حمم��د عب��د الوه��اب ،ط ،1دار إحياء ال�تراث الع��ر ّ
 -لس��ان الع��رب ،حتقي��ق أم�ين َّ1416هـ.
حممد.
مهرانَّ ،
الصوري ،ط ،1دار الثقافة للنرش والتوزيع1994 ،م.
 -مدخل إىل املنطقّ
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