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 من كتاب د. سلطان العمیري نقد التصوراتمنتقاة في خالصة 

 

 القواعد المنطقیة في قسم التصورات بنیت على قاعدتین: •
 غیر البدھیات ال تعرف إال إذا عرفت ماھیاتھا الكلیة. -
 الماھیة الكلیة ال تعرف إال إذا عرفت صفاتھا الذاتیة. -
الشيء، مشتمٌل على مقوماتھ المناطقة یعّرفون الحد بأنھ قول داّل على ماھیة  •

الذاتیة المشتَركة والممیِّزة، أما علماء المسلمین فیعّرفونھ بأنھ الوصف المحیط 
 الممیِّز.

أكد العلماء على أھمیة الحدود، وصنفوا فیھا الكتب الخاصة، وتعرضوا لھا  •
 في الكتب العامة، ألنھا:

 تضبط الحقائق الشرعیة. -1
 میة.تزیل االشتباه عن الحقائق العل -2
الخاصیة المعتبرة للحدود عند علماء المسلمین ھي الجمع والمنع، دون ما زاد  •

عن ذلك عند أرسطو، وإنما لم یلتزم السلف بالحدود دائما ألنھا لیست 
وألن الجمع والمنع یتحصل بنحو المثال  مقصودة لذاتھا، بل حسب الحاجة.
 واإلشارة، وتدخلھ النسبة الزمانیة.

درجتین: كلي ال یعلمھ إال هللا تعالى، وجزئي یعلمھ الناس،  الجمع والمنع على •
 وفیھ بحث المناطقة.

تسمیات الحد األرسطي: ( الحقیقي )، ألنھ یعرف بحقیقة الشيء الذاتیة، (  •
الشیئي )؛ ألنھ یتوجھ إلى الشيء في ذاتھ ال في اسمھ، ( التحلیلي )؛ ألنھ 

 نھ یعرف بالماھیة.یتحلل إلى ذاتیات وعَرضیات، ( الماھوي )؛ أل
الحد عند أرسطو وأتباعھ یقصد إلى بیان ماھیة الشيء وجوھره، وال یقتصر  •

على التمییز، كما أنھ ال یھتم بأفراد الماھیة الجزئیة المتغیرة، فوافق أفالطون 
وسقراط في اعتبار الحقائق بالماھیات الذھنیة دون المحسوسات الخارجیة، 

كالسوفسطائیة، لكنھ ال یعتبرھا العلم مع أنھ ال یشكك في المحسوسات 
 الصحیح، بل العلم الصحیح ھو الماھیات المجردة.

أصل خطأ السوفسطائیة راجع إلى عدم تفریقھم بین الذاتي اإلدراكي وبین  •
الموضوعي الحقیقي، فأضافوا الحقیقة الموضوعیة إلى اإلدراك الذاتي، فقالوا 

كة، فانتدب سقراط وأفالطون بنسبیة الحقیقة، وأنكروا المعرفة المشتر
، الخالیة من وأرسطو للرد علیھم بفكرة الماھیة الكلیة المطلقة المشتركة

 سبیة.في القول بالن الخواص الجزئیة المتغیرة التي أوقعت السوفسطائیة
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على عدم اعتبار المعرفة من  إذن، اتفق أرسطو ومن قبلھ مع السوفسطائیة
المحسوسات ألنھا متغیرة، واختلفوا في لجوء السوفسطائیة إلى النسبیة ، 
ولجوء أرسطو ورھطھ إلى الكلیات، وفرقوا بین العلم والمعرفة على ھذا 
األساس؛ فالعلم الیقیني ھو المعرفة الكلیة، أما اإلحساس فھو المعرفة 

 اإلدراكیة الجزئیة الظنیة.
ذلك فالحدود ال تتعلق إال بالكلیات المفیدة العلَم، دون الحسیات الجزئیة؛ وعلى 

 فالكلیات ھي غایة الحد ومقصده.
س/ إذا كان مطلوب الحد الوقوف على الذاتیات، فلماذا نقتصر على الجنس  •

 القریب؟
 ج/ ألن ذلك تكرار؛ فالقریب یتضمن البعید.

 
إال إذا عرفت ماھیتھ، وماھیتھ ال  زعم المناطقة أن غیر البدھي ال یعرف       •

تعرف إال إذا عرفت صفاتھ الذاتیة كلھا: المشتركة وھي الجنس، والممیزة 
 وھي الفصل! ویرد علیھم من وجوه:

  
 .أن ما ادعوه لیس من األمور البدھیة، فال بد فیھ من دلیل، ولم یذكروا دلیال .1
حّصلوا المعرفة أن واقع الناس یخالف دعواھم؛ فإن كثیرا من الناس  .2

 .التصوریة الیقینیة دون معرفتھم بقول أرسطو، سواء من جاء قبلھ أو بعده
أن حصر طریق المعرفة الیقینیة في الذاتیات فقط مخالف لحال النفس  .3

البشریة، التي تدرك حصول المعرفة فیھا بطرق كثیرة زائدة عما رتبھ 
 .المناطقة من الذاتیات المشتركة والممیزة

طقة كابن سینا والغزالي قد اعترفوا باستعصاء تطبیق قواعد الحد التي أن المنا .4
ذكروھا عن أرسطو، بل اعترفوا أن ذلك فوق قدرة البشر!، ولذلك لم یلتزموا 
بھا في التعاریف التي وضعوھا في كتبھم، بل لجأوا إلى الرسوم التي یشترط 

 .!فیھا ذكر الذاتیات
جزئیات المحسوسة، وإنما غایتھ الوصول أن الحد األرسطي ال یھتم بمعرفة ال .5

إلى معرفة كلیة ذھنیة، فھو محدود الفائدة؛ ألن معرفة الكلیات ال تفید العلم 
بالجزئیات، مع أن الجزئیات المعیّنة ھي الموجودة حقیقةً خارج الذھن! وألن 

 .العلم بالجزئي قد یكون أظھر من العلم بالكلي
جزئي بدعوى الثبات في الكلي والتغیر احتجاجھم على اعتبار الكلي دون ال .6

في الجزئي غیر مقبول؛ فإنھم إن قصدوا بثبات الكلي عدم التغیر مطلقا فھذا 
باطل؛ فإنھ ال یشترط في العلم بالشيء أال یقبل التغیر، بل العلم تابع للمعلوم، 
فمتى ما تغیر المعلوم فال بد أن یتغیر العلم تبعا لذلك. أما إن قصدوا ثبات 
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لم بالشيء تبعا لثبات خواصھ، فإذا تغیرت تغیر العلم بھا، فھذا المعنى الع
یتحقق بالعلم بخواص األشیاء المالزمة لھا، دون الحاجة إلى اشتراط الماھیة 
الكلیة، وبھذا یتحقق الرد على السوفسطائیین في عدم تفریقھم بین ما یقوم في 

ا، فأنكروا العلم تبعا للتغیر أنفسھم عن األشیاء وبین ما یقوم في األشیاء نفسھ
الذي یحصل في نفوسھم، ولو أنھم ربطوا العلم بخواص األشیاء لزال 

  .اإلشكال
 
 األصول الفلسفیة للحد األرسطي: •

 
 المبادئ الفطریة: -األصل األول

 
مبدأ الماھیة، أي أن كل شيء لھ ماھیتھ الخاصة التي ال تتغیر، فال  -1

یكون غیر ذاتھ، وال یكون غیره ھو. ویسمى مبدأ الذاتیة، والھویة. 
وأصل إشكال أرسطو فیھ ھو اعتقاده أن الماھیة منفصلة عن الخواص 
المحسوسة. وقد زعم الوضعیون أن الفیزیاء الحدیثة تؤید ھذا؛ 

نحس بھا جامدة مثال أثبت العلم أنھا مكونة من ذرات فاألجسام التي 
 متحركة متغیرة!. وھذا منتقد من وجوه:

 أنھ خلط بین الموقف الطبیعي والموقف العلمي. -
أن االكتشافات العلمیة لیس لھا نھایة، بل ھي متغیرة متطورة، فال  -

 یحتكم إلیھا مطلقا.
لموقف أن المكتشفین لم یغیروا تعاملھم مع األشیاء حسب ا -

الطبیعي، بعد اكتشافھم الموقف العلمي، فلم یحاول أحدھم مثال 
 اختراق الجدار بجسمھ ألنھ اكتشف أنھ مكون من ذرات متحركة!.

 مبدأ عدم التناقض، وحقیقتھ أن الشيء ال یوجد مع نقیضھ. -2
مبدأ الثالث المرفوع، وحقیقتھ أن الشيء ال یرتفع مع نقیضھ، فھو  -3

 عكس السابق.
 ب الكافي، وحقیقتھ أنھ ما من حادث إال لھ سبب.مبدأ السب -4

 
 دعوى وجود الكلیات الخمس خارج الذھن: -األصل الثاني

 
من المھم قبل نقد ھذه الدعوى أن نعلم أن المناطقة یقسمون كال من الكلیات 

 إلى ثالثة أقسام:
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: وھو ما ال یمنع تصور معناه من وقوع الشراكة فیھ. وھذا منطقي  -1
 یّدع أحد وجوده في الخارج، حتى الیونان.القسم لم 

: وھو المطلق من كل قید وشرط ثبوتي أو سلبي، فال یقال: وطبیعي  -2
واحد وال كثیر، وال موجود وال معدوم. وھذا القسم ھو الذي زعم 

 أرسطو وأتباعھ وجوده في الخارج، دون القسمین اآلَخرین.
، فھو مطلق لكن : وھو ما ركبھ العقل من القسمین السابقینوعقلي  -3

بشرط اتصافھ بكونھ عاما كلیا. وھذا ھو الذي زعم أفالطون وجوده 
 في الخارج كما ذكر شیخ اإلسالم.

 
حتى مع زعم مالزمتھا للجزئیات  نقد دعوى وجود الكلیات في الخارجوأما 

 كما یقول أرسطو فمن وجوه:
ویكون أنھ ال یمكن أن یوجد في الخارج شيء مشترك بین شیئین،  -أوال

 الموجود في أحدھما ھو عین الموجود في اآلخر؛ فھذ جمع بین النقیضین.
أن ھذه الدعوى مبنیة على عدم التفریق بین ما في الذھن وما في  -ثانیا

 الخارج، مع أن بینھما فروقا ظاھرة:
 األول: أن الوجود الذھني تابع للخارجي. -
إلدراك، الثاني: أن الوجود الخارجي موضوعي، أي مستقل عن ا -

فھو ثابت قبل وجود المدِرك وبعده، أما الوجود الذھني فتابع لمزاج 
 المدِرك وتفكیره.

الثالث: أن الوصف بالصواب والخطأ یتعلق بالوجود الذھني دون  -
 الخارجي.

الرابع: أن الوجود الخارجي ال یكون إال جزئیا، بینما الذھني یكون  -
 جزئیا وكلیا.

مما في الخارج، فالذھن قد  الخامس: أن تصور الذھن أوسع -
 یتصور الممتنع والمستحیل ونحوھا مما ال یكون في الخارج.

السادس: ال یكفي إلثبات اإلمكان الخارجي عدم تصور الذھن  -
المتناعھ؛ فعدم العلم لیس علما بالعدم، وعدم الوجدان ال یلزم منھ 

 عدم الوجود.
لكلي لیكون مع كل فرد، فال أنھ یلزم من ھذه الدعوى إما تجزؤ المعنى ا -ثالثا

 یعود كلیا، وإما تكثر الكلي بتكثر أفراده!. 
 

 التفریق بین الوجود والماھیة -األصل الثالث 
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لم ینازع أحد في أن الماھیة ما في الذھن، والوجود ما في الخارج، لكن وقع 
النزاع في الشيء المعیّن: ھل تكون ماھیتھ غیَر وجوده الخاص أم ال؟ على 

 أقوال: ثالثة
 الوجود زائد على الماھیة، وھي سابقة علیھ. وینسب للمعتزلة. -1
الوجود غیر الماھیة في الممكنات دون واجب الوجود. وھو قول  -2

 الفارابي وابن سینا.
الوجود ھو الماھیة الخارجیة، وھو قول الجمھور من مثبتة  -3

 الصفات.
 

 والمناطقة وال بد فرقوا بین الوجود والماھیة لسببین:
 غایة الحد عندھم بیان الماھیة الثابتة دون الجزئي المتغیر. أن -1
أنھم یفرقون بین الصفات الذاتیة والعرضیة، تبعا للتفریق بین  -2

 لوازم الوجود ولوازم الماھیة.
 

ومن فروع ھذا األصل القول بوحدة الوجود عند الصوفیة، ونظریة الفیض 
 ند األشاعرة.عند الفالسفة، وتصحیح الرؤیة بمجرد الوجود كما ع

 
 التفریق بین الوجود بالقوة والوجود بالفعل –األصل الرابع 

فوجوده بالقوة ھو استعداده وقابلیتھ للوجود الفعلي، ووجوده الفعلي ھو تحقق 
 ھذا االستعداد.

وتتبین عالقة ھذا األصل بالحد بقولھم في تعریف اإلنسان: حیوان ناطق، 
ن من ھذا الحد؛ ألن اعتبار الحیاة فالمیّت واألبكم والمجنون ال یخرجو

 والنطق في الحد بالقوة ال الفعل.
 

 
 اآلثار العلمیة للحد األرسطي: •

 في التعاریف والحدود العلمیة: -أوال
ھـ)؛ حین أشاع مبدأ عدم 505وقد ظھر ھذا التأثر بعد أبي حامد الغزالي (ت 

 الثقة في علم من ال یعرف المنطق!
 العلمیة:ومن آثاره في الحدود 

 من جھة قواعده: -أ
 كثرة االختالف؛ بسبب الحرص على ذكر الذاتیات. -1
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التطویل بذكر الذاتیات المشتركة، مع عدم إفادتھا التمییز!، فیذكرون  -2
أوصافا غیر مؤثرة في الحقائق الشرعیة مثال، كتعریفھم الخمر بأنھ 
شراب مسكر، فذكر الشراب غیر مؤثر في الحكم!. وفي مقابل ذلك 

لون أوصافا مؤثرة في الحكم، كالوقت في تعریف الصیام الشرعي؛ یُغف
 فإنھ خارج عن ماھیة الصوم على قواعدھم!.

توھم امتناع حد بعض الحقائق الشرعیة تبعا الستعصاء الوقوف على  -3
 أوصافھا الذاتیة.

إغفال تعریف بعض الحقائق الشرعیة باعتبارھا ضروریة، والضروري  -4
طق، ولم یتنبھوا إلى نسبیة الضرورة والنظر ال یعّرف حسب قواعد المن

 ھنا.
الغض من طرق القدماء في تعریف الحقائق الشرعیة، كالتعریف  -5

بالوصف المالزم، وبالمثال، وبحكمھ الشرعي؛ باعتبارھا غیر مستوفیة 
 لشروط المناطقة.

التجرید وعدم الواقعیة في الحدود الشرعیة، ولذلك انتقدوا من عرف  -6
الواقعیة: الصیغة، والولي، والزوجین، والصداق، وقالوا:  النكاح بأركانھ

 ھذه أجزاء فعلیة ال عقلیة، فال تصلح في الحد.
اعتبار أركان الحقائق الشرعیة شروطا خارجة عن الحقیقة، فتكبیرة  -7

اإلحرام مثال لیست ركنا؛ ألنھا لیست من الحقیقة المنطقیة للصالة! وھكذا 
 اإلحرام للحج.

 ھ:من جھة مصطلحات -ب
مصطلح الحد: زاحم مفھومھ المنطقي استعماالتھ الشرعیة السابقة في  -1

 عھد السلف، ما أوقع بعض المؤلفین في الخلط بین االستعمالین.
مصطلح الماھیة: وھو لفظ مولد من "ما" و "ھو"، وروي عن أبي  -2

حنیفة: إن � تعالى مائیة ال یعلمھا إال ھو. وھذا إن صح عنھ فلیس 
 مناطقة، بل بمعنى أن هللا تعالى یعلم نفسھ ال بدلیل.على اصطالح ال

الجنس والنوع: معناھما في العربیة متحد تقریبا، بخالفھ في المنطق،  -3
وقد استعملھما علماء الشریعة على المعنى اللغوي دون المنطقي، فال 

 یصح استعمال حقیقتھما المنطقیة في فھم كالمھم.
 من جھة أصولھ: -ت

بشبھة التركیب؛ ألن الحد مركب من الصفات نفي الصفات اإللھیة  -1
المشتركة والممیِزة، والتركیب یستلزم احتیاج المركَّب إلى أجزائھ، 
وإلى من یركبھا، ولھذا أثبت الفالسفة � تعالى وجودا بسیطا خالیا من 
أنواع التركیب الخمسة: تركب الوجود والماھیة، تركب الجنس 
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ب الصورة والھیولى، تركب والفصل، تركب الذات والصفات، ترك
 الكمیة القابلة لالنفصال.

نفي القدر المشترك في الصفات بین الخالق والمخلوق، باعتبار أنھ  -2
موجود في الخارج كما ھو معتقد الفالسفة وبعض المتكلمین، تبعا 
لقولھم بوجود الكلیات في الخارج، فإثبات القدر المشترك یستلزم 

قدر المشترك ال وجود لھ إال في األذھان، التشبیھ بزعمھم. والحق أن ال
 فال یستلزم التشبیھ المحذور.

تخریج اإلرجاء على أصول المنطق، من جھة طلب تعریف حقیقة  -3
اإلیمان على قواعد الحد األرسطي، فاإلیمان ھو التصدیق، والتصدیق 
نقیض الشك، فال یجتمعان، والتصدیق یقابل التصور، فھو نوع من 

 یتفاضل، والتصدیق ھو ماھیة اإلیمان، وأجزاء الماھیة العلم، والعلم ال
ال تقبل الزیادة والنقصان، فمنعوا بمثل ھذا التفاوت في حقیقة اإلیمان، 
وأخرجوا العمل من مسماه بأنھ لو كان جزءا منھ لذھبت حقیقتھ 

 بذھابھ، فیصح حینئذ مذھب من یكفر بمجرد الذنوب. 
 


