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  منطقالعلم 
  الدرس الثالث

  

  

  اتتصدیقالمنشأ 

  

 التصّورات من وجھة نظر المدارس  مصادرشرحنا في الدرس السابق 

حول منشأ  الفکرّیةالمدارس بعض و نبّین ھیھنا آراء . المختلفة

  .التصدیقات

  

  المدرسة العقلّیةنظرّیة  –الف 

  

ّیة قاعدة بناأ علی تعلیمات المدرسة العقلّیة ، تکون القضایا الضرور

  .أساسّیة للقواعد و المعارف البشرّیة

ینتقل یقوم اإلنسان بتصّور القضایا البدیھّیة المعلومة في ذھنه و 

منھا إلی قضایا اخری تکون مجھولة ، و ذلک عبر عملّیة ذھنّیة 

  .تسّمی بالتفکیر
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و ھکذا ، یجعل تلک القضایا التي عرفھا بعملّیة التفکیر بجانب 

یة المذکورة و ینتقل إلی معارف جدیدة لم یکن عالما القضایا البدیھ

و ھذه الحرکة الذھنیة التي تسّمی بالفکر ، ھي . بھا من قبل

  .سبب تطّور العلوم و تکامل المعارف البشرّیة

جربة أیضا کوسیلة لفھم نبذة أتباع ھذه الفکرة علی الت اعتمدقد 

 مفاھیم إلدراک الق ، و لکّن القاعدة الرئیسّیة عندھم من الحقائ

  .ھي القضایا البدیھیة ، کما شرحناالعلمّیة و المعارف البشریة 

  

  نظّریة المدرسة التجریبّیة –ب 

  

القاعدة األساس و أصحاب ھذه المدرسة أّن التجربة ھي یعتقد 

العاّمة لھذه المدرسة االصول و . للمعارف البشرّیةالمصدر الوحید 

  :ھي کالتالي 

  

من القضایا ما الیحتاج إلی یوجد نظرّیة ، ال بناأ علی ھذه ال – الف

ھذه القضایا التي تسّمی بل التفکیر أصال و یکون معلوما بالذات ، 

  .بالضرورّیات أو البدیھیات أیضا ، یجب إثباتھا بالتجربة

 تنحصر المعارف البشرّیة و تتحّددعلی أساس ھذه الفکرة ،  – ب

فال  .بالتجربة فقطھا و فھم قضایا التي یمکن إثباتھاالفي إطار 

قواعد العلمّیة و االصول الفلسفّیة التي التندرج في ھذا أساس لل

  .اإلطار
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  التصّور و التصدیقأقسام 

  

کّل مفھوم یتصّوره اإلنسان ، سواء کان من قبیل التصّور أو  مینقس

  :التصدیق ، إلی قسمین 

 .الجزئي .1

 .الکّلي .2

فرد واحد معّین فقط ، کتصّور علی  یصدقھو ما  الجزئيالتصّور 

خص مثل الفارابي ، أو أرسطو ، أو سقراط ؛ و تصّور شیي معّین ش

  .مثل اإلفرست ، إیران ، قم ، و أمثالھا

ما یمکن صدقه علی أکثر من فرد واحد ، کعنوان الکّلي التصّور 

  .و أمثالھااإلنسان ، و الجبل ، و البلد ، 

اإلذعان بحقیقة موضوعیة جزئیة ، کما نقول ھو الجزئي التصدیق 

  ."ھي عاصمة کندا اتاوا"، أو " األرض کروّیة: "ال مث

  .القضایا من ھذا القبیل تسّمی بالقضایا الجزئّیةو 

حکم عاّم بین کّلّیین ، و ذلک کما اإلذعان بھو  الکّليالتصدیق 

: ، أو نقول " الحرارة توجب االنبساط في الماّدة المعدنّیة" :نقول

الحرکة ھي خروج : " ، أو نقول  "أطول من قطرھامحیط الدائرة "

  ".الشئ من القّوة إلی الفعل

  .ھذا النوع من القضایا تسّمی بالقضایا الکّلّیةو 
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  إلی الحقیقي و اإلضافي الجزئي یمتقس

  

احد حقیقة ، کاألمثلة ھو ما یصدق علی فرد وقیقي الحقالجزئي 

  .التي أشرنا إلیھا

  

کّلي یقع تحت کّلي ھو  –أو الجزئي النسبي   –اإلضافي الجزئي 

  ".الحیوان"سبة لمفھوم بالن" الفرس"آخر أوسع منه ، کمفھوم 

  

  مشّکک الو  يمتواطال إلیکّلی التقسیم 

  

ھو ما ینطبق علی مصادیقه بالّسوّیة و علی نسق  يمتواطال يکّلال

  .، ألّن مصادیقه متساویة في کونھا إبال" اإلبل"واحد ، کمفھوم 

ما الیکون انطباقه علی مصادیقه بالسوّیة ، بل و ھ الکّلي المشّککو 

ألّن . ذلک مثل مفھوم النور و . یکون بعض مصادیقه أشّد أو أضعف

الضعف ، فإّن  من حیث الشّدة ومصادیقه في خارج الذھن تختلف 

أقوی و في النورّیة من نور النبراس ، و ھو  و أشّدنور الشمس أقوی 

  .أشّد من نور الشمعة

علی أساس ما ذکرنا ، کّل مفھوم یتصّوره اإلنسان ، إّما ھو کّلي و 

أو جزئي ، و ھکذا الجزئي إّما ھو حقیقي أو إضافي ، و الکّلي إما 

  :الشکل التالي ما في ، ک واطي أو مشّککھو مت
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  الخمسالکّلیات 

  

  :الکّلي باعتبار عالقته بمصادیقه علی قسمین ینقسم 

 .اتيالذالکلي  .1

  .العرضيالکلي  .2

الذات و ماھیة أفراده و  ھو ما یبّین عین الذاتيالکلي 

یبّین ما ھو أو ،  همفھوم اإلنسان بالنسبة إلی أفراد، کمصادیقه

بالنسبة إلی اإلنسان ، مفھوم الحیوان زء الذات و اعّم منھا ، کج

بالنسبة  معھا ، کمفھوم الناطق جزء الذات و مساوأو یبّین ما ھو 

  .إلی اإلنسان

 

مفھومال  
 

 

کّلیال  
 

جزئیال  

 

ضافیاإل  
 

مشّککال  
 

حقیقیال  
 

متواطیال  
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في المثال المذکور یدّل علی جمیع أفراده و  اإلنسانمفھوم 

یسّمی ھذا القسم من و . یحتوي علی تمام ذاتّیات مصادیقه

  ".النوع"المفاھیم ب

بالنسبة إلی اإلنسان الذي یسمی بالحیوان  الحیوانمفھوم و 

، ألّنه یشمل  الناطق ، یبّین جزءا من ذاته و یکون أعّم منه

البقر و الغنم و الفرس و ک اخری من الحیواناإلنسان و أنواعا 

  ".الجنس"فاھیم ب یسّمی ھذا القسم من المو . اإلبل و أمثالھا

بالنسبة إلی اإلنسان ، ھو جزء من ذاتّیاته و  الناطقمفھوم و 

کّل إنسان ناطق ، و کّل ألّن . النسبة بینھما ھي نسبة التساوي

   ".الفصل"یسّمی ھذا القسم من المفاھیم ب و . إنسان ناطق

  

جة عن الذات و الماھّیة صفة خار فھو الکّلي العرضي أّما

  :ھو أیضا ینقسم علی قسمین و . لمصادیقه

 .العاّمالعرض  -

  .الخاّصالعرض  -

من خارجا  –إلی مصادیقه بالنسبة  –ما یکون ھو  العاّمالعرض 

یشمل أنواعا و لکّنه الیختّص بنوع واحد ، بل ذاتھا و ماھّیاتھا 

  ."الماشي"مختلفة ، و ذلک کمفھوم 



 7

خارجا عن الذات و ماھّیة أفراده و  یکونھو ما العرض الخاص و 

ذلک مثل و . مصادیقه ، ولکّنه یبّین وصفا في نوع معّین واحد

  .یشمل اإلنسان فقط، الذي " المتعّجب"

عرفت في ضوء ما شرحنا أّن النوع یتکّون من الجنس و  قدو 

، هالذي ھو جنس" الحیوان"، کنوع اإلنسان المتشّکل من  لالفص

  .الذي ھو فصله "الناطق"و 

النوع ، الجنس ، : عرفت أیضا أّن أقسام الکّلي ھي خمسة و 

ھذه المفاھیم ھي و . الفصل ، العرض العاّم ، و العرض الخاص

  ."الکلّیات الخمس: التي تسّمی ب

من جھة اخری ، ینقسم کّل واحد من الجنس و الفصل إلی و 

  .قریب و بعید

ھو أقرب األجناس إلی نوع معّین ، مثل جنس  قریبالجنس ال

  ".اإلنسان"النسبة إلی ب "الحیوان"

، کجنس  فھو ما یکون وراء الجنس القریب بعیدالجنس ال أما

أوسع من الحیوان ، ألّنه فإّنه . بالنسبة إلی اإلنسان" النامي"

  .یشمله و النباتات

ھو أقرب الفصول بالنسبة إلی نوع معّین ، کفصل  قریبالفصل ال و

  .بالنسبة إلی اإلنسان" الناطق"
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 الحّساس"ھو ما یقع بعد الفصل القریب ، مثل  بعیدالفصل الأما 

ھذا العنوان الکّلي ھو فإّن  .لألنسانبالنسبة " باإلرادة المتحّرک

  .فصل للحیوان ، الذي یشمل األنسان و غیره

  

 

  

  

*****  

 الکلي
 

 

 العرضي
 

 الذاتي

 

 الجنس
 

الخاصالعرض   
 

 النوع
 

العامالعرض   

 

فصلال  

 

البعیدالجنس   
 

القریبالجنس   

 

البعیدالفصل   
 

القریبالفصل   


