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  منطقالعلم 
  الدرس الرابع

  

  

  النسب األربعة

  

النسبة بین الکلیین من حیث االنطباق علی األفراد و المصادیق ، 

  :تنقسم علی أربعة أقسام 

  

 .التساوي -

 .التباین -

 . العموم و الخصوص مطلقا -

 .العموم و الخصوص من وجه -

  

ھي ما بین کّلّیین بحیث ینطبق کّل واحد منھما نسبة التساوي 

النسبة بین اإلنسان و ، و ذلک مثل  آلخرلمصادیق یع الجمعلی 
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الناطق ، فإّن اإلنسان ینطبق علی جمیع أفراد الناطق ، و کذلک 

  .الناطق ینطبق علی جمیع مصادیق اإلنسان

  .کّل إنسان ناطق ، و کّل ناطق إنسان: و بعبارة اخری 

  

ی أّی کّلّیین الینطبق أّی واحد منھما علھي ما بین نسبة التباین 

  .واحد من مصادیق اآلخر ، و ذلک کالنسبة بین اإلنسان و الفرس

  

ھي ما بین کّلّیین ینطبق أحدھما  نسبة العموم و الخصوص مطلقا

علی جمیع مصادیق اآلخر ، ولکن ینطبق اآلخر علی بعض 

و المعدن ، ألّن کّل ذھب معدن ، مصادیقه ، کالنسبة بین الذھب 

  .و لکن بعض المعدن ذھب

  

ھي ما بین کّلّیین ینطبق کّل  بة العموم و الخصوص من وجهنس

و ذلک کالنسبة بین . واحد منھما علی بعض مصادیق اآلخر

ینطبق علی بعض " المسلم"المسلم و الفرانسي ، فإّن عنوان 

فھیھنا وجه لالشتراک ، و وجھان . و بالعکس" الفرنسي"أفراد 

المسلم "ھو أما وجه االشتراک في ھذا المثال . لالفتراق

" المسلم غیر الفرنسي: "، و أما وجھا االفتراق ھما " الفرنسي

  ".و الفرنسي غیر المسلم
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  المنطقي و العقلي والکّلي الطبیعي 

  

  :ینقسم الکّلي في مصطلح ھذا العلم علی ثالثة أقسام 

الحظ ذات تقد  ،" الکلي"مثال مع وصف " اإلنسان"ألّننا إذا نتصّور 

اإلنسان من دون مالحظة وصف الکّلي ، و قد یالحظ وصف الکّلي 

من دون مالحظة موصوفه ، و قد یالحظ األنسان مع الوصف 

  .المذکور

  :فتتحقق ھیھنا ثالثة حاالت کالتالي 

أدرک عقلنا الذات و طبیعة اإلنسان في المثال المزبور إذا  – الف

وصف کّلّیته ، فتسّمی تلک الذات و الطبیعة من دون مالحظة 

  ".الکّلي الطبیعي"للموصوف ب 

و علی ھذا األساس ، یوجد الکلي الطبیعي مع وجود أفراده و 

  .مصادیقه خارج الذھن

 

 النسبة بین الکلیین

 

 التباین
 

 التساوي

 العموم و الخصوص
 من وجھ

 العموم و الخصوص
 مطلقا
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ذا تصّور العقل مفھوم وصف الکّلي من دون مالحظة و إ – ب

  ".الکّلي المنطقي"موصوفه ، فیسمی ھذا المفھوم الکلي ب 

أما إذا تصّور العقل الموصوف المذکور مع وصف کّلّیته ، و  –ج 

  ".الکلي العقلي"فیسمی ھذا الموصوف بذالک الوصف ب 

  

  حاالت العلم و الجھل

  

  :تحقق إحدی الحاالت األربعة کالتالينتصّور قضّیة و خبرا ، فتإذا 

  

  .یقینال -

 .ظّنال -

 .شّکال -

 .وھمال -

ّم بمضمون ذاک الخبر نفیا أو و ذلک ألّننا إذا یوجد لدینا اإلذعان التا

إثباتا ، بحیث النحتمل خالفه بأّی وجه من الوجوه ، فتسّمی ھذه 

  ".الیقین"الحالة ب 

، ) یکون أکثر من خمسین بالمأة(و إذا نحتمل ذلک احتماال قوّیا 

  ".الظّن"فتسمی ب 

و إذا یکون احتمال تحققه و احتمال عدم تحققه متساویین بحیث 

  ".الشّک"علی اآلخر ، فتسمی تلک الحالة ب الیرّجح أحدھما 
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، فھذه ) أقل من خمسین بالمأة(و أما إذا یکون االحتمال ضعیفا 

  ".الوھم"الحالة تسمی ب 

و یعتبر القسمان األوالن من العلم ، و لکن یعتبر القسمان 

  .األخیران من الجھل

  

  : و الجھل أیضا ینقسم بدوره علی قسمین 

 .البسیط لالجھ -

 .لمرّکبالجھل ا -

  

ھو أن الیعرف اإلنسان أمرا ، و لکّنه یعلم أّنه  بسیطالجھل ال

  .الیعرفه

  

ھو أن الیعرف شیئا ، و الیعلم أیضا أّنه الیعرفه ،  مرّکبالجھل ال

  .بل یظّن أّنه یعلمه

  

  : و سّمي ھذا الجھل بالمرّکب ، ألّن یشتمل علی جھلین 

 .الجھل بالشئ .1

  .الجھل بجھله .2

  

***** 


