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الوحدة السادسه

المفهوم والماصدق
كل لفظ مستعمل فله معنى  ،وهذا املعنى يفهم من اللفظ  ،ولذلك فاملفهوم هو ما يفهم
من اللفظ.
أو هو  :املعنى الذهني الذي يثريه اللفظ يف األذهان  ،واللفظ داللة كالمية عليه
وهو باختصار  :املعنى املوجود يف الذهن.
أما املاصدق فهو  :املعنى املوجود يف الخارج.
أو  :من يصدق عليهم معنى اللفظ من األفراد.
فمعنى :إنسان أو مفهومه هو  :حيوان مفكر ناطق  ،وهذا املفهوم ينطبق ويصدق عىل
زيد وأحمد ومحمد وغريهم من أفراد اإلنسان املوجودين يف الخارج  ،ألنهم أناس وعليه
فيكون هؤالء مصاديق ملفهوم إنسان.

المفهوم والماصدق
سبب تسمية املاصدق بهذا االسم :

لفظ (املاصدق) اسم صناعي مأخوذ يف األصل من كلمة (ما) االستفهامية أو املوصولية ،
الا  :عىل ماذا صدق هذا اللفظ ؟
وكلمة (صدق) التي هي فعل ماضٍ من الصدق  ،إذ كان يقال مث ٍ
فيقال يف الجواب :صدق عىل كذا وكذا ،فاشتقوا من ذلك أو نحتوا كلمة (ماصدق)
وعرفوها بأل التعريف فصاروا يقولون ( :املاصدق)  ،وبعضهم يقول ( :مصداق) ٍ ،وهي
ّ
أوضح يف الداللة عىل املراد.

العالقة بني املفهوم واملاصدق :

العالقة بني املفهوم واملاصدق عكسية  ،وهي إنه كلما زاد املفهوم تحديدٍا ا نقص املاصدق ،
وكلما نقص املفهوم تحديدٍا ا زاد املاصدق.
ومثال ذلك  :لفظ (حيوان) مفهومه  :الكائن الحي الحساس املتحرك بإرادته.
وماصدقه  :اإلنسان والفرس والغزال.
الا  :حيوان ناطق ؛ قلت ماصدقات ذلك املفهوم واقترصت
فإذا زادت قيود املفهوم بأن تقول مث ٍ
عىل اإلنسان.
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تقسيم العلم التصوري والتصديقي
ينبغي أن يعلم أن كل معقولني ال بد أن تكون بينهما عالقة تسمى  :نسبة ،
وقد تناول املناطقة هذه النسبة بني مكثر ومقل  ،فبعضهم حرصها يف نسب أربع وهي:
« املساواة
« التباين
« العمومٍوالخصوصٍاملطلق
«العمومٍوالخصوصٍالوجهي
ورس الحرص يف الجهات األربع  :أن املعقولني إما أن ال يجتمعا البتة  ،وإما أال يفرتقا البتة  ،أو
يجتمعا تارة ويفرتقا تارة
فإن كانا ال يجتمعان البتة فهما املتباينان ؛ كاإلنسان والحجر  ،فإن كل ذات ثبتت لها
اإلنسانية اختفت عنها الحجرية كعكسه  ،فالعالقة بني اإلنسان والحجر  :التباين
وإن كانا ال يفرتقان البتة فهما املتساويان ؛ كاإلنسان الناطق ؛ فإن كل ذات ثبتت لها
اإلنسانية ثبتت لها الناطقية كعكسه  ،فالنسبة بني اإلنسان والناطق هي  :املسا ٍواة

تقسيم العلم التصوري والتصديقي
وإنٍكاناٍيجتمعانٍتارةٍويفرتقانٍأخرىٍفلهماٍحالتانٍ:
األوىلٍ:
أنٍيكونٍأحدهماٍيفارقٍصاحبهٍٍ،واآلخرٍالٍيمكنٍأنٍيفارقهٍ؛ٍوهذاٍهوٍالعمومٍ
والخصوصٍاملطلقٍ؛ مثلٍالحيوانٍواإلنسانٍٍ،فالحيوانٍأعمٍمطلقااٍٍ،واإلنسانٍأخصٍمطلقااٍ
فالحيوانٍيفارقٍاإلنسانٍيفٍالفرسٍٍ،واإلنسانٍالٍيفارقٍالحيوانٍأبدٍا ا
الثانيةٍ:
أنٍيكونٍكلٍواحدٍمنهماٍيفارقٍاآلخرٍيفٍبعضٍالصورٍويجتمعٍمعهٍيفٍبعضهاٍ؛ٍفهذا هوٍ
العمومٍوالخصوصٍالوجهيٍ؛ مثل كاإلنسانٍواألبيضٍيجتمعانٍيفٍاإلنسانٍاألبيض كالعربيٍ
ٍ،وينفردٍاألبيضٍعنٍاإلنسانٍيفٍالثلجٍمثالاٍٍ،وينفردٍاإلنسانٍعنٍاألبيضٍيفٍغريٍالعربيٍ
كالزنجيٍمثالاٍفهوٍإنسانٍأسود
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وبعضهم أوصل النسب بني األلفاظ واملعاني إىل خمس عرشة  ،وبعضهم جعلها بني هذين
العددين  ،فبعضهم جعلها سبعة وجعلها بعضهم ثمانية  ،وهذه النسب وهي :

 النسبة األوىل  :التباين :
وهي النسبة بني معنى ومعنى آخر مخالف له يف املفهوم وال ينطبق أي واحد منهما عىل أي
فرد مما ينطبق عليه اآلخر  ،فهما بحسب تعبري أهل هذا الفن مختلفان ما صدقا
مثاله  :كلمتا ( :إنسان) و (فرس)  ،فمعنى كل كل واحدة من هاتني الكلمتني مخالف تمام ٍا ا
ملعنى الكلمة األخرى,
ومثله  :ذكر وأنثى.
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 التباين أقسام ثالثة :
األول  :التماثل :
وهما املشرتكان يف حقيقة مع وجود وحدة اشرتاك واحدة ،وال يجتمعان ومختلفان من
حيث الذوات ال العرضيات.
املثال  :زيد وعمر مشرتكان يف اإلنسانية  ،لكن حقيقة (زيد) غري حقيقة(عمر) ؛ ألنهما
متماثالن أو مشرتكان يف الجنس مختلفان يف النوع كـ( اإلنسان والفرس ) يشرتكان يف
الحيوانية ويختلفان يف الحقيقة

وللتماثل أسماء أخر:

رشين
متجانسان :إن كان يف الكم [ املقدار ]  ،مثل خمسة رضب خمسة تماثل خمسة وع ٍ
متساويان :إن كان يف الكيف [الهيأة ]
متشابهان :التماثل يف االسم الذي هو أعم من الكل
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الثانيٍ :املتخالفانٍ:
هماٍاملتغايرانٍاللذانٍيمكنٍأنٍيجتمعاٍيفٍمحلٍواحدٍإذاٍكانٍمنٍالصفاتٍالٍالذوات
مثالهٍ - :القطنٍوالثلجٍ؛ٍفهماٍمختلفانٍمنٍجهةٍحقيقتهماٍٍ،ومشرتكانٍمنٍجهةٍ
اللونٍ(األبيض)
وكذاٍ :الفرسٍواإلنسانٍمختلفانٍيفٍالهيأةٍومشرتكانٍيفٍالحيوانية.
ومثلٍ :الطولٍوالبياضٍ؛ٍقدٍيجتمعانٍيفٍشخصٍٍ،وقدٍيرتفعانٍمعااٍيفٍالقصريٍاألسود

الثالثٍ :املتقابالنٍ:

وهماٍاملعنيانٍاملتنافرانٍاللذانٍالٍيجتمعانٍيفٍمحلٍواحدٍمنٍجهةٍواحدةٍيفٍزمنٍ ٍواحد
مثالهٍ :اإلنسانٍوالالٍإنسانٍٍ،واألعمىٍوالبصريٍٍ،ويمكنٍأنٍيجتمعاٍٍ،مثالهٍ :الو ٍرقةٍقدٍ
يكونٍبيضاٍمنٍجهةٍوسوداءٍمنٍجهةٍأخرٍٍ،أوٍرجلٍكانٍبصريااٍثمٍكفٍبرصهٍوأصبحٍ
أعمى.

تقسيم العلم التصوري والتصديقي
للتقابل أقسام أربعة هي :
 -1تقابل النقيضني:
التعريف :

هي نسبة بني معنى وآخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما مع ٍا ا وعدم إمكان
ارتفاعهما معٍا ا يف يشء واحد وزمان واحد
ومثاله :
السلبٍ واإليجابٍ  ،وإنسان وال إنسان أو أسود ال أسود  ،والوجود والعدم.

 -2تقابل امللكة وعدمها:
كالبرص والعمى والزواج والعزوبة  -؛ فكل من البرص والزواج ملكة وعدمها العمى
والعزوبة  ،ولكن ال يجتمعان  ،ويجوز أن يرتفعا يف موضع تصح فيه امللكة.
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 -3تقابلٍالضدينٍ:
التعريفٍ :هيٍنسبةٍبنيٍمعنىٍومعنىٍآخرٍمنٍجهةٍعدمٍإمكانٍاجتماعهماٍٍ،ولكنٍ

يمكنٍارتفاعهماٍمعااٍكلٍذلكٍمعٍاتحادٍاملكان.
املثالٍ :الحرارةٍوالربودةٍوالسوادٍوالبياض،الٍيجتمعانٍوالٍيتوقفٍتعقلٍأحدهماٍعىلٍ
تعقلٍاآلخر.
ومثلٍ :الذكورةٍواألنوثةٍالٍيجتمعانٍولكنهماٍيرتفعانٍعنٍاملاءٍوالحجرٍٍ،واملالئكة.
-4تقابلٍاملتضايفنيٍ(اإلضافة) :
التعريفٍ :هيٍنسبةٍبنيٍمعنينيٍإدراكٍكلٍمنهماٍمرتبطٍبإدراكٍاآلخرٍ،الٍيجتمعانٍيفٍ
جهةٍواحدةٍويجوزٍأنٍيرتفعا.
املثالٍ :األبٍوٍاالبنٍأوٍالفوقٍوالتحتٍأوٍاملتقدمٍواملتأخر .ويجوز أنٍيرتفعاٍيفٍمثل:
الشجرٍالٍأبٍلهٍوالٍابن.

تقسيم العلم التصوري والتصديقي

 النسبة الثانية  :التساوي :
التعريف :

ومعنى آخر مخالف له يف املفهوم  ،إال أنهما متحدان يف املاصدق  ،فكل
اٍ
اٍ
معنى
النسبة بني
منهما ينطبق عىل جميع ما ينطبق عليه اآلخر من أفراد

املثال :

كلمتا (مسلم) و (مؤمن) بالنسبة ملن شهد أن ال إله إال الله وأن محمدٍا ا رسول الله ،
وذلك حال انفراد كل واحدة منهما  ،أما إذا اجتمعتا فكل واحدة تدل عىل معنى ال تفيده
الا.
األخرى كام ٍ
ويمثلون لها بتساوي كلمة ( :إنسان)  ،وكلمة ( :مفكر ناطق)  ،فكل منهما تفيد ما
تفيده األخرى بالتساوي

تقسيم العلم التصوري والتصديقي

 النسبة الثالثة  :العموم والخصوص املطلق :
التعريف :
ومعنى آخر مخالف له يف املفهوم  ،وذلك من جهة أن أحدهما ينطبق
اٍ
اٍ
معنى
النسبة بني
عىل كل ما ينطبق عليه اآلخر من أفراد دون العكس  ،أي :والثاني ينطبق فقط عىل
بعض األفراد التي ينطبق عليها قرينه.

املثال :

حيوان ،إنسان .ففي كلمة (حيوان) عموم ،ألنه ينطبق عىل أفراد الثاني وعىل غريها،
كالفرس والغزال ،وكلمة (إنسان) تنطبق عىل بعض األفراد التي ينطبق عليها لفظ:
(حيوان) دون بعض كالغزال ،ففيها خصوص.

تقسيم العلم التصوري والتصديقي

 النسبة الرابعة  :العموم والخصوص من وجه :
التعريف :
هي النسبة بني معنى كيل ومعنى كيل آخر  ،من جهة انطباق كل منهما عىل بعض
األفراد التي ينطبق عليها اآلخر  ،وينفرد بانطباقه عىل أفراد ال ينطبق عليها اآلخر.

املثال:
(إنسان)و(أبيض)فإنهما يجتمعان يف اإلنسان األبيض كالعربي والرومي،وينفرد األبيض
الا–فهو
الا–وينفرد اإلنسان عن األبيض يف الزنجي–مث ٍ
عن اإلنسان يف الثلج والسكر–مث ٍ
إنسان أسود.

تقسيم العلم التصوري والتصديقي

 النسبة الخامسة  :التواطؤ :

التعريف لغـــــة  :التوافق والتساوي
االصطالح  :هو ما يدل عىل معنى واحد يشرتك فيه أفراد كثري بالتساوي
0

مثل  :اإلنسان بالنسبة إىل أفراده.

 النسبة السادسة  :التشكيك (املشكك):

الا ؛ كالنور
التعريف واملثال  :هو الكيل الذي تتفاوت أفراده يف معناه بالقوة والضعف مث ٍ
والبياض  ،فالنور يف الشمس أقوى منه يف الرساج  ،والبياض يف الثلج أقوى منه يف العاج
وهكذا.

تقسيم العلم التصوري والتصديقي

سبب التسمية مشكك ٍا ا :

يسمى (مشككٍا ا) ألن الناظر يف معنى هذا اللفظ يشكك يف نسبة وجود املعنى يف أفراده هل
هو متوافق يف جميعها فيُلحقه باملتواطئ  ،أم أنه مختلف فيه اختالفٍا ا كليٍا ا فيُلحقه
باملشرتك (:الذي اتحد لفظه وتعدد معناه)

 النسبة السابعة  :الرتادف :
التعريف :
اشرتاك األلفاظ املتعددة ملعنى واحد  ،وقيل :هو توايل األلفاظ املفردة الدالة عىل يشء واحد
باعتبار واحد  ،ففي الرتادف يتحد املعنى ويتعدد اللفظ

املثال :

كلمتا  :إنسان وبرش  ،وكلمات  :أسد وقسورة وليث.

تقسيم العلم التصوري والتصديقي
مسألة

ما الفرق بني الرتادف واملؤكد هل هناك فرق أم أنهما بمعنى واحد؟

مسألة

مسألة أخرى  :هل وقع الرتادف يف اللغة ؟

الا  ،وأما املؤكد
الجواب عىل ذلك :املرتادفان يفيدان فائدة واحدة من غري تفاوت أص ٍ
فإنه ال يفيد عني فائدة املؤكد بل يفيد تقويته.

جواب  :قال اآلمدي يف األحكام  :ذهب شذوذ من الناس إىل امتناع وقوع الرتادف يف
اللغة ،مصريٍا ا منهم إىل أن األصل عند تعدد األسماء تعدد املسميات ،واختصاص كل
اسم بمسمى غري مسمى اآلخر.
واستدل لذلك من أربعة أوجه:
نكتفي بأشهرها وهو :إنه يلزم من اتحاد املسمى تعطيل فائدة أحد اللفظني
لحصولها باللفظ اآلخر.
والصحيح  :وقوع الرتادف يف اللغة والدليل الوقوع وال أدل عىل الجواز من الوقوع.

تقسيم العلم التصوري والتصديقي


النسبة الثامنة  :االشرتاك :

التعريف :
هو نسبة معنى إىل معنى من جهة اشرتاكهما يف لفظ واحد يدل عليهما.
ففي االشرتاك يتحد اللفظ ويتعدد املعنى  ،عىل عكس الرتادف.

املثال :
كلمة ( :عني) فهي موضوعة لعدة معان يف اللغة  :الحاسة لإلبصار،والشمس
والجاسوس والذهب وغريها.
وكذلك ( :قرء) للحيض والطهر.
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 النسبةٍالتاسعةٍ :التماثلٍ:
وقدٍسبقٍذكرهٍيفٍالقسمٍاألولٍمنٍأقسامٍالنسبةٍاألوىلٍ :التباين.

 النسبةٍالعارشةٍ :التخالفٍ:

وقدٍسبقٍذكرهٍيفٍالقسمٍالثانيٍمنٍأقسامٍالنسبةٍاألوىلٍ :التباينٍباسمٍاملتخالفني.

 النسبةٍالحاديةٍعرشة:التناقض:

وقدٍسبقٍذكرهٍيفٍالقسمٍالثالثٍمنٍأقسامٍالنسبةٍاألوىل:التباينٍضمنٍاملتقابلني.

 النسبةٍالثانيةٍعرشة:التضاد:

وقدٍسبقٍذكرهٍيفٍالقسمٍالثالثٍمنٍأقسامٍالنسبةٍاألوىلٍ :التباينٍضمنٍاملتقابلني.

 النسبةٍالثالثةٍعرشة :اإلضافة:

وقدٍسبقٍذكرهٍيفٍالقسمٍالثالثٍمنٍأقسامٍالنسبةٍاألوىلٍ :التباينٍضمنٍاملتقابلني.
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 النسبةٍالرابعةٍعرشةٍ :الكليةٍوالجزئيةٍ:
التعريفٍ:
هيٍنسبةٍبنيٍمعنىٍومعنىٍآخرٍمنٍجهةٍكونٍأحدهماٍكليااٍواآلخرٍجزئيااٍمنٍ
جزئياته
وإنٍكانتٍهذهٍالنسبةٍتدخلٍيفٍالعمومٍوالخصوصٍاملطلقٍٍ،إالٍأنٍفيهاٍمالحظةٍمعنىٍ
الكليةٍوالجزئيةٍهنا

املثالٍ:
النسبةٍبنيٍ :إنسانٍومحمد
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 النسبةٍالخامسةٍعرشةٍ :الجزءٍوالكلٍ:

التعريفٍ:
هيٍنسبةٍبنيٍمعنىٍومعنىٍآخرٍمنٍجهةٍكونٍأحدهماٍكالاٍواآلخرٍجز اءٍمنٍأجزائه

املثالٍ:
النسبةٍبنيٍخالدٍويدهٍأوٍعينه

تقسيم العلم التصوري والتصديقي
خالصة النسبة بني األلفاظ واملعاني:
 القسم األول  :تعدد اللفظ واملعنى :

 -1التباين :

النسبة بني معنى ومعنى آخر مخالف له يف املفهوم وال ينطبق أي واحد منهما عىل أي
فرد مما ينطبق عليه اآلخر ،مثل  :إنسان وفرس

 -2التخالف :

هما املتغايران اللذان يمكن أن يجتمعا يف محل واحد إذا كان من الصفات ال الذوات
مثاله  - :القطن والثلج

 -3التناقض :

نسبة بني معنى وآخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما مع ٍا ا وعدم إمكان ارتفاعهما
معٍا ا يف يشء واحد وزمان واحد  ،ومثاله :السلب واإليجاب

تقسيم العلم التصوري والتصديقي

 -4التضاد :

نسبة بني معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما ،ولكن يمكن ارتفاعهما
معٍا ا كل ذلك مع اتحاد املكان ،
مثال  :الحرارة والربودة والسواد والبياض،ال يجتمعان وال يتوقف تعقل أحدهما عىل
تعقل اآلخر

 -5اإلضافة :

نسبة بني معنيني إدراك كل منهما مرتبط بإدراك اآلخر ،ال يجتمعان يف جهة واحدة
ويجوز أن يرتفعا
مثال  :األب و االبن أو الفوق والتحت أو املتقدم واملتأخر.

تقسيم العلم التصوري والتصديقي
 القسمٍالثانيٍ :اتحادٍاللفظٍوتعددٍاملعنىٍ:

 -1التماثلٍ:

هماٍاملشرتكانٍيفٍحقيقةٍمعٍوجودٍوحدةٍاشرتاكٍواحدةٍ،والٍيجتمعانٍومختلفانٍمنٍحيثٍ
الذواتٍالٍالعرضياتٍٍ،مثلٍ:زيدٍوعمرٍيفٍاإلنسانيةٍٍ،وخمسةٍمرضوبةٍيفٍخمسةٍتماثلٍخمسةٍ
وعرشين.

 -2التواطؤٍ:

هوٍماٍيدلٍعىلٍمعنىٍواحدٍيشرتكٍفيهٍأفرادٍكثريٍبالتساوي ،مثلٍ :اإلنسانٍبالنسبةٍإىلٍأفراده.
 -3املشكك:

هوٍالكيلٍالذيٍتتفاوتٍأفرادهٍيفٍمعناهٍبالقوةٍوالضعفٍمثالاٍ؛ٍكالنورٍوالبياضٍٍ،فالنورٍيفٍ
الشمسٍأقوىٍمنهٍيفٍالرساجٍٍ،والبياضٍيفٍالثلجٍأقوىٍمنهٍيفٍالعاجٍوهكذا.

تقسيم العلم التصوري والتصديقي

 -4االشرتاك :
نسبة معنى إىل معنى من جهة اشرتاكهما يف لفظ واحد يدل عليهما  ،ففي
االشرتاك يتحد اللفظ ويتعدد املعنى  ،عىل عكس الرتادف

مثال :
كلمة ( :عني) فهي موضوعة لعدة معان يف اللغة  :الحاسة لإلبصار  ،والشمس
والجاسوس والذهب وغريه.

تقسيم العلم التصوري والتصديقي
 القسم الثالث  :تعدد اللفظ واتحاد املعنى :
 -1التساوي :
ومعنى آخر مخالف له يف املفهوم  ،إال أنهما متحدان يف املاصدق  ،فكل منهما
اٍ
اٍ
معنى
النسبة بني
ينطبق عىل جميع ما ينطبق عليه اآلخر من أفراد

املثال :

كلمتا (مسلم) و (مؤمن) بالنسبة ملن شهد أن ال إله إال الله وأن محمدٍا ا رسول الله  ،وذلك حال
الا.
انفراد كل واحدة منهما  ،أما إذا اجتمعتا فكل واحدة تدل عىل معنى ال تفيده األخرى كام ٍ

 -2الرتادف :
اشرتاك األلفاظ املتعددة ملعنى واحد

املثال  :أسد وقسورة وليث.

تقسيم العلم التصوري والتصديقي
القسمٍالرابعٍ :اشتمالٍأحدٍاملعنينيٍعىلٍكلٍأوٍبعضٍأفرادٍاآلخرٍ:
 -1العمومٍوالخصوصٍاملطلقٍ:
ٍومعنىٍآخرٍمخالفٍلهٍيفٍاملفهومٍٍ،وذلكٍمنٍجهةٍأنٍأحدهماٍينطبقٍعىلٍكلٍماٍ
بنيٍمعنى
النسبةٍ
ا
ا
ينطبقٍعليهٍاآلخرٍمنٍأفرادٍدونٍالعكسٍٍ،أي :والثانيٍينطبقٍفقطٍعىلٍبعضٍاألفرادٍالتي ينطبقٍ
عليهاٍقرينهٍ،

املثالٍ :حيوانٍ،إنسان.

 -2العمومٍوالخصوصٍمنٍوجهٍ:
النسبةٍبنيٍمعنىٍكيلٍومعنىٍكيلٍآخرٍٍ،منٍجهةٍانطباقٍكلٍمنهماٍعىلٍبعضٍاألفرادٍالتي ينطبقٍ
عليهاٍاآلخر،وينفردٍبانطباقهٍعىلٍأفرادٍالٍينطبقٍعليهاٍاآلخر

مثال :إنسانٍوأبيض.

تقسيم العلم التصوري والتصديقي
 -3الكليةٍوالجزئيةٍ:

نسبةٍبنيٍمعنىٍومعنىٍآخرٍمنٍجهةٍكونٍأحدهماٍكليااٍواآلخرٍجزئيااٍمنٍجزئياته

املثالٍ :النسبةٍبنيٍ :إنسانٍومحمد.

 -4الجزءٍوالكلٍ:
نسبةٍبنيٍمعنىٍومعنىٍآخرٍمنٍجهةٍكونٍأحدهماٍكالاٍواآلخرٍجز اءٍمنٍأجزائهٍ

املثالٍ :النسبةٍبنيٍخالدٍويدهٍأوٍعينه.

