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 :علم اجلدل واملناظرة

مدخل إىل ضبط املفاهيم : الفصل األول
 االصطالحية

أي وضع أريد،  إبرامعلم اجلدل وهو علم باحث عن الطرق اليت يقتدر به على :" تعريف اجلدل
وعلى هدم أي وضع كان، وهذا من فروع النظر، ومبىن لعلم اخلالف وهذا مأخوذ من اجلدل 

 1."، لكنه خص بالعلوم الدينيةالذي هو أحد أجزاء مباحث املنطق

 .لغة من النظري أو من النظر بالبصرية: ويعرفها اجلرجاين بقوله :تعريف املناظرة

 2.من اجلانبني يف النسبة بني الشيئني إظهارا للصوابهي النظر بالبصرية :واصطالحا

 إىلاملقابلة بني اثنني كل منهما ينظر : املناظرة يف اللغة: ويعّرفها الشيخ حممد األمني الشنقيطي بقوله
 .علم أو غلبة ظن إىلاآلخر، أو كل منهما ينظر مبعىن يفكر، والفكر هو املؤدي 

ني شخصني خمتلفني يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله احملاورة يف الكالم ب: ويف االصطالح
 3.قول اآلخر، مع رغبة كل منهما يف ظهور احلق وإبطال

 4. هي املنازعة يف املسألة العلمية، ال إلظهار الصواب بل إللزام اخلصم:تعريف املكابرة

 وبناء على ذلك فان

                                                           
1

 . "733، ص1991س   1طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة ، تح، علي دحروج ، مكتبة لبنان ناشرون، ط -

 
2

 .111الجرجاني، التعريفات، ص  -
3

 .179البحث والمناظرة، ص  محمد األمين الشنقيطي، آداب  -
4

 .111الجرجاني، التعريفات، ص  -
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 .الصواب يف املوضوع الذي اختلفت أنظار املتناقشني فيه إىليكون الغرض منها الوصول  املناظرة"

 ،اخلصموالتغلب عليه يف مقام االستدالل إلزاميكون الغرض منه  واجلدل

احلق، بل اجتياز اجمللس، والشهرة  إىلاخلصم، وال الوصول  إلزامال يكون الغرض منها  واملكابرة
 ."أو مطلق اللجاجة، أو غري ذلك من األغراض اليت ال تغين يف احلق فتيال

وجادهلم باليت هي : فان اجلدل قد يطلق يف اللغة ويراد منه املناظرة كقوله تعاىل واجلدير بالذكر
" باليت هي أحسن  إالوال جتادلوا أهل الكتاب : " وقوله تعاىل521/ النحل" أحسن 

 64/العنكبوت

وهذا ما نعثر عليه يف مصنفات علمائنا ويطلقون واملكابرة لغةأوقد تطلق املناظرة ويراد منها اجلدل 
عليها املناظرة املذمومة يف املقابل املناظرة احملمودة، وتارة يطلقون اجلدل املذموم يف مقابل اجلدل 

أنصحك بثمانية أشياء  إينأيها الولد ": أيها الولد " سالته احملمود  مثلما جاء يف قول الغزايل يف ر
أما اللوايت : أقبلهالئال يكون علمك خصما عليك يوم القيامة، تعمل منها أربعة، وتدع منها أربعة

أكرب من نفعها،  فإمثها، أال تناظر أحدا يف مسألة ما استطعت ألن فيها آفات كثرية فإحدامهاتدع، 
 اخل ...ذميمكالرّياء واحلسد والكرب واحلقد والعداوة واملباهاة وغريها هي منبع كل خلق  إذ

 .اجلدل أو املكابرة إىلواملقصود من كالم الغزايل أن املناظرة قد جتر 

أن املناقشة الواحدة قد تشتمل على كل هذه األنواع الثالثة، قد ": ويف رأي األستاذ أبو زهرة
يبتدئ املناقشان متناظرين طالبني للحق، فينقدح يف ذهن أحدمها رأي يثبت عليه، ويأخذ يف جذب 

التعصب لرأيه،  إىلاللجاجة  وقد تدفعه. به، وحينئذ تنقلب املناظرة جدال وإلزامه، إليهخصمه 
بالدليل تلو الدليل،  بدو له احلجج واضحة على نقيض رأيه، ويبذه خصمه، تباإلمثوتأخذه العزة 

 .مكابرة إىلفال حيري جوابا،ومع ذلك يستمر يف جلاجته، فينتقل اجلدل 

وقد تشتمل املناقشة على جدل ومناظرة، كأكثر احملاورات السقراطية، كان سقراط يبتدئ مبجادلة 
 ."احلق إىله، مث يناقشه حىت يأخذ بيده خصمه فيما يدعيه، حىت يفحمه، فيقتنع جبهل
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وهي التهرب واالنسحاب من جملس املناظرة، ومىت وجد املناظر هذه املراوغة من : تعريف املراوغة
خصمه فمن اخلري أن يقطع املناظرة، ويلزم خصمه باهلروب واالنسحاب، وليحذر من أن 

 5.ىل مكابرةموضوع آخر، مث موضوع آخر، فتتحول املناظرة إ إىليستدرجه 

على املطلوب، هي اليت جتعل النتيجة جزء القياس، أو تلزم النتيجة من جزء من القياس،  :املصادرة
ضحاك، فالكربى واملطلوب شيء واحد،  اإلنسانبشر، وكل بشر ضحاك، ينتج  اإلنسان: كقولنا

 6مترادفان، وهو احتاد املفهوم، فتكون الكربى والنتيجة شيئا واحدا واإلنسانالبشر  إذ

 7.هي املنازعة يف املسألة العلمية، مع عدم العلم من كالمه وكالم صاحبه :املعاندة

 : اجلواب

) طلب بيان معىن لفظ ورد يف كالم اخلصم، أو طلب بيان املراد من مجلة قاهلا :االستفسار
 (.االستفساريويسمى السؤال 

 .صاحب التصديق( املعّلل ) عجز : اإلفحام.املعترض( السائل ) عجز :  اإللزام

وقد يعكس األمر . من يتكلم بعده ينتقده: والسائل. من يبتدئ بالكالم، ويعرب عنه باجمليب:املعلل
 .يف أثناء الدفاع

 موضوع علم اجلدل واملناظرة

، فاألحباث الكلية هي القواعد تندرج حتتها أحباث جزئيةوموضوع هذا العلم األحباث الكلية اليت 
 العامة اليت يتقيد هبا النظار من املنع واالعتراضات واألجوبة من حيث كوهنا مقبولة أو مرفوضة

: فاألحباث الكلية كاملناقضة والنقض واملعارضةواألحباث اجلزئية املندرجة حتت الكلية السابقة الذكر
 .كنقض دليل خاصكمعارضة دليل بعينه، و

                                                           
5

 .737ضوابط المعرفة للميداني ص  -
6

 .137الجرجاني، التعريفات، ص  -
7

 .131الجرجاني، التعريفات، ص  -
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وهدف املناظرة هو يف األصل تعاون الفريقني املتناظرين على معرفة احلقيقة والتوصل اليها، بتبصري "
كل منهما صاحبه باألماكن املظلمة عليه، واليت خفيت عنه حينما أخذ ينظر باحثا عن احلقيقة، 

 8."ا غري قابل للنقضوذلك حينما ال يكون أحدمها واقفا على احلقيقة املبينة وقوفا قطعي

ويف هذه احلالة يلجأ املتناظران إىل أصول االستدالل الصحيح للوصول إىل احلقيقة ، وذلك باحلوار 
 .بعيدا عن التعصب اهلادف

 :أول من ألف فيه وأهم املصنفات فيه

كانت قواعد هذا الفن تتداول بني العلماء والنظار، يلتزمون بقواعد علم آداب البحث واملناظرة 
، وأمام تعدد املذاهب الفقهية والكالمية ،وانتشار الفرق اإلسالمية،ودخول تدوينها إىلدون احلاجة 

العلماء إىل  اجتهت مهمواتساع رقعة اإلسالم ،أهل الكتاب والديانات الشرقية يف جداالت دينية، 
تدوين قواعد هذا العلم يف مصنفات مستقلة، وتذكر كتب اجلدل أن أول من صنف يف هذا العلم 

) وجعله علما مستقال عن مباحث املنطق وأصول الفقه والكالم هو ركن الدين العميدي احلنفي
ت ) نبلي أليب الوفاء علي بن عقيل احل" كتاب اجلدل"، واحلقيقة أن "اإلرشاد"بكتابه ( ه451ت 

: وهو كتاب تناول فيه علم اجلدل واملناظرة وقد طبع بعنوان "االرشاد، "أقدم من كتاب( ه 155
وطريقته تتعلق بأصول الشريعة واليت أصبحت فيما بعد 9(".على طريقة الفقهاء) كتاب اجلدل "

 .يطلق عليها طريقة البزدوي وأما طريقة العميدي فهي عامة لكل علم

وهي رسالة ( ه466ت ) للسمرقندي مشس الدين حممد بن أشرف احلسيين آداب البحث - 5
 "وهذه الرسالة أشهر كتب هذا الفن:" خمتصرة قال عنها طاش كربى زاده

وصفه طاش كربى زاده بأنه من الكتب ( 614ت ) رسالة األداب لعضد الدين االجيي – 2
 ."مقدار عشرة أسطر وقد بّين قواعدها كلها يف:" املختصرة غاية االختصار، وقال

 (ه654ت ) ، للسيد الشريف اجلرجاين اآلداب الشريفية – 5
                                                           

8
 .761عبد الرحمن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة، ص  -

9
 ،   الناشر مكتبة الثقافة الدينية، مصر، د ت( طريقة الفقهاءعلى ) أبوالوفاء علي بن عقيل الحنبلي، كتاب الجدل  -
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وقد طبعت حتت عنوان رسالة اآلداب يف علم ( ه846) رسالة األداب لطاش كربى زاده  – 6
 10.حتقيق حايف الّنبهان" اآلداب البحث واملناظرة

 :فائدته ونسبته اىل غريه من العلوم

، فمباحثه تنتمي إىل علم املنطق، والفلسفة، وعلم الكالم، وأصول العقليةهذا العلم أحد العلوم 
الفقه،وعلم املناهج، ونظرية املعرفة فعالقته هبذه العلوم عالقة الفرع باألصل سواء من قريب أو من 

 .بعيد

وأما اجلدل فهو معرفة آداب املناظرة، اليت جتري بني أهل املذاهب :" يقول ابن خلدون يف مقدمته
الفقهية وغريهم، فانه ملا كان باب املناظرة يف الرد والقبول متسعا، وكل واحد من املتناظرين يف 
االستدالل واجلواب يرسل عنانه يف االحتجاج، ومنه ما يكون صوابا، ومنه ما يكون خطأ، 

كيف و ،أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف املتناظران عند حدودها يف الرد والقبول إىلفاحتاج األئمة 
أن يكون مستدال، وكيف يكون خمصوصا له يكون حال املستدل واجمليب، وحيث يسوغ 

خلصمه الكالم واالستدالل، ولذلك معارضته، وأين جيب عليه السكوت، منقطعاوحمل اعتراضه أو 
حفظ الرأي،  إىلانه معرفة بالقواعد من احلدود واآلداب يف االستدالل اليت يتوصل هبا قيل فيه

 :وتتمثل فائدته فيما يلي 11."كان ذلك الرأي من الفقه أو غريهأو هدمه، 

 .معرفة طرق البحث واملناظرة مع اخلصوم -
 الصواب، والعصمة من اخلطأ يف احملاجة إظهار -
 االستعانة على فهم أحباث العلوم -
 .معرفة حال املستدل وحال اجمليب، وحمل وجوب السكوت وحمل وجوب الكالم -
 12.الضالرد شبه املبطلني وقمع  -
 .اكتساب ملكة اجلدل واملناظرة مبا يوظفه من علوم عقلية وشرعية -

                                                           
10

  9مقدمة المحقق،  رسالةاألداب في علم آداب البحث والمناظرة، طاش كبرى زاده،ص -
11

 . 179م،ص 4001ابن خلدون، مقدمة العالّمة ابن خلدون، دار الفكر للطباعة والنشر،بيروت، لبنان،  ط  -
12

 .3داب البحث والمناظرة، طاش كبرى زاده، ص رسالة اآلداب في علم أ - 
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 :ودليل مشروعيته حكم تعلمه

 091/ النحل( وجادهلم باليت هي أحسن: ) قوله تعاىل

 64/العنكبوت( وال جتدلوا أهل الكتاب اال باليت هي أحسن: وقوله تعاىل

حكم دراسة هذا العلم الوجوب الكفائي ال يستغين عنه جمتهد أو من محل نفسه يف الدفاع عن 
العقيدة الصحيحة والشريعة السمحاء ألنه يلزمه معرفة طرق الرد والنقض على أصحاب األهواء 

 وقد ينتقل حكمه إىل فرض عني على من وجب عليه تعلمهمن خمتلف امللل والنحل ، والبدع، 
كلف نفسه يف رد الشبهات واألباطيل وما يدسه املتربصون ممن ينتسبون لإلسالم حتت من خاصة 

أو وحتريفها من مناهج غربية حديثة لتأويل النصوص الدينية شعار العوملة واحلداثة وما بعد احلداثة
وقد ينتقل حكمه إىل .وضعت مسبقا وأحكاما صدرت سلفا وفق خارطةلتدنيس قدسيتها تفكيكها
 .إذا كان غرض املناظر انتصارا للنفس وطمس احلقائق وتضليال للناسالتحرمي 

وأقل مراتب حكمه اجلواز باعتباره علما حيتاجه اإلنسان كحاجته للعلوم العقلية وهو مطلب 
 .ستغين عنه العلماء وال طلبة العلميال  شرعي وعقلي

 :ـ أنواع اجلدل

 .أو مناظرة ممدوحة ومناظرة مذمومة جدل ممدوح وجدل مذموم: يقسم اجلدل إىل قسمني

يف غايته، وهو اجلدل الذي أمر  دوهو ذلك اجلدل الشريف يف وسيلته واحملمو:اجلدل املمدوح ( أ
اهلل به، وحث عليه يف عديد من آياته، ومن اآليات اليت استدل هبا على اجلدال احملمود قوله 

﴿اْدُع : قال تعاىل .33/ فصلتلَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا﴾﴿َوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا ِممَّْن َدَعا ِإَلى ال:تعاىل
قال ،  521/ النحلِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن﴾

فكان تعاىل قد أوجب اجلدال يف هذه اآلية وعلم فيها تعاىل  »:ابن حزم معلقا على هذه اآلية 
مجيع آداب اجلدال كلها من الرفق والبيان، والتزام احلق، والرجوع إىل ما أوجبته احلجة 
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، فقد بني اهلل سبحانه وتعاىل أن الدعوة إىل اإلسالم البد أن تكون باحلكمة 13«القاطعة
 .واالستطالة ةق واإلنصاف، وترك البذاءواملوعظة احلسنة، واجملادلة تكون بالرف

هو اجلدال اخلايل من العلم واحلكمة، املناصر للباطل، البعيد عن الرفق  :اجلدل املذموم( ب ( ب
﴿َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَيتَِّبُع ُكلَّ َشْيَطاٍن َمِريٍد :واألدب، قال تعاىل

﴿َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَلا ُهًدى َوَلا ِكَتاٍب ُمِنرٍي :وقوله تعاىل، 3/احلج
، فبني تعاىل يف هذه اآليات أن اجلدال احملرم هو ذلك النوع من اجلدال الذي يهدف 8/احلج﴾

إىل نصرة الباطل ويبطل احلق بغري علم، فالواجب هو الذي جيادل متوليه يف إظهار 
 : ويذهب ابن حزم إىل بيان أن اجلدال املذموم له وجهان بنص اآليات السابقة،14قاحل

 .من جادل بغري علم  :أحدمها  ( ت
 .من جادل ناصرا للباطل بشغب ومتويه بعد ظهور احلق إليه :الثاين  ( ث

 :أركان املناظرة

 .املوضوع الذي  هو حمل النزاع، ويدور حوله النقاش واملناظرة :الركن األول

 .ذان يتحاوران حول موضوع املناظرةاملتناظران الل :الثاين الركن

 .والثاين معترض عليه( صاحب الدعوى) أحدمها مّدع 

مانعا، ومسي  فان كان موضوع املناظرة تعريفا أو تقسيما، مسي صاحب التعريف أو التقسيم
 .املعترض عليه مستدال

كان موضوع املناظرة قضية منطقية كما هي عند املناطقة أو مجلة خربية كما هي جارية عند  وإذا
النحاة واللغويني، مسي األول صاحب القضية أوالتصديق معّلال، ومسي الثاين املعترض عليه سائال، 

                                                           
 .40، 19، ص 1ابن حزم ، اإلحكام، ج -13
 .91ص ،  1996الطاهر بن عريفة ، ابن حزم الظاهري وكتابه الفصل ، دار احلكمة ، طرابلس ، ط أوىل  -14



9 
 

حات فهذه مصطل. كان املعترض السائل هو البادئ أم صاحب القضية املانع هو املتأخر إنوال يهم 
 15.هذا الفن جارية بني النظار

 :شروط املناظرة

 :يشترط يف املناظرة أربعة شروط وهي

من قوانني املناظرة وقواعدها،حول  إليهأن يكون املتناظران على معرفة مبا حيتاج : الشرط األول
 .املوضوع الذي يريدان املناظرة فيه

أن يكون املتناظران على معرفة باملوضوع الذي يتنازعان فيه، حىت يتكلم كل : الشرط الثاين
تكلم مل خيبط خبط عشواء،  فإذامنهما ضمن الوظيفة املأذون له هبا يف قواعد املناظرة وضوابطها، 

 .ألزم باحلق التزم به دون مكابرة وإذاومل يناقش يف البدهيات بغري علم، 

وضوع مّما جيوز أن جتري فيه املناظرة ضمن قواعد هذا الفن أن يكون امل: الشرط الثالث
 .فال مناظرة يف البدهيات واملفردات اجللية.وضوابطه

صاحب كان كالم املعّلل  فإذاأن جيري املتناظران مناظرهتما على عرف واحد، : الشرط الرابع
 إىلالعارف بذلك أن يعترض عليه استنادا جاريا على طريقة الفقهاء مثال، فليس للسائل املوضوع 

كانت املسألة تدور حول العلة الفقهية  إذاعرف النحاة أو عرف الفالسفة أو حنو ذلك، فمثال 
فليس للسائل أن يعترض بالعلة النحوية أو العلة الطبيعية أو العلة الفلسفية، فالبد أن يلتزم بعرف 

 16.الذي هو حمل النقاشأو فن واحد واحد 

احترمت مراحلها الثالث من طرف  إالإذاال تكون مناظرة سليمة وتامة :حل املناظرةمرا
 :املتناظرين
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حيث يتم فيها تعيني حمل النزاع، وحتديد االصطالح حىت (املبادئ )تسمى مرحلة : املرحلة األوىل
 .ال خيوض املتناظران يف مسائل ليست حمل النزاع، ويف مواضيع ليست حمل النقاش

ويف هذه املرحلة تقّدم الدالئل اليت يظهر فيها لزوم ( األواسط) وتسمى مرحلة : الثانيةاملرحلة 
املطلوب، فهي مرحلة خوض النقاش واجلدل، واملطلوب فيها إن يلتزم التريث والترتيب حىت ال 

 .يقع يف الكلل والتعب وال يصيبه ملل

إذا انتهى البحث إليها انقطع، وهو  ، وهي مرحلة حامسة(املقاطع)وتسمى مرحلة : املرحلة الثالثة
ينقطع إذا انتهى إىل نتائج ضرورية تلزم التسليم هبا ضرورة عقلية، أو انتهى إىل الظين الذي يسلم 

 17.به اخلصم

 :عند انتهاء املناظرة فالبد أن تنتهي بعجز أحد املتناظرين عن دفع دليل اآلخر :نتيجة املناظرة

 .(مفحما) ، كان املعّلل ( السائل)عجز املعّلل عن رد اعتراض  إذا -
 .(ملزما) عن تصحيح اعتراضه كان ( السائل) عجز  إذا -
 :انتهاء املناظرة -

 : آداب املتناظرين

آداب البحث واملناظرة مجلة من اآلداب يلتزم هبا املتناظران، للمحافظة على السري وضع علماء فن 
احلسن للمناظرة، وحتقيق اهلدف املنشود منها وهو مناصرة احلق، مع اجتناب الشحناء والسخرية 

 :الضعفاء، واليك بعض هذه اآلداب املذكورة يف مصنفاهتم منها شيماليت هي من 

 إىلجمادلة من خيشاه من ذي هيبة حىت ال يؤثر ذلك عليه، كما ال ينظر أن يتجنب املناظر  – 5
على أنه ضعيف فيقلل من إمكاناته ، فقد يوجد يف  إليهخصمه املناظر نظرة ازدراء واحتقار فينظر 

 .النهر ماال يوجد يف البحر
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حججه على الوجه املطلوب، كما جيب  إيرادا يظن خصمه أقوى منه بكثري فيتخاذل يف أّل – 2
عليه جتنب القلق النفسي واالضطراب، أو أي انشغال يترتب عنه حالة من الذهول واضطراب 

 .الفكر وتقلب املزاج كأن يكون جائعا، أو حاقنا، وحنو ذلك

أن يتقابل املتناظران يف اجمللس، يبصر أحدمها اآلخر، ويكونا متماثلني أو متقاربني علما  – 5
 .احلق ولو على يد خصمه إظهارومقدارا، ويقصد كل واحد منهما املسامهة يف 

وأن حيترز من االختصار  خصمه يف زمن يسري، إسكاتأاّل يكون املناظر متسرعا يقصد  – 6
 .الكالم دون فائدة ترجى إطالةاملخل يف الكالم، أو 

والضحك والغمز واهلمز أن يتجنب كّل منهما اهلزء والسخرية وعوارضهما من التبسم  – 1
 .يقوم املناظر بتحديد السؤال واجلواب نوأ،واللمز

أن يتجنب املناظر األلفاظ الغريبة واأللفاظ اجململة اليت حتتمل عدة معان من غري ترجيح، وأن  – 4
ال يتعرض لكالم خصمه قبل أن يفهم مراده بل عليه أن يأيت بالكالم املالئم للموضوع، فال خيرج 

 .قة باملناظرة وال يدخل ما ليس منهاعالعمّا له 

، إمتامهأن ينتظر كل واحد منهما صاحبه حىت يفرغ من كالمه، فال يقطع عليه كالمه قبل  – 6
 .18.كان احلق مع خصمه ألن الفائز من خضع للحق إذاويتقبل النتيجة 

 .ـ إذا كان املتناظران اثنني فال ينطق بينهما ثالث بكلمة إال أن يرى حيفا ظاهرا فيشهد به  - 6

اإلطالة يف الكالم الذي ال و يتجنب  .ال يقطع أحد املتناظرين كالم صاحبه حىت يتمهوكذلك 
 .فائدة فيه ويستحسن االختصار الذي ال يقصر على البيان املوعب

إذا رأى أحدمها أن  .ألة إذا أجاب اخلصم وسكت اآلخر عن املعارضةـ تنقطع املناظرة يف املس8
حجته فاسدة فأراد تركها وأخذ غريها فله احلق يف ذلك وال يقدح هذا يف تصرفه، وال يعد 

 انقطاع يف املسألة اليت يناظر عنها
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تنقطع املناظرة إذا عجز عن إجابة خصمه ال خلوف مانع، والغلبة تكون على اجملادل ال على  56
قوله، فقد تصح براهنه لكنه عاجز على نصرة مذهبه، أما إذا كانت الرباهني صحيحة فتكون الغلبة 

 . عليه وعلى قوله معا

صياح واملغالبة، وينصح ابن ـ التحذير من مكاملة من ليس مذهبه إال املضادة واملخالفة أو ال 55
حزم بكيفية التعامل مع هذا الصنف من الناس فيكون بالوعظ لصرفه عن ضالله فإن مل يكن 

 . فبالزجر فإذا كان ممتنع اجلانب حممي فتجنبه أفضل

ـ حتسني استخدام االستقراء وذلك مبعرفة شروط السرب والتقسيم، وكيفية استعمال القسمة   52
 19.املنطقية الطبيعية والقسمة

يوضح ابن حزم أن اهلل تعاىل قد علمنا يف كثري من اآليات وجوه :العدل واإلنصاف - 03
 اإلنصاف الذي هو غاية العدل يف املناظرة، وهو من أتى بربهان ظاهر وجب االنصراف إىل قوله،   

ذه الشروط واعلم أنه ال يقدر أحد على ه» :يضع ابن حزم خالصة وجيزة يف أدب املناظرة بقوله 
إال خبصلة واحدة وهي أن يروض نفسه على قلة املباالة مبدح الناس له أو ذمهم إياه ولكن جيعل 

 20.«وكده طلب احلق لنفسه فقط

 وما ال جتري فيه أقسام القول وبيان ما جتري املناظرة فيه

 املفرد واملركب: قسمني إىلالقول هو الكالم ينقسم 

كتاب فحرف : مثل.هو الذي يدل على معىن ، وال يدل جزؤه على جزء معناه: املفرد – ( أ
 .وحرف ميم من حممد ال تدل على معناه مبفردهاكاف ال تدل على معىن كتاب، 

 .كان غريبا إنال جتري فيه املناظرة أصال، وقد جيري فيه االستفسار عن املراد منه واملفرد 

                                                           
 .417محوالنقاري ، منطق الكالم ، ص،  196. 190التقريب ، ص ابن حزم،  -19
 .193املرجع نفسه ، ص    -20
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فلفظ الطلبة . الطلبة جمتهدون : مثل. معناههو الذي يدل جزؤه على جزء : املركب – ( ب
يدل هو اآلخر على معىن من هذه " جمتهدون" ولفظ ، يدل على جزء من معىن اجلملة 

 اجلملة املركبة
 .األول الناقص، والثاين التام: وهو على ضربني:فظ املركبأقسام الل

 .وهو الذي ال يفيد معىن حيسن السكوت عليه:املركب الناقص
 وهو الذي يفيد معىن حيسن السكوت عليه: التاماملركب 

فان كان مركبا تقييديا جتري فيه املناظرة باعتبار ما يتضمنه من اّدعاء  :املركب الناقص
كونه قيدا للموضوع أو قيدا للمحمول أو قيدا للنسبة احلكمية، واملركب التقييدي 

 .مل يكن قيدا للقضية مل جتر املناظرة فيه إن و. كاحليوان الناطق
 .قد جتري املناظرة فيه باعتبار ما يتضمنه من دعاوى خربية: وكذلك كل مركب ناقص

جتري املناظرة فيها باعتبارها تتضمن دعاوى خربية تفيد أن هذا التعريف  : التعريفات 
أنك أردت القول ، فكمساو للمعّرف، جامع مانع، كتعريفك لإلنسان بأنه حيوان ناطق

 :بأن هذا التعريف يتضمن عدة دعاوى منها
 .أن هذا التعريف حد ال رسم

 أن التعريف باحلد يكون مؤلفا من الذاتيات ال العرضيات
ال يدخل فيه مما ليس من  مانعال خيرج عنه فرد من أفراد املعرف و أن التعريف جامع 

 .املعرف
 21أنه غري مستلزم لشيء من احملاالت  -

جتري املناظرة فيها باعتبارها تتضمن دعاوى خربية تفيد أن هذه األقسام : التقسيمات
متحرك أو  إمااجلسم : قلت إذامثاله .مندرجة فعال حتت املقسم، وأهنا حاصرة لكل أقسامه

 :فهذا التقسيم يتضمن عدة دعاوى منها. ساكن
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د جسم خال من احلركة أو أن هذا التقسيم حاصر جلميع أنواع املقسم، مبعىن أنه ال يوج -
 .السكون ، أو متصف هبما معا يف وقت واحد

أن األقسام املذكورة كل واحد منها أخص مطلقا من املقسم، ولو مل يكن أخص منه ما  -
 .واىل غريه إليهصح انقسامه 

 .أن كل واحد من تلك األقسام مباين لآلخر، فال مساواة بني اثنني منهما -
 .يء مما ليس من أنواع املقسمأنه ال يدخل يف التقسيم ش -

 22.جريان املناظرة يف التقسيمات باعتبار هذه املركبات اخلربية اليت تضمنها التقسيم

أوغريها  وهي كل ما يصدر من املتكلم من أقوال أو تعريفات أو تقسيمات أو أخبار :العبارات
 .فالبد أن جتري املناظرة فيها على أساس صحتها اللفظية والنحوية والصرفية وغريها

مفردة أو مركبة تتضمن ادعاء بصحة النقل من  إنشائيةالنصوص املنقولة سواء كانت خربية أو 
دعوى صحة  إثباتناظر على صحة املضمون فالبد من  وإذاصحة النقل،  إثباتقائلها، فالبد من 

" كنت ناقال فالصحة، أو مّدعيا فالدليل إن" ضمون، وهلذا جرت مقولة العلماء يف هذا الفن امل
.23 

 مباحثه: الفصل الثاين

 :التقسيم وأنواعه: أوال
سما، ومورد املوضوع الذي تعلقت به القسمة أو الشيء املنقسم يسمى مّق:مكونات القسمة

فتسمى أقساما، وكل قسم منها بالنسبة إىل اآلخر تسمى  إليهاأما األجزاء اليت انقسم . القسمة
 .املقسم ينقسم إىل أقسام تسمى كل واحد منها قسيم إذنقسيما له، 
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 24.واألجزاء الداخلة يف املقسم ومل تذكر يف األقسام تسمى واسطة

 :معىن التقسيم– 5

 .جعل الشيء أقساما أي أجزاء :لغة

 :نوعني إىل اصطالح العلماء تنقسم القسمة يف :اصطالحا

 تقسيم الكل إىل أجزائه -
 .تقسيم الكلي إىل جزئياته -

 هو ما نركب منه ومن غريه كل مثل أجزاء البيت تركب منها كل البيت: تعريف اجلزء

 وهو ما تركب من أجزاء البيت تركب من أجزاء: ويقابل اجلزء الكل

 ما ميتنع صدقه على كثريين كزيد : تعريف اجلزئي

أو هو الذي ال مينع تصوره من . وهو ما يصدق على كثريين كاحليوان: ويقابل اجلزئي  الكلي
 :.وقوع الشركة فيه مثل اإلنسان فالعقل يتصور مجيع أفراد اإلنسان داخل معىن اإلنسان

 :التقسيم أنواع

أجزائه اليت يتركب منها،  ىليقسم الكإلي القسمة بوجه عام حيث وه: أجزائه إىلتقسيم الكل 
سقف وجدران  إىلجذع وأغصان وأوراق ومثار، ويقسم البيت  إىلكقولك الشجرة تقسم 

 .القسمة إىل أجزاءوأبواب ونوافذ، وهكذا بقية األشياء اليت تقبل 

 :ويشترط لصحة تقسيم الكل إىل أجزائه شرطان: شروطه

، أي جامعا لكل أجزاء املقسم فال يهمل أي جامعا مانعاأن يكون التقسيم حاصرا :الشرط األول
 .أي جزء أو يسقطه، ومانعا من دخول أي جزء ليس هو من أجزاء املقسم
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أن يكون كل جزء مباينا ملا عداه من أجزاء املقسم، ومباين للمقسم نفسه، ألن الكل :الشرطالثاين
على الغصن وحده، أو على األوراق مباين ألي جزء من أجزائه، فال يقال على اجلذع وحده، أو 

 الغصنال ووحده، اجلذع  لشجرة مباينة وخمالفة ألجزائها  فهي ليستوحدها شجرة، ألن ا
 .وحده الورقال و وحده،

، وال يصح توجيه االعتراض عليه بالفساد فمىت توفر هذان الشرطان صح تقسيم الكل إىل أجزائه
 25.يف القسمة

وهي قسمة منطقية وهي تقسيم كلي حبسب ما صدقه إىل أصناف أو : تقسيم الكلي إىل جزئياته
 .أفراد تندرج حتته

 وهو ضم قيود متباينة أو متخالفة إىل املقسم، لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة: ويعرف كذلك
 .كتقسيم النحوي الكلمة إىل حرف وفعل واسم. بعدد تلك القيود

 .ي حرفمل تدل على معىن يف نفسها فه إذاالكلمة 

دلت على معىن يف نفسها وكان الزمن جزء من معناها فهي الفعل، وان مل يكن الزمن  إنالكلمة 
 .والنتيجة الكلمة كلي تنقسم إىل حرف وفعل واسم .جزء من معناها فهي االسم

 إنفنام أو غري نام ، فاجلسم غري النامي كاجلماد، واجلسم النامي  إماوكتقسيم املنطقي للجسم 
والنتيجة اجلسم كلي ينقسم إىل مجاد .  متحرك فهو نبات وان كان متحركا فهو حيوانكان غري

 .ونبات وحيوان

 :شروطه

أن يكون حاصرا أي أن يكون جامعا لكل األقسام اليت ينقسم إليها الكلي ، وأن :الشرط األول
 .يكون مانعا من دخول ما ليس من األقسام
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مطلقا من املقسم، أي ال يكون مساويا له، وال أعم أن يكون كل قسم أخص : الشرط الثاين
 (حتتاج إىل التبسيط والتفصيل. ) مطلقا منه، وال مباينا له، وال أعم من وجه وأخص من وجه

ليس بينه وبني بعض األقسام : أن يكون كل قسم مباينا ملا عداه من األقسام، أي :الشرط الثالث
 .وال عموم وخصوص من وجهاألخرى مساواة، وال عموم أو خصوص مطلق، 

فإذا توفرت هذه الشروط الثالث كان تقسيم الكلي إىل جزئياته تقسيما صحيحا، وال يصح 
 26.االعتراض عليه بالفساد

 الفرق بني تقسيم الكل إىل أجزائه وتقسيم الكلي إىل جزئياته

 :الفرق بني النوعني يف التقسيم يتمثل يف صورتني

" أنه ال جيوز لك يف تقسيم الكل إىل أجزائه أن تدخل بني األقسام حرف االنفصال وهو: أحدمها
 .وال حرف آخر يدل ما يدل عليه، بينما جيوز ذلك يف تقسيم الكلي إىل جزئياته –" إما

الكلمة إما اسم وإما فعل وإما : اخلط إما مستقيم وإما منحن وإما منكسر، وتقول: كأن تقول 
إما ممكن : املوجود: وتقول. اإلدراك إما علم وإما ظن وإما شك وإما وهم: حرف، وتقول

 .وحنو ذلك.الوجود وإما واجب الوجود

الدار إما سقف : الشجرة إما جذع وإما غصن وإما أوراق، وال أن تقول: وال جيوز لك أن تقول
ليها بواو العطف بل جيب أن جتمع بني األقسام كلها وتعطف ع.وإما جدار وإما أبواب وإما نوافذ

 .الشجرة جذع وغصن وأوراق، الدار سقف وجدار وأبواب ونوافذ وهلم جرا: فتقول

: أنه جيوز لك أن خترب باملقسم عن كل قسم مبفرده يف تقسيم الكلي إىل جزئياته فتقول: الثاين
: املمكن موجود، والواجب موجود، وتقول: االسم كلمة، والفعل كلمة، واحلرف كلمة، وتقول

 .وهلّم جرا. لعلم إدراك، والظن إدراك، والشك إدراك، والوهم إدراكا
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وال جيوز لك يف تقسيم الكل إىل أجزائه إال أن جتمع األجزاء كلها وتربطها بواو العطف مث خترب 
 .باملقسم عنها كلها

: السقف دار، ولكن جيب عليك أن تقول: اجلذع شجرة، وال أن تقول: وال جيوز لك أن تقول
 27.السقف واجلدار واألبواب دار، وهلّم جرا:والغصن واألوراق شجرة، وتقول اجلذع

 :أنواع تقسيم الكلي إىل جزئياته

علماء هذا الفن أن التقسيم الكلي إىل جزئياته ينقسم إىل تقسيمات متعددة باعتبارات خمتلفة  ررق
حسب كل تقسيم، فيقسم بالنظر إىل اعتبار تباين األقسام وختالفها إىل حقيقي واعتباري، كما 

 .حصر املقّسم فيما يذكر من األقسام إىل عقلي واستقرائييقسم بالنظر إىل 

 :قيقي والتقسيم االعتباريالتقسيم احل – 0

 .عقال وخارجا: هو ما كانت األقسام فيه متباينة : التقسيم احلقيقي –أ 

حقيقة تباين حقيقة ما سواه، وهبا  أن يكون العقل حّد لكل قسم من تلك األقسام وإيضاحه" 
ق فيه يتميز عن غريه من األقسام، وال يكون يف اخلارج شيء واحد من تلك األقسام ميكن أن تتحق

احلقائق املتباينة، ولو باعتبارات خمتلفة، كتقسيم العدد إىل زوج وفرد، واجلسم إىل متحرك 
وساكن، فان الزوج يباين الفرد مفهوما وما صدقا، والسكون يباين احلركة مفهوما وما صدقا، 
فتقسيم العدد إىل فرد وزوج، واجلسم إىل متحرك وساكن، وحنو ذلك هو املسمى بالتقسيم 

 28".قيقياحل

فقد حكم العقل أن العدد يقسم إىل فرد و زوج فهما متباينان يتميز أحدمها عن اآلخر، وال ميكن 
 .وهذا هو التقسيم احلقيقي يف العقل ويف اخلارج.أن يوجد يف اخلارج عدد ثالث يسمى فرد زوج
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ساكنا وكذلك حكم العقل على أن السكون يباين احلركة وال ميكن أن يوجد يف اخلارج جسم 
 .متحركا أو يوجد جسم ال ساكن وال متحرك

فهو ما كانت األقسام فيه خمتلفة يف العقل وحده دون اخلارج، فمن : التقسيم االعتباري -ب 
املمكن أن يوجد يف اخلارج شيء واحد تتحقق فيه حقائق األقسام املختلفة يف العقل باعتبارات 

 .خمتلفة

ه متباين يف أقسامه بينما جنده يف اخلارج غري متباين يف أحد فقد حيكم العقل يف تقسيمه للكلي بأن
 .أقسامه لعدة اعتبارات

اجلنس والنوع والفصل واخلاصة  أن املناطقة أطلقوا مصطلح الكليات اخلمس على: مثال ذلك
ومثاله فلو .والعرض العام، وذهبوا يف تعريفهم إىل أن مفهوم كل كلية خيتلف عن مفهوم األخرى

اإلنسان : ، فهو جنس باعتبار إىل ما حتته من األفرادنوع وإماجنس  إماقسمت احليوان فقلت 
ن النامي جنس وحتته أنواع وهي وهو نوع بإضافته إىل ما فوقه كالنامي، أل. احليوانات، الطيور

وإذا نظرنا إىل النامي فهو جنس بالنسبة إىل ما حتته من احليوان والنبات، . احليوان والنبات فهو نام
 .وهو نوع بالنسبة إىل ما فوقه من اجلسم الذي هو جنس إىل ما حتته من نام وغري نام من احلجر

ا احليوان إىل جنس ونوع باعتبارين خمتلفني، ورغم ألننا قسمن فهذا التقسيم يسمى تقسيما اعتباريا
ألن مفهوم اجلنس خمتلف عن مفهوم النوع، ( يف العقل ) أن اجلنس والنوع خمتلفان يف املفهوم 

، فاجلنس والنوع كالمها يصدق (يف املاصدق )لكن يف املثال املذكور وجدنامها متحدان يف اخلارج
) املفهوم باالعتبارين  حتته ونوع بإضافة إىل ما فوقه، فتغايرعلى احليوان، فهو جنس بإضافة إىل ما 

 29(.احليوان)، واملاصدق واحد (يف الذهن

 :معىن التباين واالختالف
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كانت األقسام خمتلفة يف العقل واخلارج مجيعا مسيت هذه األقسام متباينة، وصح أن  إذا -
وبلغة أهل هذا الفن التباين هو املخالفة . كل قسم من أقسام املقّسم مباين لآلخر إن:تقول

 (.يعين يف الذهن ويف اخلارج ) يف املفهوم واملاصدق معا 
وبلغة علماء هذا الفن . كانت األقسام خمتلفة يف العقل دون اخلارج مسيت متخالفة وإذا -

 (يف الذهن دون اخلارج .) التخالف هو املخالفة يف املفهوم دون املاصدق

ينقسم التقسيم بالنظر إىل طريق حصر املقّسم إىل  :التقسيم العقلي والتقسيم االستقرائي
ومعىن ذلك أنه ليس هناك طريق ثالث ميكن فيه حصر كل . عقلي واستقرائي: فسمني

ا كان العقل أو ما نتج عن طريق االستقراء فم ما حصره إالاالحتماالت اليت حيتملها التقسيم 
 .طريقه العقل فهو تقسيم عقلي وما كان طريقه االستقراء فهو تقسيم استقرائي

هو ما جيزم العقل فيه باحنصار املقّسم يف أقسامه مبجرد النظر يف القسمة  :التقسيم العقلي
، "املعلوم إما موجود أو ال وهو املعدوم: "وكقولنا". العدد إما زوج زاما ال وهو الفرد: "كقولنا

 .وحنو ذلك". املمكن إما جوهر أو ال وهو عرض: "ولناوكق

العدد إما : والنفي مثل  اإلثباتأن التقسيم العقلي يكون على صيغة الترديد بني :وتفصيل ذلك
 30.متساويان أو أحدمها أكرب أو أصغر من اآلخر

هو ما كان حصر املقّسم يف أقسامه فيه بطريق االستقراء،  وهو ما جيوز  :التقسيم االستقرائي
العقل فيه وجود قسم آخر غري األقسام املذكورة، لكن صاحب التقسيم استقرأ األقسام 
املوجودة فعال، وبعد التتبع والبحث واالستقصاء قضى بعدم وجود قسم آخر يف اخلارج غري ما 

 .ذكر

مة إىل اسم وفعل وحرف وظن العقل أنه ميكن وجود قسم آخر كتقسيمهم الكل: مثال ذلك
 .لكنه بعد استقراء كالم العرب قضى بتقسيم الكلمة إىل اسم وفعل وحرف
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وكذلك قسم النحاة اخلرب إىل مفرد ومجلة وشبه مجلة بعد استقراء كالم العرب وتتبع عباراهتم 
 .قضوا بأنه ال يوجد قسم آخر خارج عن هذه األقسام

استقراء أنه ال يوجد حبث وذلك تقسيمهم العنصر إىل ماء وتراب وهواء ونار، وقضوا بعد وك
 31.يف الطبيعة غري هذه األقسام األربعة، مع أن العقل جيوز وجود غريها من األقسام

 :تسمية طريف املناظرة يف التقسيم – 0

جوه النقض اآلتية جرت عادة علماء هذا الفن أن الذي يعترض على التقسيم وينقضه بأحد و
، وأن صاحب التقسيم أو الذي يدافع عن مذهبه يف التقسيم ويبني بطالن ما مستداليسمى 

 .مانعاأعترض على تقسيمه يسمى 

 مستدال،وقد تبدو أن هذه التسمية معكوسة، وأنه كان ينبغي أن تكون تسمية املدافع عن مذهبه 
 .مانعاوتسمية املعترض بأحد وجوه النقض يسمى 

، أدركت أن إليهنك لو تدبرت هذه املسألة من وجهة نظرهم، وعرفت الغرض الذي قصدوا لك
التسمية اليت أطلقوها على طريف املناظرة يف التقسيم صحيحة ال اعتراض عليها، ومستقيمة ال 

أن الذي : أوهلما:" اعوجاج فيها، وتوضيح ذلك أهنم أرادوا أن يشريوا هبذه التسمية إىل أمرين
 .تقسيم ال جيوز له أن ينقضه اال مع ذكر الدليل على صحة ما ذكره من أوجه النقضينقض ال

سواء : مقدمات دليل املعترض إلحدىالتقسيم يكفي أن يكون باملنع أن جواب صاحب : والثاين
 32".أذكر مع منعه سندا أو مل يذكر

 :واألجوبة عنها االعتراضات اليت جتري على التقسيم – 9
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بسبب اختالل أحد الشروط املتعلقة بالتقسيم الكل إىل  جتري على التقسيم االعتراضات اليت
وبالنسبة للتقسيم الكلي إىل جزئياته اشترط لصحته ثالثة  أجزائه، واليت سبق ذكرها وهي شرطان،

 .شروط

: ثانيا. أن يكون جامعا مانعا: أوال: تقسيم الكل إىل أجزائه يشترط فيه شرطان إنوتوضيح ذلك ف
شرط من شروطه صح  فإذا وقع خلل يفمن أقسامه مباينا ملا عداه منها، ن كل قسم أن يكو

 .االعتراض عليه 

 :اعتراضات املستدل على صاحب التقسيم: أوال

غري جامع وال مانع، أو يكون بعض أقسامه غري مباين لبعض غري حاصر أي كأن يكون التقسيم 
 .فللمستدل أن يعترض على التقسيم  أو غري مباين للمقسم

 :أمثلة على ذلك

هذا الكرسي جلد ومسامري فهو غري جامع : سيمككأن تقول يف تق :تقسيم غري جامع -
 .ألنك مل تذكر اجلزء املتعلق باخلشب

املتحيز واملسامري، تعين باملتحيز اجلزء : الكرسي :كأن تقول يف تقسيمك:تقسيم غري مانع -
اخلشيب ومسامري، وهذا اللفظ املتحيز يصدق على اخلشب كما يصدق على غريه من 

كاحلجر، واحلديد، والزجاج، والسيارة فكلها متحيزة ، فهو غري مانع من األجسام املتحيزة 
 .دخول غريه

كأنك تقول هذا الكرسي  :يف تقسيمككأن تقول  :تقسيم بعض أقسام غري مباين لبعضها -
ألن قطع احلديد ال تباين املسامري ( مركب من  خشب وألواح ومسامري وصفائح حديد

 . ألهنا كل واحد منهما حديد وان اختلفت أشكاهلا فحقيقتها واحدة
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الكرسي مسامري وشيء  :كأن تقول يف تقسيمك:تقسيم بعض أقسامه غري مباين للمقّسم -
 33.اجلزء اخلشيب، جلواز محل املعىن على الكرسي شيء جيلس عليه تعين( جيلس عليه

 :صاحب التقسيم( املانع )األجوبة اليت يدفع هبا : ثانيا

األجوبة اليت يدفع هبا املانع اعتراضات املستدل  على التقسيم يطلق عليها حترير املراد وهي أربعة 
 :أوجه

 حترير املراد من املقّسم -
 األقسامحترير املراد من  -
 حترير املراد من التقسيم -
 .حترير املراد من املذهب العلمي الذي بىن عليه التقسيم -

، وبيانه أن يوضح صاحب التقسيم املراد الذي قصده يف قسمممن امل وتسمى حترير املراد:األول 
التقسيم عقلي فيوجه  أنتقسيمه مبا يدفع عنه االعتراض، وحىت ال يلتبس األمرعلى املستدل فيظن 

هو من نوع التقسيم االستقرائي عندئذ يضطر ( املانع) اعتراضه بينما هويف مراد صاحب التقسيم 
 .صاحب التقسيم وهو املانع إىل حترير مراده من التقسيم

 .اسم أو فعل إماالكلمة (: املانع ) يقول صاحب التقسيم : مثال

هذا التقسيم استقرائي غري حاصر ألقسام الكلمة  إن: فيعترض املستدل على هذا التقسيم فيقول
 .وبالتايل فهو تقسيم فاسد ألنه غري جامعفهو مل يذكر احلرف 

بتحرير مراده فيقول قصدت هبذا (  املستدل) على اعتراضات ( املانع) وجييب صاحب التقسيم 
ل أما احلرف فال يدل التقسيم للكلمة على األقسام الدالة على املعىن يف نفسها وهي االسم والفع

 .على معىن يف نفسه بل يف غريه، وأن ترى أن املانع قد رّد االعتراض بتحرير مراده يف املقسم

 :حترير املراد من األقسام :الثاين
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ونظرا لكونه أورد . اإلنسان إما ذكر وإما أنثى: مثاله أن يقول صاحب التقسيم -5
 .القسمة العقليةالتقسيم بصيغة التقسيم العقلي أوهم أنه التزم 

فيعترض املستدل على هذا التقسيم بأنه استقراء غري جامع لألقسام كلها املوجودة يف اخلارج، ألنه 
 .مل يذكر اخلنثى املشكل، وهو قسم من أقسام اإلنسان ال ميكن جتاهله

أمنع كونه غري جامع ألنين ذكرت األقسام : فيجيب صاحب التقسيم بتحرير املراد من األقسام
شهورة غالبا يف تقسيم اإلنسان، ومل أرد األقسام النادرة والشاذة، فال اعتراض على تقسيمي فهو امل

 .جامع على ما أوضحت من مرادي باألقسام

وإما جائز وإما حرام  واجب إماهي : أورد صاحب التقسيم أقسام احلكم التكليفي فقال إذا  – 9
. 

للعدم ذكر املستحب واملكروه ومها من أحكام فاعترض املستدل بأن هذا التقسيم غري حاصر، 
 .التكليف

ط، أي مل أرد باجلائز ما هو مستوي الطرفني فق: بتحرير املراد من األقسام فقال( املانع ) فأجاب 
دت ما يشمل مستوي الطرفني وهو املباح، وجائز مع الكراهة، ما يستوي فعله وتركه، بل أر

 .وجائز مع االستحباب

قد يقع اإلشكال بني املتناظرين حول املراد من املقسم، فيعترض : املراد من املقسمحترير : الثالث
 .املستدل على التقسيم وفق فهمه ملراد من املقسم

 .أورد الفقيه أن الصالة املفروضة هي مخس صلوات يف اليوم والليلة: مثاله

 .اجلنازة وهي صالة مفروضةفاعترض املستدل بأن هذا التقسيم غري جامع ألنه مل يذكر صالة 

. إمنا أردت صالة املفروضة فرضا عينيا ال فرضا كفائيا: فأجاب املانع بتحرير مراده من املقسم
 .وبالتايل أمنع أن يكون اعتراضك مؤسسا
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 :حترير املراد من املذهب العلمي الذي بىن عليه التقسيم: الرابع

 .معدوم وإما موجود إمااملعلوم : مثاله أن يقول صاحب التقسيم

فاعترض املستدل بأن هذا التقسيم عقلي غري جامع ألن املتكلمون أثبتوا احلال وهي قسم من 
 .أقسام املعلوم، الهي موجودة وال هي معدومة، وبناء على ذلك فتقسيمك فاسد

غري جامع،  أمنع أن يكون تقسيمي: فيجيب صاحب التقسيم بتحرير املراد من مذهبه العلمي بقوله
والعقل  ألنين بينت استحالة وجود حال ال توصف بالوجود وال بالعدم الستحالة مجع النقيضني،

 34.مينع ذلك فهي جمرد خيال يف ذهن بعض املتكلمني

 ترتيب املناظرة يف التقسيم

 :وقبل أن يعترض املستدل على التقسيم ينبغي أن يتأكد من خطوات التالية

أن ينظر إىل صاحب التقسيم هل هو ناقل عن غريه أم هو من عنده، فان ثبت أنه ناقل عن : أوال
أو مساع أو غريه فهو مطالب بصحة نقله عن املصدر الذي نقل عنه، سواء كان املصدر كتاب 

 مقابلة

ان االعتراض عليه ف ، أو تبىن بصحة ما نقله عن غريهن التقسيم من عنده أو من اجتهادهوان كا
 .كون وفق ضوابطهي

كان فيه لفظ غامض أو عبارة غري واضحة فللسائل أن  إنينظر يف كالم صاحب التقسيم : ثانيا
 .يطلب االستفسار والتوضيح، وعلى املانع أن يوضح مراده ويبني كالمه

كان كالم صاحب التقسيم واضحا ال غموض فيه فللسائل أن يعترض على التقسيم  إن -
م الكل إىل أجزاء، وتقسيم الكلي إىل يوفق الشروط اليت أوضحناها سابقا املتعلقة بتقس

                                                           
34
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عن االعتراضات  م كما هو مقرر يف األجوبةاجزئياته، وينظر يف التقسيم واملقسم واألقس
 .املوجهة إىل التقسيم

على صاحب التقسيم أن جييب عن االعتراضات بأن يعلن موافقته على االعتراض جيب  -
 .ويعدل إىل تقسيم آخر أو يستدرك بتصحيح تقسيمه

أراد صاحب التقسيم منع االعتراض فعليه أن حيرر مراده من التقسيم أو املقسم أو  إذا -
 .األقسام أو مذهبه العلمي يف التقسيم

ظنية غري مسلم هبا،  يل حمقا باعتراضاته فتكون جمرد دعاوليس بالضرورة أن يكون املستد -
ولصاحب التقسيم ردها ومنعها، وهنا تتحول املناظرة إىل مناظرة يف التصديقات حول ما 

 35.جديدة اعترض به املستدل من دعاوي
 

 

 التعريف وأنواعه: ثانيا
 :معىن التعريف – 0

 .شيء آخرعبارة عن ذكر شيء تستلزم معرفته معرفة : اصطالحا

 أنواع التعريف

هناك طرق كثرية ملعرفة املعّرف، والكتب احلديثة تقدم لنا ما يقارب عشرة أنواع التعريف،   
ومهما يكن من تنوعها فيمكن اقتصارها على نوعني على أساس املوضوع، فاذا تعلق التعريف 

تعلق مباهيه الشيء فهو باأللفاظ واألمساء فهو التعريف اللفظي أو االمسي أو القاموسي، واذا 
 .التعريف املنطقي
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 .من حيث هي فيعرف بغريها بإزائههو أن يكون حقيقة ما وضع اللفظ : التعريف احلقيقي

وهو التعريف باحلّد أو بالرسم ملاهية هلا أفراد موجودة يف اخلارج، كتعريف : التعريف احلقيقي
 .ناطق، أو الضاحكبأنه حيوان ناطق، أو حيوان ضاحك ، أو بأنه ال اإلنسان

تعريف باحلد وتعريف : وهذا التعريف احلقيقي هو ما يطلق عليه بالتعريف املنطقي وهو نوعان
 بالرسم

وهو التعريف ملاهية متخيلة يف الذهن، وال يعلم هلا أفراد موجودة يف اخلارج، : التعريف االمسي
طويل العنق يصطاد الصبيان  سواء كان هلا وجود يف الواقع أو ال، كتعريف العنقاء بأنه طائر

 .وصغار البقر

وهو تعريف اللفظ بلفظ آخر مرادف له أوضح : التعريف اللفظي: أو القاموسي التعريف اللفظي
 منه عند السامع، كتعريف الغضنفر بأنه األسد، وتعريف أم عريط بأهنا العقرب

داللة على ذلك املعىن، هو أن يكون اللفظ واضح الّداللة على معىن فيفّصل بلفظ أوضح، أو
 .الغضنفر األسد: كقولك

كأن تسأل عن ماهية الكتاب : الشيء موضوع التعريف  إىل باإلشارةويكون : التعريف باالشارة
  .إليهفتشري 

وهذا ليس تعريفا حقيقيا يراد به إفادة تصور غري حاصل، إمنا املراد تعيني ما :لتعريف التنبيهي
 .بني سائر املعاينمن ( الغضنفر) وضع له لفظ 

ويكون بذكر أفراد الشيء املراد تعريفه، كتعريفنا للمعدن بأنه مثل الذهب : التعريف باملثال
 36..والفضة

                                                           
36

، دروس المنطق الصوري لمحمود يغقوبي، 31ص أنظر كتب المنطق، مدخل الى علم المنطق، مهدي فضل هللا   11التعريفات للجرجاني ص  
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 : التعريف املنطقي
 وينقسم اىل التعريف باحلد والتعريف بالرسم

   Ladefinition  Analytique: ـ تعريف احلد2

احلد هو الفصل بني الشيئني لئال خيتلط أحدمها باآلخر، ولئال يتعدى أحدمها على اآلخر، ومجعه  : لغة
 .حدتام وحد ناقصوهو نوعان  37.حدود، وفصل ما بني كل شيئني حد بينهما

يسمى احلد هبذا االسم ألنه ميثل أحد هناييت القضية أو أحد طرفيها، وبعبارة  »وبناء على ما سبق ذكره 
عنيه أيضا يف اللغات وهذا ما ي ،أخرى ميثل احلد الذي تقف عنده القضية إما من بدايتها أو من هنايتها

الذي   هو مأخوذ من اللفظ الالتيينأو ما يناظره يف اللغات األخرى ويف اللغة االجنليزية األخرى لفظ 
فاحلد إذن مسي حدا ألنه يأيت يف هناية قضية منطقية، إما النهاية من  ،يعين احلد الذي يقف عنده شيء ما

 38.«طرف املوضوع أو النهاية من طرف احملمول

 التعريف باحلد التام والتعريف باحلد الناقص: وهو نوعان :  أنواع التعريف باحلد

 :التعريف باحلد التام

ويف موضع آخر يقول أرسطو  ،39«القول الدال على ماهية الشيء »:فه أرسطو بقولهويعّر: اصطالحا
إن كان التحديد هو القول الدال على ماهية األمر، وكانت األشياء اليت حتمل يف احلد ينبغي أن حتمل  »:

، فظاهر فصول هي اليت حتمل من طريق ما هووحدها على األمر من طريق ما هو، وكانت األجناس وال
ن إنسانا إن أخذ هذه فقط اليت حتمل على األمر من طريق ما هو فإن القول ـ الذي تكون هذه فيه ـ أ

                                                           
 .173، ص 4ابن منظور ، لسان العرب، اجمللد   -37
 .64حممد مهران ، مدخل إىل املنطق الصوري ، ص  -38
 .614ص  4، النص الكامل ملنطق أرسطو ، جأرسطو  -39
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أن احلد مأخوذ من كما يرى أرسطو  40.«، إذ كان ليس ميكن أن يكون حد األمر غري هذا د ال حمالةح
 .جنس و فصول

واحلد »:بقوله الفارايبّرفه وال ختتلف نظرة املشائني العرب عن أرسطو يف تعريفها للحد فقد ع     
أنه يعرف ما يتميز به عن  : ، والثاينأنه يعرف ذات الشيء وجوهره : أحدمها : يعرف من الشيء أمرين

،فالتعريف باحلد البد أن يشتمل على الصفات الذاتية للمعرف حىت يتميز عن غريه 41«كل ما سواه
 . فيكون بالضرورة مركبا من جنسه وفصله

والدال على ماهية الشيء البد أن يكون ، 42«قول دال على ماهية الشيء  »عنده  احلدفابن سينا أما 
ويكون ال حمالة مركبا من جنسه وفصله ، ألن مقوماته املشتركة هي  »مشتمال على مجيع مقوماته 
ليس هو التمييز كيف اتفق، وال أيضا أن يكون من  »وجيعل الغرض منه  «جنسه، واملقوم اخلاص فصله

ومعىن ذلك أن ابن سينا يرى ، 43«تيات من غري زيادة اعتبار آخر، بل أن يتصور به املعىن كما هوالذا
وهذا  ،يتصور املعىن كما هو أن اكتفاء احلد بالتمييز وذكر الذاتيات ال حيقق النتيجة املرجوة، بل البد أن

واضع عليها أهل رد على الفقهاء واألصوليني الذين يرون أن الكليات ما هي إال اصطالحات ت
 .االصطالح فهي أمساء ال وجود هلا يف العامل اخلارجي واحلد عندهم ما هو إال شرح لالسم فقط

الظاهريون يرون أن الغرض من التحديد هو التمييز  »:يقول نصر الدين الطوسيوهبذا الصدد    
ضهم للذاتيات مث إن تنبه بع ،، حدا لهعكس على الشيءينحسب، ولذلك جيعلون كل قول يطرد وف

ويفهم من كالم الطوسي أنه أطلق لفظة الظاهرين ، 44«والعرضيات جعل املميز الذايت كيفما كان حدا
ف عن غريه دون العناء إىل معرفة ماهيته اليت على الفقهاء واألصوليني فهم يكتفون من احلد أن مييز املعّر
ليس رسم احلد ما قيل »:أرسطو حيث يقول ال تكاد تتصور باحلد، وهذا ما ينتقده ابن سينا متماشيا مع

من أنه قول وجيز مميز للمطلوب بالذات، بل ما قاله املعلم األول يف كتاب اجلدل إن احلد قول دال على 
 املاهية ،

                                                           
 .114ص  4جاملرجع نفسه ، -40
 .31املنطق ، ص الفارايب ،  كتاب األلفاظ املستعملة يف  -41
 .401ابن سينا ، اإلشارات ، ص   -42
 .406، ص املرجع نفسه -43
 .406ص ابن سينا ، اإلشارات،   -44



30 
 

 . يرى الغزايل أن من أقتصر على التمييز اجملرد اقتنع بالتعريف بالرسم وهو مذهب األصولينيو

حصوله، وقد رغم تعذر  اجلنس القريب والفصلم ال يتحقق ذلك إال بذكر التعريف باحلد التاأما      
احلد احلقيقي وهو الكاشف عن ماهية الشيء ال وإمنا العويص املتعذر هو »:فقالاعترف الغزايل بذلك 

 .وهو التعريف اجلامع املانع. وهو أكمل أنواع التعريف 45.«غري 

شروط  وان اجلنس القريب ولفظ ناطق الفصلفلفظ حي.  تعرف اإلنسان هو حيوان ناطق: مثال
 التعريف باحلد التام

 : ويذكر الغزايل شروط احلد احلقيقي ال يكون إال هبا

األرض ما هو؟ ، فإذا قال لك مشريا إىل ما بنبت من مع أجزاء احلد من اجلنس والفصولأن جت :األوىل
ىل الزيادة فتقول نام ويسمى فتحتاج إ، لكن لو اقتصرت عليه لبطل عليك باحلجر فال بد أن تقول جسم

 .فصال

أن تذكر مجيع ذاتياته وإن كانت ألفا وال تبايل بالتطويل، لكن ينبغي أن تقدم األعم على   :الثانية
 .األخص فال تقول نام جسم بل بالعكس 

أنك إذا وجدت اجلنس القريب فال تذكر البعيد معه فتكون مكررا، كما تقول مائع شراب، أو  :الثالثة
 .جسم مسكر مأخوذ من العنب : تقتصر على البعيد فتكون مبعدا، كما تقول يف اخلمر

از ما أن حتترز من األلفاظ الغريبة الوحشية واجملازية البعيدة واملشتركة املترددة، واجتهد يف اإلجي :الرابعة
فالبد أن يكون التعريف بألفاظ واضحة إلزالة الغموض  ، 46قدرت ويف طلب اللفظ النص ما أمكنك

 .واإلهبام

 . ما ليس منه لأن يكون جامعا مانعا،فال خيرج ما هو منه، وال يدخ : اخلامسة

                                                           
 .49، ص1الغزايل ، املستصفى ،ج -45
 .70، 49، ص 1الغزايل ، املستصفى ، ج  -46
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اليت رمسها ، وهو تعريف ال خيرج عن اخلطوط العريضة لقول يف تعريف احلد عند املناطقةفهذا جممل ا
 .أرسطو

ويكون بذكر بعض ذاتيات الشيء املعرف اليت متيزه عن من غريه، ولكن دون :  التعريف باحلد الناقص
أن تعرفنا على حقيقته على وجه الدقة، وهو يتم بواسطة ذكر اجلنس البعيد الذي ال يبني ماهية الشيء 

 (فصل  ال+ جنس بعيد .) الفصل إىل باإلضافةبالتمام 

 مفكر الفصل....جسم جنس بعيد.... جسم مفكربأنه  اإلنسانتعريف : مثال

فالتعريف باحلد الناقص ال يبني ماهية الشيء املعرف على التمام، ألنه ال يذكر مباشرة مجيع الصفات 
 47.الذاتية اجلوهرية للمعّرف، وإمنا يدل عليها ضمنيا على شكل التزام

أخربنا بأن نصفه مبا وصف به نفسه، وال ، فقد باخلالق عز وجلأو بالرسم ال يتعلق والتعريف باحلد 
، أما األشياء ما دون اخلالق تعاىل حامال وال حمموال بوجه من الوجوه، فليس نسميه إال مبا سم به نفسه

وبناء على ذلك يكون تكون هلا معىن تتميز به عن سواه، ال بد أن تكون حمدودة أو مرسومة إذ البد أن 
حلد يتعلق باخللق حىت حيصل التعرف على ذات الشيء ويتميز عن غريه من املوجودات، أما التعريف با

الباري فال يعرف باحلد وال بالرسم، وإمنا نقف عند النص، فقد ورد يف الشرع أن له األمساء احلسىن 
 . فادعوه هبا

املعرف، لذا فهو ال معناه ذكر الصفات غري الذاتية أي العرضية أو بعضها للشيء : التعريف بالرسم
عن سواه من األشياء ، كقولنا يف تعريف  يدلنا على ما مييزه فقط وإمنايعرفنا على طبيعة الشيء ، 

 48.هو الضاحك أو الباكي  اإلنسان

 .تعريف بالرسم التام وتعريف بالرسم الناقص: وهو نوعان :  أنواعه التعريف بالرسم

بأنه حيوان كاتب  اإلنسانتعريف : مثال القريب واخلاصة ويكون بذكر اجلنس: التعريف بالرسم التام
 خاصةفلفظة حيوان جنس قريب ولفظة ضاحك أو كاتب ، أو ضاحك

                                                           
4747

10، 39مهدي فضل هللا، مدخل الى علم المنطق، ص  -   
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.10مهدي فضل هللا ، مدخل الى علم المنطق، ص     
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: بقولك اإلنسانكأنك تعرف : ويكون بذكر اجلنس البعيد واخلاصة مثال: التعريف بالرسم الناقص
 49.فلفظة جسم جنس بعيد ولفضة كاتب أو ضاحك خاصة، جسم كاتب أو جسم ضاحك 

 :تسمية طريف املناظرة يف التعريف وطرق املناظرة فيه

، وبعضهم يطلق (مستدّل) الذي يوجه االعتراض على التعريف ، يطلق عليه هنا اسم  -5
يفه يطلق عليه وصاحب التعريف الذي يدافع عن صحة تعر( ... سائل) عليه اسم 

 (مدافع) وبعضهم يطلق عليه اسم ( مانع) اسم 
كأن يكون غري مطرد أو  يوجه االعتراض على التعريف مبا خيالف شروطه املنطقية -2

أو .يكون غري منعكس ، أو يترتب عنه احملال كالدور وكالتسلسل وكاجتماع النقيضني
 .انعا يف ختصصهمواللغويون فال يرون كونه جامعا م. كونه أخفي من املعّرف

 :على االعتراضات اليت يوجهها املستدل على التعريف( املانع) واألجوبة اليت يدفع هبا  -5
اذا كان االعتراض املوجه على التعريف بأنه غري جامع وال مانع أي غري مطرد أو غري  -2

 :ما يطلقون عليه حترير املراد ويكون بأربعة وجوه إىلمنعكس، فاألجوبة ترجع 
 .حترير املراد من املعّرف: األولالوجه  -
 .حترير املراد من بعض أجزاء التعريف :الوجه الثاين -
 .حترير املراد من املذهب العلمي الذي بىن عليه التعريف: الوجه الثالث -
 .حترير املراد من نوع التعريف: الوجه الرابع -

 :ترتيب املناظرة يف التعريف

 :لتعريف أن يتبع اخلطوات التاليةجيب على من كلف نفسه عناء املناظرة يف ا

 إال، فليس للمعترض عن غريه، غري ملتزم لصحتهله ناقال خصمه كان  فإذاينظر يف التعريف : أوال
أو نقله عن غريه دون ذكره فإن  إنشائهكان التعريف من  إذاأما . صحة النقل بإثباتأن يطالب 

 :املناقشة واالعتراض تكون وفق ما يلي
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) للمعترض  أو جممل أو موهم ملعىن غري صحيح ينظر يف التعريف، هل فيه لفظ غامض :ثانيا 
 .أن يستفسر عن معىن اللفظ وعلى مورد التعريف أن يوضح مراده( املستدل 

ينظر يف التعريف هل هو مستوف شروط صحته أم ال؟ فان كان غري مانع، أو غري جامع، : ثالثا
 .فان كان جامعا مانعا فال اعتراض عليه. ى التعريفيوجه اعتراضه عل أنكان للمعترض 

كان التعريف حقيقيا أي تعريف حبد تام، أو تعريف رسم تام، أو حنو  إنينظر يف التعريف : رابعا
ذلك، فان تضمن دعاوي ضمنية كان للمعترض أن يعترض عليه بأن التعريف غري حقيقي ليس 

 50.على ذلك ، وعليه أن يقيم الدليلحبد تام وال برسم تام
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