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 ثؽساىٍيخض 

 جاء البحث بعنواف " المقوالت عند أرسطو وتناقضيا مع التنزييات"

والمعنى بالمقوالت: كؿ معنى كمي يصح أف يكوف محمواًل في قضية، وىذه 
المعاني الكمية ال تخرج عف واحد مف عشرة ، وىى جوىر واحد، وتسعة 
أعراض، واألعراض إمَّا أف تقتضي نسبة وىى سبعة: األيف، والمتى، 

 والوضع، والِممؾ، واإلضافة، وأف يفعؿ، وأف ينفعؿ.

القسمة وىو الكـ ، أمَّا العرض الذي ال يقتضي وىناؾ عرض يقتضي     
 قسمة وال نسبة فيو الكيؼ.

–وىذه المقوالت العشر ممكنة الوجود بالتالي فيي  تتناقض مع اهلل     
 وصفاتو؛ ألنو تعالى واجب الوجود.     –عزوجؿ 
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                                   Abstract    

The research was entitled "Categories According To 

Aristotle And Its Contradiction With The Tenets" 

The meaning of the word "Categories" is: Every concept 

that can be predicated in a case, and these concepts does 

not exceed one of ten types, these are, one substance, and 

nine symptoms, and these symptoms either require a 

ratio that is of seven classes: place, time, situation, 

possession, relation, passivity and activity. 

There is a symptom that requires division, which is the 

"Quantity", and the symptoms that neither requires 

division nor proportion is "Qualitative". 

These ten categories are possible to exist, therefore, they 

contradict with God – the Almighty - and His attributes, 

because His existence is inevitable. 
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 تغٌ اهلل اىشمحِ اىشؼٌٍ
 حـــادلقذٍ

هلل ، الذي خمؽ االنساف، وعممو البياف، نحمده بجميع المحامد، ونثني  الحمد
حسانو كما يحب ويرضي، ونصمي  عميو بما ىو أىمو، ونشكره عمي فضمو وا 
ونسمـ عمي صفوة األناـ صبلة تنفعنا بيا يـو القضاء ، وعمي آلو وصحبو 

 ومف سار عمي نيجو إلي يـو الديف.

 ٗتؼــذ،،
ىو عمـ القواعد التي تجنب اإلنساف الخطأ في  فمف المعمـو أف المنطؽ

التفكير لذا كاف موضوعو أفعاؿ العقؿ مف حيث الصحة والفساد ولما كانت 
 -أفعاؿ العقؿ ثبلثة:

 التصور الساذج -
 الحكـ أو تركيب التصورات وتفصيميا. -
 االستدالؿ أو الحكـ بواسطة. -

 أقساـ:إلي ثبلثة   -فقد جاءت كتب أرسطو المنطقية موزعة
 كتاب المقوالت: يدور عمي األمور المتصورة تصورًا ساذجًا. -
 كتاب العبارة في األمور أو األقواؿ المؤلفة. -
 (ٔ)كتاب التحميبلت األولي في االستدالؿ باإلجماؿ أي مف حيث صورتو. -

                                                           

مطبعة لجنة  – ٕ٘ٔ- ٔ٘ٔاليونانية صػ ( انظر: يوسؼ كـر )دكتور( الفمسفة ٔ)
 ==ـ.ٖٜٙٔالتأليؼ والترجمة والنشر 
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 ٍ٘ػ٘ع حبصً ٕزا ٌرظو تادلق٘الخ ٗقذ ظؼيٖا أسعـ٘ ػششج ًٕ:
مثؿ خمسة كتب و)الكيؼ( مثؿ أبيض  )الجوىر( مثؿ إنساف و)الكـ(

و)اإلضافة( مثؿ نصؼ و)األيف( مثؿ البيت و)المتي( مثؿ أمس و)الوضع( 
 (ٔ)مثؿ جالس و)الِممؾ( )ذي ماؿ و)الفعؿ( مثؿ قطع و)االنفعاؿ( مثؿ انقطع.

ىذه ىي المقوالت بحسب ترتيب ارسطو ليا سأقؼ عمييا بالتفصيؿ في بحثي 
سطو ىذه تتناقض كمية مع تنزييات اهلل عز ىذا مع إظيار أف مقوالت أر 

 وجؿ.

 -أعثاب اخرٍاسي ٕزا ادل٘ػ٘ع:
عندما درس أرسطو أىـ مظاىر المعرفة في عصره فوجدىا تقـو عمي  -ٔ

عشرة أسس ينبئ عمييا الفكر المستقيـ في أتجاىو نحو التعميـ وقد جمعيا 
 تيا وفيميا.فأردت أف أقؼ عمييا لمعرف –وشرحيا واسماىا المقوالت العشر 

المقولة كما عرفيا العمماء )معني كمي( يمكف أف يدخؿ محمواًل في قضية  -ٕ
ف كاف كؿ  رأيتو تعريًفا موجزًا يحتاج لئليضاح إذ ليس كؿ مقولة محموؿ وا 

 محموؿ مقولة.
                                                           

الطبعة  -ٗٙٔقارف: محمد عبدالرحمف مرحبًا )دكتور( مع الفمسفة اليونانية صػ ==
المنطؽ الصوري  –ببيروت لمنشر، البير نصري نادر  ـ، منشورات عويداتٜٛٛٔالثالثة 

 المقدمة صػ )ىػ( منشورات مكتبة العرفاف بيروت لمنشر. –
، محمد عبدالرحمف مرحبًا مع الفمسفة ٕ٘ٔالفمسفة اليونانية صػ  –( يوسؼ كـر ٔ)

 .٘ٙٔاليونانية صػ 
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أردت معرفة الكيفية التي تناوؿ بيا المتكمموف المقوالت بالشرح والتحميؿ  -ٖ
 تخرج عف مبحثي الجوىر والعرض  المذيف ليما خاصة أف ىذه المقوالت ال

 الصمة الوثيقة بمباحث عمـ التوحيد.

أردت أف أنبو أف ىذه المقوالت تتعمؽ بالوجود الممكف وبالتالي فيي  -ٗ
 تتناقض مع واجب الوجود.

 -ٗىقذ اػرَذخ يف دساعرً ذلزا اىثؽس ػيً ػذج ٍْإط ٍْٖا:
المنيج التاريخي حيث راعيت الترتيب الزمني التصاعدي بدًء باألسبؽ  -ٔ 

 زمنًا ثـ الذي يميو وىكذا.

المنيج التحميمي ويتضح ىذا المنيج في نقمي لمنصوص والوقوؼ عمي  -ٕ
 شرحيا مف خبلؿ ابف رشد أو غيره مف الفبلسفة والمتكمميف.

كبر عدد مف المراجع المنيج االستقرائي ويتضح ذلؾ مف خبلؿ تتبعي أل  -ٖ
 والمصادر التي تناولت مالو عبلقة بيذا الموضوع.

ٕزا ْٕٗاك ٍؼاٌري ذؼرَذ ػيٍٖا دساعرً ظؼيرٖا اعاعًا يل عشخ 
 ػئٍ يف مراتح ٕزا اىثؽس أال ًٕٗ:

اعتمدت في دراستي لممقوالت عمي تمخيص ابف رشد لكتاب المقوالت  -ٔ
 ألرسطو.

ح واؼ ألي مقولة مف المقوالت رجعت في شر  –إذا لـ يرد لدي ابف رشد  -ٕ
 ذلؾ إلي بعض المصادر  التي فصمت وشرحت تمؾ المقولة.
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في الغالب ذكرت في الحاشية تفصيؿ ىذه المقوالت عند المتكمميف وذلؾ  -ٖ
 لتخصص البحث في مقوالت أرسطو.

 ٗقذ اقرؼد ؿثٍؼح اىثؽس أُ ٌأذً يف:
مقدمة ، تمييد ، وفصميف ، وخاتمة ، قائمة بالمصادر والمراجع، فيرس  

 لمموضوعات.

: فذكرت فييا نبذة موجزة عف أىمية الموضوع وسبب اختياري لو ادلقذٍحأما 
ومنيجي فيو مع ذكر األسس التي اعتمدت عمييا في دراستي ثـ ذكر خطة 

 البحث.

 : فقد ذكرت فيو اآلتػي:اىرٍَٖذ أما

 عني المقوالت.: مأٗالً 

 : وجو انحصار المقوالت في عشرة.شاٍّاً 

 الوجود مقوؿ عمي المقوالت العشر بالتشكيؾ.شاىصًا: 

 : األسباب التي دعت أرسطو إلي البحث في المقوالت.ساتؼاً 

 : األسس التي أقاـ عمييا أرسطو المقوالت العشر.خاٍغاً 

 اىفظو االٗه: ذفظٍو اىق٘ه يف ادلق٘الخ اىؼشش.
 ٍق٘ىح اجلٕ٘ش.: االٗه ادلثؽس

 التعريؼ بالجوىر وأصنافو. ادلـية االٗه:
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 خواص الجوىر. ادلـية اىصاًّ:

 ٍق٘ىح اىنٌ.: ادلثؽس اىصاًّ

 التعريؼ بالكـ وأقسامو. ادلـية االٗه:

 : أقساـ الكـ بالذات وخواصو.ادلـية اىصاًّ

 ادلثؽس اىصاىس: ٍق٘ىح اىنٍف.
 الكيفيات النفسانية. ادلـية االٗه:

 : الكيفيات االستعدادية.ادلـية اىصاًّ

 الكيفيات المحسوسة. ادلـية اىصاىس:

 : الكيفيات المختصة بالكميات.ادلـية اىشاتغ

 : خواص الكيؼ.ادلـية اخلاٍظ

 ادلثؽس اىشاتغ: ٍق٘الخ االػشاع اىْغثٍح.

 مقولة األيف.ادلـية االٗه: 
 : مقولة المضاؼ.ادلـية اىصاًّ

 المتي.: مقولة ادلـية اىصاىس

 : مقولة الوضع.ادلـية اىشاتغ

 : مقولة الممؾ.ادلـية  اخلاٍظ
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 : مقولتا أف يفعؿ وأف ينفعؿ.ادلـية اىغادط

 : عروض الحركة لممقوالت.ادلـية اىغاتغ

 اىفظو اىصاًّ: ذْاقغ ادلق٘الخ ٍغ اىرْضٌٖاخ.

 .ادلثؽس األٗه: ّفً اجلٕ٘ش ٗاىؼشع ػِ راذٔ ذؼايل

 عف ذاتو تعالي. : نفي الجوىرادلـية االٗه

 : نفي العرض عف ذاتو تعالي.ادلـية اىصاًّ

 ادلثؽس اىصاًّ: ّفً اىنٌ ٗاىنٍف ػِ راذٔ ذؼايل.

 ادلـية األٗه: ّفً اىنٌ ػِ راذٔ ذؼايل.

 : نفي الكيؼ عف ذاتو تعالي.ادلـية اىصاًّ

 ادلثؽس اىصاىس: ّفً األػشاع اىْغثٍح ػِ راذٔ ذؼايل.

 ذاتو تعالي. نفي األيف عف ادلـية األٗه:

 : نفي الوضع عف ذاتو تعالي.ادلـية اىصاًّ

 نفي الممؾ عف ذاتو تعالي. ادلـية اىصاىس:

 : اإلضافة بالنسبة لذات اهلل تعالي.ادلـية اىشاتغ
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 : نفي مقولة المتي عف ذاتو تعالي.ادلـية اخلاٍظ

 نفي مقولتي أف يفعؿ وينفعؿ عف ذاتو تعالي. ادلـية اىغادط:

 فقد ذكرت فييا أىـ نتائج البحث.: اخلامتحما أ

 ٗتؼـذ،،
ىا ىو بحثي بذلت فيو جيدي واستنفدت فيو وسعي غير أف اإلنساف ميما 
أوتي مف قدرة عمي اإلبداع، أو تفنف في التأليؼ، فبلبد أف يقع منو التقصير 
ويبدر منو الخطأ مف حيث ال يدري "ولو كاف مف عند غير اهلل لوجدوا فيو 

 (ٕٛ)النساء :  اختبلفًا كثيراً"

فاسأؿ اهلل أف يوفؽ كؿ مطمع عمي عممي ىذا أف يستر العثار ويواري الزلؿ، 
ويسدد الخمؿ، ويصمح ما تجاوز عنو البصر وقصر عنو الفيـ إنو سميع 

 قريب مجيب.
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 متٍٖـــــــذ
 أٗالً: ٍؼًْ ادلق٘الخ

ىذا المفظ بداية أقوؿ كتاب المقوالت يطمؽ عميو باليونانية "قاطيغورياس" 
يعني عند أرسطو اإلضافة أو اإلسناد، فعمي ذلؾ المقوالت أمور مضافة أو 

 (ٔ)مسندة.

محموؿ فكؿ شيء حمؿ عمي  –وىذا يعني أف المقوالت جمع مقولة بمعني 
وىي الجوىر والكـ والكيؼ،  (ٕ)شيء البد أف يكوف واحدًا مف ىذه العشرة.
 أف يفعؿ ، أف ينفعؿ. واأليف، والمتي، والممؾ ، والوضع واإلضافة

فالمراد  (ٖ) بتعريؼ أدؽ المقولة معني كمي يمكف أف يدخؿ محمواًل في قضية.
مف المقوالت إذف: ما يقاؿ في جميع حاالت الحمؿ ذلؾ ألف ما يقولو القائؿ 
في وصؼ أي موجود كاف، ال يمكف أف يخرج عف أف يكوف واحدًا مف ىذه 

يقة أي شيء ما فإف الجواب البد أف المقوالت العشر، فإذا تساءلنا عف حق
يقع تحت واحد منيا، فإذا جاء الجواب مبينًا ماىية الشيء، فإنو بذلؾ يتناوؿ 

                                                           

 ـ.ٜٜٚٔلثة الطبعة الثا -دار الثقافة -ٕٔٗالمعجـ الفمسفي ص  -( د/ مراد وىبؤ)
مخطوطة برقـ  –رسائؿ في المقوالت  -(ىػٖٗٓٔ -ٕٖٕٔ( أحمد بف زيني دحبلف )ٕ)

مكتبة  –سعود     جامعة الممؾ  -ىػ  ٜٕٔٔتاريخ النسخ  – ٜٛٔمنطؽ  – ٘ٚ٘ٔ
 قسـ المخطوطات. -الرياض

المنطؽ  -، د/ ألبير نصري نادرٕٔٗالمعجـ الفمسفي ص  -( د/ مراد وىبو )دكتور( ٖ)
 ص "و". -الصوري
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ذا جاء بذكر لونو  ذا جاء بالوزف أو القياس، فإنو يتناوؿ "الكـ" وا  "جوىره"، وا 
أو ىيئتو كاف يتناوؿ "الكيؼ" وىكذا كانت المقوالت كؿ ما يمكف أف يقاؿ عمي 

في جميع حاالت الحمؿ، والسبب في ذلؾ أنيا ناتجة عف قسمة الشيء 
حاصرة لجميع أصناؼ الموجودات، ولذلؾ نجدىا مسماه عند أرسطو 

 (ٔ)باألصناؼ، أو األجناس العميا لمموجودات.

 -شاًٍّا: ٗظٔ احنظاس ادلق٘الخ يف ػشش:
لمموجودات، قمت آنفًا إف المقوالت العشر يعبر عنيا أحيانًا باألجناس العميا 

والمعني بالموجودات ىنا الموجودات الممكنة والتي ال خبلؼ فييا بيف 
 المتكمميف والفبلسفة عمي أنيا تشمؿ الجواىر واألعراض.

ىػ( "ال نعرؼ خبلفًا بيف العقبلء في حصر الموجود ٖٔٙلذا يقوؿ اآلمدي )ت 
ف اختمفت مسالكيـ في جية الحصر  الممكف في الجواىر واألعراض، وا 

 (ٕ)وأقساـ كؿ واحد مف القسميف".
وانطبلقًا مف اآلمدي ننظر في مسمؾ كؿ مف المتكمميف والفبلسفة في حصر 

 الموجودات:

                                                           

نقد منطؽ أرسطو بيف المسمميف ومفكري الغرب ص  -( د/ سيد رزؽ الحجر )دكتور(ٔ)
 ـ.ٜٛٛٔطبعة القاىرة  -ٕٕٔ

تحقيؽ أ.د/  -الجزء الثالث -أبكار األفكار في أصوؿ الديف -( اآلمدي )سيؼ الديف(ٕ)
 -ىػٖٕٗٔمطبعة دار الكتب والوثائؽ القومية بالقاىرة  -ٚص  -أحمد محمد الميدي

 ـ.ٕٕٓٓ
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٙٚٚ 

 )أ( ذقغٌٍ ادل٘ظ٘د ػْذ ادلرنيَني 
الموجود عند المتكمميف إما أف يكوف قديمًا أو محدثًا أما القديـ: فيو الذي ال 

 لوجوده أوؿ وىو ما عداه تعالي.أوؿ لوجوده، وىو اهلل تعالي، والمحدث: ما 

 والمحدث: إما متحيز بالذات وىو الجوىر، أو حاؿ فيو وىو العرض.

والعرض إما مختص بالحي وىي الحياة وما يتبعيا مف العمـ واإلدراكات 
بالحواس الظاىرة والباطنة وسائر ما تبعيا أو غير مختص كاألكواف األربعة 

   (ٕ)واأللواف والطعـو وغيرىا. (ٔ)السكوفمف االجتماع، واالفتراؽ، والحركة و 
                                                           

 ( االجتماع: عبارة عف حصوؿ المتحيزيف في حيزيف ال يمكف أف يتوسط بينيما بثالث.ٔ)
 االفتراؽ: عبارة عف حصوؿ المتحيزيف في حيز يمكف أف يتوسط بينيما ثالث.     
 الحركة: عبارة عف الحصوؿ في حيز بعد أف كاف في حيز آخر.     
 حد في حيز واحد أكثر مف زماف واحد.السكوف: عبارة عف حصوؿ الجسـ الوا     

األربعيف في أصوؿ الديف تقديـ وتحقيؽ وتعميؽ د/ أحمد  -ىػ(ٙٓٙالرازي )فخر الديف ت 
مكتبة الكميات  -مطبعة دار التضامف بالقاىرة -ٕٔالجزء األوؿ ص  -حجازي السقا

 ـ. ٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔالطبعة األولي  -األزىرية بالقاىرة لمنشر
شرح المقاصد تعميؽ وتحقيؽ د/ عبد  -ىػ(ٖٜٚازاني )مسعود بف عمر ت ( انظر: التفتٕ)

عالـ الكتب  -ٔٗٔالجزء الثاني ص  -الرحمف عميرة، تصدير الشيخ/ صالح موسي شرؼ
 ـ، ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔالطبعة الثانية  –لمطباعة والنشر والتوزيع  –ببيروت 

في شرح تيذيب الكبلـ تقريب المراـ  -ىػ(ٖٗٓٔالسنندجي )عبد القادر بف محمد ت 
طبعة  -ٜٗص  -القسـ األوؿ -تعميقات لجنة العقيدة بجامعة األزىر -لمتفتازاني
، الرازي )فخر الديف محمد بف عمر ت ٙٔص  ٖأبكار األفكار جػ  -ـ، اآلمديٕٙٓٓ
 ==المحصؿ وىو محصؿ أفكار المتقدميف والمتأخريف مف الحكماء والمتكمميف -ىػ(ٙٓٙ
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٙٚٛ 

 )ب( ذقغٌٍ ادل٘ظ٘د ػْذ اىفالعفح:
قسـ الفبلسفة الموجود إلي واجب وممكف فالواجب ىو ما كاف وجوده لذاتو 

 بمعني أنو ال يفتقر في الوجود إلي شيء أصبًل.
 والممكف ىو ما كاف وجوده لغيره بمعني أنو يفتقر في الوجود إلي غيره.

ف لـ يستغف  والممكف: إف استغني عف الموضوع أي محؿ يقومو فجوىر، وا 
  (ٔ)فعرض.

والعرض عند الحكماء منحصر في المقوالت التسع، ولـ يأتوا في الحصر بما 
يصمح االعتماد عميو، وعمدتيـ االستقراء قالوا العرض إما أف يقتضي نسبة، 

 أو قسمة، أو ال نسبة وال قسمة.
 اىْغثح فغثؼح أقغاً:أٍا اىؼشع اىزي ٌقرؼً 

: األيف وىو حصوؿ الجسـ في المكاف أي في الحيز الذي يخصو وقد األٗه
 يقاؿ لكونو في مثؿ الدار أو البمد مجازًا.

 : المتى وىو الحصوؿ في الزماف المحدد أو في طرفو.اىصاًّ
: الوضع وىو ىيئة تعرض لمشيء بسبب نسبة أجزائو بعضيا إلي اىصاىس

لي األمور الخارجة، فالقياـ واالستمقاء وضعاف الختبلؼ نسبة  بعض، وا 
 األجزاء إلي الخارج.

                                                           

مكتبة دار التراث لمنشر  -وما بعدىا ٕٛٓص  -حسيف إتاي تقديـ وتحقيؽ د/==
 ـ.ٜٜٔٔ-ىػ ٔٔٗٔالطبعة األولي  -بالقاىرة

تقريب المراـ  -السنندجي -٘ٗٔ -ٖٗٔص  ٕشرح المقاصد جػ  -( انظر: التفتازانئ)
 . ٚص  ٖأبكار األفكار جػ  -، اآلمديٜٗص 
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٙٚ 

الممؾ: وىو ىيئة تعرض لمشيء بسبب ما يحيط بو وينتقؿ بانتقالو اىشاتغ: 
سواء كاف طبيعيًا كجمد الحيواف أو غير طبيعي ويحيط بالكؿ كالثوب أو 

 بالبعض كالخاتـ.

نسبة تعقؿ بالقياس إلي  : اإلضافة: وىي النسبة المتكررة، أياخلاٍظ
 نسبة، كاألبوة، فإنيا نسبة تعقؿ بالقياس إلي البنوة.

: أف يفعؿ وىو التأثير، كالمسخف، ماداـ يسخف فيو إذا غير ما ىو اىغادط
 مبدأ لمسخونة، ألنو يبقي بعد التسخيف.

أف ينفعؿ، وىو التأثر، كالمتسخف ماداـ يتسخف، فيو إذًا غير  اىغاتغ:
 يا بعده، وغير استعداده ليا لثبوتو قبمو.السخونة لبقائ

فيو الكـ وىو أف يكوف بحيث ينقسـ  أٍا اىؼشع اىزي ٌقرؼً اىقغَح
 إلي أجزاء مشتركة في حد واحد، وىو الكـ المتصؿ.

 أو ال يشترؾ في حد واحد، وىو الكـ المنفصؿ.

أٍا اىؼشع اىزي ال ٌقرؼً قغَح ٗال ّغثح فٖ٘ اىنٍف ٗأقغأٍ 
 أستؼح:

 : الكيفيات المحسوسة.اأؼذَٕ

 : الكيفيات النفسانية.شاٍَّٖا

 : التييؤ )الكيفيات اإلستعدادية(شاىصَٖا
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٙٛٓ 

      (ٔ)الكيفات المختصة بالكميات ساتؼَٖا:
 ىذه ىي األعراض التسعة عند الفبلسفة.

ف كاف ىناؾ اعتراضات عمي حصر األعراض في تسعة إال أف ىذه  (ٕ)وا 
ر أف األجناس العالية لما تحيط بو عقولنا االعتراضات ترد بأف معني الحص

مف الماىيات المندرجة تحت الجنس ىي ىذه العشرة )الجوىر واألعراض 
التسعة( وىذا ال ينافي وجود شيء ال يكوف جنسًا عاليًا وال مندرجًا تحت 

  (ٖ) جنس عاؿ.

نخمص مف ىذا إلي أف الوجود الممكف يطمؽ عمي عشرة أشياء ىي األجناس 
 واحد جوىر وتسعة أعراض. العالية،

 -شاىصًا: اى٘ظ٘د ٍق٘ه ػيً ادلق٘الخ اىؼشش تاىرشنٍل:
 ٗاىغؤاه اىزي ٌـشغ ّفغٔ:

                                                           

 -الموقؼ الثالث -المواقؼ في عمـ الكبلـ  -)عبدالرحمف ابف أحمد( ( انظر: اإليجئ)
المحصؿ  -مكتبة المتنبي بالقاىرة، الرازي -ٜٛ-ٜٚالمقصد الثالث ص -المرصد األوؿ

 . ٜٕٔ-ٕٚٔص 
( منيا عمي سبيؿ  المثاؿ أف الحركة عرض وىي غير داخمة في األجناس، الوحدة ٕ)

 فيبطؿ الحصر.خارجتاف عف األعراض التسع   والنقطة
، ٜٛالمواقؼ ص  –اإليجي -ٛٗٔص  ٖشرح المقاصد جػ  -( انظر: التفتازانيٖ)

طبعة  -٘ىػ( مدلوالت المقوالت ص ٖٗٗٔت  -الرخاوي )محمد بف ماضي بف محمد
 ىػ. ٖٔٗٔ
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٙٛٔ 

 (ٔ)ىؿ الوجود لممقوالت العشر باالشتراؾ أو بالتواطؤ أو بالتشكيؾ.

الحقيقة: أف الوجود لممقوالت العشر ال باالشتراؾ وال بالتواطؤ ولكنو 
 بالتشكيؾ.

 ىٍظ تاالشرتاك في٘ظٖني:ذ٘ػٍػ رىل: أٍا أّٔ 
، ولو كاف وجود أؼذَٕا : أف قولنا )الجوىر موجود( كبلـ مفيد مفيـو

 الجوىر عيف الجوىر لكاف قولنا )الجوىر موجود( كقولنا )الجوىر جوىر(.

ذا قمنا )الفعؿ واالنفعاؿ ليسا بموجوديف( ربما يصدؽ في بعض األحواؿ.  وا 

 وانفعاؿ( ال يصدؽ قط.وقولنا )الفعؿ واالنفعاؿ ليسا بفعؿ 

فمو كاف قولنا )موجود( ىو كقولنا )فعؿ( كاف قولنا )الفعؿ ليس بموجود( 
 كقولنا )الفعؿ ليس بفعؿ(.

                                                           

( المشترؾ: عبارة عف لفظ واحد يدؿ عمي أشياء فوؽ واحد ال باعتبار جية واحدة كمفظ ٔ)
 عيف الماء. -والميزاف -شمسالعيف لػ الذىب وال

أما المتواطئ: فعبارة عما يدؿ عمي أشياء فوؽ واحد باعتبار معني واحد ال اختبلؼ    
بينيا فيو، مثؿ لفظ حيواف فإنو ينطبؽ عمي الفرس والثور واإلنساف بمعني واحد مف غير 

المبيف  -(ٖٔٙتفاوت في القوة والصنؼ وال التقدـ والتأخر )أنظر اآلمدي )سيؼ الديف ت 
ص  -تحقيؽ وتقديـ د/ حسف محمود الشافعي -في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكمميف

ـ، قارف: الغزالي )أبو ٖٜٜٔ -ىػٖٔٗٔالطبعة الثانية  -مكتبة وىبة لمنشر -ٔٚ، ٓٚ
، دار ٕٗتحقيؽ د/ سميماف دنيا، ص  -مقاصد الفبلسفة -حامد محمد بف محمد(

           (.         ٜٔٙٔالمعارؼ بمصر 
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٕٙٛ 

: أف العقؿ قاض بأف القسمة ال تزيد في كؿ شيء عمي اثنيف؛ إذ اىصاًّ
يقاؿ الشيء إما أف يكوف موجودًا، أو معدومًا، فإف لـ يكف لموجود معني 

رة، فبل تكوف القسمة محصورة في اثنيف، بؿ ال يكوف ىذا سوي ىذه العش
 الكبلـ مفيومًا.  

ما كمية، إلي بقية  ما كيفية، وا  بؿ ينبغي أف يقاؿ: الشيء إما جوىر، وا 
 العشرة، فتكوف القسمة عشرة، ال اثنيف.

ولذلؾ  (ٔ)وىذا يعني أف )األنية( التي ىي عبارة عف الوجود غير )الماىية(
يجوز أف يقاؿ ما الذي جعؿ الحرارة موجودة؟ وما الذي جعؿ السواد في الحيز 

 موجودًا؟

 وال يجوز أف يقاؿ: ما الذي جعؿ السواد لونًا؟ وما الذي جعمو سوادًا؟

 ويعرؼ التغاير بيف "األنية" و "الماىية" بإشارة العقؿ، ال بإشارة الحس.
فؤلف المتواطئ  ؼششج تاىر٘اؿؤأٍا تـالُ أُ ٌنُ٘ اعٌ اى٘ظ٘د ػيً اى

ََ مف غير  تفاوت، ومف غير   يطمؽ عمي ما يتناوؿ مسمياتو تناواًل واحدًا

                                                           

( الماىية: تطمؽ غالبًا عمي األمر المتعقؿ مف اإلنساف، وىو  الحيواف الناطؽ مع قطع ٔ)
النظر عف الوجود الخارجي، واألمر المتعقؿ مف حيث أنو مقوؿ في جواب  ما ىو يسمي 

معجـ يشرح االلفاظ  –التعريفات  -ماىية )الجرجاني السيد الشريؼ عمي بف محمد(
 –مكتبة وطبقة البابي الحمبي بمصر  –بيف الفقياء والمتكمميف المصطمح عمييا 

 .ٔٚٔصػ  –ـ ٖٜٛٔ -ىػٖٚ٘ٔ
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٖٙٛ 

تقدـ وتأخر كالحيوانية لئلنساف والفرس، واإلنسانية لزيد وعمرو إذ ليس 
 أحدىما أولي مف اآلخر، وال ىو في أحدىما أقدـ مف اآلخر.

يفية بواسطتو ولبقية األعراض والوجود يثبت لمجوىر أواًل، ولمكمية، والك
 بواسطتيما.

وأما التفاوت: فيو أف وجود السواد، وىو ىيئة قارة، ليس كوجود الحركة 
 والتغير والزماف، إذ ال ثبات وال قرار ليا.

فإذف ىذه العشرة اتفقت في الوجود مف وجو، واختمفت مف وجو فكاف بيف 
سـ اسمًا مشككًا المتواطئ والمشترؾ، فمذلؾ سمي ىذا الجنس مف اال

  (ٔ)متفقًا.
والمعني بو: ىو الكمي الذي لـ يتساو صدقو عمي أفراده بؿ كاف حصولو في 

   (ٕ) بعضيا أولي أو أقدـ أو أشد مف البعض اآلخر.
 -ساتؼًا: األعثاب اىرً دػد أسعـ٘ إيل اىثؽس يف ادلق٘الخ:

في أصؿ  مما ىو معمـو أف الفمسفة اليونانية استيمت فجر حياتيا بالبحث
الكوف وطبيعتو، ثـ لما حصمت لميوناف ثروة ال يستياف بيا مف المعرفة 
بالعالـ الطبيعي، انتقؿ محور الدراسة بعد ذلؾ إلي اإلنساف وىذا ما ميد لو 
السفسطائيوف، وتـ عمي يد سقراط، ثـ  استخمص كؿ نتائجو أفبلطوف 

  (ٖ)وأرسطو.
                                                           

 .                   ٕٚٔ -ٔٚٔمقاصد الفبلسفة ص  -( انظر: الغزالئ)
 .                   ٕٜٔالتعريفات ص  -( الحرجانيٕ)
 .                   ٜٛ-ٛٛمع الفمسفة اليونانية ص  -( انظر محمد عبد الرحمف مرحباٖ)
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٙٛٗ 

فيـ لـ يتخصصوا في مشكبلت ولكف ىذا ال يعني أف السفسطائييف  فبلسفة 
فمسفية، إنما كانوا طائفة مف المعمميف متفرقيف في ببلد اليوناف اتخذوا 
التدريس حرفة، فكانوا يرحموف مف بمد إلي بمد يمقوف المحاضرات ويتخذوف 

 ليـ طمبة ويتقاضوف عمي تعميميـ أجرًا.

لعمـ. وكاف مف أىـ تعاليميـ عمـ الببلغة، وىـ يعدوف بحؽ مؤسسي ىذا ا
وكاف ذلؾ يكوف محمودًا لو أنيـ وقفوا موقفًا صحيحًا في تعميـ الببلغة 
وخدموا بيا الحقيقة حيث كانت، ولكنيـ تصدوا إلي تعميـ الشباب كيؼ 
يخدموف الفكرة كائنة ما كانت، وعمي أي وجو كاف، بالحؽ أو بالباطؿ ولذلؾ 

باأللفاظ، كانوا يعمموف كيؼ يكسبوف خصوميـ بكؿ الوسائؿ، بالمعب 
      (ٔ)وباالستعارات والكنايات الجذابة، وتمويو الحقيقة.

ولـ يحققوا غرضيـ بغير النظر في األلفاظ وداللتيا، والقضايا وأنواعيا 
والحجج وشروطيا، والمغالطة وأساليبيا، فتناولوا بالجدؿ المذاىب الفمسفية 

الخمقية المعروفة وعارضوا بعضيا ببعض، وتطرؽ عبثيـ إلي المبادئ 
واالجتماعية، فجادلوا في أف ىناؾ حقًا وباطبًل وخيرًا وشرًا وعداًل وظممًا، فيـ 
لـ يأخذوا بالعمـ عمي أنو معرفة الحقيقة، ولـ يكترثوا لقيمتو الذاتية وال لفطرة 
العقؿ التي تدفعو لطمب الحؽ، بؿ استعمموا العمـ وسيمة لجر منفعة غريبة 

    (ٕ)فكانوا معمميف وخطباء ولـ يكونوا حكماء. عف العمـ، وىزأوا مف العقؿ،
                                                           

الطبعة  -ٜٗ-ٖٜقصة الفمسفة اليونانية ص  -( انظر: أحمد أميف، زكي نجيب محمودٔ)
 .                   ٖٜ٘ٔمطبعة دار الكتب المصرية  -الثانية

 .    ٜ٘ -ٛ٘تاريخ الفمسفة اليونانية ص  -( انظر: يوسؼ كـرٕ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٙٛ٘ 

وكاف مف آثار ذلؾ انييار مثؿ الحقيقة واألخبلقيات، فقد ذىب كؿ فرد في 
إدراؾ الفضيمة والرذيمة وتفسير الخير والشر مذىبًا يناسب ىواه ويتفؽ 
ومآربو، فجاء سقراط وألقي ىذه األنقاض المنيدمة يعوزىا البناء، فأقاميا 

ا اىْظاً اىزي أذيفٔ اىغفغـائٍُ٘ ٗاىغؤاه ٕ٘: مٍف مت ىٔ ٗأػاد ذل
 رىل؟

لكؿ شيء طبيعة أو ماىية ىي حقيقتو يكشفيا العقؿ ماُ ٌشي عقشاؽ أُ 
وأف غاية العمـ إدراؾ الماىيات ( ٔ)وراء العوارض المحسوسة ويعبر عنيا بالحد

جزئيات أي تكويف معاٍف تامة الحد، فكاف يستعيف باالستقراء، ويندرج مف ال
إلي الماىية المشتركة بينيا ويرد كؿ جدؿ إلي الحد والماىية، فيسأؿ: ما 
الخير، ما الشر، ما العدالة، وما الظمـ، وما الحكمة.......... فكاف يجتيد 

مانعًا، ويصنؼ األشياء في أجناس وأنواع  في حد األلفاظ والمعاني حدًا جامعاً 
ائيوف يستفيدوف مف اشتراؾ ليمتنع الخمط بينيا، في حيف كاف السفسط

بياـ المعاني ويتيربوف مف الحد الذي يكشؼ المغالطة.        (ٕ) األلفاظ وا 

فمثبًل إذا أردنا أف نعرؼ كممة إنساف أدخمنا في التعريؼ الصفات التي يشترؾ 
فييا كؿ أفراد اإلنساف دوف الصفات العارضة الخاصة ببعض األفراد، فبل 
يجوز مثبًل أف نّعرؼ اإلنساف بأنو حيواف أبيض ألف ىذا الموف ال يشترؾ فيو 

                                                           

 
 (                   ٖٚصػ  -التعريفات –ي ( الحد: قوؿ داؿ عمي ماىية الشيء )الجرجانٔ)
 .                   ٚٙتاريخ الفمسفة اليونانية ص  -( انظر يوسؼ كـرٕ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٙٛٙ 

ربية؛ ألف ىذه المغة خاصة األفراد جميعًا، وال أف نقوؿ ىو حيواف متكمـ بالع
بطائفة معينة، ولكنا ال نخطئ حيف ندخؿ في التعريؼ صفة النطؽ ألنيا 
عامة شاممة لجميع األفراد وماداـ في مقدورنا أف نصوغ لكؿ نوع تعريفًا 
جامعًا لصفاتو الجوىرية أمكننا بذلؾ أف نحصؿ عمي مقاييس لمحقائؽ 

يس بو أفعاؿ الناس فنميز بيف خيرىا وبذلؾ يكوف لدينا معيار نق (ٔ)الخارجية.
وشرىا، وىو نفسو المدمر لمتعاليـ السفسطائية القائمة أف الحقيقة ىي ما 

 يختاره كؿ فرد عمي أنو حقيقي.

بيذا يكوف سقراط أوؿ مف اكتشؼ الحد الكمي عف طريؽ االستقراء وىذا يعني 
صؿ إلييا أف العمـ الصحيح عند سقراط يكمف في اإلدراكات الكمية التي ي

بعقمو لتكوف ىداية لو في تفكيره وفي سموكو ولكف سقراط وقؼ عند ىذا 
فأذً أفالؿُ٘ الحد،  ولـ يعتبر أف ليذه اإلدراكات وجودًا معينًا في الخارج 

وخطا بعد أستاذه خطوة انتيت بو إلي أف كؿ إدراؾ كمي لو حقيقة خارجية ىو 
 طوف "بالمثؿ".صورة ليا، ىذه الحقائؽ الخارجية يسمييا أفبل

والمثاؿ ىو الشيء بالذات والجسـ شبح لممثاؿ، والمثاؿ نموذج الجسـ أو 
مثمو األعمى متحققة فيو كماالت النوع إلي أقصي حد بينما ىي ال تتحقؽ في 
األجساـ إال متفاوتة بحيث إذا أردنا الكبلـ بدقة لـ نسـ النار المحسوسة نارًا، 

                                                           

، قارف وولترستيس تاريخ الفمسفة ٕٔٔقصة الفمسفة ص  -( انظر: أحمد أميفٔ)
           .         ٜٗٛٔدار الثقافة لمنشر  ٕٙٔترجمة مجاىد عبد المنعـ مجاىد ص  -اليونانية
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٙٛٚ 

بالذات )المثالي(، وأف الماء المحسوس شيء بؿ قمنا إنيا شيء شبيو بالنار 
        (ٔ) شبيو بالماء بالذات )المثالي( وىكذا.

 ٗاىغؤاه: مٍف ذ٘طو أفالؿُ٘ إيل ّظشٌح ادلصو؟
لما كاف سقراط يطمب الكمي في الخمقيات اعتقد أفبلطوف أف ىذا الكمي 
لمغايرتو المحسوس يجب أف يكوف متحققًا في موجودات مغايرة 

ألف كؿ ما نحصمو بواسطة الحواس باطؿ أو شبو باطؿ، ( ٕ)لممحسوسات
فنحف ندرؾ عددًا عظيمًا مف الجياد بواسطة الحواس ولكف العقؿ يقدـ لنا 
صورة واحدة لمحصاف ىي اإلدراؾ الكمي لمنوع بصفة عامة، فإذا كانت ىذه 

التي  الصورة الواحدة التي يكونيا العقؿ ىي وحدىا الحؽ، كانت كؿ الجياد
 (ٖ)رأيناىا في الحياة العممية ظبًل لمحقيقة ال الحقيقة نفسيا.

وليس األمر قاصرًا عمي األشياء المجسدة، بؿ يتناوؿ كؿ ضروب المعرفة 
فمثبًل إف سألتؾ  عف الجماؿ ما ىو؟ فقد تشير إلي وردة قائبًل إف في ىذه 

مرة، ولكف ىذه لجماٍؿ، كما تقوؿ ذلؾ في حسناء، وكما تقولو في الميمة المق
كميا أشياء جميمة وليست ىي الجماؿ في ذاتو وأنا أسأؿ عف شيء واحد ىو 
الجماؿ، ال أشياء كثيرة يتمثؿ فييا الجماؿ فإف كانت الوردة مثبًل ىي الجماؿ 

                                                           

مع  -، قارف: محمد مرحباٜٛتاريخ الفمسفة اليونانية ص  -( انظر: يوسؼ كـرٔ)
 .                   ٜٕٔالفمسفة اليونانية ص 

 .                   ٜٔتاريخ الفمسفة اليونانية ص  -( انظر يوسؼ كـرٕ)
 .                   ٗ٘ٔقصة الفمسفة ص  -( أحمد أميفٖ)
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٙٛٛ 

استحاؿ أف تقوؿ ذلؾ في أي شيء آخر، ألف الجماؿ شيء واحد، وآية ذلؾ 
ذه األشياء التي أشرت إلييا، أف لو في المغة لفظًا واحد، ىو شيء غير ى

 فماذا عساه أف يكوف؟

قد تعترض بأف ليس ثمة جماؿ واحد، وأنو  متعدد يظير في األشياء وال 
يكوف شيئًا بذاتو، ولكف ما الذي دعاؾ إلي القوؿ بأف الوردة والمرأة والمنظر 
والميمة المقمرة تشترؾ جميعًا في صفة واحدة ىي الجماؿ؟ أليس ذلؾ دليبًل 

 ي أنؾ وجدت وجيًا لمشبو بينيا؟ ومف إدراؾ بيذا الشبو؟عم

إنيا ليست العيف، ألف البصر ال يدؿ عمي أف الوردة تشبو في منظرىا الميمة 
المقمرة، ىذا فضبًل عف أف التشابو بيف األشياء ال يعمـ إال بالمقارنة والمقارنة 

تقيس بيا ال تكوف بالحواس، إذف البد أف يكوف في ذىنؾ فكرة عف الجماؿ 
األشياء الخارجية، فتعمـ مقدار ما ليا مف جماؿ، وبيذه الفكرة الذىنية 
استطعت أف تري وجو الشبو بيف الوردة والميمة المقمرة، ألف كؿ منيما فيو 
شبو بالصورة التي لديؾ عف الجماؿ ىي فكرة عف شيء واحد، فإما أف يكوف 

يكف فيي إذف مف انتحاؿ ليا وجود في الخارج تطابقو أو ال يكوف، فإف لـ 
الخياؿ وتمفيؽ الذىف، وبناء عمي ذلؾ تكوف أحكامؾ كميا عف جماؿ األشياء 
الخارجية مقيسة بمقياس شخصي محض، ونكوف قد عدنا إلي الوراء حيث 
فمسفة السفسطائييف بأف اإلنساف ىو مقياس كؿ شيء، فما يراه جميبًل فيو 

ؽ إال أف نسمـ بأف فكرة الجماؿ جميؿ، وما يراه قبيحًا فيو قبيح، فمـ يب
الموجودة في العقؿ إنما تطابؽ شيئًا واحدًا في الخارج تماـ المطابقة ىو 
الجماؿ، ومعني ذلؾ أف ثمة في العالـ الخارجي جمااًل في ذاتو مستقبًل عف 
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٙٛ 

عقؿ اإلنساف، ىذه الحقيقة الخارجية المستقمة عف عقؿ اإلنساف ىي ما 
 (ٔ)يسمييا أفبلطوف بالمثؿ.

 ذذسض ادلصو:
يري أفبلطوف أف المثؿ مترتبة بعضيا فوؽ بعض في أجناس وأنواع شأف 
األجساـ في العالـ المحسوس، ففوؽ كؿ مجموعة مف المثؿ األدنى التي 
تشترؾ في صفة ما، يوجد مثاؿ أعمي منيا، وىذا بجانب ما يشبيو مف المثؿ 

سواد، ومثاؿ الخضرة فوقو مثاؿ أعمي وىكذا، فمثبًل مثاؿ البياض، ومثاؿ ال
وغيرىا مف األلواف، يشمميا جميعًا مثاؿ الموف، ومثاؿ الحبلوة ومثاؿ المرارة 
وغيرىا مف الطعـو تدخؿ تحت مثاؿ الطعـ ثـ يندرج كؿ مف مثاؿ الموف ومثاؿ 
الطعـ تحت مثاؿ أعمي ىو مثاؿ الكيؼ. وىكذا تتدرج المثؿ حتى تنتيي إلي 

 (ٕ)فوؽ كؿ ما عداه مف المثؿ ىو مثاؿ الخير.واحد ىو المثاؿ األعمى الذي ي

ف ما  ومف ىنا انتيي أفبلطوف إلي أف مثاؿ الخير ىو أساس كؿ المثؿ، وا 
عداه مؤسس عميو ومشتؽ منو، ولكنو لـ يبيف بعد ذلؾ العبلقة بينو وبيف 

 المثؿ األخرى.

                                                           

، قارف وولترستيس تاريخ الفمسفة ٙ٘ٔ -٘٘ٔقصة الفمسفة ص  -( انظر أحمد أميفٔ)
 .                   ٕٛٔمع الفمسفة اليونانية ص  -، محمد مرحبأٙٔ -ٓٙٔاليونانية ص 

تاريخ الفمسفة  -وولترستيس ٔٙٔ -ٓٙٔقصة الفمسفة ص  -( انظر: أحمد أميفٕ)
       .             ٕٚٔ -ٔٚٔاليونانية ص: 
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٙٓ 

واعترض عميو في نظرية المثؿ وكاف مف أىـ  شٌ ظاء تؼذٓ أسعـ٘ 
سطو أف المثؿ عمي رأي أفبلطوف ماىية األشياء، وماىية اعتراضات أر 

األشياء يجب أف تكوف فييا ال خارجًا عنيا، ولكف أفبلطوف فصؿ المثؿ عف 
 األشياء وجعميا عالمًا مستقبًل وجعؿ لكؿ مثاؿ وجودًا مستقبًل.

وانتقؿ بعد ذلؾ أرسطو إلي بياف أف الحقائؽ الكمية كالعدؿ والحرارة والبرودة 
نما الموجود في الخارج ىو وحقيق ة اإلنساف ليس ليا وجود خارجي، وا 

المفردات كالشيء الحار والشيء البارد، واإلنساف أعني أفراده؛ أما الحقائؽ 
الكمية فميس ليا وجود إال في أذىاننا، فمثبًل حقيقة اإلنساف ىو القدر 

ال توجد المشترؾ بيف الناس كميـ، وىو الذي نسميو اإلنسانية، واإلنسانية 
مستقمة وحدىا إنما توجد في األفراد، وىذه اإلنسانية البد أف تتحقؽ في كؿ 
ذا سمبت منو لـ يبؽ إنسانًا، وليس بضروري ما ذىب  فرد ليكوف إنسانًا، وا 
إليو أفبلطوف مف أف كؿ ما نتصوره البد أف يكوف لو صورة موجودة قائمة 

  (ٔ) في نفسيا في الخارج.

تنبع فمسفة أرسطو الخاصة، ومبدأىا األساسي ىو أف مف ىذا االعتراض 
 (ٕ)الكمي ىو حقًا الحقيقة المطمقة، لكنو كمي ال يوجد إال في الجزئي.

                                                           

تاريخ الفمسفة  -، قارف: وولترستيسٖٕٕقصة الفمسفة ص  -( انظر أحمد أميفٔ)
 .                   ٜٓٔمع الفمسفة  اليونانية ص  -، د/ محمد عبد الرحمف مرحبإٕٓاليونانية ص 

 .                   ٕٕٓتاريخ الفمسفة اليونانية ص  -( وولترستيسٕ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٙٔ 

بمعني أكثر وضوحًا: إذا كاف موضوع العمـ ىو الكمي إال أف الشيء الموجود 
حقيقة ىو الجزئي، لذلؾ وجو أرسطو نظره إلي مبحثيف ىما األساس لمقوالتو 

 العشر:

 مبحث الموجودات. أٗذلَا:

 : مبحث األلفاظ.شاٍَّٖا

 ٌرؼػ رىل تاىرفظٍو حتد اىؼْ٘اُ اىرايل:
 -: األعظ اىرً أقاً ػيٍٖا أسعـ٘ ادلق٘الخ اىؼشش:خاٍغاً 

 ٍثؽس ادل٘ظ٘داخ -1
عندما نظر أرسطو إلي الموجودات وجدىا تنقسـ إلي جوىر وعرض وكؿ منيا 

 ينقسـ إلي كمي وجزئي.
 بياف ذلؾ:
ىو الموجود ال في موضوع. وىو ينقسـ إلي جوىر عاـ )كمي( اجلٕ٘ش: 

 وجوىر شخصي )جزئي(.
ىو الذي يحمؿ عمي موضوع وليس في موضوع  فاجلٕ٘ش اىؼاً )اىنيً(:

مثؿ الحيواف واإلنساف فإنيما إذا حمبل عمي شيء عرفا منو جوىره وذاتو ال 
    (ٔ)شيئًا خارجًا عف ذاتو.

                                                           

حققو د/ محمود قاسـ ، راجعو وقدـ لو وعمؽ عميو د/  –والت تمخيص المق -( ابف رشدٔ)
الييئة المصرية العامة  – ٜٚص  -تشارلس تبرورث ، د/ أحمد عبدالمجيد ىريدي 

 ==، المنطقياتٛٗالنجاة في المنطؽ واإللييات ص –قارف: ابف سينا  - ٜٓٛٔلمكتاب 
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ٕٜٕٙ 

موضوع أي أنو مقوؿ عمي موضوع بمعني أنو المحكـو ومعني يحمؿ عمي 
 عميو بإيجاب أو سمب.

ومعني أنو ليس في موضوع فالمعني بالموضوع ىنا المحؿ المتقـو بذاتو 
 (ٔ)المقـو لما يحمو.

ليس يحمؿ عمي موضوع وال ىو في  أٍا اجلٕ٘ش اىشخظً )ظضئً(
    (ٕ)موضوع مثؿ زيد وعمرو.

ومعني ليس يحمؿ عمي موضوع بمعني أنو ليس مقواًل عمي موضوع ألف 
الموضوع الذي يقاؿ ىو عميو إما أف يكوف كميًا أو جزئيًا وال يجوز أف يكوف 
كميًا ألف الكمي ىو ما يشترؾ في معناه كثيروف فإذا حكمنا عميو بجزئي أنو 

جوز أف ىو فقد حكمنا بأف ما يشترؾ فيو كثيروف ىو موصوؼ بأنو ال ي
يشترؾ فيو كثيروف وىذا محاؿ الميـ إال أف يمحؽ السور الجزئي بذلؾ الكمي 

                                                           

 –يا محمد تقي دانش النصوص المنطقية حققيا وقدـ ل –المجمد األوؿ  -لمفارابي==
 –النجفي  –منشورات مكتبة آية اهلل لعظمي المرعشي  –اشراؼ/ السيد محمود المرعشي 

       - -ٗص  -ىػ ٕٛٓٔالطبعة األولي 
تقديـ وتعميؽ  –البصائر النصيرية في عمـ المنطؽ  -( انظر: الساوي)زيف الديف عمر(ٔ)

الطبعة األولي  –ي ببيروت دار الفكر المبنان -ٗ٘ -ٖ٘ص   -د/ رفيؽ العجمي 
 ـ.ٖٜٜٔ

قارف: المنطقيات لمفارابي المجمد األوؿ ص  -ٓٛتمخيص المقوالت ص  -( ابف رشدٕ)
ٗ                   . 
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٖٙ 

مثؿ أف تقوؿ "بعض الناس زيد" فتكوف قد غيرت األمر عف وضعو الطبيعي 
 فإف زيدًا أولي أف يكوف موضوعًا لئلنساف.

ف كاف موضوعو جزئيًا فبل يجوز أف يكوف غيره ألف الجزئييف المتباينيف ال  وا 
أحدىما عمي اآلخر، فإف ىذا الخشب ال يكوف ذلؾ الخشب، وزيدًا ال يحمؿ 

يكوف عمرًا مف حيث ىما  شخصاف جزئياف فبقي أف يكوف موضوعو ىو 
بعينو ومثؿ ىذا ال يكوف موضوعًا إال بحسب المفظ مثؿ ما تقوؿ زيد ىو أبو 
القاسـ، فإف اإلشارة بالمفظيف ىي إلي شيء واحد ىو معيف في الوجود 

قؿ، فيو الموضوع وىو المحموؿ فبل موضوع وال محموؿ، فثبت أف والع
الجزئي ليس مقواًل عمي موضوع، فإف المقوؿ عمي الموضوع البد وأف يكوف 

       (ٔ)كميًا.
مف ىذا نستطيع أف نمخص إلي أف المعني بأف الجوىر مقولة مف المقوالت 

كؿ مقولة  العشر ىو الجوىر الكمي مف ثـ نقوؿ كؿ محموؿ مقولة وليس
 محموؿ ألنو يخرج مف ىذا الجوىر الجزئي الذي ال يصمح أف يكوف محمواًل.

 ٕزا ٕ٘ اجلٕ٘ش يف اّرقو يف رىل ايل اىؼشع فأق٘ه:
 فيو الموجود في موضوع وىو ينقسـ إلي: أٍا اىؼشع

 ػشع ػاً "ميً"  ػشع شخظً "ظضئً".

                                                           

                    ٘٘-ٗ٘البصائرالنصيرية ص  -( الساوئ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٙٗ 

 ىو ما يحمؿ عمي موضوع وىو أيضًا في ٗاىؼشع اىؼاً "اىنيً"
مثؿ البياض  (ٕ)بمعني أنو مقوؿ في موضوع وموجود في موضوع (ٔ)موضوع.
 والعمـ.

فيو في موضوع وليس يحمؿ عمي  ٗاىؼشع اىشخظً "اجلضئً"
بمعني أنو موجود في موضوع وليس مقواًل عمي موضوع لمجزئية  (ٖ)موضوع

 مثؿ ىذا البياض المشار إليو الموجود في  الجسـ المشار إليو.
إلي أف الجوىر بالجممة سواء عامًا أو شخصيًا ىو الذي  نمخص مف ىذا

ليس في موضوع أصبًل، والعرض بالجممة سواء كاف عامًا أو شخصًا ىو 
 الذي في موضوع.

والعاـ بالجممة سواء كاف جوىرًا أو عرضًا ىو الذي يقاؿ عمي موضوع 
والشخصي بالجممة سواء كاف عرضًا أو جوىرًا ىو الذي ال يقاؿ عمي 

 وع.موض
 ٍثؽس األىفاف -2

عندما نظر أرسطو إلي المفظ نظر إليو ليس لذاتو بؿ لما يحويو مف معاني 
يدؿ ٍفشدج مف ثـ نظر إلي المعاني المدلوؿ عمييا باأللفاظ فوجد أف منيا 

                                                           

ألوؿ المجمد ا -المنطقيات لمفارابي -، قارفٜٚتمخيص كتاب المقوالت ص  -( ابف رشدٔ)
 .                   ٓٗص 
 .                   ٗ٘البصائرالنصيرية ص  -( الساويٕ)
، قارف المنطقيات لمفارابي المجمد األوؿ ٜٚتمخيص كتاب المقوالت ص  -( ابف رشدٖ)

 .                   ٕٗ -ٔٗص 
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٙ٘ 

يدؿ عمييا بألفاظ  ٍشمثحومنيا  -عمييا بألفاظ مفردة مثؿ إنساف، وفرس
  (ٔ)س يجري.مركبة مثؿ قولنا: اإلنساف حيواف والفر 

ثـ أولي عناية بالمفظ المفرد فوجد أف األلفاظ المفردة التي تدؿ عمي معاف 
ما  -مفردة ىي ضرورة دالة عمي واحد مف عشرة أشياء إما عمي جوىر، وا 

ما عمي متى،  ما عمي أيف، وا  ما عمي إضافة، وا  ما عمي كيؼ، وا  عمي كـ، وا 
ما عمي أف يفعؿ،  ما عمي لو، وا  ما عمي وضع، وا  ما عمي أف ينفعؿ.وا   وا 

إذا أخذت مفردة لـ يدؿ عمييا بإيجاب وال سمب فإذا  وكؿ واحد مف ىذه العشرة
ركبت بعضيا إلي بعض، حينئذ تحدث الموجبة والسالبة كقولنا ىذا كـ، ىذا 
ذا حدثت الموجبة والسالبة دخميا الصدؽ والكذب. فإف المعاني  ليس بكـ.  وا 

مثؿ قولنا إنساف عمي حدة واألبيض  -بالمفردة ليس يدخميا الصدؽ والكذ
عمي حدة، إال إذا ركبت فقيؿ إنساف أبيض، فإنو قد يمكف أف ىذا القوؿ 

أعني  -صادقًا وقد يمكف أف يكوف كاذبًا. فعند التركيب يحدث األمراف جميعاً 
   (ٕ)اإليجاب والسمب والصدؽ والكذب.

لقوؿ إيجابًا أو ىي التي ُيعبر عنيا با ٕٗزا ٌؼًْ أُ ادلق٘الخ اىؼشش:
 (ٖ)سمبًا، ولذلؾ سميت بالمقوالت نظرًا إلي أنيا تقاؿ، أي: يعبر عنيا بالقوؿ.

                                                           

 .    ٛٚتمخيص كتاب المقوالت ص  -( ابف رشدٔ)
 .                   ٖٛ-ٕٛتمخيص كتاب المقوالت ص  -( ابف رشدٕ)
 -ٕٖٛضوابط المعرفة وأصوؿ االستدالؿ والمناظرة ص  -( عبد الرحمف حسف حنبكةٖ)

 ـ.                   ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔالطبعة الثامنة  -دار القمـ بدمشؽ لمنشر
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٙٙ 

ونظرًا ألف الذي يصح أف يكوف مقولة البد وأف يكوف كمي بحث أرسطو في 
الكميات تحت اسـ المحموالت إذ المقولة معني كمي يمكف أف يكوف محمواًل 

محموالت ومف ىنا فثمة عبلقة بيف في قضية، فالمقوالت عمي ىذا النحو 
المقوالت ونظرية المحموالت ، وسمسمة الموجودات كما وضعيا أرسطو 
تنحصر في خمسة، وذلؾ ألف المحموؿ في القضية ال يخمو حالو عف واحد 

 مف األمور الخمسة اآلتية:

( فإما أف يكوف المحموؿ شرحًا وبيانًا لماىية المحكـو عميو، وىذا يسمي ٔ)
 يؼ مثؿ: حيواف ناطؽ في قولنا: اإلنساف حيواف ناطؽ.بالتعر 

ما أف يكوف المحموؿ صفة، وىي جزء مف حقيقة الشيء المحكـو ٕ) ( وا 
عميو، توجد فيو وفي غيره وىو المسمى بالجنس مثؿ حيواف في قولنا: 

 اإلنساف حيواف.

ما أف يكوف المحموؿ صفة، تميز المحكـو عميو عف غيره، ويكوف ٖ) ( وا 
مف حقيقتو مثؿ ناطؽ في قولنا: اإلنساف ناطؽ. وىذا ما يسمى جزءًا 

 بالفصؿ.

ما أف يكوف المحموؿ صفة تميز المحكـو عميو عف غيره، ولكنيا ٗ) ( وا 
ليست جزءًا مف حقيقتو، مثؿ ضاحؾ في قولنا: اإلنساف ضاحؾ وىذا ىو 

 الذي يسمى خاصة.
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٙٚ 

ما أف يكوف صفة غير داخمة في حقيقة الشيء المحك٘) ـو عميو، وتوجد ( وا 
في أفراده وأفراد غيره مثؿ: "ماش عمي رجميف في قولنا: اإلنساف ماٍش عمي 

 (ٔ)رجميف"، وىذا ما نسميو بالعرض العاـ.

وبذلؾ يكوف المحموؿ عند أرسطو مندرجًا تحت ىذه الفئات الخمسة فيو إما 
 أف يكوف تعريفًا أو خاصًة أو عرضًا أو جنسًا أو فصبًل.

راء أرسطو فيما يتعمؽ بالمقوالت والمحموالت، إال أف ىذه ىذه ىي مجمؿ آ
اآلراء قد أصابيا بعض التعديؿ عمي يد بعض المناطقة ، إال أف أىـ تعديؿ 
ىو ذلؾ الذي جاء بو فورفوريوس؛ فمقد نظر فورفوريوس إلي محموالت 
أرسطو نظرة أخرى فأسقط التعريؼ وحؿ محمو النوع واعتبر النوع مع الجنس 

والخاصة والعرض أسماء كمية أو كميات خمس أو ألفاظ خمسة،  والفصؿ
فصارت معروفة بيذا االسـ في كتب المنطؽ العربية إلي يومنا ىذا ىي عمي 

 ىذا الترتيب:

 مثؿ إنساف في قولنا: سقراط إنساف.( اىْ٘ع: 1)

 : مثؿ حيواف في قولنا: اإلنساف حيواف.( اجلْظ2)

 مثؿ ناطؽ في قولنا: حيواف ناطؽ. ( اىفظو3)
                                                           

 -ٕ٘-ٔ٘المرشد السميـ في المنطؽ الحديث والقديـ ص  -( عوض اهلل حجازئ)
دار الطباعة المحمدية بالقاىرة لمنشر، قارف: د/ عمي عبد المعطي محمد،  -الطبعة األولي

دار المعرفة  -ٜٗٔ-ٛٗٔالمنطؽ الصوري ومناىج البحث ص  -د/ حربي عباس عطيتو
 .                   ٜٜٗٔانية الطبعة الث -الجامعية باإلسكندرية لمنشر
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٙٛ 

 مثؿ: مدخف في قولنا: اإلنساف مدخف. ( اخلاطح4)

       (ٔ)مثؿ: ماٍش عمي رجميف في قولنا: اإلنساف ماٍش عمي رجميف. ( اىؼشع5)
لي جانب ىذا التعديؿ الذي أدخمو فورفوريوس عمي نظرية المحموالت  وا 

يث إف فورفوريوس قد نظر األرسطية ذلؾ التعديؿ الخاص بالجنس والنوع، ح
إلي الجنس والنوع عمي أنيما اسماف إضافياف؛ فالنوع نوع باإلضافة إلي 
الجنس الذي فوقو، والجنس جنس باإلضافة إلي النوع الذي تحتو وينتج عف 
ىذا أف بعض األنواع تعتبر أجناسًا بالنسبة أو باإلضافة إلي األنواع التي 

واعًا بالنسبة أو باإلضافة إلي األجناس تحتيا، وأف بعض األجناس تعتبر أن
 التي فوقيا، ومف ىنا فقد قسـ فورفوريوس الجنس إلي ثبلث مراتب ىي:

 وىو الجنس الذي ال يعموه جنس آخر وتحتو أجناس. ( ظْظ ػايل:1)

وىو جنس بالنسبة إلي ما تحتو ونوع بالنسبة إلي ما ( ظْظ ٍر٘عؾ: 2)
 فوقو.

نس بالنسبة إلي ما تحتو مف األنواع : وىو ج( ظْظ قشٌة أٗ عافو3)
 ونوع بالنسبة إلي ما فوقو مف األجناس.

 كما قسـ النوع إلي ثبلثة مراتب ىي:

                                                           

المنطؽ الصوري ومناىج  -( د/ عمي عبد المعطي محمد، د/ حربي عباس عطيتؤ)
 .                   ٘ٛٔالمنطؽ الصوري ص  -قارف: النشار -ٓ٘ٔ، ٜٗٔالبحث ص 
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٜٙ 

وىو نوع بالنسبة إلي الجنس الذي فوقو، وال يكوف فوقو إال  ( ّ٘ع ػايل:1)
 جنس األجناس، وىو جنس بالنسبة إلي ما تحتو.

وىو نوع بالنسبة إلي ما فوقو وجنس بالنسبة إلي ما  ( ّ٘ع ٍر٘عؾ:2)
 تحتو.

 : وىو النوع الحقيقي وفوقو جنس وتحتو أفراد.( ّ٘ع قشٌة أٗ عافو3)
ومعني ىذا التقسيـ الذي جاء بو فورفوريوس أف الجنس ال يكوف جنساً 

كاف حقيقيًا إال إذا كاف جنسًا أعمي، كما أف النوع ال يكوف نوعًا حقيقيًا إال إذا 
   (ٔ)نوعًا أسفؿ.

مف ىنا يبدو واضحًا أنو ال فرؽ بيف كبلـ أرسطو وبيف كبلـ " فورفوريوس" 
 إال في نقطتيف ىما:

( لقد كاف "أرسطو" يسمي األلفاظ الخمسة بالمحموالت ويسمييا ٔ)
 فورفوريوس بالكميات.

( لقد جعؿ "أرسطو" تماـ الماىية ىو "التعريؼ" أو "الحد" وجعمو ٕ)
وس "النوع" وذلؾ ألنو نظر إلييا ال عمي أنيا محموالت كما رأي فورفوري

نما نظر إلييا عمي أنيا أنواع  لمفظ الكمي.      (ٕ) أرسطو، وا 

                                                           

المنطؽ الصوري ومناىج  -( د/ عمي عبد المعطي محمد، د/ حربي عباس عطيتؤ) 
، د/ ألبير ٘٘، ٗ٘المرشد السميـ ص  -عوض اهلل حجازي -ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔالبحث ص 
 .ٗٔالمنطؽ الصوري ص  -نصري نادر

، د/ عمي عبد المعطي محمد، حربي ٕٛٔالمنطؽ الصوري ص  -( بيانات د/ النشارٕ) 
 ==، د/ محمد حسفٓ٘ٔ -ٜٗٔالمنطؽ الصوري ومناىج البحث ص  -عباس عطيتو
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٓٓ 

لكف أىـ ما نبلحظو عمي كميات فورفوريوس ىو اعتباره نسبية الجنس والنوع 
ي أي أف الجنس والنوع نسبياف، الواحد بالنسبة لآلخر، فالنوع نوع بالنسبة إل

جنس، والجنس جنس بالنسبة إلي نوع، وتتعدد األنواع واألجناس صعودًا 
وىبوطًا، يمكف أف يكوف النوع جنسًا بالنسبة إلي أنواع أخرى داخمة تحتو، 
ويمكف أف يكوف الجنس نوعًا بالنسبة إلي أجناس يندرج تحتيا، فاألجناس 

 (ٔ)مقة.في صفاتيا كتصورات عميا  وسفمي ليست أفكارًا مط -واألنواع

وعندما ندقؽ في األساس الذي أقيـ عميو تقسيـ الموجودات عند " 
فورفوريوس" لوجدناه قائـ عمي أساس تحميؿ لنسبة الكمي والجزئي بمعني 
أكثر وضوحًا أف البحث في حقيقة األسماء مف ناحية جزئيتيا وكميتيا أدي 

مي إلي البحث  في سمسمة الموجودات كميا وىو ما يسمي بنسبية الك
 والجزئي.

عمي أنو واحد مف األلفاظ المشتركة في المعني الكمي  (ٕ)فإذا فيمنا الجزئي
لنتج عف ىذا: أف كبًل مف الكمي والجزئي )اإلضافي( عمي السواء نسبيًا، ألف 

                                                           

 -ٕٛ٘ص  -ٔـ المنطؽ األرسطي القديـ جػالمنيج السميـ في توضيح مفاىي -ميدي==
 مطبعة دار السبلـ لمطباعة الحديثة.                    -ـٕٗٓٓ -ىػٕٗٗٔالطبعة األولي 

 .                   ٕٛٔالمنطؽ الصوري ص  -( د/ النشارٔ) 
( الجزئي يقاؿ لمجزئي الحقيقي الذي يمنع نفس تصوره مف وقوع الشركة فيو، كذلؾ ٕ) 

الجزئي )لؤلخص( مف شيء. كاإلنساف األخص مف الحيواف، والحيواف األخص مف يقاؿ 
الجسـ النامي، ويسمي جزئيًا إضافيًا، ألف جزئيتو باإلضافة إلي ما فوقو ال بالحقيقة وىو 

 ==أي الجزئي بالمعني الثاني أعـ مف الجزئي بالمعني األوؿ مطمقًا ألف كؿ جزئي حقيقي
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٓٔ 

الكمي يصبح جزئيًا إذا ما اندرج تحت كمي أعـ منو، والجزئي يصبح كميًا إذا 
ا تتسمسؿ الموجودات في نظاـ ما اندرج تحتو جزئيات أخص منو، ىن

تصاعدي، اإلنساف جزئي الحيواف، وكمي األفراد وىذه الكميات تنتيي بكمي، 
ليس فوقو كمي ىو "جنس األجناس" أو الجنس العالي، وتنزؿ إلي جزئي 

 (ٔ)ليس ىناؾ أخص منو ىو نوع األنواع أو النوع السافؿ.

مرتبة واحدة بؿ  نمخص مف ىذا كمو إلي أف األجناس واألنواع ليست في
ىناؾ أجناس عالية في منتياىا وأنواع سفمي في أدناىا وبينيما أنواع 
وأجناس متوسطة وىذه األجناس العالية بحسب االستقراء عشرة ىي بعينيا 

 المقوالت العشر.

 ٍق٘ىح اىنٍف -أٍصيح ىير٘ػٍػ :
 جنس عاؿ  الكيؼ

الكيؼ 
 المحسوس

 جنس متوسط 

 جنس عاؿ  الكـ

جنس   الشكؿ
 متوسط

                                                           

تجديد عمـ المنطؽ  في شرح  -د المتعاؿ الصعيديأخص مف شيء وال عكس )عب==
مطبعة محي عمي صبيح  -ـٜٜٙٔ -ىػٜٖٛٔطبعة  -ٖ٘ص  -الخبيصي عمي التيذيب

حاشية عمي شرح السمـ  -قارف: أبي العرفاف محمد بف عمي الصباف -باألزىر لمنشر
          ـ(.          ٖٜٛٔ -ىػٖٚ٘ٔمطبعة الحمبي بمصر  -الطبعة الثانية -ٗٙص  -لممموي

المنطؽ  -، قارف د/ عمي عبد المعطئٕٔالمنطؽ الصوري ص  -( انظر: النشارٔ) 
 .ٙٓٔالصوري ومناىج البحث ص 
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ٕٕٚٓ 

 نوع متوسط  الموف

  نوع سافؿ  البياض

  الشكؿ
 المستوي 

نوع متوسط  
"جنس 
 متوسط"

 الشكؿ 

المستقيـ 
 األضبلع

نوع متوسط  
"جنس 
 متوسط"

 نوع متوسط  المثمث

متساوي 
 الساقيف

 نوع سافؿ 

 
 -ننتقؿ بعد ذلؾ لموقوؼ عمي كؿ مقولة عمي حده:



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٖٚٓ 

 اىفظو األٗه
 اىق٘ه يف ادلق٘الخ اىؼشش ذفظٍو

 ادلثؽس األٗه
 ٍق٘ىح اجلٕ٘ـش
 -ادلـية األٗه: اىرؼشٌف تاجلٕ٘ش ٗأطْافٔ:

أشرؼ المقوالت وىذا االسـ عند المتفمسفيف منقوؿ مف الجوىر عند 
الجميور، وىي كالحجارة التي يغالوف في أثمانيا، ووجو الشبو بيف ىذيف 

جواىر باإلضافة إلي سائر المقتنيات االسميف أف ىذه لما كانت إنما سميت 
 (ٔ)لشرفيا ونفاستيا عندىـ، كانت أيضًا مقولة الجوىر أشرؼ المقوالت.

 Stanceمعني "تحت"،  Subمشتقة مف مقطعيف  Substanceوالجوىر 
بمعني "يقؼ" فيي إذف ما يقؼ تحت والمقصود بالجوىر ىو ما يكوف دائماً 

وىذا يعني أف الجوىر ىو ما  (ٕ)صفاتوقائمًا وسط التغيرات أو ما يقؼ تحت 
تحمؿ عميو سائر المحموالت، وىي المقوالت التسع الباقية، ولذلؾ فإف 
الجوىر ىو أوؿ األشياء وأحؽ المقوالت باسـ الوجود، إذ بانعدامو تنعدـ 
جميع الموجودات وأما المقوالت األخرى فوجودىا بالتبع ألنيا حاالت لمجوىر، 

ا تتقـو بو، أما ىو فبل يتقـو إال بذاتو ولذلؾ وىو سابؽ عمييا جميعًا، فإني
                                                           

نقبًل عف د/ مراد وىبة المعجـ الفمسفي  ٚتمخيص ما بعد الطبيعة ص  -( ابف رشدٔ) 
 .                   ٙ٘ٔص 
 ، بدوف بيانات.                   ٜٔمحاضرات في المنطؽ ص –( د/ إماـ عبد الفتاح ٕ) 
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ٕٚٓٗ 

يعرفو أرسطو بأنو ما ال يحمؿ عمي موضوع وال يحؿ في موضوع ، أي ىو 
 الشيء القائـ بذاتو والذي ال يوجد في غيره.

لمجوىر، ولكف المنطؽ وحده ال يغني في معرفة  (ٔ)ىذا ىو المفيـو المنطقي
ي لمجوىر المفيـو الوجودي، أي الوجود فيجب أف ينضـ إلي المفيـو المنطق

                                                           

( ىناؾ خبلؼ بيف المتكمميف والفبلسفة في الجوىر وأقسامو. فالجوىر عند المتكمميف ٔ) 
ىو المتحيز بالذات وكؿ متحيز إما أف يقبؿ القسمة سواء كاف في جية واحدة أو أكثر 

فعندىـ أف الجوىر  وىو الجوىر الفرد وىذا عند األشاعرة -فيو الجسـ أو ال يقبؿ القسمة 
ف أقؿ ما يتركب الجسـ منو جوىراف فرداف.  منحصر في ىذيف القسميف وا 

ف قبؿ القسمة في جية  وأما عند المعتزلة إف لـ يقبؿ الجوىر القسمة فيو الجوىر الفرد وا 
ف قبؿ القسمة في ثبلث جيات  ف قبؿ القسمة في جيتيف فيو السطح وا  فقط فيو الخط وا 

تقريب المراـ في  -جسـ عندىـ مف األبعاد الثبلثة )انظر: السنندجيفيو الجسـ فبلبد لم
 -ـٕٙٓٓ، طبعة ٘ٗٔ-ٗٗٔ، ٕٚشرح تيذيب الكبلـ لمتفتازاني القسـ األوؿ ص 

 -ـٕٜٗٔالطبعة األولي  -ٙٚٔص  -نشر الطوالع -ىػ، العبلمة المرعشيٕٚٗٔ
المبيف في  -مديقارف: اآل -مكتبة العمـو العصرية لمنشر والطبع بالقاىرة -ىػٕٖٗٔ

مكتبة وىبة  -ٜٓٔشرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكمميف، تحقيؽ د/ حسف الشافعي ص 
 لمنشر(.

أما الجوىر عند الفبلسفة: فيو كؿ موجود ال في موضوع أو ىو القائـ بنفسو سواء كاف 
أو متحيزًا أو غير متحيز. وىو إما أف يكوف محبًل، وىو الييولي، أو حااًل، وىو الصورة، 

مركبًا منيما وىو الجسـ، أو ال يكوف كذلؾ وىو المفارؽ، فإف تعمَّؽ بالجسـ تعمؽ التدبير 
ال فيو العقؿ )السنندجي تقريب المراـ في شرح تيذيب الكبلـ لمتفتازاني  -فيو النفس، وا 

==         المبيف في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكمميف  -، قارف: اآلمديٕٚص 
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ٕٚٓ٘ 

تعييف طبيعة الموجود الذي ينطبؽ عميو المفيـو المنطقي، فالمفيـو 
الوجودي لمجوىر ىو ما يشير إلي مفردات ىذا العالـ المحسوس، فيو يقاؿ 
عمي أفراد الحيواف والنبات وأجزائيما واألجساـ الطبيعية كالعناصر األربعة 

لـ الطبيعي مف أشياء كما يقاؿ أيضًا عمي والمعادف... أي كؿ ما في العا
 الكواكب كالشمس والقمر وغيرىما.

ىذا ىو المعني األوؿ لمجوىر وىو الفرد الجزئي المركب مف مادة وصورة 
كسقراط، وىناؾ معني آخر لو أيضًا وىو أنو يطمؽ عمي األنواع واألجناس 

عي إذا قيست التي يدعوىا أرسطو بالجواىر الثواني ألنيا جواىر بمعني فر 
 (ٔ)بالموجود الفرد.

 -ذفظٍو اىق٘ه يف أطْاف اجلٕ٘ش:
 الجواىر كما يقوؿ ابف رشد صنفيف أوؿ وثواف أٗالً:

                                                           

 -ىػٙٓٙ، الرازي ت ٛ-ٚص  - ٖار األفكار في أصوؿ الديف الجزء ، أبكٜٓٔص ==
 (.٘ٚٔنشر الطوالع ص  -العبلمة المرعشي ٕٚٔ -ٕٙٔالمحصؿ ص 

وىذا يعني أف الفبلسفة أطمقوا اسـ الجوىر عمي ما ىو محؿ وعمي ما ىو حاؿ أيضًا 
محؿ، فكؿ وخالفوا في ىذا المتكمميف فإف الصورة عند المتكمميف عرض  تابع لوجود ال

جسـ عند الفبلسفة فيو ثبلثة جواىر فالماء مثبًل جسـ مركب مف صورة المائية، ومف 
ومجموعيما وىو الجسـ  -ومجرد الصورة جوىر -الييولي الحامؿ، فمجرد الييولي جوىر

 (.                   ٖٗٔص  -مقاصد الفبلسفة -الغزالي -جوىر )انظر
 .                   ٛٛٔ-ٚٛٔمع الفمسفة اليونانية ص  -( د/ محمد عمي مرحبأ) 
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٓٙ 

 -وىو المقوؿ جوىرًا بالتحقيؽ والتقديـ -فأما الجوىر الموصوؼ بأنو أوؿ
 فيو شخص الجوىر الذي ال يقاؿ عمي موضوع وال ىو في موضوع.

جواىر ثواف، فيي األنواع التي توجد فييا األشخاص وأما التي يقاؿ فييا إنيا 
 عمي جية شبيية بوجود الجزء في الكؿ وأجناس ىذه األنواع أيضًا.

واإلنساف  -أي في اإلنساف -مثاؿ ذلؾ أف زيدًا المشار إليو ىو  في نوعو
في جنسو الذي ىو الحيواف، فزيد المشار إليو ىو الجوىر األوؿ واإلنساف 

 (ٔ)لحيواف ىما الجواىر الثواني.المحموؿ عميو وا

إف الجواىر الثواني وىي التي تقاؿ عمي موضوع فقد يجب ضرورة أف  شاًٍّا:
 يحمؿ اسميا وحدىا عمي ذلؾ الموضوع مثاؿ ذلؾ:

أف اسـ اإلنساف يصدؽ عمي زيد المشار إليو وكذلؾ حده فإنا نقوؿ في زيد 
اإلنساف ىذا بخبلؼ إنو إنساف ونقوؿ فيو إنو حيواف ناطؽ الذي ىو حد 

األعراض وىي التي تقاؿ في موضوع ففي أكثرىا ال يحمؿ عمي الموضوع 
مثؿ البياض فإنو ال يحمؿ عمي الجسـ  -المشار إليو ال اسميا وال حدىا

  (ٕ) فيقاؿ الجسـ بياض وال حده أيضًا فيقاؿ: إف الجسـ لوف يفرؽ البصر.

                                                           

 .                   ٚٛ-ٙٛتمخيص كتاب المقوالت ص  -( ابف رشدٔ) 
منطؽ تيافت  –قارف: الغزالي  -ٚٛتمخيص كتاب المنقوالت صػ  –( انظر ابف رشد ٕ) 

دار  – ٖ٘ٔ -ٖٗٔص  -نيا تحقيؽ د/ سميماف د –الفبلسفة المسمي معيار العمـ 
 ـ.          ٜٔٙٔالمعارؼ بمصر لمنشر 
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ٕٚٓٚ 

شخاص، فإما أف تكوف مما كؿ ما سوي الجواىر األوؿ التي ىي األشاىصًا: 
ما أف تكوف مما يقاؿ في موضوع، وذلؾ ظاىر بالتصفح  يقاؿ عمي موضوع وا 

 أعني حاجتيما إلي الموضوع. -واالستقراء

مثاؿ ذلؾ أف الحي إنما يصدؽ جممة عمي اإلنساف مف أجؿ صدقو عمي 
إنساف ما مشار إليو، فإنو لو لـ يصدؽ عمي واحد مف أشخاص الناس ؛ لما 

جممة عمي اإلنساف الذي ىو النوع. وكذلؾ الموف إنما يصدؽ جممة صدؽ 
 عمي الجسـ مف أجؿ وجوده في جسـ ما مشار إليو.

فيجب إذف أف يكوف ما سوي الجواىر األوؿ إما أف يكوف يقاؿ عمييا أو 
ذا كاف ذلؾ كذلؾ، فمو لـ توجد  -فييا أي عمي الجواىر األوؿ أو فييا. وا 

بيؿ إلي وجود شيء مف الجواىر الثواني وال مف الجواىر األوؿ لـ يكف س
  (ٔ)األعراض.

: األنواع مف الجواىر الثواني أولي بأف تسمي جواىرًا مف األجناس ساتؼاً 
ألنيا أقرب إلي الجواىر األوؿ مف األجناس وذلؾ أنو متى أجيب بكؿ واحد 

ًا كاف جوابًا مبلئم -الذي ىو الجوىر األوؿ -منيما في جواب ما ىو الشخص
مف جية السؤاؿ بما ىو، إال أف الجواب بالنوع عند السؤاؿ بما ىو أكمؿ 

 تعريفًا لمشخص المشار إليو وأشد مبلءمة مف الجواب بجنسو.

مثاؿ ذلؾ إف أجاب مجيب عند السؤاؿ ما ىو سقراط بأنو إنساف كاف أكمؿ 
تعريفًا لسقراط مف أف يجيب فيو بأنو حيواف، ألف اإلنسانية بسقراط أخص 

                                                           

 .              ٜٛ-ٛٛتمخيص كتاب المقوالت صػ  –( ابف رشد ٔ) 
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ٕٚٓٛ 

مف الحيوانية وكذلؾ حاؿ األعـ مع األخص. فيذا أحد ما يظير منو أف 
 (ٔ) األنواع أحؽ باسـ الجوىرية مف األجناس.

: وأما أنواع الجواىر التي ليست أجناسًا، فميس بعضيا أحؽ باسـ خاٍغاً 
الجوىر مف بعض إذ ليس الجواب في زيد أنو إنساف أشد تعريفًا مف الجواب 

ر إليو أنو فرس. وكذلؾ الجواىر األوؿ ليس بعضيا في ىذا الفرس المشا
أحؽ باسـ الجوىرية مف بعض، فإنو ليس ىذا اإلنساف المشار إليو أحؽ 

 (ٕ)باسـ الجوىرية مف ىذا الفرس المشار إليو.

 :  ادلـية اىصاًّ: خ٘اص اجل٘إش
، فإنو ليس يوجد لئلنساف (ٖ): مما يخص مقولة الجواىر أنو ال مضاد لياأٗالً 

وال لمحيواف مضاد. لكف ىذه الخاصة قد يشاركيا فييا غيرىا مف المقوالت 
مثاؿ ذلؾ في الكـ، فإنو ليس يوجد لذي الذراعيف وال لمعشرة وال لشيء مما 
يجري ىذا المجري مضاد إال أف تقوؿ إف القميؿ في الكـ ضد الكثير والكبير 

غير متضادة مثؿ  ضد الصغير. لكف أنواع الكـ المنفصؿ بيف مف أمرىا أنيا
 (ٗ)الخمسة والثبلثة واألربعة.

                                                           

البصائر  -قارف الساوي -ٜٓ-ٜٛصػ  –تمخيص كتاب المقوالت  –( ابف رشد ٔ) 
 .       ٖٗالمجمد األوؿ ص  -، المنطقيات لمفارابيٜ٘البصيرية ص 

 .                   ٜٓتمخيص كتاب المقوالت ص  -رشد( ابف ٕ) 
-ٜ٘البصائر النصيرية ص –، الساوي ٜ٘تمخيص كتاب المقوالت صػ  –( ابف رشد ٖ) 

ٙٓ                   . 
 .                   ٜ٘تمخيص المقوالت ص  -( ابف رشدٗ) 
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ٕٜٚٓ 

: ومما يخص الجوىر أنو ال يقبؿ األقؿ واألكثر. وليس المعني بو أف شاٍّاً 
يكوف جوىر أحؽ باسـ الجوىر مف جوىر، فإف ذلؾ شيء قد وضحتو حينما 
قمت إف أشخاص الجواىر أولي مف كمياتيا، بؿ إنما أعني أنو ال يحمؿ النوع 

جنس عمي شخص أكثر مف حممو عمي شخص وال يحمؿ عميو في منيا وال ال
وقت أكثر منو في وقت فإف زيدًا ليس أكثر حيوانًا مف عمرو وال زيد اليـو 
أكثر حيوانًا مف غد. وأما ىذا الشيء األبيض فقد يكوف أشد بياضًا مف ىذا 

 (ٔ)الشيء األبيض وقد يكوف اليـو أشد بياضًا منو أمس.
الجواىر أف الواحد منيا بعينو يوجد قاببًل لممتضادات : ومما يخص شاىصاً 

بتغيره في نفسو، مثاؿ ذلؾ أف زيدًا المشار إليو يكوف حينًا صالحًا وحينًا 
 طالحًا، وحينًا حارًا وحينًا باردًا.
ألنو لو قبؿ لكاف كؿ شخص واقع تحتو أسود  (ٕ)أما الكمي فبل يقبؿ األضداد 

وكؿ شخص أبيض، إذ الكمي يشتمؿ عمي كؿ شخص، فإذا قبؿ حكمًا قبمو 
 جميع جزئياتو وىذا ال يصح ، ىذا مبمغ ما قالو أرسطو في مقولة الجوىر.

 
                                                           

ئر النصيرية ص البصا -، قارف الساويٜٙ -ٜ٘تمخيص المقوالت ص  -( ابف رشدٔ) 
ٙٓ                   . 
البصائر النصيرية ص  -، قارف الساويٜٙ -ٜ٘تمخيص المقوالت ص  -( ابف رشدٕ)

ٙٓ                   . 



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٔٓ 

 ادلثؽس اىصاًّ
 ٍق٘ىح اىنـــٌ

بو دوف غيره مف األعراض ألنو أعـ وجوداً  أوؿ األعراض التسعة ابتدت
وأصح وجودًا مف الباقي، أما أنو أعـ وجودًا مف الكيؼ فإف أحد قسميو أعني 
العدد يعـ المجردات العارية عف الكيفيات، وأما أنو أصح وجودًا مف غيره 
والمعني بغيره األعراض النسبية فإنيا غير متقررة في ذوات موضوعاتيا إال 

لي غيرىا وليس ذلؾ الكمية فإنيا متقررة في ذات موضوعيا مع بالنسبة إ
 (ٔ)قطع النظر عف ما عداىا.

 وبعد معرفة سبب البدء بو أقؼ عمي تعريفو وأقسامو.

 -ادلـية األٗه: اىرؼشٌف تاىنٌ ٗأقغأٍ:
 -أٗالً: اىرؼشٌف تاىنٌ:

 عرؼ بتعريفات عدة كميا تصب في إناء واحد منيا:

 لذاتو: ىو عرض يقبؿ القسمة -

فالقيد األوؿ وىو "يقبؿ القسمة" إلخراج النقطة وىي نياية الخط والمعني بو 
 القدر الذي ال يقبؿ القسمة ال طواًل وال عرضًا وال عمقًا.

                                                           

الجواىر المنتظمات  -ىػ ( ٜٚٔٔت  –( انظر: السجاعي)أحمد بف أحمد بف محمد ٔ) 
ـ ، ٛ.ٜٛٔ -ىػ ٕٔٛٔت  –في عقود المقوالت مخطوطة بخط عبداهلل ابف عايض 

 .                   ٘ص  -ـ جامعة الممؾ اؿ سعود ٖٕٗٓ
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ٕٚٔٔ 

ف قبؿ  والقيد الثاني وىو "لذاتو" إلخراج ماعدا الكـ مف األعراض فإنو وا 
 (ٔ)القسمة فبواسطة الكـ ال بذاتو كالبياض.

الكـ أيضًا: أنو "عرض يقبؿ التجزؤ والمساواة والتفاوت ومف تعريفات 
 . (ٖ)ومنيا "الكـ ىو كؿ شيء أمكف أف يقدر جميعًا بجزء منو" (ٕ)لذاتو"

 شاًٍّا: أقغاً اىنٌ
وىو ما ( ٗ)لمكـ قسماف أحدىما: كـ بالذات ويطمؽ عميو أرسطو الكـ الحقيقي

 يكوف كما في نفسو.

 (٘)لو الكمية بواسطة الكـ بالذات.ثانييما: كـ بالعرض وىو ما عرض 

 . توضيح ذلؾ

 -ادلـية اىصاًّ: أقغاً اىنٌ تاىزاخ ٗخ٘اطٔ:
 قسـ أرسطو الكـ بالذات إلي قسميف:

                                                           

ىػ( مقوالت البميدي مخطوطة بخط عمي ٙٚٔٔ( انظر البميدي )محمد بف احمد ت ٔ) 
ص  - ٕٕٛٙ –ـ ٓٙٔمخطوطة برقـ  – ٙصػ  -ىػ ٕٔٙٔت –شرؼ الديف الطحبلوي 

                 .   ٕرسالة في ضبط المقوالت ص  -، أحمد بف زيني دحبلفٙ
 .                   ٖٚٔمعيار العمـ ص  -الغزالي - ٛٗ( نظر ابف سينا: النجاة صٕ) 
 .                   ٖٗ( المنطقيات لمفارابي ص ٖ) 
 .                   ٕٓٔتمخيص المقوالت ص  -( انظر: ابف رشدٗ) 
 .                   ٔٔٔنشر الطوالع ص  -( العبلمة المرعشي٘) 
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ٕٕٚٔ 

وىو الذي ليس يمكف فيو أف تأخذ لو حدًا  اىنٌ ادلْفظو : اىقغٌ األٗه
 (ٔ)مشتركًا تتصؿ عنده أجزاؤه بعضيا ببعض ويشمؿ اثناف العدد والقوؿ.

: العشرة ليس يتصؿ جزؤىا الذي ىو الخمسة بالخمسة (ٕ)ىيؼذدٍصاه 
الثانية التي ىي جزؤىا اآلخر بحد مشترؾ، وال بالثبلثة التي فييا بالسبعة، 

 (ٖ)لكف جميع أجزائيا منفصمة بعضيا عف بعض.
 فعند أرسطو أنو كـ ألنو يقدر بجزء منو وىو أقؿ ما يمكف أف  (ٗ)أما القوؿ

                                                           

 .                   ٜٜتمخيص المقوالت ص  -( انظر: ابف رشدٔ) 
( العدد عند المتكمميف ال وجود لو في الخارج لتركبو مف الوحدات التي ىي اعتبارات ٕ) 

، ٙٓٔالمواقؼ ص  -عقمية وعدـ الجزء يستمـز عدـ الكؿ ضرورة )انظر: اإليجي
 (.                   ٘ٔٔ-ٗٔٔنشر الطوالع ص  -، العبلمة المرعشيٜٜتقريب المراـ ص  -جيالسنند

 .                   ٓٓٔ-ٜٜتمخيص المقوالت ص  -( ابف رشدٖ) 
َُ منفصبًل الفارابي )انظر: المنطقيات لمفارابيٗ)   -( تابع أرسطو في اعتبار القوؿ حدًا

 وما بعدىا(. ٖ٘المجمد األوؿ ص 
 (.ٖٛٔكذلؾ الغزالي في كتابو )معيار العمـ ص    
وخالؼ أرسطو في اعتبار القوؿ حدًا منفصبًل كثير مف المتكمميف والمناطقة أمثاؿ    

المقصد األوؿ ص  -المرصد الثاني -اإليجي في المواقؼ )انظر:  الموقؼ الثالث
تقريب المراـ  -السنندجي  -(ٕٚٔالجزء الثاني ص  -(، التفتازاني )شرح المقاصد٘ٓٔ
 - ٔٔٔاآلمدي المبيف في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكمميف ص  - ٜٛص 

 .ٕٙالبصائر النصيرية ص  -الساوي 
والحجة في ذلؾ: أف القوؿ ليس نوعًا آخر لممنفصؿ فإف كميتو لسبب عروض العدد لو،  

 لحيواناتولو جعمنا كؿ ما يعرض لو العدد كما بالذات ونوعًا منو لكانت أشخاص ا
== والنباتات والكواكب مف الكـ بالذات ال معروضًا لمكـ. فالقوؿ مؤلؼ مف مقاطع ىي 
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ٕٖٚٔ 

  . (ٔ)ينطؽ بو 
 اىقغٌ اىصاًّ: اىنٌ ادلرظو

وىو الذي يمكف أف تفرض فيو أجزاء تتبلقي عند حد واحد مشترؾ بينيا فمنو 
ما ىو قار الذات)وىو المقدار(، ومنو ما ليس قارًا بؿ ىو في التجدد وأنواع 

 ثبلثة: (ٕ)القار الذات

: الخط وىو بعد واحد ال يقبؿ التجزئة إال في جية واحدة وىو الذي األٗه
 سـ في مبادئ اليندسة بأنو طوؿ ال عرض لو.ير 

: السطح وىو البعد القابؿ لمتجزئة في جيتيف فقط متقاطعيف عمي ٗاىصاًّ
 حد واحد تقاطعًا قائمًا، ويرسـ بأنو طوؿ وعرض فقط.

وىو البعد القابؿ لمتجزئة في ثبلث جيات **  : الجسـ التعميميٗاىصاىس
 ويرسـ بأنو طوؿ وعرض وعمؽ فاألبعاد متقاطعة عمي حد واحد تقاطعًا قائميًا 

                                                           

أجزاء لو، وىو معدود بيا ال مف جية أنيا حروؼ أو أصوات بؿ مف جية أف كؿ حرؼ ==
أو صوت أو مقطع واحد في نفسو والقوؿ مجتمع فييا وىذا ىو نفس العدد ال نوع اخر 

البصائر  –قد عرض لمقوؿ كما يعرض لسائر المعدودات )الساوي معو واقع تحت الكـ و 
 (.                   ٕٚٔشرح المقاصد صػ  –، قارف التفتازاني  ٕٙالنصيرية صػ 

 .ٓٓٔتمخيص المقوالت صػ  -( ابف رشدٔ)
 -ٚ(  معني قار الذات أي مجتمع األجزاء في الوجود وىو المقدار )مقوالت البميدي ص ٕ)

المبيف  -، اآلمديٜٛتقريب المراـ ص  -، السنندجيٖ٘المواقؼ ص  -يجيقارف: اإل
 == (. ٕٚٔشرح المقاصد ص  -زاني، التفتآٔٔص 
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ٕٚٔٗ 

   (ٔ)الثبلثة  الموجودة بالفعؿ عند كؿ تشكيؿ ىو الجسـ التعميمي.

                                                           

وقد انكر المتكمموف المقادير التي ىي الخط والسطح والجسـ التعميمي عمي أساس ==
يف أنيا ليست بموجودات زائدة عمي الجسـ إذ ىـ يقولوف بالخط والسطح الجوىرييف جزئي

لمجسـ، ألف الجسـ عندىـ مركب مف أجزاء ال تتجزأ وال اتصاؿ بيف األجزاء  عندىـ إال أنو 
ال يحس انفصاليا لصغر المفاصؿ فكيؼ يسمـ عندىـ أف في الجسـ أمرًا متصبًل في حد 
ذاتو ىو عرض حاؿ في الجسـ إذ ليس ىناؾ إال الجواىر الفردة فإذا انتظمت في سمت 

ذا انتظمت في واحد حصؿ منيا أمر م نقسـ في جية واحدة يسميو بعضيـ خطا جوىريًا وا 
ذا انتظمت في الجيات  سمتيف حصؿ أمر منقسـ في جيتيف وقد يسمي سطحًا جوىريًا وا 
الثبلث حصؿ ما يسمي جسمًا اتفاقًا والخط جزء مف السطح والسطح جزء مف الجسـ فميس 

 وجود لمقدار ىو عرض.لنا إال الجسـ وأجزاؤه وكميا مف قبيؿ الجواىر فبل 
أما الفبلسفة فإنيـ لما أبطموا الجزء الذي ال يتجزأ قالوا باتصاؿ الجسـ في الحقيقة فاثبتوا 

، قارف: المواقؼ ٙٔٔ -٘ٔٔنشر الطوالع ص  -تمؾ المقادير العرضية )انظر: المرعشي
 وما بعدىا(  ٚٓٔص 

نشر الطوالع  -رعشي** الجسـ التعميمي يسمي الثخف وىو حشو ما بيف السطوح )الم
( وىو عرض قائـ بالجسـ الطبيعي )الذي ىو الجوىر( وسمي تعميمًا ألنو يبحث ٜٓٔص 

الجواىر المنتظمات في عقود  -عنو في التعاليـ أي في الرياضيات )انظر: السجاعي
 (.ٚالمقوالت ص 

مدلوالت المقوالت ص  -، قارف: الرخاويٕٙ -ٔٙالبصائر النصيرية ص  -( الساوئ)
، ٖٛٔ-ٖٚٔالغزالي: معيار العمـ ص  -وما بعدىا ٚوما بعدىا، مقوالت البميدي ص  ٓٔ

المواقؼ مف  -وما بعدىا، اإليجي ٜٖالمنطقيات لمفارابي  - ٛٗالنجاة ص –ابف سينا 
، ٜٛ، السنندجي تقريب المراـ ص ٔٔٔ -ٓٔٔوما بعدىا، اآلمدي: المبيف ص  ٘ٓٔ

 وما بعدىا.     ٕٚٔص  ٕشرح المقاصد جػ  -التفتازاني
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ٕٚٔ٘ 

وأضاؼ أرسطو نوعًا رابعًا لمقار الذات وىو المكاف وحجتو في ذلؾ أنو "لما 
كانت أجزاء الجسـ تشغمو وكانت تتصؿ بحد مشترؾ، فواجب أف تكوف أجزاء 

ذا كاف ذلؾ كذلؾ فيو مف الكـ المكاف تتصؿ بحد مشترؾ  أيضًا، وا 
 (ٔ)المتصؿ".

وىو مقدار  (ٕ)فيو الزماف ٗأٍا اىنٌ ادلرظو اىزي ىٍظ تقاس اىزاخ
 الحركة، 

                                                           

 .  ٓٓٔتمخيص شرح المقوالت ص  -( ابف رشدٔ) 
 ( الزماف عند المتكمميف أمر وىمي وحجتيـ في ذلؾ قائمة عمي وجييف:ٕ) 

الوجو األوؿ: أف الزماف أمسو مقدـ عمي يومو وليس تقدمًا بالعمية، والذات، والشرؼ      
فيكوف لمزماف زماف والكبلـ في ذلؾ والرتبة، فيو بالزماف النحصاره عندكـ )عند الحكماء( 

الزماف ويمـز التسمسؿ وأنو محاؿ أجيب عمي ىذا الوجو بأف تقدـ بعض أجزاء الزماف عمي 
البعض نظرًا إلي ذاتو مف غير أف يجتمعا في الوجود معمـو بالضرورة ككوف األمس قبؿ 

ف سمي مث مو تقدمًا فبل اليـو نظرًا إلي مجرد مفيومييما مف غير احتياج إلي عارض، وا 
ف اشترطا كونو كؿ مف المتقدـ والمتأخر في زماف فبل حصر ألقساـ التقدـ في  إشكاؿ، وا 

 الخمسة، بؿ التقدـ فيما بيف أجزاء الزماف قسـ سادس يناسب أف يسمي القدـ بالذات.
الوجو الثاني: الزماف إما ماض أو مستقبؿ أو حاضر وال وجود لمماضي والمستقبؿ     

ووجود الحاضر يستمـز وجود الجزء إذ لو وجد فإما أف يكوف منقسمًا أو "ال" وىو ظاىر 
وعمي تقدير االنقساـ إما أف تكوف أجزاؤه معًا فيمـز اجتماع أجزاء الزماف والضرورة قاضية 

 ببطبلنو.
ما أف تكوف مرتبة فيتقدـ بعض أجزاء الحاضر عمي بعض فبل يكوف الحاضر كمو ىذا    وا 

وف غير منقسـ فكذا الكبلـ في الجزء الثاني الذي يحضر عقبو فيكوف خمؼ فبلبد أف يك
== ىو أيضًا غير منقسـ وىكذا فتكوف أجزاء الزماف وىي المسماة باآلنات غير منقسمة 
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ٕٚٔٙ 

 (ٔ) والحد المشترؾ بيف أجزائو المفروضة فيو ىو اآلف.

فاآلف ىو الحد المشترؾ في امتداد الزماف مف الماضي إلي المستقبؿ ألنو 
 (ٕ)نياية، وبالنسبة إلي ما بعده بداية. بالنسبة إلي ما قبمو

 ىذا ىو الكـ بالذات ننتقؿ بعد ذلؾ إلي خواصو. 

 خ٘اص اىنٌ تاىزاخ
( أنو يقبؿ القسمة والقسمة تطمؽ عمي الوىمية، وىي فرض شيء غير ٔ)

شيء، وعمي الفعمية وىي الفصؿ والفؾ، واألوؿ مف خواص الكـ وعروضو 
تراف الكمية بيا )بمعني أنؾ إذا تصورت لمجسـ ولسائر األعراض بواسطة  اق

شيئًا ولـ تعتبر معو عددًا وال مقدارًا  لـ يمكف ذلؾ فرض انقسامو( والثاني ال 
يقبمو الكـ المتصؿ، فإف القابؿ يبقي مع المقبوؿ، وعند الفؾ ال يبقي الكـ 
األوؿ بعينو؛ بؿ يزوؿ ويحصؿ كماف آخراف، نعـ الكـ المتصؿ )المقدار( يييئ 

                                                           

فيمـز مف ذلؾ كوف الحركة مركبة مف أجزاء ال تتجزأ ألنو ينطبؽ  عمييا وكذلؾ الجسـ ==
 تقولوف بو أجيب عمي ىذا الوجو: بأف الماضي ألنيا مف عوارضو ومنطبقة عميو وأنتـ ال

والمستقبؿ موجوداف كيؼ ال ومعني الماضي ما فات بعد الوجود. والمستقبؿ ما يحصؿ لو 
الوجود غاية األمر أنو ال وجود ليما في الحاؿ والعدـ في الحاؿ ال يستمـز العدـ مطمقًا 

وما  ٜٚٔشرح المقاصد ص  -وما بعدىا، التفتازاني ٛٓٔالمواقؼ ص  -)راجع: اإليجي
 وما بعدىا(.   ٜٜتقريب المراـ ص  -بعدىا، السنندجي

 .ٕٙالبصائر النصيرية ص  -( الساوئ) 
 .ٜٕٖضوابط المعرفة ص  -( عبد الرحمف حنبكةٕ) 
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ٕٚٔٚ 

دة لقبوؿ االنقساـ، لكف ال يمـز حصوؿ ذلؾ االستعداد في نفس المقدار، الما
وإلبقاء المقدار عند حصوؿ االنقساـ، كالحركة تييئ الجسـ لمسكوف 

  (ٔ)الطبيعي، وال تبقي معو.

بمعني أنو إذا نسب إلي كـ آخر فإما أف  ( قبوؿ المساواة أو البلمساواةٕ)
يكوف مساويًا لو، أو أزيد، أو أنقص، وىذه الخاصة فرع األولي ألنو لما 
اشتمؿ عمي أجزاء وىمية أو فعمية لـز عند نسبتو إلي كـ آخر أف يكوف عدد 

 (ٕ)أجزائيما عمي التساوي، أو عمي التفاوت.

الكـ، فإف ماعدا الكـ  وىذه الخاصة كما عبر عنيا أرسطو ىي أخص خواص
ال يوصؼ بيذا مثاؿ ذلؾ أف الكيؼ ال يقاؿ فيو مساٍو وال غير مساٍو، بؿ 
شبيو وغير شبيو أّنا نقوؿ إف ىذا البياض شبيو بيذا البياض أو غير شبيو 
وال تقوؿ مساٍو أو غير مساٍو إال بالعرض فيكوف عمي ىذا أخص الخواص 

 (ٖ)بالكـ أنو مساٍو أو غير مساٍو.
بعده أي يعينو باإلسقاط عنو مرارًا إما بالفعؿ كما  -( اشتمالو عمي أمر ٖ)

ما بالقوة كما في  في الكـ المنفصؿ، فإف األربعة تعد بالواحد أربع مرات، وا 
 (ٗ)المتصؿ، فإف السنة تعد بالشيور، والشيور باألياـ، واليـو بالساعات.

                                                           

 -، السنندجيٕٚٔ-ٔٚٔشرح المقاصد  -، التفتازانيٗٓٔالمواقؼ  -( انظر: اإليجئ) 
 .ٜٛتقريب المراـ ص 

 .٘ٓٔ -ٗٓٔ، قارف: اإليجي المواقؼ ص ٓٚٔشرح المقاصد ص  -التفتازاني( ٕ) 
 .ٙٓٔتمخيص شرح المقوالت ص  -( ابف رشدٖ) 
 .ٗٓٔالمواقؼ ص  -، قارف: اإليجيٓٚٔشرح المقاصد ص  -( التفتازانيٗ) 
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ٕٚٔٛ 

كثر فإنو ليس ىذا الكـ ( مف خواص الكـ أيضًا أنو ليس يقبؿ األقؿ وال األ ٗ)
المشار إليو ذا ذراعيف أكثر مف ىذا اآلخر الذي ىو أيضًا ذو ذراعيف وال 
ثبلثة أكثر مف ثبلثة وال يقاؿ أيضًا في زماف ما أنو زماف أكثر مف زماف آخر 

 كما ذكرت سابقًا. (ٔ)وىذه الخاصة لمكـ يشاركو فييا الجوىر

لـ يكف لمجوىر ضد وذلؾ ألف  ( ومف خواصو أيضًا أنو ال ضد لو، كما٘)
الضديف البد مف وقوعيما تحت مقولة واحدة، بؿ تحت جنس قريب ليما، 
وأنواع الكـ المتصؿ القار الذات، ىي بأسرىا قد تجتمع في موضوع واحد 
أعني الخط والسطح والجسـ التعميمي، واألضداد ال تجتمع. والزماف أيضًا ال 

 فبل يخمفو في موضوعو غيره.ضد لو إذ ىو عمي التقضي والتجدد، 

 (ٕ)وأنواع العدد ال تضاد بينيا أيضًا.

وليس لقائؿ أف يقوؿ إف الكثير والقميؿ مف الكـ المنفصؿ وىما ضداف وكذلؾ 
الكبير والصغير  وىما ضداف فيجاب عميو بأنو ليس القميؿ والكثير وال الكبير 
والصغير مف الكـ، بؿ ىما مف المضاؼ، وذلؾ أف الكـ موجود بذاتو، والكبير 

ذلؾ أمكف في الشيء الواحد والصغير والقميؿ والكثير إنما يقاالف بالقياس ول

                                                           

البصائر النصيرية ص  -، قارف الساوي٘ٓٔتمخيص شرح المقوالت ص  -( ابف رشدٔ) 
 وما بعدىا. ٗٚٔشرح المقاصد ص  -، التفتازاني٘ٙ
تمخيص شرح المقوالت ص  -، قارف: ابف رشدٗٙالبصائر النصيرية ص  -( الساويٕ) 

ٕٔٓ. 
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ٕٜٚٔ 

بعينو أف يكوف كبيرًا وصغيرًا وقميبًل وكثيرًا، كبيرًا باإلضافة إلي شيء وصغيرًا 
 (ٔ) باإلضافة إلي شيء فيـ مف المضافات وليس مف الكـ.

ىذه ىي خواص الكـ بالذات ننتقؿ بعد ذلؾ إلي النوع الثاني مف أنواع الكـ 
 وىو الكـ بالعرض.

 (ٕ)ما عرض لو الكمية بواسطة الكـ بالذات. تقًا:ٕٗ٘ مَا رمشذٔ عا

وقد أشار إليو أرسطو أنو كـ ألنو تمحقو الكمية بوساطة واحد مف ىذه التي 
 قمنا أنيا كـ بالحقيقة.

أنا نقوؿ في ىذا البياض المشار إليو أنو كبير مف أجؿ أنو في  ٍصاه رىل:
ض؟ لقيؿ ثبلثة سطح كبير، ومف ذلؾ يظير أنو لو سأؿ أحد كـ ىذا األبي

أذرع أو أربعة مف األبيض ىنا إنما قدر بمبمغ السطح الذي ىو ثبلثة أذرع أو 
 (ٖ)أربعة ولو كانت كمًا بذاتيا لقدرت بأنفسيا.

                                                           

البصائر  -، قارف الساويٖٓٔ-ٕٓٔتمخيص شرح المقوالت ص  -( انظر: ابف رشدٔ) 
 .٘ٙ-ٗٙالنصيرية ص 

 .ٔٔٔنشر الطوالع ص  -( العبلمة المرعشيٕ) 
 .ٕٓٔتمخيص كتاب المقوالت ص ( انظر: ابف رشد ٖ) 
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ٕٕٚٓ 

 ادلثؽس اىصاىس
 ٍق٘ىح اىنٍــف

 (ٔ)قد يراد بو الكيفية، وقد يراد ما لو الكيفية.
يجاب في األشخاص كيؼ والكيفية عرفيا ابف رشد بقولو: "الييئات التي بيا 

 (ٕ)ىي".
واشترط في رسميا قولنا "في األشخاص" ليفرؽ بينيا وبيف الفصوؿ ألف 

 (ٖ)الفصوؿ كيفيات أيضًا إذ كانت ىيئات بيا يقاؿ في األنواع كيؼ ىي.
الكيفية ىي كؿ ىيئة قارة ال يوجب تصورىا تصور شيء خارج  ٗتاجلَيح:

  (ٗ) أجزاء حامميا. عنيا وعف حامميا، وال قسمة وال نسبة في
 أقغاً اىنٍف

 كالتالي:  الكيؼ كما ذكر ابف رشد يقاؿ عمي أجناس أربعة
 الكيفيات النفسانية.

 الكيفيات االستعدادية.

                                                           

 .ٛٙالبصائر النصيرية ص  -( الساوئ) 
 .ٕٔٔتمخيص المقوالت ص  -( ابف رشدٕ) 
 .ٜٖٔمعيار العمـ ص  -، قارف: الغزاليٓ٘( المنطقيات لمفارابي ص ٖ) 
، ٙٙٔ، ٘ٙٔالتعريفات ص  -، قارف الحرجانيٛٙالبصائر النصيرية ص  -( الساويٗ) 

 -، قارف: ابف سينإٕٔشرح المقاصد ص  -، التفتازانئٔٔالمبيف ص  -اآلمدي
 .ٛٗالنجاة ص

To pdf: www.al-mostafa.com 
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ٕٕٚٔ 

 الكيفيات المحسوسة.
 الكيفيات المختصة بالكميات

 -سوؼ انتقؿ إلي تفصيؿ ىذه الكيفيات في الصفحات التالية:

 -اىْفغاٍّح:ادلـية األٗه: اىنٍفٍاخ 
وتسمي بالكيفيات النفسانية ألنيا تختص بذوات األنفس الحيوانية ومعني 
االختصاص بيا أف تمؾ الكيفيات توجد في الحيواف دوف النبات والجماد 

  ( ٔ)وتسمي مع الرسوخ ممكة وبدونو )أي بدوف الرسوخ( حااًل.

وأطوؿ زمانًا، وىذا يعني أف الممكة تقاؿ مف ىذا الجنس عمي ما ىو أبقي 
 والحاؿ عمي ما ىو وشيؾ الزواؿ.

العمـو والفضائؿ فإف  العمـ بالشيء إذا حصؿ صناعة كاف مف  : ٍصاه رىل
األشياء الثابتة العسيرة الزواؿ، وذلؾ ما لـ يطرأ عمي اإلنساف تغير فادح مف  
مرض أو غير ذلؾ مف االشتغاؿ باألمور الطارئة التي تكوف سببًا مع طوؿ 

 لذىوؿ اإلنساف عف العمـ ونسيانو. الزماف

فأما الحاؿ فإنيا تقاؿ مف ىذا  الجنس عمي األشياء السريعة الحركة السيمة 
التغير مثؿ الصحة والمرض، والحرارة والبرودة التي ىي أسباب الصحة 
والمرض، فإف الصحيح يعود بسرعة مريضًا والمريض صحيحًا ما لـ تتمكف 

                                                           

 .٘ٔٔتقريب المراـ ص  -، السنندجئٕٔشرح المقاصد ص  -التفتازاني -( انظرٔ)
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ٕٕٕٚ 

كاف األمر كذلؾ، كاف اإلنساف أف يسمييا ىذه فيعسر زواليا فإنو إذا 
  ( ٔ)ممكة.

وىذا يجر بنا إلي القوؿ إف الممكات ىي بجية مف الجيات حاالت، وليست 
   (ٕ)الحاالت ممكات، ألف الممكات إنما ىي أواًل حاالت ثـ تصير بآخره ممكات.

 لمكيفيات النفسانية أنواع منيا عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر: 

     (ٗ)اإلدراؾ.  (ٖ)الحياة.
                                                           

 .ٕٕٔ-ٕٔٔتمخيص المقوالت ص  -( ابف رشدٔ)
 .ٕٕٔ( السابؽ صٕ)
مستتبعة إياىا حيث إنيا قوة تتبع اعتداؿ ( قدمت عمي سائر األنواع لكونيا أصبًل ٖ)

 ( وبالتالي يفيض عنيا سائر القوي وىي مبدأ لقوة الحس والحركة اإلرادية.ٖالنوع)
والموت عبارة عف زواؿ الحياة أي عدميا عما اتصؼ بيا فيو عدـ  ممكة ليا وقيؿ كيفية 

[ والخمؽ  لكونو َٕواْلَحَياَة( ]الممؾ اآلية:  وجودية تضادىا لقولو تعالي: )َخَمَؽ الَمْوتَ 
بمعني االيجاد ال يتصور إال فيما لو وجود وردَّ بأنو ىنا بمعني التقدير وىو يتعمؽ 
بالموجود والمعدـو أيضًا ولو سمـ فالمراد بخمؽ الموت إحداث أسبابو عمي حذؼ المضاؼ 

ا حينئذ تقابؿ اإليجاب وقد يطمؽ الموت عمي عدميا كما في الجماد فالتقابؿ بينيم
-ٕٜٕشرح المقاصد ص  -، التفتازانيٓ٘ٔ-ٜٗٔالمواقؼ ص  -والسمب)انظر: اإليجي

-ٜٖٔ، المرعشي: نشر الطوالع ص ٙٔٔ-٘ٔٔتقريب المراـ ص  -، السنندجيٜٕٙ
ٕٔٗ) 

( اإلدراؾ أنا إذا أدركنا شيئًا كاف لو تميز وظيور عند العقؿ، وليس ذلؾ بوجوده العيني، ٗ)
ًا ما يدرؾ وال وجود أو يوجد وال إدراؾ، بؿ يوجده العقؿ، وىو المعني بالصورة، إذ كثير 

 ==( وأنواعو أربعة:ٗفحقيقة إدراؾ الشيء حضوره عند العقؿ)
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ٕٕٖٚ 

   (ٔ)،  اإلرادة.
                                                           

أحدىا: )إحساس( وىو إدراؾ لمشيء الموجود في الخارج الحاصؿ عند المدرؾ عمي ==
ىو إدراكو مع الييئة  ثانييا: )تخيؿ( -ىيئة مخصوصة مف األيف والوضع وغير ذلؾ 

 المذكورة لكف ببل شرط حضوره.
ثالثيا: )توىـ( وىو إدراؾ لمعاف غير محسوسة مخصوصة بالشيء الجزئي الموجود في 

 المادة.
فاإلحساس مشروط بثبلثة أشياء حضور  -رابعيا: )تعقؿ( إدراؾ الشيء مف حيث ىو 

عف الشرط األوؿ والتوىـ عف  المادة واكتناؼ الييئة وكوف المدرؾ جزئيًا والتخيؿ مجرد
األوليف والتعقؿ عف الجميع بمعني أف تكوف الصورة مجردة عف العوارض المادية الخارجية 

ف لـ يكف ليا بد عف اإلكتناؼ بالعوارض الذىنية.) ، ٖٔٔالتفتازاني شرح المقاصد صوا 
مييا ( واألوؿ مف ىذه اإلدراكات األربعة يطمؽ عٛٔٔتقريب المراـ ص، السنندجي ٕٖٔ

اإلدراؾ الظاىر ألنو مدرؾ بالمشاعر الخمس الظاىرة والثبلث األخر يطمؽ عمييا اإلدراكات 
 (ٕٗٔنشر الطوالع ص  -الباطنة. )انظر: المرعشي

(مف الكيفيات النفسانية اإلرادة وىي كسائر الوجدانيات في أنو يسيؿ معرفتيا ومعناىا ٔ)
فيا بكنة الحقيقة وليذا اختمؼ في واضح عند العقؿ غير ممتبس بغيرىا ويعسر تعري

 تفسيرىا.
فذىب كثير مف المعتزلة إلي أف اإلرادة اعتقاد النفع أو ظنو فإف نسبة القدرة إلي طرفي 
الفعؿ عمي السوية فإذا حصؿ في القمب اعتقاد النفع في أحد طرفيو أو ظنو ترجح بسببو 

 ذلؾ الطرؼ وصار مؤثرًا عنده.
أما األشاعرة: فاإلرادة عندىـ صفة بيا يرجح الفاعؿ أحد مقدوريو مف الفعؿ والترؾ )انظر: 

وما بعدىا،  ٖٖٛشرح المقاصد ص  -وما بعدىا، التفتازاني ٛٗٔالمواقؼ ص  -اإليجي
وما  ٖ٘ٔنشر الطوالع ص  -، المرعشئٕٕ-ٕٔٔتقريب المراـ ص  -السنندجي
 == بعدىا(
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ٕٕٚٗ 

 (ٕ)الخمؽ.    ،   ( ٔ)القدرة.
                                                           

 بد أف نضع في اعتبارنا أف اإلرادة والكراىة مغايرتاف لمشيوة وبعد تعريؼ اإلرادة فبل==
التي ىي شوؽ النفس إلي األمور المستمذة والنفرة التي ىي دفع النفس لؤلمور المؤلمة 

 (٘٘ٔانظر المرعشي نشر الطوالع صوانقباضيا عنيا.)
يتعمؽ بالمحاؿ  وكذلؾ اإلرادة تغاير التمني ألنيا ال تتعمؽ إال بمقدور مقارف، والتمني قد

 (ٜٗٔاإليجي المواقؼ صوالماضي.)
( وطريؽ معرفة القدرة الوجداف فإف العاقؿ يجد مف نفسو أف لو صفة بيا يتمكف مف ٔ)

 -، السنندجيٕٖٙشرح المقاصد ص  -)التفتازاني -حركة البطش وتركيا دوف الرعشة  
 (ٕ٘ٔتقريب المراـ ص 

بممكة تصدر بيا عف النفس أفعاؿ بسيولة مف ( مف الكيفيات النفسانية الخمؽ وفسر ٕ)
غير تقدـ فكر ورؤية، فغير الراسخ مف صفات النفس ال يكوف خمقًا كغضب الحميـ، وكذا 
الراسخ الذي يكوف مبدأ ألفعاؿ الجوارح بسيولة كممكة الكتابة أو يكوف نسبتو إلي الفعؿ 

ي فكر وروية كالبخيؿ إذا والترؾ عمي السواء كالقدرة، أو يفتقر في صدور الفعؿ عنو إل
، وكالكريـ إذا قصد بالعطاء الشيرة، ولما كانت القدرة تصدر عنيا الفعؿ ال  حاوؿ الكـر
بسيولة واستغناء عف رؤية، وكانت نسبتيا إلي طرفي الفعؿ والترؾ عمي السوية حكـ 

، السنندجي تقريب ٖٖٔ، ٕٖٔ، ٖٔٔالتفتازاني شرح المقاصد صبأنيا تضاد الخمؽ.)
 (ٕٙٔاـ ص  المر
وينقسـ الخمؽ إلي فضيمة ورذيمة وغيرىما فالفضيمة الوسط والرذيمة األطراؼ، وغيرىما  -

 ما ليس منيما.
 فالعفػػػة: ىيئة لمقوة الشيوية بيف الفجور والخمود.

 (ٚ٘ٔاإليجي المواقؼ صوالشجاعة: ىيئة لمقوة الغضبية بيف التيور والجبف. )
كبلىما صفة مؤثرة ولكف نسبة القدرة إلي الضديف عمي فالفرؽ بيف الخمؽ والقدرة أف  -

== السواء ألف تأثيرىا في أحد الضديف متعمؽ باإلرادة فيي تابعة لئلرادة بخبلؼ الخمؽ 
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ٕٕٚ٘ 

  (ٕ)، الصحة والمرض.  (ٔ)المذة واأللـ.
                                                           

المرعشي ال يصمح لمضديف بؿ ألحدىما فقط كالحمـ فإنو يصمح لمعفو وال يصمح  االنتقاـ.) فإنو==
 ( ٚ٘ٔنشر الطوالع ص

النفسانية المذة واأللـ وتصورىما بدييي فبل يعرفاف، وقيؿ في تفسيرىما: المذة ( مف الكيفيات ٔ)
والمبلئـ لمشيء كما  -إدراؾ المبلئـ مف حيث ىو مبلئـ، واأللـ إدراؾ المنافي مف حيث ىو مناؼ 

لو الخاص أعني األمر البلئؽ بو كالتكيؼ بالحبلوة لمذائقة والجاه والتغمب لمغضبية، وتعقؿ األشياء 
مي ما ىي عميو لمعاقمة، وقيد "بالحيثية" ألف الشيء قد يكوف مبلئمًا مف وجو دوف وجو فإدراكو ع

 ال مف جية ال يكوف لذة كالصفراوي  ال يمتذ بالحمو.
والمراد باإلدراؾ الوصوؿ إلي ذات المبلئـ ال إلي مجرد صورتو، فإف تخيؿ المذيذ غير المذة، وىذا 

المذيذ فقط، بؿ إدراؾ حصوؿ المذيذ لمممتذ ووصولو إليو مف ثـ فكؿ يعني أف المذة ليست ىي إدراؾ 
مف المذة واأللـ نوع مف اإلدراؾ اعتبر فيو إضافة إلي مبلئـ أو مناؼ يختمؼ بالقياس إلي المدرؾ، 

صابة ووجداف لذات المبلئـ أو المنافي مف حيث ىو  كذلؾ ال لمصورة الحاصمة منو.) المرعشي وا 
 (ٕٙٔ، السنندجي تقريب المراـ ص ٖ٘ٙ ،ٖٗٙشرح المقاصد ص 

وفي ىذا المقاـ قد يطرأ سؤاؿ: لماذا ال يعد الحسي مف المذة واألـ مف الكيفيات المحسوسة دوف  -
 النفسانية؟

ألف المدرؾ بالحس ىو الكيفية التي يمتذ بيا أو يتألـ، كالحبلوة والمرارة مثبًل وأما نفس المذة واأللـ 
انظر التفتازاني شرح والنيؿ فبل سبيؿ لمحواس الظاىرة إلي إدراكيا.) التي ىي مف جنس اإلدراؾ

 (ٕٙٔ، السنندجي تقريب المراـ ص  ٖٛٙ، ٖٚٙالمقاصد 
( الصحة: ممكة أو حالة يصدر عنيا األفعاؿ مف الموضوع ليا سميمة وىذا التعريؼ يعمـ ٕ)

 اف أو لبدف اإلنساف.أنواعيا، وربما تخص بالحيواف أو باإلنساف فيقاؿ كيفية لبدف الحيو 
نما قاؿ ممكة أو حاؿ ولـ يكتؼ بذكر أحدىا تنبييًا عمي أف الصحة قد تكوف راسخة وقد ال  وا 

 تكوف.
ولكف المبلحظ ىنا أنو قدـ الممكة عمي الحاؿ في الذكر مع أنيا متأخرة عنو في الوجود حيث تكوف 

مف الحاؿ، وألنيا أغمب في الكيفية أواًل حااًل ثـ تصير ممكة ألف الممكة لرسوخيا أشرؼ 
 ==الصحة.
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ٕٕٚٙ 

كالفرح والغـ والغضب والفزغ  -وىناؾ كيفيات نابعة مف انفعاالت النفس
 (ٔ)والحزف واليـ والخجؿ.

 ادلـية اىصاًّ: اىنٍفٍاخ االعرؼذادٌح
أي التي مف جنس االستعداد ألنيا مفسرة باستعداد شديد عمي أف ينفعؿ أي 
تييؤ لقبوؿ أثر  ما بسيولة أو سرعة، وىو وىف طبيعي كالممراضية والميف 

 ويسمي البلقوة.
 (ٕ)أو عمي أف تقاـو وال تنفعؿ أي تييؤ لممقاومة وبطء لبلنفعاؿ كالمصحاحية

ار الجسـ ال يقبؿ المرض ويتأبي عف والصبلبة، وذلؾ ىو الييئة  التي بيا ص
 ( ٖ)االنغماز ويسمي القوة.

                                                           

أما المرض فيو خبلؼ الصحة أي حاؿ أو ممكة بيا تصدر األفعاؿ عف موضوعيا غير سميمة ==
والمعني بالموضوع ىو البدف أو العضو والمراد بسبلمة األفعاؿ خموصيا مف اآلفة وكونيا عمي 

، ٖ٘ٚ، ٖٗٚالمقاصد ص، التفتازاني شرح ٜ٘ٔانظر اإليجي المواقؼ صالمجري الطبيعي.)
، الرخاوي مدلوالت المقوالت ص ٓٙٔ، المرعشي نشر الطوالع  ٕٚٔالسنندجي تقريب المراـ ص

ٕٔٛ) 
، السنندجي الرخاوي مدلوالت المقاالت ٕٖٛ، ٖٔٛانظر بالتفصيؿ التفتازاني شرح المقاصد (  ٔ)

 .ٕٛٔص
ىي حالة البدف التي يقوي بيا عمي  مدافعة المرض وىي غير الصحة فإف  ( المصحاحيةٕ) 

الصحة ضد المرض فبل يجتمع معو قط بخبلؼ المصحاحية فإنيا قد تكوف لمريض في حاؿ مرضو 
البصائر  -وبيا يدافع مرضو، وبيا ترجح استعداده لجانب الصحة عنو لجانب المرض )حاشية

 (.ٜٙالنصيرية ص 
 .ٜٕٔتقريب المراـ ص  -، السنندجيٜٖٓشرح المقاصد ص  -( التفتازانيٖ) 
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ٕٕٚٚ 

وقد عبر ابف رشد عف ىذا الجنس بقولو: "ىو الذي بو نقوؿ في الشيء إف 
لو قوة طبيعية أو ال قوة لو طبيعية... أعني ببل قوة طبيعية أف يفعؿ بعسر 

مثاؿ  وينفعؿ بسيولة، وبقوة طبيعية أف يفعؿ بسيولة وال ينفعؿ إال بعسر.
ذلؾ أنو يقاؿ مصحح مف قبؿ أف لو قوة عمي أف ال ينفعؿ عف األمراض 
واآلفات... ونقوؿ ممراض ومف قبؿ أف ال قوة لو طبيعية عمي أف ال ينفعؿ 

 (ٔ)عف األمراض"

ولكف ينبغي أف نحيط عممًا بأننا عندما نقوؿ "قوة طبيعية" كالمصحاحية فيي 
 يقبؿ المرض ال نفس عدـ المرض عبارة عف الييئة التي بيا صار الجسـ ال

كذلؾ األمر بقولنا "ال قوة طبيعية" كالممراضية وىي الييئة التي بيا يسرع 
 قبوؿ الجسـ لممرض ال نفس القبوؿ.

وىذا يعني أنو ليس المقصود بيذه القوة، القوة التي ىي في المادة األولي 
ه القوة وىي فأف كؿ إنساف بتمؾ القوة مستعد لممرض والصحة، لكف تتمة ىذ

ترجحيا مف جية أحد طرفي النقيض فبل يكوف في قوة الشيء أف يقبؿ 
المرض وأف ال يقبؿ فقط، بؿ إف يكوف قد ترجح قبوؿ المرض عمي ال قبوؿ 

 (ٕ)أو ال قبولو عمي قبولو.

وىذا يعني أف الكيفية االستعدادية ىي كيفية بيا يترجح القابؿ إلي أحد جانبي 
 قبولو.

                                                           

 .ٖٕٔتمخيص كتاب المقوالت ص  -( ابف رشدٔ) 
 .ٜٙ -ٛٙالبصائر النصيرية ص  -( انظر: الساويٕ) 
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ٕٕٚٛ 

 -اىصاىس: اىنٍفٍاخ احملغ٘عح:ادلـية 
وىي التي سماىا ابف رشد كيفيات انفعالية وانفعاالت، وأنواع ذلؾ لديو 

والممموسات  -واأللواف مثؿ السواد والبياض -الطعـو مثؿ الحبلوة والمرارة
مثؿ الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، فإف ىذه كميا ظاىر مف أمرىا أنيا 

اتصؼ بشيء مف ىذه يسأؿ عنو بػ "كيؼ" مثاؿ ذلؾ  كيفيات، إذ كاف كؿ ما
أف نقوؿ: كيؼ ىذا العسؿ في حبلوتو؟ وكيؼ ىذا الثوب في بياضو؟ فيجاب 

 (ٔ)بأنو شديد الحبلوة والبياض أو غير شديدىما.

ٗاىغؤاه اىزي ٌـشغ ّفغٔ: دلارا فشق أسعـ٘ تني مٍفٍاخ اّفؼاىٍح 
 سشذ: ٗاّفؼاالخ؟ ىإلظاتح ػِ ٕزا اىغؤاه ٌق٘ه اتِ

نما قيؿ في أمثاؿ ىذه كيفيات انفعالية ال مف قبؿ أنيا حدثت في األشياء  وا 
. مثاؿ  ََ المتصفة بيا عف انفعاؿ، بؿ مف قبؿ أنيا تحدث في حواسنا انفعااًل
ذلؾ الحبلوة في العسؿ، والمرارة في الصبر إنما قيؿ فييا كيفيات انفعالية ال 

وال عف انفعاؿ في الصبر حدث  مف قبؿ انفعاؿ حدث في العسؿ عنو الحبلوة
عنو المرارة، بؿ مف قبؿ أنيما يحدثاف انفعااًل في المساف، وكذا األمر في 

 الحرارة والبرودة مع حس الممس.

: ما كاف مف العوارض ثابتًا عسير الزواؿ: فيو الذي يسمي كيفية ٗتاجلَيح
 انفعالية.

                                                           

 .ٖٗٔ( ابف رشد: تمخيص كتاب المقوالت ص ٔ) 
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ٕٕٜٚ 

االنفعاؿ  فقط ال باسـ وما كاف سريع الحركة مف العوارض فإنو يخص باسـ 
الكيفية االنفعالية ومثاؿ ذلؾ الحمرة إذا عرضت مف خجؿ، والصفرة إذا 

   (ٔ)عرضت مف فزع... فيما يختمفاف في طوؿ البقاء وقصره.

نخمص مف ىذا إلي أف الفرؽ بيف النوعيف ما كاف ثابتًا راسخًا يسمي كيفية 
 ااًل.انفعالية وما كاف سريع الزواؿ والحركة يسمي انفع

وقد قسـ المتكمموف الكيفيات المحسوسة إلي خمسة أقساـ تبعًا لمحواس 
  ...........، (ٗ)، مسموعات (ٖ)، ومبصرات (ٕ)الخمس فمنيا يمثؿ ممموسات

                                                           

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ( انظر السابؽ ص ٔ)
ف القوة البلمسة تعـ جميع ( وىي المسماة بأوائؿ المحسوسات قيؿ وجو التسمية إٔ)

الحيوانات وال يخمو عنيا حيواف بخبلؼ سائر الحواس الظاىرة والعمـو مقدـ عمي 
 (ٛٓٔالسنندجي تقريب المراـ صالخصوص.)

وأصوليا أربعة الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة لثبوتيا لمبسائط العنصرية وتحصؿ  -
 (ٛٓٔالسنندجي تقريب المراـ صاألربعة.)المركبات منيا بتوسط المزاج   عف ىذه 

ف كاف الثاني ( ٖ) ذىب الفبلسفة إلي أف المبصر أواًل وبالذات ىو الضوء والموف وا 
مشروطًا باألوؿ، وقد يبصر بتوسطيما ما ال يعد في الكيفيات المحسوسة مف الكيفيات 

ناء، وسائر المختصة بالكميات، مف  المقادير واألوضاع وغير ذلؾ كاالستقامة واالنح
األشكاؿ كالطوؿ والقصر ...... وغير ذلؾ وما يتوىـ مف إبصار مثؿ الرطوبة واليبوسة، 
والمبلسة والخشونة فمبني عمي أنو يبصر ممزوماتيا كالسيبلف، والتماسؾ الراجعيف إلي 
الحركة والسكوف وكاستواء األجزاء في الوضع واختبلفيا فيو.)انظر التفتازاني شرح 

 (ٜٕٗالمقاصد ص
 ==وىي األصوات والحروؼ  (ٗ)
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ٕٖٚٓ 

 ...............................................................، (ٔ)مذوقات 

                                                           

 )أ( األصػوات==
يقوؿ التفتازاني: "الصوت عندنا يحدث بمحض خمؽ اهلل تعالي".)التفتازاني شرح المقاصد 

 ( ٕٔٔ، السنندجي تقريب المراـ صٖٕٚص
وعند الفبلسفة كيفية تعرض لميواء لتموجو الحاصؿ بإمساس أو تفريؽ عنيفيف.  -

ي وصوؿ اليواء المتموج الحاصؿ لمصوت إلي الصماخ ألنا واإلحساس بالصوت يتوقؼ عم
إذا رأينا مف البعيد مف يضرب بفأس عمي الخشبة نشاىد الضرب قبؿ سماع الصوت وليس 
المراد بوصوؿ اليواء الحامؿ لمصوت إلي السامعة أف ىواًء واحدًا بعينو يتموج ويتكيؼ 

اء المتكيؼ بالصوت يتموج بالصوت ويوصمو إلي السامعة بؿ إف ما يجاور ذلؾ اليو 
ويتكيؼ بالصوت وىكذا إلي أف يتموج ويتكيؼ بو اليواء الراكد في الصماخ فتدركو 
السامعة وىي قوة مستودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ.)المرعشي نشر 

 (ٖ٘ٔ، ٖٗٔالطوالع ص
 )ب( الحروؼ: -

ركو في الثقؿ أصوات تعرضيا كيفيات يتميز بيا بعض األصوات عف بعض آخر يشا
 والخفة وتنقسـ إلي قسميف:

المصوتة: وىي التي تسمي في العربية حروؼ المد والميف وىي األلؼ والواو والياء،  -
تسمي ىذه الحروؼ بيا القتضائيا امتداد الصوت ألف ىذه الحروؼ تحصؿ بإشباع 

 الحركات.
ا امتداد )انظر المصمتة: وىي ماعدا حروؼ المد والميف تسمي بيا لعدـ  اقتضائي  -

 ( ٗٔٔ، ٖٔٔ، السنندجي تقريب المراـ ص ٖٙٔ، ٖ٘ٔالمرعشي نشر الطوالع ص
وأصوؿ المذوقات تسعة وانحصارىا في ىذا العدد باعتبار القابؿ والفاعؿ بمعني أف  (ٔ)

== الطعـ لو جسـ قابؿ لو وىو إما أف يكوف كثيفًا أو لطيفًا أو معتداًل، ولو أي لمطعـ 
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ٕٖٚٔ 

 (ٔ)مشمومات.

 ادلخرظح تاىنٍَاخادلـية اىشاتغ: اىنٍفٍاخ 
والمعني بيذا الجنس كما ذكر ابف رشد: الشكؿ والخمقة الموجوداف في واحد 
مف األشياء واإلستقامة واألنحناء وما يشبو ىذا فإنو يقاؿ في الشيء إذا 
اتصؼ بواحد مف ىذه كيؼ ىو، وذلؾ انو قد يقاؿ في الشيء إنو مثمث او 

 (ٕ)وكذلؾ الخمقة. مربع في جواب كيؼ ىو وأنو مستقيـ ومنحف ،

                                                           

فاعؿ وىو إما الحرارة أو البرودة أو المعتدؿ بينيما والحاصؿ مف ضرب األحواؿ الثبلثة ==
 لممقابؿ في األحواؿ الثبلثة لمفاعؿ ىو التسعة أصوؿ المذوقات.

ثـ يتركب مف التسعة طعـو ال تحصي وىذه المركبات تختمؼ مسمياتيا باختبلؼ 
، ٕٙٛزاني شرح المقاصد ص، التفتأٜٖ، ٖٛٔمركباتيا.)انظر اإليجي المواقؼ ص

، ٖٙٔ، المرعشي نشر الطوالع ص٘ٔٔ، ٗٔٔ/ السنندجي تقريب المراـ ص ٕٚٛ
ٖٔٚ) 

المشمومات ىي الروائح المدركة بالشـ وال أسماء ألنواعيا إال مف جية الموافقة ( ٔ)
 لممزاج والمخالفة لو. فالروائح الموافقة لممزاج تسمي طيبة والروائح المخالفة لممزاج تسمي
منتنة. وقد يشتؽ لمروائح مف الطعـو المقارنة ليا فيقاؿ رائحة حموة ورائحة حامضة 
، وقد تكوف الروائح باإلضافة إلي محميا كرائحة الورد  باعتبار ما يقارنيا مف الطعـو

. ىذا ما  -والتفاح  وسبب اإلحساس بالرائحة وصوؿ اليواء المتكيؼ بالرائحة إلي الخيشـو
، التفتازاني  ٜٖٔذ ليس فييا محؿ بحث.)انظر اإليجي المواقؼ صقيؿ في المشمومات إ
 ( ٖٛٔ، المرعشي نشر الطوالع صٕٛٛشرح المقاصد ص

 .ٕٙٔ( ابف رشد: تمخيص كتاب المقوالت صػ ٕ)
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ٕٖٕٚ 

وىذا يعني أف اإلستقامة واإلنحناء كيفياتاف عارضتاف لمخط الذي ىو كـ 
متصؿ، كذلؾ الزوجية والفردية كيفياتاف عارضتاف لمعدد الذي ىو كـ 

 (ٔ)منفصؿ.

والمعني بالخمقة التي ذكرىا ابف رشد سالًفا الكيفيات العارضة بكميات مركبة 
الشكؿ والموف أما الشكؿ فيو مف الكيفيات مع غيرىا كالخمقة المركبة مف 

المختصة بالكميات، وأما الموف فيو مف الكيفيات المحسوسة العارضة 
 . لمجسـً
(ٕ) 

 خ٘اص اىنٍف:  ادلـية اخلاٍظ
( قد يوجد في الكيؼ تضاد مثاؿ ذلؾ العدؿ ضد الجور والبياض ضد ٔ)

كالعادؿ ضد الجائر  (ٖ)السواد، وكذلؾ يوجد أيضًا في األشياء ذوات الكيفية
واألبيض ضد األسود، ولكف ليس يوجد التضاد في جميع الكيفيات وال في 
جميع ذوات الكيفيات، فإنو ليس لؤلشقر وال لؤلصفر ضد وبالجممة لمكيفيات 
المتوسطة، وأيضًا فمتى كاف أحد المتضاديف كيفًا فإف الضد الثاني يكوف كيفًا 

ف العادؿ لما كاف ضد الجائر وكاف العادؿ وذلؾ ظاىر باالستقراء. مثاؿ ذلؾ أ
                                                           

 .ٔٙٔنشر الطوالع صػ  -( انظر المرعشئ)
 ( انظر السابؽ.ٕ)
الكيفيات أنفسيا وىي المثؿ ( ذوات الكيفيات ىي المدلوؿ عمييا باألسماء الدالة عمي ٖ) 

األوؿ وذلؾ عف طريؽ االشتقاؽ في أكثرىا بحسب المساف اليوناني مثؿ األبيض المشتؽ 
تمخيص كتاب المقوالت ص  -مف البياض والعادؿ المشتؽ مف العدالة )انظر: ابف رشد

ٕٔٚ. ) 
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ٕٖٖٚ 

في الكيفية إذ ال يصح أف نقوؿ إف الجائر في الكـ وال في المضاد وال في 
 مقولة أخرى.

( قد يقبؿ الكيؼ األقؿ واألكثر، فإنو قد يكوف عادؿ أكثر مف عادؿ وأبيض ٕ)
أشد مف أبيض إذ موضوعات ىذه األشياء تقبؿ األقؿ واألكثر لكف ليس ىذا 

ي جميعيا، بؿ في بعضيا، مع العمـ بأف ىذه الكيفيات إذا اخذت مجردة عف ف
موضوعاتيا فإنيا ال تقبؿ األكثر واألقؿ  فبل تكوف عدالة أكثر مف عدالة وال 
صحة أكثر مف صحة، كذلؾ األمر في المثمث والمربع وسائر األشكاؿ ال تقبؿ 

دخؿ تحت حد المثمث األكثر واألقؿ فإنو ليس مثمث أكثر مف مثمث، فإف ما 
 (ٔ)فيو مثمث عمي حد سواء. كذلؾ سائر األشكاؿ.

 

                                                           

 .ٜٕٔ -ٕٛٔتمخيص كتاب المقوالت ص  -( انظر: ابف رشدٔ)
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ٕٖٚٗ 

 ادلثؽس اىشاتغ
 ٍق٘الخ األػشاع اىْغثٍح
 ادلـية األٗه: ٍق٘ىح األٌــِ

قدمتو عمي سائر األعراض النسبية ألف المتكمميف ينكرونيا ماعدا األيف 
 لوجوه:
بيا فمو إلييا : لو وجدت لـز التسمسؿ، أما أواًل فؤلف محميا يتصؼ األٗه

 فؤلف لوجودىا إلييا نسبة، وأما نسبة موجودة ويعود الكبلـ فييا، وأما ثانياً 
 ثالثًا فؤلف ألجزاء الزماف بعضيا إلي بعض نسبة.

: لو وجدت لوجدت اإلضافة، وىي ال تتحقؽ إال بوجود المنتسبيف، اىصاًّ
 فيوجد المتقدـ والمتأخر معًا.

اري تعالي بالحوادث ألف لو مع كؿ حادث : لو وجدت لـز إتصاؼ الباىصاىس
إضافة بأنو موجود معو، وقبمو بأنو متقدـ عميو، وبعده بأنو متأخر عنو. 

 (ٔ)وىذا يمـز التسمسؿ.

أما الفبلسفة فقد احتجوا عمي ثبوت األعراض النسبية بأف كوف السماء فوؽ 
األرض مثبًل أمر حاصؿ سواء وجد الفرض واالعتبار أو لـ يوجد، وىو ليس 
أمرًا عدميًا، ألف الشيء قد ال يكوف فوقًا، ثـ يصير فوقًا، فالفوقية التي 

ال لكاف نفي النفي  نفيًا، وىو محاؿ، حصمت بعد العدـ، ال تكوف عدمية، وا 
فالفوقية أمر ثبوتي وليست ىي نفس الذات، ألف الجسـ مف حيث إنو جسـ 

                                                           

 .ٔٙٔاقؼ ص ( انظر اإليجي: المو ٔ)
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ٕٖٚ٘ 

غير مقوؿ بالقياس إلي الغير، ومف حيث إنو فوؽ مقوؿ بالقياس إلي الغير، 
وألف الشيء قد ال يكوف فوقًا ثـ يصير فوقًا والذات باقية في الحالتيف، 

  (ٔ) والفوقية غير حاصمة في الحالتيف.

جاب الفبلسفة عمي أدلة المتكمميف بأنيا إنما تنفي كوف جميع النسب وأ
موجودة في الخارج، ونحف نقوؿ بو فإف مف اإلضافات أمورًا موجودة في 
الخارج حقيقتيا أنيا إضافة، ومنيا إضافات يخترعيا العقؿ عند مبلحظة 

 (ٕ)أمريف كالتقدـ والتأخر واألوؿ ينتيي عند حد دوف الثاني.

ذا كا ف المتكمموف كما ذكرت آنفًا انكروا األعراض النسبية ماعدا األيف فيو وا 
 يسمي عندىـ "الكوف" أي الحصوؿ في الحيز وحصروه في أربعة أنواع:

 االفرــشاق" -االظرَـاع –اىغنــُ٘  –"احلـشمح 
: فيي عبارة عف حصوؿ الجوىر في حيز بعد أف كاف في حيز احلشمحأما 
 آخر.

 عف حصوؿ الجوىر في الحيز الواحد أكثر مف زماف واحد.: عبارة ٗاىغنـُ٘

: ىو حصوؿ الجوىريف في حيزيف بحيث ال يمكف أف يتخمميما ٗاالظرَاع
 ثالث.

 : كونيما بحيث يمكف أف يتخمميما ثالث.ٗاالفرتاق
                                                           

 .ٕٕٔ-ٕٕٓالمحصؿ ص  -( الرازئ)
 .ٔٙٔالموقؼ ص  -اإليجي (ٕ)
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ٕٖٚٙ 

والدليؿ عمي وجود ىذه المعاني أف الجوىر تحرؾ بعد أف لـ يكف متحركًا، 
 (ٔ)يستدعي وجود الصفة.والتغير مف أمر إلي أمر 

مثؿ قولنا  أما األيف عند أرسطو فقد اكتفي ابف رشد بذكر مثاؿ يوضحو وىو
فبلف في السوؽ ألف ىذا القوؿ في ىذا الجنس كاؼ بحسب المقصود 

 (ٕ)و.من

بقولو: ىو كوف الجوىر في مكانو الذي يكوف فيو ككوف  –وعرفو ابف سينا 
 ٖزيد في السوؽ.

األيف بأنو "نسبة الجسـ إلي مكانو"، وليس ىو بالمكاف وجاء الفارابي وعرؼ 
وال تركيب الجسـ والمكاف، وبالجممة ىو الشيء الذي سبيمو أف يجاب بو 
السؤاؿ عف الشيء أيف ىو، كقولنا: في البيت، فإف األيف ليس ىو البيت، 
ولكف ما يفيـ مف قولنا في البيت، فإف حرؼ "في" داؿ عمي النسبة إلي 

  ( ٗ)البيت.

وىو كوف الشيء في مكانو الخاص بو  ٍِٗ األٌِ ٍا ٕ٘ أٗه ؼقٍقً:
 الذي ال يسع معو غيره ككوف الماء  في الكوز.

                                                           

، ٖٙٔ -ٕٙٔالمواقؼ ص  -، قارف: اإليجيٖٕٛ-ٖٕٚالمحصؿ صػ –الرازي  (ٔ)
 .ٖٓٔتقريب المراـ ص  -، السنندجيٜٖٙشرح المقاصد ص  -التفتازاني

 .ٖٔٔ( انظر: ابف رشد تمخيص كتاب المقوالت ص ٕ)
 .ٛٗاة ص( ابف سينا: النجٖ)
 .ٔٙص  ٔ( المنطقيات لمفارابي مج ٗ)
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ٕٖٚٚ 

كما يقاؿ فبلف في البيت، ومعمـو أف جميع  شاُ غري ؼقٍقًومنو ما ىو 
البيت ال يكوف مشغواًل بو بحيث يماس ظاىره جميع جوانب البيت وأبعد منو 

 الدار، وأبعد منو البمد بؿ اإلقميـ بؿ المعمورة بؿ األرض كميا بؿ العالـ.

 ، وىو الكوف في المكاف.ظغًَواأليف منو 

 اء أو فوؽ أو تحت.كالكوف في اليواء والماء والسم ّ٘ػًومنو 

: ككوف ىذا الشيء في ىذا الوقت في اليواء  وىو مكاف شخظً ٍْٗٔ
 ثاف. أو مثؿ كوف ىذا الجسـ في المكاف الحقيقي الذي ال يسع معو غيره.

ويقبؿ األيف التضاد فإف الكوف في المكاف الذي عند المحيط ىو مقابؿ الكوف 
يجتمعاف ويتعاقباف عمي في المكاف الذي عند المركز ألنيما معنياف ال 

 موضوع واحد وبينيما غاية الخبلؼ.
ذ قد يصار مف أحدىما إلي اآلخر قميبًل قميبًل، قبوؿ األشد واألضعؼ فإف  وا 
اثنيف قد يكوف كبلىما فوؽ وأحدىما أقرب إلي الحد الفوقاني الذي ىو 

   ( ٔ)المحيط، فيو أشد فوقية مف اآلخر.
 ادلـية اىصاًّ : ٍق٘ىح ادلؼاف

رؼ ابف سينا اإلضافة: بالمعني الذي وجوده بالقياس إلي آخر وليس لو ع
 (ٕ)وجود غيره مثؿ األبوة بالقياس إلي البنوة. 

                                                           

شرح المقاصد ص  -، قارف: التفتازانئٚ-ٓٚالبصائر النصيرية ص  -( الساوئ)
 .ٕٖٗ-ٖٕٖمعيار العمـ ص  -، الغزاليٜٓٗ

 .ٛٗص –( ابف سينا النجاة ٕ)
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ٕٖٚٛ 

فاألشياء المضافة ىي التي تقاؿ ماىياتيا وذواتيا بالقياس إلي شيء آخر 
 مثؿ القميؿ والكثير. -إما بذاتيا

ما بحرؼ مف حروؼ النسبة مثؿ إلي وما أشبيو. مثاؿ ذلؾ أف األكبر  وا 
ماىيتو إنما تقاؿ بالقياس إلي غيره، فإنو إنما ىو أكبر مف شيء، وكذلؾ 
الضعؼ ىو ضعؼ لشيء. والممكة والحاؿ والحس والعمـ مف المضاؼ، فإف 
جميع ىذه ماىياتيا تقاؿ بالقياس إلي شيء آخر بحرؼ مف حروؼ النسبة، 

، وال  حس لمحسوس.وذلؾ أف الممكة ىي ممكة  لشيء، والعمـ لمعمـو

وكذلؾ الكبير والصغير فإنيما إنما يقاالف باإلضافة. وكذلؾ الشبيو فإنو إنما 
 (ٔ)ىو شبيو لشيء.

 ٗادلؼاف قغَاُ:
قسـ لو ماىية ليست مضافة مف حيث ذاتيا، ولكف تمحقيا   اىقغٌ األٗه:

اإلضافة كالرأس، فإف لو ماىية ىو بيا جسـ مخصوص، وليس مضافا مف 
ىذا الوجو، ثـ تمحقو إضافة إلي البدف الذي ىو رأسو بسبب تمؾ اإلضافة 

 يقاؿ لو رأس ذلؾ البدف، فيذا القسـ ليس مضافًا حقيقيًا.

يس لو ماىية سوي أنو مضاؼ أي معقوؿ ىو الذي لاىقغٌ اىصاًّ: 
الماىية بالقياس إلي غيره كاألبوة ال كاألب فميس لو ماىية سوي القياس 
واإلضافة إلي البنوة. وىذا ىو المضاؼ الحقيقي وىو الذي ليس لو وجود 

                                                           

 .ٜٓٔتمخيص كتاب المقوالت ص  -( ابف رشدٔ)
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ٕٖٜٚ 

نما ىو عارض  سوي ما بو يضاؼ. فالمضاؼ الحقيقي ال قواـ لو بذاتو، وا 
 (ٔ)لغيره مف الماىيات.

 ادلؼاف: خ٘اص
التكافؤ في الوجود والعدـ بحسب الذىف والخارج فكمما وجد  اخلاطح األٗيل:

أحدىما في الذىف أو في الخارج وجد اآلخر فيو وكمما عدـ أحدىما في الذىف 
فعمي سبيؿ المثاؿ أف أخوة ىذا مبلزمة ألخوة  ( ٕ)أو في الخارج عدـ اآلخر

البنوة، فإذا وجدت األبوة وجدت  مف يقاؿ لو أخوة، وكذا األبوة بالقياس إلي
ذا عدـ أحدىما عدـ اآلخر.  (ٖ)البنوة، وا 

وربما يشكؾ عمي قولنا إف المتضايفيف متبلزماف في الوجود بأف العمـ 
مضاؼ إلي المعمـو ثـ المعمـو قد يوجد دوف العمـ مع أف العمـ ال يوجد دوف 

، مثبًل شيء ما مف الموجودات لـ يتعمؽ بو عمـ إن ساف فيو موجود المعمـو
قبؿ عممو، ثـ إذا تعمؽ عممو بو لـ يتصور وجود عممو دونو، فبل تبلـز 

 بينيما وىما متضايفاف.

ووجو حمو أف المعمـو ليس مضافًا إلي العمـ مف حيث ماىيتو ووجوده، بؿ 
مف حيث كونو معمومًا وال يتصور كونو معمومًا دوف العمـ بو، فيما معًا ال 

                                                           

تمخيص كتاب المقوالت ص  -، ابف رشد٘ٙالبصائر النصيرية ص  – ( انظر: الساوئ)
ٔٔٛ-ٜٔٔ. 

 .ٜٙٔنشر الطوالع ص  -، المرعشيٛٚٔالمواقؼ ص  -( األيجيٕ)
 .ٙٙالبصائر النصيرية ص  -( الساويٖ)
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ٕٚٗٓ 

معمـو بالقوة، فالعمـ بو   اآلخر، بؿ ىو قبؿ تعمؽ العمـ بوانفكاؾ ألحدىما عف 
أيضًا بالقوة، ويجب أف يراعي في التكافؤ وجود المتضايفيف مف وجو واحد، 
ف كاف اآلخر بالفعؿ كاف اآلخر  فإف كاف أحدىما بالقوة كاف اآلخر كذلؾ، وا 

  ( ٔ)مثمو.

وجوب التكافؤ في النسبة ويعبر عنو باالنعكاس ومعني  اخلاطح اىصاٍّح:
االنعكاس ىو أف نحكـ بإضافة كؿ واحد منيما إلي صاحبو مف حيث كاف 
مضافًا إليو، فكما يقاؿ: األب أب األبف يقاؿ: األبف ابف األب، والعبد عبد 

 المولي، والمولي مولي العبد.
جب ىذا االنعكاس في أما إذا أضيؼ إليو ال مف حيث ىو مضاؼ إليو لـ ي

اإلضافة، مثبًل إذا وقعت إضافة األب ال إلي االبف مف حيث ىو ابف بؿ إلي 
اإلنساف الذي ىو موضوع البنوة فقيؿ األب أبو اإلنساف أو أب إنساف لـ 
تنعكس اإلضافة ولـ يصر اإلنساف مضافًا إلي األب، وال يقاؿ اإلنساف إنساف 

     (ٕ)األب.
ضافة إذا كانت مطمقة أو محصمة أي مقيدة في طرؼ : اإلاخلاطح اىصاىصح

كاف الطرؼ اآلخر كذلؾ. مثبًل األبوة المطمقة بإزاء البنوة المطمقة وأبوة  ىذا 
 بإزاء بنوة ىذا.

                                                           

، ابف ٖٕٖمعيار العمـ ص  -، قارف: الغزاليٙٙالبصائر النصيرية ص  -( الساوئ)
 .ٛ٘-ٚ٘، المنطقيات لمفارابي ص ٙٔٔ-٘ٔٔتمخيص كتاب المقوالت ص  -رشد
، ٕٙٗشرح المقاصد ص  -، التفتازانيٛٚٔالمواقؼ ص  -( انظر: اإليجيٕ)

 .ٙٙالبصائر النصيرية ص  -، الساويٓٚٔ-ٜٙٔنشر الطوالع ص  -المرعشي
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٗٔ 

كذلؾ الضعؼ العددي عمي اإلطبلؽ بإزاء النصؼ العددي عمي اإلطبلؽ 
 (ٔ).والضعؼ الذي ىو ىذا العدد كاألربعة مثبًل بإزاء نصفو كاالثنيف

: اإلضافة إذا كانت في أحد الطرفيف موجودة أو معدومة اخلاطح اىشاتؼح
بالقوة أو بالفعؿ بحسب الذىف أو بحسب الخارج كانت في الطرؼ اآلخر 

 كذلؾ.

المتقدـ والمتأخر متضايفاف مع أنيما ال يوجداف معًا. يجاب عمي  فئُ قٍـو:
ا بؿ بيف مفيومي التقدـ ىذا بأف المتضايؼ إنما ىو بيف مفيوميما ال ذاتييم

نما االفتراؽ بيف الذاتيف وما ذكر كاف مشعرًا  والتأخر وىما معًا في الذىف وا 
بأف اإلضافة قد توجد في الخارج لكف الجميور مف المتكمميف وبعض 
ال لـز  الحكماء عمي أنو أمر اعتباري ال تحقؽ لو في الخارج أصبًل وا 

 . (ٕ)التسمسؿ

قو تؼذ رىل إيل ذ٘ػٍػ أّٔ إرا ماّد ٕزٓ ًٕ خظائض ادلؼاف ّْر
اإلػافح ٍق٘ىح ٍِ ادلق٘الخ اىْغثٍح إال أّٖا يف اى٘قد راذٔ ػاسػح 

 .ىنو ادلق٘الخ

 فػالعارض لمجوىر فكأبوة األب فإنيا مضافة لبنوة االبف.
                                                           

، ٔٗٔتقريب المراـ ص  -، السنندجيٓٙٗشرح المقاصد ص  -( انظر: التفتازانئ)
 .ٖٕٖمعيار العمـ ص  -، الغزالئٚٔص نشر الطوالع  -المرعشي

-٘ٙٗشرح المقاصد ص  -، قارف: التفتازانئٗٔتقريب المراـ ص  -( السنندجيٕ)
ٗٙٙ. 
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٕٚٗ 

 أٍا اىؼاسع ىألػشاع:
فالعارض لمكـ ككبر المقدار الكبير فإنو مضاؼ لصغير المقدار الصغير  

 العدد القميؿ وكثرة العدد الكثير.وكقمة 

والعارض لمكيؼ كاألحر واألبرد فإف الحرارة كيفية عرض ليا الزيادة وىي 
 إضافة تقتضي كوف الحرارة األخرى مزيدة عمييا وكذا حاؿ األبرد.

كاألقرب واألبعد ولعؿ معني عروض اإلضافة ىنا أف قرب  والعارض لممضاؼ
عرض لكؿ منيما إضافة ىي الزيادة ىذا لذاؾ وقرب ذاؾ ليذا مضافات ف

بالنسبة إلي قرب الثالث إلييما. فالمزيد عميو ىو القرب لمثالث إلييما 
فاإلضافة العارضة وىي الزيادة إنما تعتبر بالقياس إلي كوف الثالث مزيدًا 

 عميو ويقاس عميو األبعد.

باقي والعارض لؤليف كفوؽ وأسفؿ، والعارض لمتي كاألقدـ واألحدث.... كذلؾ 
 (ٔ)المقوالت.

ومف ىذا نخمص إلي أف اإلضافة ليس ليا وجود مفرد أي ال تستقؿ بوجودىا 
 فيكوف تحصميا تبعًا لتحصؿ لحوقيا لمغير.

ويمـز عمي كوف اإلضافات غير مستقمة بأنفسيا أف تكوف تابعة في جنسيتيا 
ونوعيتيا وصنفيتيا وشخصيتيا وتضادىا لمعروضاتيا، فالموافقة في الكيؼ 

                                                           

، ٗٙٗشرح المقاصد ص  -، التفتازانيٜٚٔالمواقؼ ص  -( انظر: األيجئ)
 .ٙٚالبصائر النصيرية ص  -، الساويٖٚٔ-ٕٚٔنشر الطوالع ص  -المرعشي
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٖٚٗ 

جنس وفي الكـ جنس، والموافقة في البياض نوع، وفي السواد نوع، وأبوة 
الرجؿ العادؿ صنؼ، والجائر صنؼ، وأخوة زيد لعمرو بتشخيص المضافيف 

  (ٔ)شخص

كذلؾ األمر البد أف نعمـ أف بعض المضافات تقبؿ األقؿ واألكثر كالشبيو وغير 
شبيو أو أكثر، الشبيو كؿ منيما مف المضاؼ وقد يكوف شبيو أقؿ مف 

والبعض اآلخر مف المضافات ليس يقبؿ ذلؾ فإنو ليس ضعؼ أقؿ وال أكثر 
    (ٕ)مف ضعؼ وال مساٍو أكثر مف مساٍو.

 ادلـية اىصاىس: ٍق٘ىــح ادلرـــى
ومتى ىو نسبة الشيء إلي الزماف المحدود الذي يساوؽ وجوده، وتنطبؽ 

 ذا الزماف جزء منو.نياياتو عمي نياية وجوده، أو زماف محدود يكوف ى

نما ىذه  وليس معني متى ىو الزماف، وال شيء مركب مف جوىر وزماف وا 
ََ في الشيء عف زمانو المحدود.  المفظة تستعمؿ سؤااًل

وأصحاب المنطؽ يجعمونو اسمًا يدؿ عمي الشيء الذي سبيمو أف يجاب بو 
و والزماف المحدود: ى (ٖ)في جواب السؤاؿ عف الشيء متى كاف أو يكوف.

                                                           

 .ٚٙٗشرح المقاصد ص  -ي( انظر: التفتازانٔ)
 .ٓٔٔتمخيص المقوالت ص –( ابف رشد ٕ)
معيار العمـ ص  -، قارف الغزاليٓٙالمجمد األوؿ ص  -( انظر: المنطقيات لمفارابيٖ)

ٖٕٗ .    
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٗٗ 

ما في المستقبؿ وذاؾ إما  الذي حّد بحسب بعده مف اآلف إما في الماضي وا 
 باسـ  لو مشيور يدؿ عميو مف اآلف في الماضي والمستقبؿ.

 أما في الماضي فكقولنا: أمس وأوؿ مف أمس، ومنذ سنة، ومنذ سنتيف 

 وأما في المستقبؿ فكقولنا: غدًا أو بعد غد، والعاـ المقبؿ.

معمـو البعد مف اآلف كقولنا، عمي عيد الصحابة، ووقت وأما بحادث فيو 
 اليجرة.

ما ثاف   والزماف المحدود الذي فيو الشيء إما أوؿ وا 

 والزماف األوؿ: ىو الذي يساوؽ وجوده وجوده وانطبؽ عميو ولـ يفصؿ عنو.
وزمانو الثاني: ىو الزماف المحدود األعظـ الذي  زمانو األوؿ جزء منو مثؿ 

ب في ست ساعات مف يـو ........ مف شير ....... مف سنة أف تكوف الحر 
 فتمؾ الساعات الست ىي الزماف األوؿ المطابؽ.

واليـو والشير والسنة أزمنة  ليا ثواف يضاؼ إلييا باعتبار كوف زمانو جزءًا 
 (ٔ) منيا فيقاؿ وقع الحرب في السنة الفبلنية.

ذلؾ الجواب عنو. أما وقد يكوف السؤاؿ بمتى عف نيايتي وجود الشيء، وك
نيايتو األولي، كقولنا: متى ولد فبلف؟؛ فيقاؿ: في وقت كذا، وأما نيايتو 

                                                           

 -ٕٖٗمعيار العمـ ص  -، الغزاليٓٙالمجمد األوؿ ص  -( انظر: المنطقيات لمفارابئ) 
ٖٕ٘. 
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٗ٘ 

األخيرة، كقولنا: متى مات فبلف؟ فيقاؿ: في وقت كذا وىذه وما شاكميا ىي 
 (ٔ)أنواع ىذا الجنس الذي يسمي بمتى.

 (ٕ)ادلـية اىشاتغ: ٍق٘ىــح اى٘ػــغ
ة أجزاء الجسـ بعضيا إلي بعض ومف الوضع ىو الييئة الحاصمة مف نسب

نسبتيا إلي أمر خارجي عنيا بأف تختمؼ تمؾ األجزاء بتمؾ النسبة في الموازاة 
واالنحراؼ والقرب والبعد بالقياس إلي جيات العالـ الذي ىو األمر الخارجي، 
كالقياـ فإنو ىيئة اعتبر فييا نسبة أجزاء الجسـ بعضيا إلي بعض، ونسبة 

زاء إلي أمور خارجية عنيا ككوف رأسو مف فوؽ ورجميو مف مجموع تمؾ األج
أسفؿ، فبلبد في الوضع مف نسبتيف إذ لو لـ يعتبر في ماىية الوضع نسبة 
األجزاء إلي األمور الخارجية بؿ اكتفي فييا بالنسبة  فيما بيف األجزاء وحدىا 

ير النسبة لـز أف يكوف القياـ بعينو االنتكاس ألف القائـ إذا قمب بحيث ال تتغ
فيما بيف أجزائو كانت الييئة المعمومة ليذه النسبة وحدىا باقية بشخصيا 

 (ٖ)فيكوف وضع االنتكاس وضع القياـ بعينو.

                                                           

 .ٔٙص  -( المنطقيات لمفارابئ)
( عبر أرسطو عف الوضع بأنيا األشياء التي اسماؤىا مشتقة مف مقولة اإلضافة مثؿ ٕ)

المضطجع والمتكئ فإف االضطجاع واالتكاء مف مقولة المضاؼ والمضطجع والمتكئ مف 
 (.ٖ٘ٔتمخيص المقوالت ص  -مقولة الوضع )ابف رشد

قارف: ، ٛٗالنجاة ص –، ابف سينا ٕٙٗالتعريفات ص  -( انظر: الحرجانيٖ)
مدلوالت  -الرخاوي -ٚٗشرح المقاصد ص  -، التفتازانيٕٙالمنطقيات لمفارابي ص 

 .ٖٔالمقوالت ص 
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٗٙ 

 وىذا يعني أف الوضع زائد عمي األيف ومتمايز عنو.

 ٗاى٘ػغ اعٌ ٍشرتك ٌقاه ػيً ٍؼاُ:
المعني فمنو ما يقاؿ لما إليو إشارة أي تعيف جية إف لو وضعًا وبيذا 

 وضع. (ٕ)وضع وليس لموحدة (ٔ)لمنقطة

يقاؿ وضع في الكـ وىو كونو بحيث يمكف أف يشار إليو أيف ىو مما يتصؿ 
بو اتصااًل ثابتًا، وال يكوف ىذا إال في الكميات المتصمة القارة الذات، والوضع 
المختص بالكميات كأنو منقوؿ مف الوضع الذي ىو المقولة وىو حاؿ الجسـ 

ة أجزائو بعضيا إلي بعض في الجيات. فإف الكميات التي ليس بسبب نسب
ليا أجزاء بالفعؿ يمكف أف يفرض ليا أجزاء متصمة عمي الثبات يشار إلي كؿ 
واحد منيا أي ىو مف اآلخر، إال أنو لما لـ يكف لمكميات جيات بذاتيا بؿ 

 (ٖ)بسبب الجسـ كاف بيف المعنيف مخالفة.

افة إلي ذاتو، كأجزاء اإلنساف فإنو لو لـ يكف والوضع قد يكوف لمجسـ باإلض
 جسـ غيره، لكاف وضع أجزائو معقواًل.

وقد يكوف باإلضافة إلي جسـ آخر. وذلؾ في أينو الذي يثبت لو باإلضافة 
 مف فوؽ، وتحت، ويميف، ووسط، وغيرىا.

                                                           

المعجـ  -( النقطة: ذات غير منقسمة وليا وضع وىي نياية الخط )د/ مراد وىبةٔ)
 (.ٗ٘ٗالفمسفي ص 

 (.ٛٙٗالمعجـ الفمسفي ص  -( الوحدة: ومعناىا عدـ االنقساـ )د/ مراد وىبةٕ)
 .ٕٚالبصائر النصيرية ص  -الساوي (ٖ)
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٗٚ 

 ٗدلا ماّد األٍنْح ػشتني:
 باإلضافة. وضرب بالذات  ضرب

كف ال يكوف  لمشيء وضع باإلضافة، ما لـ يكف صار الوضع أيضًا ضربيف. ل
 لو وضع بذاتو.

 ولما كاف المكاف الذي بذاتو، ال باإلضافة ضربيف:

 ىو لمجسـ أوؿ خاص. ػـشب

 ىو ثاف ومشترؾ لو ولغيره. ٗػشب
 صار لو وضعو أحيانًا بالقياس إلي مكانو األوؿ الخاص.

 (ٔ)إلي العالـ وأفاقو.وأحيانًا إلي مكانو الثاني المشترؾ لو ولغيره حتى 
فإف وضع اإلنساف ورجبله عمي األرض  ٗاى٘ػغ قذ ٌقغ فٍٔ اىرؼاد:

ورأسو في اليواء مما يمي السماء يضاد وضعو ورأسو عمي األرض ورجبله 
في اليواء، ألنيما معيناف ال يجتمعاف ويتعاقباف عمي موضع واحد وبينيما 

 غاية الخبلؼ.
فالقياـ والقعود قد يكوناف عمي أتـ ما يمكف كذلؾ يقبؿ االشتداد والضعؼ، 

    (ٕ)فييما، وقد يكوناف عمي ما يقرب مف ذلؾ.
                                                           

 .ٖٙ، قارف: المنطقيات لمفارابي ص ٕٖٙمعيار العمـ ص  -( انظر: الغزالئ)
-ٓٚٗشرح المقاصد ص  -، قارف: التفتازانيٕٚالبصائر النصيرية ص  -( الساويٕ)

ٗٚٔ. 
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ٕٚٗٛ 

 (ٔ)ادلـية اخلاٍظ: ٍق٘ىــح ادلِيــل

الِممؾ بكسر الميـ حالة تعرض لمشيء بسبب ما يحيط بو وينتقؿ بانتقالو 
كالتعمـ والتقمص فإف كبًل منيما حالة لمشيء بسبب إحالة العمامة برأسو 

أو يفسر بالنسبة الحاصمة لمجسـ إلي أمر حاضر لو أو  (ٕ)لقميص ببدنووا
  (ٖ) لبعضو فينتقؿ بانتقالو.

 مف ىذا التفسير يتضح أف لمممؾ شرطيف:

 : إحالتو إما بكمو أو ببعضو.أؼذَٕا

 االنتقاؿ. ٗاىصاًّ:
فأما إذا وجد أحدىما دوف اآلخر فبل يكوف ممكًا فوضع القميص عمي رأسو 

ف كاف ينتقؿ ال يكوف ممكًا لعدـ اإلحاطة.   وا 

                                                           

ف ( ىنا اكتفي أرسطو بذكر مثاؿ حيث يقوؿ "مثؿ إف لو يدؿ عمي المتنعؿ والمتسمح" )ابٔ)
 (ٖ٘ٔتمخيص كتاب المقوالت ص -رشد
 .ٕٗٓالتعريفات ص  -( الجرجانيٕ)
 .ٕٚالبصائر النصيرية ص  -، قارف: الساوئٚٗشرح المقاصد ص  -( التفتازانيٖ)

** يدخؿ ضمف ىذا الجسـ  في المكاف، كالماء في اإلناء، والشراب في الزؽ، قميس في 
فيو، لكف األمر بالعكس وىو أف الماء ينتقؿ جنس الممؾ ألف اإلناء ال ينتقؿ بانتقاؿ ما 

بانتقاؿ اإلناء، فبل تدخؿ تمؾ النسبة في مقولة الممؾ، بؿ في مقولة )أيف( )انظر: 
 (.ٕٖٚمعيار العمـ ص  -، الغزاليٗٙالمنطقيات لمفارابي ص 
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ٕٜٚٗ 

ف كاف مشتمبًل عمي اإلحاطة ال يكوف كذلؾ لعدـ  والحموؿ في الخيمة وا 
 (ٔ) االنتقاؿ.

 والمحيط المنتقؿ قد يكوف طبيعيًا كجمد الحيواف أو غير طبيعي ويحيط بالكؿ
     (ٕ)كالثوب أو البعض كالخاتـ.

نمخص مف ىذا إلي أف الممؾ ىو الييئة الحاصمة لمشيء بالنسبة لما يحيط 
بو وينتقؿ بانتقالو كالثوب والجمد فكوف الشخص في ثوبو أو جمده أو عمتو 
في مقولة الممؾ وىذا يعني أف بينيا وبيف مقولة الوضع عمـو وجيي 

نساف باعتبار جمده المحيط بو أو الجمد مف يجتمعاف في الييئة الحاصمة لئل 
حاطة الجمد وانتقالو بانتقالو يتحقؽ  جممة األجزاء التي يتحقؽ بيا الوضع وا 

 بو مقولة الممؾ.

وينفرد الممؾ في الييئة الحاصمة في إحاطة القميص وينفرد الوضع بالنسبة 
 (ٖ)لمقياـ والقعود فأنيما مف قبيؿ الوضع ال الممؾ.

 

 

                                                           

 .ٕٖمدلوالت المقوالت ص  -، الرخاويٕٕ( مقوالت البميدي ص ٔ)
، ٗٙ-ٖٙ، قارف: المنطقيات لمفاراابي ص ٕٖت ص مدلوالت المقوال -( الرخاويٕ)

 .ٕٖٚمعيار العمـ ص  -الغزالي
، قارف: ٛٔرسالة في معني المقوالت ص  -ىػٖٗٓٔ( أحمد بف زيني دحبلف ت ٖ)

 .ٕٕمقوالت البميدي ص 
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚ٘ٓ 

 اىغادط: ٍق٘ىرا أُ ٌفؼو ٗأُ ٌْفؼوادلـية 
ىو تأثير الجوىر في غيره أثرًا غير قار الذات فحالو ماداـ يؤثر  أُ ٌفؼو:

ىي أف يفعؿ كالتسخيف ماداـ يسخف والقطع ماداـ يقطع والتبريد ماداـ 
  (ٔ)يبرد.

فإف البرودة، والسخونة، واالنقطاع، الحاصمة بالثمج، والنار، واألشياء الحارة  
يرىا، ليا نسبة إلي أسبابيا، عند مف اعتقد أسبابًا في الوجود. فتمؾ في غ

 النسبة مف جانب السبب، يعبر عنو بػ )أف ينفعؿ( إذا قاؿ يسخف، ويبرد.

 ومعني )يسخف( يفعؿ السخونة.

 ومعني )يبرد( يفعؿ البرودة.

 (ٕ)فيذه النسبة ىي التي عبر عنيا بيذه العبارات.

الشيء مف غيره ماداـ في التأثر كالتسخُّف والتبرد فيو تأثر  أٍا "أُ ٌفؼو":
بتعريؼ أكثر وضوحًا: ىو نسبة الجوىر والمتغير إلي السبب  (ٖ)والتقطع

المغير، فإف كؿ "منفعؿ" فعف فاعؿ. وكؿ متسخف ومتبرد فعف مسخف ومبرد 
                                                           

رسالة في معني  -، قارف: أحمد بف زيني دحبلفٕٚالبصائر النصيرية ص  -( الساوئ)
الجواىر المنتظمات  -، السجاعيٕٖمدلوالت المقوالت ص  -وي، الرخأٜالمقوالت ص 

 .ٜٔص 
 .ٕٖٚمعيار العمـ ص  -( الغزاليٕ)
، ٕٖ، الرخاوي ص ٜٔ، قارف: دحبلف ص ٕٚالبصائر النصيرية ص  -( الساويٖ)

 .ٜٔالسجاعي ص 
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚ٘ٔ 

عند المعتزلة  عند أىؿ الحؽ وبحكـ ضرورة الجبمة بحكـ العادة المطردة
 والفبلسفة. 

واالنفعاؿ عمي الجممة تغير، والتغير يكوف مف كيفية مثؿ تصيير الشعر مف 
السواد إلي البياض؛ فإنو غيره الكبر عمي التدرج وصيره مف السواد إلي 

 البياض قميبًل قميبًل بالتدرج.

ومثؿ تصير الماء مف البرودة إلي الحرارة؛ فإنو حينما يتسخف الماء يحسر 
، وتحدث فيو الحرارة قميبًل قميبًل عمي االتصاؿ، إلي أف عنو البرودة قميبًل قميبلً 

ينقطع سموكو فيقؼ، فيو في كؿ وقفة عمي حالة واحدة تفارؽ ما قبميا وما 
 بعدىا، فميست حالتو مستقرة في وقت السموؾ.

لذا عبر ابف ( ٔ)وعمي الجممة ال فرؽ بيف قولؾ )ينفعؿ( وبيف قولؾ )يتغير(.
ر إلي أمر موجود منو غير قار الذات بؿ ال يزاؿ سينا بالفعؿ بنسبة الجوى

ويتصـر كالتسخيف والتبريد واالنفعاؿ ىو نسبة الجوىر إلي حاؿ فيو بيذه 
 .(ٕ)الصفة مثؿ التقطع والتسخف 

والتعبير عف ىاتيف والتغير عمي ىاتيف المقولتيف بػ "أف يفعؿ"، "أف ينفعؿ" 
دوف الفعؿ واالنفعاؿ، ألف ىاتيف المقولتيف متجددتاف غير قارتيف والمفيد 
لذلؾ ىو التعبير بصيغة "يفعؿ وينفعؿ" أما الفعؿ واالنفعاؿ فإنيما قد يطمقاف 

الحركة عنده، كما إذا قطع  عمي الحاصؿ المستكمؿ القار الذات الذي انقطعت
                                                           

 .ٗٙ، قارف: المنطقيات لمفارابي ص ٕٖٛ-ٕٖٚمعيار العمـ ص  -( الغزالئ)
 .ٛٗلنجاة صا –( ابف سينا ٕ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٕٚ٘ 

شيئًا ووقفت حركتو فيقاؿ ىذا القطع منو، وكذلؾ يقاؿ في ىذا الثوب احترؽ 
 (ٔ) بعد استقراره وحصولو.

يقوؿ الفارابي: وأنواع جنس "أف ينفعؿ" ىي أنواع الحركة؛ وىي التكوف 
 والفساد والنمو واالضمحبلؿ واالستحالة والنقمة.

جسـ إلي أف يحصؿ جسمًا، أو مف ال جوىر إلي فالتكوف: ىو المصير مف ال 
 أف يحصؿ جوىرًا.

والفساد: ىو المصير مف جسـ إلي أف يحصؿ ال جسمًا، أو مف جوىر إلي أف 
 يحصؿ ال جوىرًا.

مثؿ تّكوف البيت وانبنائو قميبًل وشيئًا شيئًا وجزء جزء عمي اتصاؿ إلي أف 
 يحصؿ البيت.

أنقص إلي مقدار أزيد في جميع  والنمو: ىو أف يتغير الجسـ مف مقدار
 أقطاره.

واضمحبلؿ: ىو أف يتغير مف مقدار أزيد إلي مقدار أنقص في جميع أقطاره 
 وىذاف ىما تغير في الكـ.

واالستحالة: ىو تغير مف كيؼ إلي كيؼ، مثؿ التغير مف برودة إلي حرارة 
 ومف سواد إلي بياض.

مف أسفؿ إلي فوؽ أو مف والنقمة: ىو تغير مف أيف إلي أيف، مثؿ التغير 
 (ٕ) اليميف إلي اليسار، أو مف سائر األمكنة.

                                                           

 .ٕٚالبصائر النصيرية ص  -، الساوئٜالجواىر المنتظمات ص  -( انظر: السجاعئ)
 .٘ٙ-ٗٙ( المنطقيات لمفارابي ص ٕ)
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٖٚ٘ 

كذلؾ أنواع جنس أف يفعؿ عمي عدد أنواع جنس أف ينفعؿ وذلؾ أف كؿ نوع 
 مف أنواع التغير والحركة يقابمو نوع مف أنواع التغيير والتحريؾ.

ذي فالذي يتسخف يقابمو الذي يسخنو، والذي يبرد يقابمو الذي يبرده، وال
ينتقؿ يقابمو الذي ينقمو، والذي ينمو يقابمو الذي ينمي، والذي يتكوف يقابمو 
الذي يّكوف، والذي يفسد يقابمو الذي يفسده وكذلؾ في أنواع أنواعو، فإف 
ينبني يقابمو الذي يبني، والذي ينقطع يقابمو الذي يقطع، والذي يحترؽ 

 (ٔ) يقابمو الذي يحرؽ.
تيف التضاد فإف يسخف مضاد ألف يبرد، ويبرد وقد يعرض في ىاتيف المقول

مضاد ليسخف، وكذلؾ يعرض فييما األقؿ واألكثر، فإف قولنا في الشيء 
  (ٕ)يسخف قد يكوف أكثر وأقؿ.

 ادلـية اىغاتغ: ػشٗع احلشمح ىيَق٘الخ
قد تعرض  (ٖ)وقبؿ أف ننتيي مف ذكر المقوالت العشر البد أف نعمـ أف الحركة

لمقوالت أ}بع ىي: الكـ والكيؼ واأليف  والوضع. ومعني الحركة في المقولة 
                                                           

 .ٙٙ( السابؽ ص ٔ)
 .ٔٛتمخيص كتاب المقوالت ص  -( انظر: ابف رشدٕ)
( الحركة عند الفبلسفة ىي الخروج مف القوة إلي الفعؿ عمي سبيؿ التدريج وقوليـ ٖ)

عمي سبيؿ التدريج احترازًا عف الخروج دفعة واحدة فإنيـ يسمونو كونًا وفسادًا وال يسمونو 
 حركة كانقبلب الماء ىواء فحصوؿ الصورة اليوائية كوف وانتفاء الصورة المائية فساد.

أما السكوف عندىـ فيو عدـ الحركة عما مف شأنو أف يتحرؾ فالمجردات )كالعقوؿ 
متحركة وال ساكنة إذ ليس شأنيا الحركة فالتقابؿ بينيما تقابؿ  والنفوس الفمكية( غير

 == العدـ والممكة.



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚ٘ٗ 

أف المتحرؾ يتحرؾ مف نوع تمؾ المقولة إلي نوع آخر منيا أو مف صنؼ إلي 
 صنؼ آخر منيا ومف فرد إلي فرد آخر منيا.

 أٍا ػشٗػٖا دلق٘ىح اىنٌ فَِ ٗظٖني:
كبر منو بزيادة مضافة إليو ينمو أحدىما: أف يتحرؾ الجوىر مف كـ إلي كـ أ

لي كـ أصغر منو بنقصاف أجزائو وتحمميا  بيا الموضوع ويسمي نموًا، وا 
 ويسمي ذبواًل.

واآلخر: أف يتحرؾ مف كـ إلي كـ أصغر أو أكبر ال بزيادة أو نقصاف بؿ 
 بتخمخؿ أجزائو وانبساطيا أو تكاثفيا أو انحصارىا ويسمي تخمخبًل أو تكاثفًا.

ة في الكيؼ فتسمي استحالة مثؿ التبيض والتسود والتسخف والتبرد أما الحرك
 وتعرض في جميع أنواعو إال النوع المختص بالكميات منو.

                                                           

وقيؿ: السكوف ىو استقرار الجسـ زمانًا في مقولة يقع فييا الحركة فالتقابؿ التضاد == 
 (.٘ٙٔنشر الطوالع ص  -)المرعشي

أما الحركة عند المتكمميف فيي كوف الجسـ في حيز عقب كونو في حيز آخر والسكوف 
كوف الجسـ في حيز عقب كونو فيو وقيؿ كوف الجسـ في حيز مطمقًا واشتير أنيا كوناف 
 -في آنيف في مكانيف كما أف السكوف كوناف في آنيف في مكاف واحد )انظر: الحرجاني

 (.  ٖٗالت المقوالت ص مدلو  -، الرخاويٗٚالتعريفات ص 
وىذا يعني أف المتكمميف إذا أطمقوا الحركة أردوا بيا الحركة األينية المسماة بالنقمة وىي 
المتبادرة في استعماالت أىؿ المغة أيضًا وقد تطمؽ عندىـ عمي الوضعية دوف الكمية 

 (.ٚٙٔ-ٙٙٔنشر الطوالع ص  -والكيفية )المرعشي
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚ٘٘ 

أما الحركة في األيف فمعروفة وىي أف يأخذ الجسـ في مفارقة مكانو بالكتمة 
 إلي مكاف آخر.

فارؽ وأما الحركة في الوضع فيو أف يستبدؿ الجسـ األوضاع مف غير أف ي
بكميتو المكاف إف كاف في مكاف، بؿ إف تتبدؿ نسب أجزائو إلي أجزاء حاوية 

  (ٔ)أو محوية، وىذا إنما يكوف بحركة الجسـ مستديرًا عمي مركز نفسو.

 ٗتاقً ادلق٘الخ ال ٌقغ فٍٖا ؼشمح:
وحركة المني  أما الجوىر فؤلف الصورة الجوىرية تحدث دفعة ال يسيرًا يسيرًا

إلي صورة الحيوانية ليست حركة في الجوىر بؿ استحالة في كيفيات المني 
وىو مني بعد إلي أف يصير عمقة، وكذلؾ ىو عمقة إلي أف يصير مضغة، 

 (ٕ)وىمـ جرا إلي قبوؿ صورة الحيوانية.

أما المضاؼ: فطبيعة غير مستقمة بؿ تابعة لغيرىا، فإف كاف المتبوع قاببًل  
واألنقص، فكذا اإلضافة إذ لو بقيت غير متغيرة عند تغير متبوعيا لـز لؤلشد 

 (ٖ)استقبلليا.

                                                           

-٘ٙٔنشر الطوالع ص  -، المرعشيٖٚنصيرية ص البصائر ال -( انظر: الساوئ)
 ٙٔٗشرح المقاصد ص  -وما بعدىا، التفتازاني ٛٙٔالمواقؼ  -، قارف: اإليجيٙٙٔ

 وما بعدىا.
 .ٗٚ-ٖٚالبصائر النصيرية ص  -( الساويٕ)
 .ٕ٘ٗشرح المقاصد ص  -، التفتازانئٚٔالمواقؼ ص  -( انظر: اإليجيٖ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚ٘ٙ 

وأما المتى: فؤلف وجوده لمجسـ يتبع الحركة فكيؼ تقع فيو الحركة؟ وكما اف 
االنتقاؿ مف سنة إلي سنة ومف شير إلي شير يكوف دفعة، وىو كاإلضافة 

 ألنو نسبة تابعة  لمعروضيا وكذا الممؾ.

أف يفعؿ وأف ينفعؿ: فأثبت بعضيـ فييما الحركة، وأبطؿ بأف المنتقؿ مف وأما 
التسخيف إلي التبرد ال يكوف تسخنو باقيًا واإللزاـ التوجو إلي الضديف معًا، 

 (ٔ)فبينيما زماف وسكوف.

بيذا نكوف قد انتيينا مف ذكر المقوالت العشر عند أرسطو، يقوؿ الفارابي بعد 
ذه ىي األجناس العالية التي تعـ جميع األشياء عرضو لمقوالت أرسطو: "ى

المحسوسة، وىي أعـ معقوالت األشياء المحسوسة، وىذه األجناس واألنواع 
التي تحت كؿ واحد منيا قد تؤخذ عمي أنيا معقوالت لؤلشياء المحسوسة 
الموجودة، ومثاالت في النفس لؤلمور الموجودة، فإذا أخذت ىكذا كانت ىي 

ولة. ولـ تكف منطقية، ومتى أخذت عمي أنيا معقوالت كمية الموجودات المعق
تعرؼ األشياء المحسوسة، ومف حيث تدؿ عمييا األلفاظ؛ كانت منطقية 
وسميت مقوالت. فعند ذلؾ تكوف ليا نسبتاف، نسبة إلي األشخاص ونسبة 
إلي األلفاظ، وبياتيف النسبتيف تصير منطقية، وكذلؾ متى أخذت عمي أف 

بعض، وبعضيا أخص مف بعض، أو أخذت محمولة أو بعضيا أعـ مف 

                                                           

 .ٖ٘ٗشرح المقاصد ص  -التفتازاني، ٔٚٔالمواقؼ ص  -( اإليجئ)
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ٕٚ٘ٚ 

موضوعة، أو أخذت مف حيث بعضيا معرؼ لبعض بأحد التعاريؼ... وىو 
 تعريؼ ما ىو الشيء، وأي شيء ىو، كانت منطقية.

أما إذا أخذت مجردة عف ىذه التعاريؼ كميا، بأف تؤخذ معقوالت األمور 
ف الصنائع النظرية ولـ الموجودة؛ كانت طبيعية أو ىندسية أو في غيرىا م

 (ٔ)تسـ مقوالت".

أما المتكمموف فيذه المقوالت عندىـ ليس شيء منيا موجودًا يصح أف يري 
إال الجوىر والكيؼ واأليف والباقيات كميا أمور اعتبارية ال وجود ليا، ولذلؾ 
ما أعراض والعرض ىو الكيؼ واأليف  يقولوف الموجودات الحادثة إما جواىر وا 

 لكـ واألمور اإلضافية فميست كذلؾ بؿ ىي أمور اعتبارية. فقط، أما ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٚٙ-ٙٙ( المنطقيات لمفارابي ص ٔ)
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ٕٚ٘ٛ 

 اىفظو اىصاًّ
 ذْاقغ ادلق٘الخ ٍغ اىرْضٌٖاخ

ذكرت في بداية البحث أف التعويؿ لدي الحكماء في حصر المقوالت في عشر 
ىو االستقراء والمعني بو ىنا االستقراء الناقص "فمعني الحصر أف األجناس 

الماىيات المندرجة تحت الجنس ىي ىذه  عقولنا مف العالية لما تحيط بو
العشرة، وىذا ال ينافي وجود شيء ال يكوف جنسا عاليًا وال مندرجًا تحت 

 (ٔ)جنٍس عاٍؿ".

وعمي ىذا فبل ترد النقطة والوحدة  عمي القوؿ بوجودىما وكونيما مستقميف 
يما أنواعًا فإنيما قيؿ ال وجود ليما وقيؿ ماىيتاف بسيطتاف ليس المندرج تحت

 (ٕ) وقيؿ مف مقولة الكيؼ.

ومف ىنا نعمـ أف المعني بالحصر ىو ما كاف جنسًا عاليًا تحتو أجناس 
 متوسطة وأنواع.

 وىذا يعني اف ذات اهلل وصفاتو خارج ىذه المقوالت العشر.

عمينا أف نتذكر تقسيـ الفبلسفة لمموجود قسموه إلي واجب  ٗىر٘ػٍػ رىل
جود لدييـ يستمـز منو أنو ال جزء لو وأنو ليس وممكف ومفيـو واجب الو 

بجسـ وال عرض ومف ثـ كانوا في غني عف التنزييات أما المتكمموف فقد 

                                                           

 .٘مدلوالت المقوالت ص  -( الرخاوئ)
 ( السابؽ.ٕ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٚ٘ 

أثبتوا )صانعًا لمعالـ( مف غير بياف كونو واجبًا فاحتاجوا لبياف كونو أزليًا أبديًا 
ليس بجسـ وال عرض مف ىنا ذكروا مبحثًا خاصًا بالتنزييات يظير لنا 

 ح أف اهلل تعالي وصفاتو خارج عف ىذه المقوالت العشر.بوضو 

بداية أقوؿ ال يوصؼ اهلل تعالي بالماىية أي المجانسة لؤلشياء، ألف معني 
قولنا: ما ىو. مف أي جنس ىو؟ والمجانسة توجب التمايز عف المجانسات 

  وىو محاؿ عميو تعالي.  (ٔ)بفصوؿ مقومة فيمـز التركيب،

                                                           

 ٚٗتحقيؽ وتقديـ/ طو عبد الرءوؼ سعد ص  -شرح العقائد النسفية -( التفتازانئ)
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔالطبعة األولي  -المكتبة األزىرية لمتراث بالقاىرة لمنشر
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٙٓ 

 ادلثؽس األٗه
 اجلٕ٘ش ٗاىؼشع ػِ راذٔ ذؼايلّفً 

 ادلـية األٗه: ّفً اجلٕ٘ش ػِ راذٔ ذؼايل
 فإذا كاف اهلل ال يوصؼ بالماىية فيؿ يصح تسميتو جوىرًا؟

ال يوصؼ اهلل تعالي بالجوىر سواًء عمي أصوؿ الفبلسفة أو المتكمميف 
ينافي فالفبلسفة جعموه مف أقساـ الممكف وأرادوا بو الماىية الممكنة واإلمكاف 

 ٕزٓ ٗاؼذج. (ٔ)الوجوب، فالواجب إذف ال يكوف جوىراً 
: الجوىر عند الفبلسفة ماىية إذا وجدت كانت ال في موضوع. وىذا اىصاٍّح

المعني يقتضي زيادة الوجود عمي الماىية والباري تعالي ال يزيد وجوده عمي 
  (ٕ) ماىيتو بؿ ذاتو وجوده ووجوده ذاتو فبل يكوف جوىرًا.

الجوىر عند الفبلسفة ىو القابؿ لمصفة والباري بيذا المعني : اىصاىصح
يستحيؿ أف يكوف جوىرًا بناء عمي استحالة قياـ الصفات بذاتو تعالي 

 (ٖ)لدييـ.

                                                           

تقريب المراـ ص  -، السنندجيٙٗشرح العقائد النفسية ص  -( انظر: التفتازانئ)
ٕٔٓ. 

 -، اآلمديٖٕٚالمقصد الثالث ص  -الموقؼ الخامس -المواقؼ -( انظر: اإليجيٕ)
دار الكتب العممية  -ٛ٘ٔغاية المراـ  في عمـ الكبلـ تحقيؽ/ أحمد فريد المزيدي ص 

، ٖٕٗنشر الطوالع ص  -ـ، العبلمة المرعشيٕٗٓٓالطبعة األولي  -ببيروت لمنشر
 .ٕٔتقريب المراـ ص  -السنندجي

 .ٖٕٗنشر الطوالع ص  -( المرعشيٖ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٙٔ 

فالجوىر لدييـ ىو المتحيز بالذات وىو إما أف يكوف بسيًطا  أٍا ادلرنيَُ٘:
 ردًا.وىو عبارة عف الجزء الذي ال يتجزأ وىو بيذا المعني جوىرًا ف

: أف يكوف مركب بمعني أنو تركب مف جزأيف فرديف فأكثر وىو بيذا ٗأٍـا
 المعني المركب جسـ.

وكؿ مف الجوىر الفرد والجسـ محاؿ عمي اهلل تعالي، أما الجوىر الفرد فؤلنو 
 (ٔ)جزء ال يتجزأ وىذا ىو أحقر األشياء وذلؾ عمي اهلل محاؿ.

 اَذً:أٍا اعرؽاىح مّ٘ٔ ظغًَا فألّٔ ٌيضً ٍْٔ 
: لو كاف جسمًا لكاف مركبًا، والتالي باطؿ فبطؿ ما أدي إليو وىو كونو األٗه

 تعالي جسمًا.

أما بطبلف التالي فؤلف كؿ جسـ مركب مف أجزاء عقمية وىي الجنس والفصؿ 
أو وجودية كالييولي والصورة أو الجواىر الفردة، ومقدارية ىي األبعاض، 

أي أف كؿ  (ٕ)مف المحتاج بواجب وكؿ مركب محتاج إلي جزئو وال شيء
 محتاج  لغيره ممكف. 

 : لو كاف جسمًا لكاف حادثًا والتالي محاؿ.اىصاًّ

                                                           

محاضرات حوؿ  -، د/ حسف محـر السيد الحوينئٕٚالمواقؼ ص  -( انظر: اإليجئ)
 ىػ.ٕٛٗٔالطبعة  ٛ٘الموقؼ الخامس في اإللييات مف كتاب شرح المواقؼ ص 

 .ٜٕٓتقريب المراـ ص  -، السنندجيٗٗ-ٖٗص  ٗشرح المقاصد جػ  -( التفتازانيٕ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٕٚٙ 

ودليؿ المبلزمة: لو كاف جسمًا والجسـ ما تركب مف أجزاء قد تزيد وقد تنقص 
الحتاج إلي مرجح يرجح تركيبو مف المقدار المخصوص دوف مقدار آخر أكثر 

   (ٔ) ارة الحدوث.منو أو أقؿ واالحتياج إم

لو كاف جسمًا لكاف إما متحركًا في حيزه أو ساكنًا فيو ألنو ال ينفؾ  اىصاىس:
عف أحدىما وىما أي الحركة والسكوف حادثاف فكاف ال يخمو مف الحوادث وما 

 (ٕ) ال يخمو عف الحوادث فيو حادث وىو محاؿ عميو تعالي.

لو كاف تعالي جسمًا التصؼ بجميع صفات األجساـ أو بعضيا  اىشاتغ:
 والتالي بشقيو باطؿ فالمقدـ مثمو.

أما بطبلف التالي فإف اتصافو تعالي بجميع صفات األجساـ يستمـز اجتماع 
 األضداد وىو محاؿ.

وأما اتصافو ببعض صفات األجساـ دوف البعض فإنو يستمـز إما الترجيح ببل 
يكف ثمة مخصص خارجي خصصو ببعض الصفات دوف مرجح وذلؾ إف لـ 

                                                           

، ضبطو ٙ٘صػ  –ىػ( االقتصاد في االعتقاد ٘ٓ٘( انظر الغزالي )ابو حامد محمد ت ٔ)
 -ىػ ٘ٔٗٔالطبعة األولي  –دار الحكمة بدمشؽ لمطباعة –وقدـ لو/ موفؽ فوزي الجبر 

 -ٖٗص  ٕد في االعتقاد جػ مف تيسير االقتصا -ـ ، الشيخ/ صالح موسي شرؼٜٜٗٔ
 مطبعة دار التأليؼ بمصر.

ىػ المسامرة  ٜ٘ٓ( كماؿ الديف محمد بف محمد بف أبي بكر عمي بف أبي شريؼ ت ٕ)
 -دار الكتب العممية ببيروت لمنشر ٖٛىػ ص ٔٙٛفي شرح المسايرة البف اليماـ ت 

 ـ.ٕٕٓٓالطبعة األولي 
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٖٚٙ 

البعض الستواء نسبة ذاتو تعالي إلي جميع الصفات، وكؿ مف الترجيح ببل 
مرجح أو االحتياج إلي المخصص الخارجي محاؿ في حقو تعالي، لعدـ 

  (ٔ) معقولية األوؿ ولتنافي الثاني مع الوجوب الذاتي.

ًا وذلؾ ألنو حينئذ يكوف كسائر لو كاف تعالي جسمًا لكاف متناىي اىشاتغ:
األجساـ مختصًا بمقدار معيف وشكؿ مخصوص فيكوف اختصاصو بذلؾ 
محتاجًا إلي مخصص خارجي خصصو بيذا المقدار وذاؾ الشكؿ دوف غيرىا 
مف المقادير واألشكاؿ، واالحتياج ينافي الوجوب ألنو طريؽ اإلمكاف ىذا 

 (ٕ) اإللزاـ الترجيح ببل مرجح وىو محاؿ عقبًل.

ىذه ىي بعض األوجو في نفي الجسمية عف اهلل تعالي والتي يمـز منيا مف 
باب أولي نفي الجوىرية وىنا قد يقوؿ قائؿ: إنو تعالي جوىر ال كالجواىر 
بمعني أنو قائـ بنفسو غير مفتقر في وجوده إلي غيره كما قاؿ أبو الحسيف 

قد وافؽ في المعني البصري مع اعترافو أنو ال يثبت لو أحكاـ الجواىر، ف
 (ٖ)وأخطأ في اإلطبلؽ.

                                                           

محاضرات حوؿ الموقؼ  -محـر، د/ حسف ٖٕٚالمواقؼ ص  -( انظر: اإليجئ)
 .ٜٙالخامس في االلييات ص 

محاضرات حوؿ الموقؼ  -، د/ حسف محـرٖٕٚالمواقؼ ص  -( انظر: اإليجيٕ)
 .ٓٚالخامس ص 

 .ٜ٘ٔغاية المراـ ىامش ص  -( انظر: اآلمػدي ٖ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٙٗ 

ألف التسمية عند األشاعرة إنما تتمقي مف السمع "وليس يشيد ليذه التسمية 
 (ٔ)داللة سمعية، وال يسوغ مف الممؿ التحكـ بتسمية الباري تمقيباً".

 ادلـية اىصاًّ: ّفً اىؼشع ػِ راذٔ ذؼايل
أف يكوف عرضًا كذلؾ مف  نفي الجوىرية استحاؿ –وكما استحاؿ عميو تعالي 

لي جوىر  باب أولي ألف العرض ال يقـو بنفسو إنما يحتاج إلي محؿ يقومو، وا 
 يقـو بو والواجب ال يكوف محتاجًا إلي غيره.

 : ذ٘ػٍػ رىل
وىذا يعني أف  (ٕ) العرض وضع في المغة لما يطرأ ويزوؿ مف مرض ونحوه.

العرض ال يبؽ وقد أطمؽ اهلل عز وجؿ في كتابو العزير اسـ العرض عمي 
شيء يقؿ بقاؤه أو ال يعد باقيًا في العرؼ والعادة حيث قاؿ: )ُتِريُدوَف َعَرَض 

 (ٗ))َىَذا َعاِرٌض مُّْمِطُرَنا( (ٖ)الدُّْنَيا(
ء لو تعالي وبناء عمي ىذا ال يصح أف يكوف اهلل عرضًا لوجوب صفة البقا

 ىذا أواًل.

                                                           

 .ٕٗاإلرشاد ص  -( الجوينئ)
 .ٗٔٗ( المعجـ الوجيز ص ٕ)
 .ٚٙ( االنفاؿ اآلية: ٖ)
 .ٕٗاؼ اآلية: ( األحقٗ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٙ٘ 

ثانيًا: العرض غير قائـ بنفسو بؿ البد لو مف ذات يقـو بيا وما ال يقـو 
 (ٔ)بنفسو ال يصح كونو صانعًا.

ثالثًا: الذات التي يقـو بيا الجوىر سواء كانت جوىر أو جسـ فيو واجب 
الحدوث كاف الحاؿ فيو حادثًا ال محالة واهلل تعالي قديـ فبل يمكف أف يكوف 

 (ٕ) عرضًا.
رابعًا: العرض محتاج إلي محمو  الذي يقـو بو ويتحيز فيو والمحتاج إلي 
غيره ممكف وذلؾ ينافي الوجوب الذاتي فالواجب بالذات يتنزه عف أف يكوف 

 (ٖ)عرضًا.
كذلؾ يترتب عمي كوف العرض يحتاج إلي الجسـ في تقومو أنو يستحيؿ 

ؼ وجوده عمي شيء قبؿ ذلؾ وجوده قبمو أي ضرورة استحالة وجود ما يتوق
 (ٗ) الشيء واهلل تعالي قبؿ كؿ شيء وموجده.

                                                           

ىػ(  ٜٕٗت –)أبو منصور عبدالظاىر بف طاىر التميمي البغدادي  -( انظر: البغدادئ)
بدار الفنوف التوركية  –التـز نشره وطبعو مدرسة اإللييات  – ٚٚصػ –أصوؿ الديف 
 ـ.ٕٜٛٔ -ىػ ٖٙٗٔمطبعة الدولة  –الطبعة االولي  –باستانبوؿ 

أضواء  -،  د/ عبد العزيز سيؼ النصرٚ٘عتقاد صػاالقتصاد في اال -( انظر الغزالي ٕ)
 .ٗٔٔعمي االقتصاد في االعتقاد ص 

 ٗٗالجزء الرابع ص  -شرح المقاصد -، التفتازانيٖٕٚالمواقؼ ص  -( انظر اإليجيٖ)
محاضرات حوؿ الموقؼ الخامس  -، د/ حسف محـرٜٕٓتقريب المراـ ص  -، السنندجي

 .ٕٚص 
شرح المسايرة  -، المسامرةٜ٘ٓف محمد بف أبي بكر ت ( انظر: كماؿ الديف محمد بٗ)

 .ٔٗفي العقائد المنجية في اآلخرة ص
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٙٙ 

ال يجوز أف يكوف اهلل عرضًا ألنو لو كاف كذلؾ لكاف ال  ٗتاجلَيح ٌقاه:
يخمو إما أف يكوف شبييًا باألعراض جممة وذلؾ يقتضي كونو عمي صفات 
متضادة وذلؾ محاؿ، أو يكوف شبييًا ببعضيا دوف بعض وذلؾ يقتضي أف 
يكوف القديـ تعالي محدثًا مثميا أو ىي قديمة مثؿ اهلل تعالي وكبل القوليف 

 (ٔ)فاسد.

أليس يجب وصؼ اهلل تعالي بصفات المعاني مف العمـ واإلرادة  فئُ قٍو:
والقدرة والحياة والسمع والبصر والكبلـ وىذه الصفات تقـو بالذات اإلليية وال 

 تقـو بنفسيا فما الفارؽ بينيا وبيف األعراض؟

إف األعراض تحتاج إلي ذات متحيزة )جوىر أو  ىيع٘اب ػِ ٕزا ٌقاه:
و فاألعراض حادثة وتقـو بما ىو حادث أما صفات اهلل فقديمة جسـ( تقـو ب

 (ٕ)وال تقـو إال بالقديـ.

                                                           

تعميؽ االماـ أحمد بف  -شرح األصوؿ الخمسة -عبد الجبار اليمذاني  -( القاضئ)
دار احياء التراث  –اعتبني بيذه الطبعة/ سمير مصطفي رباب  –الحسف بف ابي ىاشـ 
ص    - ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔالطبعة االولي  –والتوزيع بيروت العربي لمطباعة والنشر 

دار العمـ  -ٚٔٗالجزء األوؿ ص  -مذاىب اإلسبلمييف -، د/ عبد الرحمف بدويٗ٘ٔ
 ـ.ٜٜٚٔببيروت  –لممبلييف 

أضواء  -، د/ عبد العزيز سيؼ النصر ٚ٘االقتصاد في االعتقاد صػ –( انظر الغزالي ٕ)
 .٘ٔٔعمي االقتصاد في االعتقاد ص
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٙٚ 

ومف ثـ فصفات اهلل تعالي ال تسمي أعراضًا ألف العرض مختص بالصفات 
الوجودية الحادثة وىذا يعني أف الصفة أعـ مف العرض ألف الصفة تشتمؿ 

 (ٔ) الموجود. السموب واألمور االعتبارية دوف العرض فإنو قسـ مف

وفي ىذا رد عمي المعتزلة حيف قالت إف الصفات لو قامت بذاتو تعالي 
الحتاجت إلييا وكاف حكميا حكـ األعراض وكاف وجود الموصوؼ أسبؽ وأقدـ 

 بالذات عمي وجود الصفة.

فيقاؿ ليـ: معني أف الصفات قامت بو أنو سبحانو يوصؼ بيا فقط مف غير 
وصؼ ال يستدعي االحتياج واالستغناء وال  شرط آخر والوصؼ مف حيث  ىو

التقدـ وال التأخر فإف الوصؼ بكونو قديمًا واجبًا بذاتو مف حيث ىو وصؼ ال 
يستدعي كوف القدـ والوجوب محتاجًا إلي الموصوؼ وال كوف الموصوؼ 
سابقًا بالقدـ والوجوب بؿ االحتياج إنما يتصور في الجواىر واألعراض حيث 

تاجت إلي موجد لجوازىا وتطبؽ عمي األعراض خاصة حيث لـ تكف فكانت فاح
لـ تعقؿ إال في محاؿ واحتاجت إلي محؿ وبالجممة االحتياج إنما يتحقؽ فيما 

 (ٕ)يتوقع حصولو فيترقب وجوده ولف يتصور االحتياج في القدـ.

وبعد توضيح الفرؽ بيف الصفة والعرض ننتقؿ بعد ذلؾ لتوضيح استحالة 
 ألعراض التسع.وصؼ اهلل تعالي با

                                                           

 .ٔٓٔنشر الطوالع ص  -( العبلمة المرعشئ)
نياية اإلقداـ في عمـ الكبلـ ص  -( الشيرستاني )ابوالفتح محمد بف عبدالكريـ(ٕ)

 ـ.ٕٜٗٔطبعة لندف  -حرره وصححو الفردجيوـ – ٕٓٔ-ٔٓٔ
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ٕٚٙٛ 

 ادلثؽس اىصاًّ
 ّفً اىنٌ ٗاىنٍف ػِ راذٔ ذؼايل

 ادلـية األٗه: ّفً اىنٌ ػِ راذٔ ذؼايل:
 ذكرت سابقًا تعريفات لمكـ منيا: ىو ما يقبؿ القسمة لذاتو.

 ومنيا: عرض يقبؿ التجزؤ والمساواة والتفاوت لذاتو.  
 ومنيا: كؿ شيء أمكف أف يقدر جميعو بجزء منو.   

 بيذه المعاني الثبلثة منفي عف اهلل تعالي.والكـ 
وذلؾ ألف اهلل واحد، والواحد قد يطمؽ ويراد بو أنو ال يقبؿ  القسمة، أي ال 
كمية لو وال جزء وال مقدار، والباري تعالي واحد، بمعني سمب الكمية 
المصححة لمقسمة عنو، فإنو غير قابؿ االنقساـ، إذ االنقساـ لما لو كمية، 

صرؼ في كمية بالتفريؽ والتصغير، وما ال كمية لو ال يتصور والتقسيـ ت
 انقسامو.

وقد يطمؽ ويراد أنو ال نظير لو في رتبتو كما تقوؿ: الشمس واحدة، والباري 
 (ٔ)تعالي أيضًا بيذا المعني واحد، فإنو ال ند لو، وال ضد.

 وىذا يعني أف صفة الوحدانية تنفي عف اهلل الكـ المتصؿ والكـ المنفصؿ.
أنو سبحانو لو كاف ذا كـ متصؿ لكاف  : ٗاىذىٍو ػيً ّفً اىنٌ ادلرظو

 مقدارًا فيحتاج إلي مخصص يخصصو بذلؾ المقدار دوف غيره مف المقادير 

                                                           

أضواء  -، د/ عبد العزيز سيؼ النصر ٔٛ( انظر الغزالي االقتصاد في االعتقاد صٔ)
 .ٓٛٔاالعتقاد ص عمي االقتصاد في 
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ٕٜٚٙ 

 (ٔ)األخرى واالحتياج عبلمة الحدوث.

كذلؾ لو كاف اإللو مقدارًا بحد ونياية لـ يخؿ مف أف يكوف مقداره مثؿ أقؿ 
الذي ال يتجزأ أو يختص ببعض المقادير فيتعارض المقادير فيكوف كالجزء 

فيو المقادير فبل يكوف بعضيا أولي مف بعض إال بمخصص خصو ببعضيا 
ذا بطؿ الوجياف صح أنو ببل حد وال نياية.  (ٕ)وا 

كذلؾ أنو قد صح أنو تعالي حي قادر عالـ مريد فمو كاف ذا أجزاء وأبعاض لـ 
رادة أو تكوف ىذه يخؿ مف أف يكوف في كؿ جزء منو حياة وق درة وعمـ وا 

الصفات في بعض أجزائو فإف كاف في كؿ جزء منو مثؿ ىذه الصفات كاف كؿ 
جزء منو حيًا قادرًا عالمًا مريدًا بانفراده ولو كاف كذلؾ لصح وقوع الخبلؼ بيف 
أعضائو حتى يريد بعضو شيئًا وبعضو يريد ضد ذلؾ المراد وخبلفو فتمانع 

ف كانت تمؾ ا لصفات في بعض أعضائو وجب قياـ أضداد تمؾ أعضائو وا 
الصفات بالباقية مف أعضائو فكأف يكوف بعضو حيًا قادرًا عالمًا مريدًا وبعضو 
ميتًا عاجزًا وجاىبًل وساىيًا ولـ يكف الحي منيا بالحياة أولي مف غيره إال 
بمخصص خصو بيا وىذا يقتضي افتقار الصانع إلي صانع سواه وىذا محاؿ 

   (ٖ)إليو مثمو.فما يؤدي 
                                                           

الجزء الثاني ص  -مف تيسير االقتصاد في االعتقاد -( صالح موسي شرؼ وآخروفٔ)
٘ٔ. 
، ٔٙٔغاية المراـ ص  -، قارف: اآلمديٖٚأصوؿ الديف ص  -( البغداديٕ)

 .٘ٓٔنياية اإلقداـ في عمـ الكبلـ ص  -الشيرستاني
 .٘ٚأصوؿ الديف ص  –البغدادي ( ٖ)
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ٕٚٚٓ 

 أٍا اىذىٍو ػيً ّفً اىنٌ ادلْفظو: 
ولو كاف لو مثؿ فإما أف يكوف ىذا المثؿ مساويًا لو مف كؿ وجو أو أرفع منو 

 أو أنقص والكؿ محاؿ.

 أٍا تـالُ اىرايل، أي تـالُ ٕزٓ اىفشٗع فيَا ٌأذً:
( يستحيؿ أف يكوف هلل تعالي ند يماثمو في الحقيقة أو في الصفات مع ٔ)

بقاء التعدد بينيما، ألف الشيئيف المتماثميف مف جميع الوجوه تماثبًل تامًا، 
ىما في الحقيقة شيء واحد ال شيئيف، ألف االثنينية ال تكوف بيف أمريف إذا 

ي الزماف أو في كاف بينيما اختبلؼ في الحقيقة أو في الصفات، أو ف
 –المكاف، وال يعقؿ اختبلؼ بيف إلييف في الزماف أو المكاف، ألف المفروض 

ذف فبل زماف وال مكاف، فبل اختبلؼ بينيما  -ما داما إلياف أنيما قديماف، وا 
وكذلؾ ال اختبلؼ في الحقيقة والصفات، ألف المقصود بوجود شريؾ مع اهلل 

ذا بطؿ االختبلؼ بالزماف والمكاف والحقيقة  أنو يماثؿ في الحقيقة والصفات، وا 
 والصفات فبل تعدد بؿ شيء واحد وبيذا تثبت الوحدانية هلل عز وجؿ.

( وكما استحاؿ أف يكوف عز وجؿ ند يماثمو في الذات والصفات اإلليية ٕ)
فإنو يستحيؿ أيضًا أف يكوف هلل عز وجؿ ند أرفع وأجؿ وأكمؿ منو في 

واألجؿ منيما ىو اإللو في الحقيقة، واآلخر  الصفات اإلليية، ألف األرفع
األقؿ منو مخموؽ محتاج إلي األرفع األجؿ، ألف اسـ اإللو إنما يطمؽ عمي 

 أرفع الموجودات وأكمميا.
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ٕٚٚٔ 

( ويستحيؿ أيضًا أف يكوف هلل عز وجؿ ند أقؿ منو في الصفات اإلليية ٖ)
فبل يكوف  (ٔ)يا.ألف األقؿ ال يكوف إليًا، بؿ اإللو ىو أكمؿ الموجودات وأجم

 اإللو إال واحدًا وبذلؾ يقتؿ العدد.

وىذا يعني أف كؿ فرض مف ىذه الفروض الثبلثة محاؿ، فما أدي إلي المحاؿ 
ذف فوجود الشريؾ لمباري عز وجؿ محاؿ.  فيو محاؿ وا 

ليس صفة الوحدانية فقط ىي مف تنفي الكـ عف اهلل بؿ إف جميع صفات 
 هلل الكـ.المعاني ليا أحكامًا تنفي عف ا

فجميع صفات المعاني يجب أف تكوف غير متناىية فبل يجوز وصفيا 
بالتناىي ال مف حيث الذات وال مف حيث التعمؽ ألف التناىي مف خواص الكـ 

 (ٕ)ألنو يقبؿ القسمة.

بجانب ما ذكر مف نفي الكـ عف اهلل فإنو تعالي ليس في زماف وفي ىذا نفي 
 لمكـ المنفصؿ عف اهلل تعالي.

 ــاُ رىـل:تٍـ
بالرغـ مف اتفاؽ المتكمميف والفبلسفة المسمميف عمي أف وجود الباري ليس 

 وجودًا زمانيًا إال أف لكؿ منيما فيمو ومنيجو في إثبات ىذه القضية.
                                                           

 -، د/ عبد العزيز سيؼ النصر ٕٛ، ٔٛقتصاد في االعتقاد صاال –( انظر الغزالي ٔ)
 .ٗٛٔ-ٖٛٔأضواء عمي االقتصاد في االعتقاد ص 

محاضرات حوؿ الموقؼ  –، قارف د/ حسف محـر ٕٕٛالمواقؼ ص  -( انظر: اإليجيٕ)
 .ٗ٘ٔالخامس في اإللييات مف كتاب المواقؼ صػ 
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ٕٕٚٚ 

فالزماف عند الحكماء عبارة عف مقدار حركة الفمؾ األعظـ المحدد لمجيات 
حانو ألنو يتنزه سبحانو عف والزماف بيذا المفيـو ال عبلقة بوجود الباري سب

 الحركة والجية المستمزميف لمتغير سواء كاف تغييرًا تدريجيًا أو دفعيًا.
وذلؾ ألف التغير التدريجي مثبًل إنما يتقدر بالزماف ويرتبط بو بؿ ال يقع إال 

 في الزماف وال يتصور وجوده إال فيو.
الزماف، ولما كاف وألف التغير الدفعي ىو المتعمؽ باآلف الذي ىو طرؼ 

الواجب تعالي ال يتغير أبدًا ال بالمعني التدريجي وال بالمعني الدفعي فإنو 
 سبحانو ال يكوف لو تعمؽ بالزماف قطعًا.

أما عند المتكمميف فؤلف الزماف عندىـ متجدد يقدر بو متجدد والمثاؿ المقرب 
لشمس في ليذا إذا قيؿ مثبًل: متى جاء زيد قيؿ عند طموع الشمس فطموع ا

ىذا المثاؿ ىو المتجدد أي وقتو وقد قدر بو متجدد وىو مجيء زيد، والزماف 
بيذا المفيـو مما يتنزه عنو القديـ قطعًا، ألف القديـ ال يتجدد وال يقدر 
بمتجدد، فاهلل إذف يتنزه وجوده عف الحصوؿ في الزماف النتفاء عبلقتو 

إلي الحادث والمتجدد مف بالحركة والجية عند الحكماء والنتفاء احتياجو 
 . وبيذا ينفي عف اهلل الكـ (ٔ)األوقات واألزماف عند المتكمميف

 ادلـية اىصاًّ: ّفً اىنٍف ػِ راذٔ ذؼايل
يذكر صاحب المواقؼ اتفاؽ العقبلء عمي أنو تعالي يمتنع أف يتصؼ بشيء 
مف األعراض المحسوسة بواسطة الحس الظاىر كالطعـ والموف والرائحة أو 

                                                           

-ٖٕ٘نشر الطوالع ص  -شي، العبلمة المرعٕٗٚالمواقؼ ص  -( انظر: اإليجئ)
 .٘ٚ-ٗٚمحاضرات حوؿ الموقؼ الخامس ص  -، د/ حسف محـرٖٕٙ
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ٕٖٚٚ 

س الباطف كاأللـ، كما يمتنع اتصافو سبحانو بالمذة الحسية والكيفيات بالح
النفسانية وذلؾ كالحقد والحزف والخوؼ وأمثاليا، ألف ىذه األمور جميعًا 

 (ٔ)تابعة لممزاج والمزاج مستمـز لمتركيب والتركيب منافي لموجوب الذاتي.

نع أف يتصؼ والمبلحظ ىنا أني استخدمت لفظ عرض وىذا يعني أف اهلل يمت
بأي نوع مف األعراض سواء كانت ظاىرة أو باطنة وىذا يخالؼ وصفو تعالي 
بصفات العمـ والقدرة واإلرادة وغيرىا مف صفات المعاني ألني كما ذكرت سابقاً 
الصفة ثابتة بخبلؼ العرض وكذلؾ الصفة تختمؼ باختبلؼ الموصوؼ فإذا 

ذا وصؼ بيا المخموؽ  وصؼ بيا الخالؽ سبحانو، فيي غير مخموقة، وا 
كانت مخموقة، ومف ثـ فإف وصؼ اهلل تعالي بالصفات التي توصؼ بيا 
المخموقات، ال يقتضي التشبيو بحاؿ "فمعمـو أف ىذا موجود، وىذا موجود، 
وال يمـز اتفاقيما في مسمي الوجود أف يكوف وجود ىذا مثؿ وجود ىذا بؿ 

ـ عاـ ال يقتضي وجود ىذا يخصو ووجود ىذا يخصو، واتفاقيما في اس
  (ٕ)تماثميما في مسمي ذلؾ االسـ".

والسؤاؿ ىنا: السمع والبصر مف اإلدراكات التي يصح أف يتصؼ اهلل بيما 
 فمماذا يصح أف يوصؼ بيما دوف غيرىما مف الشـ والذوؽ والممس؟

                                                           

محاضرات حوؿ الموقؼ  -، د/ حسف محـرٕٛٚ-ٕٚٚالمواقؼ ص  -( انظر: اإليجئ)
 .ٙٓٔالخامس ص 

تحقيؽ اإلثبات  -التدمرية -( ابف تيمية )تقي الديف أبي العباس أحمد بف عبد الحميـ(ٕ)
 -تحقيؽ د/ محمد بف عودة السعوي -حقيقة الجمع بيف القدر والشرعلؤلسماء والصفات و 

 .  ـٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔالطبعة السادسة  -مكتبة العبيكاف بالرياض لمنشر ٕٓص 
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ٕٚٚٗ 

 ٗرىل ٌشظغ ألعثاب ٍْٖا:
"وجوب  -ىػ(ٛٚٗالجويني)ت: –( أف الصحيح المقطوع بو كما يقوؿ ٔ)

وصفو بأحكاـ اإلدراكات، إذ كؿ إدراؾ ينفيو ضد فيو آفة، فما دؿ عمي وجوب 
وصفو بأحكاـ السمع والبصر فيو داؿ عمي وجوب وصفو بأحكاـ 

 (ٔ)اإلدراكات".

ََ المسًا، فمـ يرد بيذه األوصاؼ الشرع  ثـ يتقدس اهلل عف كونو شامًا ذائقًا
لرب عنيا. ثـ ىي ال تنبئ ولـ يجوزىا العقؿ ألنيا تنبئ عف اتصاالت يتعالى ا

عف حقائؽ اإلدراكات، فإف اإلنساف يقوؿ شممت تفاحة فمـ أدرؾ ريحيا، ولو 
كاف الشـ دااًل عمي اإلدراؾ لكاف ذلؾ بمثابة قوؿ القائؿ: أدركت ريحيا ولـ 
أدركو، وكذلؾ القوؿ في الذوؽ والممس لكف المذىب أنو يدرؾ متعمقاتيا مف 

وغير ذلؾ قاؿ تعالي)َوَما َيْعُزُب َعف رَّبَِّؾ( ]سورة الروائح والطعـو والبرودة 
  (ٕ)[ٖ[، )اَل َيْعُزُب َعْنُو ِمْثَقاُؿ َذرٍَّة( ]سورة سبأ اآلية:ٔٙيونس اآلية:

عز –ىػ(: "ال نثبت هلل ٜٕٗ( قاؿ أصحابنا عمي لساف البغدادي )ت: ٕ)
ثبات نقص مف الصفات القائمة بذاتو إال ما دؿ فعمو أو كاف في رفعو إ -وجؿ

 لو أو ما كاف شرطًا في صفة لو.

                                                           

)ابوالمعالي عبداهلل بف عبداهلل( االرشاد الي قواطع االدلة في اصوؿ  -( الجوينئ)
الطبعة  –العممية ببيروت  دار الكتب -ٖٙص -تعميؽ الشيخ زكريا عميراف –االعتقاد 
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔاألولي 

 .ٖٕٔتقريب المراـ ص  -( السابؽ، السنندجيٕ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٚ٘ 

فصفاتو التي دلت عمييا أفعالو القدرة والعمـ واإلرادة ألف وقوع الفعؿ منو دليؿ 
عمي قدرتو، وترتيب أفعالو عمي عممو، واختصاص فعمو بحاؿ دوف حاؿ دليؿ 

رادتو.  عمي قصده وا 

ممو وأما صفتو المشروطة لصفة سواىا فحياتو التي ىي شرط قدرتو وع
رادتو.  وا 

والصفات الواجبة ألجؿ نفي النقايص عنو فالسمع والبصر  والكبلـ لنفي 
السكوت والصـ والعمي عنو، وليس الموف والطعـ والرائحة مما يدؿ عميو فعؿ 
وال ىو مما يكوف شرطًا في صفة سواه وال ينفي نقصًا مخصوصًا فمذلؾ لـ 

ز وصؼ اهلل بو".  (ٔ)يجوَّ

يستمـز انتفاء لوازميا وىي االتصاؼ باألعراض ( انتفاء الجسمية ٖ)
المحسوسة بالحس الظاىر أو الباطف، ألف ىذه األمور تابعة لممزاج المستمـز 
لمتركيب المنافي لموجوب الذاتي، ألف البعض منيا تغيرات وانفعاالت وىي 

 (ٕ)عمي اهلل محاالت.

د والمذة ىو الحالة فاأللـ مثبًل ىو الحالة الحاصمة عند تغير المزاج إلي الفسا
الحاصمة عند صبلح المزاج، فمف كاف متعاليًا عف الجسمية كاف ىذا محااًل 
في حقو، وألف المذة لو صحت عميو لكاف طالبًا لتحصيؿ الممتذ بو، فإف قدر 

                                                           

 . ٜٚ -ٛٚاصوؿ الديف ص  –( البغدادي ٔ)
 .ٓٗالمسامرة ص  -( انظر: كماؿ الديف محمد بف محمدٕ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٚٙ 

ف لـ يقدر عميو لكاف متألماً  عميو في األزؿ لـز إيجاد الحادث في األزؿ، وا 
 (ٔ)وىو محاؿ. في األزؿ بسبب فقداف الممتذ بو

وأثبت الحكماء المذة العقمية، ألف كماالتو أمور مبلئمة وىو مدرؾ ليا، 
 فيبتيج بيا:

واعترض بأنو إف أريد أف الحاجة التي تسمييا المذة ىي نفس إدراؾ المبلئـ 
ف أريد أنيا حاصمة البتة عند إدراؾ المبلئـ،  فربما يختص  . وا  فغير معمـو

 (ٕ)فإنيما مختمفاف قطعًا.ذلؾ بإدراكنا دوف إدراكو، 

فإف قاؿ قائؿ ىناؾ آيات في القرآف الكريـ تنسب إلي اهلل تعالي الحب والرضا 
والغضب والبغض والوالية والعداوة ومثؿ ىذه اآليات إذا حممت عمي ظاىرىا 
تؤدي إلي وصؼ اهلل بما يتصؼ بو اإلنساف مف االنفعاالت والعواطؼ 

 البشرية فما القوؿ في ىذا؟
ىػ( حيث رد جميع ىذه ٖٓٗواإلجابة عف ىذا نجدىا عند اإلماـ الباقبلني )ت:

الصفات إلي صفة اإلرادة، وقرر أف اهلل تعالي ال يمكف أف يوصؼ بحقيقة 
تمؾ الصفات ألنو تعالي قديـ منزه عما يمـز عف الرضا والغضب ونحوىا مف 

                                                           

 .ٚٗمعالـ أصوؿ الديف ص  -( الرازئ)
 . ٕ٘الجزء الرابع ص  -شرح المقاصد -( التفتازانيٕ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٚٚ 

مف رضي عنو  تغير الطبع وسكونو فقاؿ: "المراد بجميع ذلؾ إرادتو إثابة
 (ٔ)وأحبو وتواله. وعقوبة مف غضب عميو وأبغضو وعاداه، ال غير".

 فئُ قٍو ٍا اىذىٍو ػيً رىل؟
الدليؿ عمي ذلؾ: "أف الغضب والرضا ونحو ذلؾ ال يخمو؛ إما أف قٍو ىٔ: 

يكوف المراد بو إرادتو النفع والضرر فقط، أو يكوف المراد بو نفور الطبع 
و وميمو وسكونو عند الرضا، فمما لـ يجز أف يكوف وتغيره عند الغضب، ورقت

الباري جمت قدرتو ذا طبع يتغير وينفر، وال ذا طبع يسكف ويرؽ، وأف ىذه مف 
صفات المخموقيف، وىو يتعالى عف جميع ذلؾ، ثبت أف المراد بغضو، 
ورضاه، ورحمتو؛ سخطو إنما ىو إرادتو وقصده إلي نفع مف كاف في معمومو 

 (ٕ)مف سبؽ  في عممو وخبره أنو يضره ال غير ذلؾ".أف ينفعو وضرر 

                                                           

)ابوبكر محمد بف الطيب( اإلنصاؼ فيما يجب اعتقاده وال يجوز ا لجيؿ  -( الباقبلنئ)
 –مكتبة الخانجي بالقاىرة لمنشر  – ٜٖصػ  –تحقيؽ محمد زاىد بف الحسف الكوثري  –

 .ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔالطبعة الثالثة 
 .ٔٗ-ٓٗ( السابؽ ص ٕ)
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 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٚٛ 

 ادلثؽس اىصاىس
 ّفً األػــــشاع اىْغثٍـــح ػِ راذٔ ذؼايل

 ادلـية األٗه: ّفً األٌِ ػِ راذٔ ذؼايل:
عندما تحدثت عف األعراض النسبية ذكرت أف المتكمميف ينكرونيا ماعدا 

والمعني بو لدييـ "الحصوؿ في الحيز" والحيز أمر يدركو العقؿ بأنو  األيف
الذي يختص بالجوىرية، أي يتحيز فيو وحده بذاتو دوف غيره مف الجواىر، 
فيكوف الجوىر خاصًا بو وقت ىذا التحيز، ووجود الجوىر في الحيز وجود 

في أصمي، أما وجود العرض في الحيز فتبعي، إذ ىو تابع لوجود الجوىر 
ذف فكؿ جوىر وكؿ عرض البد أف يكوف في حيز.   (ٔ)الحيز، وا 

نما يصبح الحيز جية مف الجيات إذا نسب إلي غيره، والجيات ست ىي  وا 
فوؽ، وتحت، ويميف، وشماؿ، وقداـ، وخمؼ، فيصير الحيز جية فوؽ إذا 
كاف يمي جانب الرأس، فالجية إذف عبارة عف حيز مضاؼ لنا ومنسوب إلينا، 

كاف في جية فيو في حيز، وكؿ ما كاف في حيز فيو جوىر أو فكؿ ما 
عرض والبد أف يكوف حادثًا، واهلل تعالي قديـ فميس جوىرًا وال عرضًا وال في 

 (ٕ)حيز ومف ثـ فميس في جية مف الجيات.

                                                           

أضواء  -د/ عبد العزيز سيؼ النصر،  ٛ٘االقتصاد في االعتقاد ص –( انظر الغزالي ٔ)
 .ٚٔٔعمي االقتصاد في االعتقاد ص 

اضواء  –، د/ عبدالعزيز سيؼ النصر  ٛ٘االقتصاد في االعتقاد ص –( انظر الغزالي ٕ)
 .ٛٔٔعمي االقتصاد في االعتقاد ص 
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٚٚ 

حتى لو كانت ىذه الجية جية الفوؽ، ألف في إثبات الجية إثباتًا لممكاف 
ثبات المكاف معناه إثبات ا لجسمية ال محالة ومف ىنا أتي األشاعرة بكثير وا 

 مف األدلة العقمية عمي نفي الجية أذكر بعضيا عمي سبيؿ اإليجاز:

 * أنو لو كاف في جية لكاف جائز الوجود والتالي باطؿ فما أدي إليو باطؿ.

وبطبلف التالي ألنو تعالي قديـ وجائز الوجود غير قديـ. أما المبلزمة القائمة 
جية لكاف جائز الوجود فدليميا أنو متى كاف في جية والجيات  لو كاف في

كميا متساوية بالنسبة إليو فيحتاج إلي مخصص يخصصو بجية دوف جية 
  (ٔ)ومتى احتاج إلي مخصص كاف جائز الوجود.

* وأيضًا لو كاف في جية لكاف لو مقدار بالنسبة إلي محاذيو وىذا المقدار 
أكبر وىذه المقادير متساوية بالنسبة إليو إما مساوي محاذيو او أصغر أو 

فيحتاج إلي مخصص يخصص لو مقدارًا منيا متى احتاج إلي مخصص كاف  
 (ٕ)جائز الوجود.

وبيذه األدلة تنفي عف اهلل تعالي األينية ونفي األينية عنو يستمـز نفي 
 الوضع توضيح ذلؾ:

 
                                                           

مف  -، الشيخ/ صالح موسي شرؼ  ٜ٘االقتصاد في االعتقاد ص –(انظر الغزالي ٔ)
غاية المراـ ص  -، قارف: اآلمديٖٚالجزء الثاني ص  -د في االعتقادتيسير االقتصا

 اإلرشاد -، الجوينيٖٗٙ -ٖٖٙالمحصؿ ص  -، الرازيٕٚٔ
 .ٖٚالجزء الثاني ص  -( مف تيسير االقتصاد في االعتقادٕ)
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٛٓ 

 ادلـية اىصاًّ: ّفً اى٘ػغ ػِ راذٔ ذؼايل
ىو الييئة الحاصمة مف نسبة أجزاء الجسـ بعضيا إلي ذكرت أف الوضع 

بعض ونسبتيا إلي أمر خارجي عنيا مثؿ القياـ واالستمقاء وضعاف الختبلؼ 
 نسبة  األجزاء إلي الخارج.

وعندما ننظر إلي القرآف الكريـ نجد آيات يفيد ظاىرىا أف اهلل تعالي لو وضع 
لي )الرَّْحَمُف َعَمى الَعْرِش معيف منيا عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر قولو تعا

 .[٘اْسَتَوى( ]سورة طو اآلية:
فيناؾ مف حمؿ االستواء عمي مقتضي الحس وقالوا إف المراد باالستواء ىو 

وىذا ىو بعينو الوضع فيؿ  (ٔ)الجموس والقعود أو عمي الصعود واالرتفاع
يميؽ أف يكوف هلل ىيئة حاصمة مف نسبة أجزاء الجسـ بعضيا إلي بعض 

 نسبتيا إلي أمر خارجي عنيا، تعالي اهلل عف ذلؾ لؤلسباب اآلتية:و 
( إف اهلل تعالي لو كاف مستويًا عمي العرش بمعني الجموس واالستقرار ٔ)

فوقو لكاف تعالي جسمًا ذا صورة، ألنو ال يستقر عمي جسـ إال جسـ، ومف 
 (ٕ)محاؿ. -تعالي -كاف ىذا حالو كاف محدثًا مصورًا، وىذا عمي اهلل 

                                                           

دفع شبو  -ىػ(ٜٚ٘( انظر: ابف الجوزي )أبو الفرج عبد الرحمف بف الجوزي ت ٔ)
دار اإلماـ  -وما بعدىا ٕٕٔحققو وقدـ لو/ حسف السقاؼ ص  -التنزيوالتشبيو بأكؼ 

 ـ.ٕٚٓٓ -ىػٕٛٗٔالطبعة الرابعة  -الرواس ببيروت لمنشر
دار الحكمة بدمشؽ لمطباعة  -٘ٙاالقتصاد في االعتقاد ص  -( انظر: الغزالي ٕ)

 أضواء عمي -ـ، د/ عبد العزيز سيؼ النصرٜٜٗٔ -ىػ٘ٔٗٔوالنشر، الطبعة األولي 
 .ٖٓٔاالقتصاد في االعتقاد ص 
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ٕٚٛٔ 

 -تعالي -( لو حمؿ االستواء  عمي االستقرار والتمكف، فإما أف يكوف اهلل ٕ)
أكبر مف العرش أو أصغر، أو مساويًا، وكؿ ذلؾ ال يخمو مف التقدير والتقدير 

 (ٔ)محاؿ. -تعالي -يحتاج إلي مقدار، وذلؾ عمي اهلل 

لس ( ال يجوز حمؿ االستواء  عمي العمو والجموس عمي العرش، ألف الجاٖ)
عمي العرش، البد أف يكوف الجزء الحاصؿ منو في يميف العرش غير الحاصؿ 

 -تعالي -منو في يسار العرش، فيمـز أف يكوف مؤلفًا مركبًا، وذلؾ عمي اهلل 
   (ٕ)محاؿ.

ـْ َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيةٌ ( إف اهلل تعالي قاؿ )ٗ) ( ]سورة الحاقة َوَيْحِمُؿ َعْرَش َربَِّؾ َفْوَقُي
[، فمو حمؿ االستواء عمي االستقرار والجموس عمي العرش لكاف ٚٔاآلية: 

وكانت المبلئكة الذيف يحمموف العرش حامميف  -سبحانو -العرش مكانًا لمرب 
وحافيف لو، وىذا غير معقوؿ، ألف الخالؽ ىو الذي  -سبحانو -إلو العالـ 

    (ٖ) يحفظ المخموؽ، أما المخموؽ فبل يحفظ الخالؽ وال يحممو.

( إف الجالس عمي العرش إف قدر عمي الحركة واالنتقاؿ كاف محدثًا ألف ما ٘)
ف لـ يقدر عمي الحركة كاف  ال ينفؾ عف الحركة والسكوف كاف محدثًا، وا 
كالمربوط، بؿ كاف كالزمف، بؿ أسوأ حااًل منيما، فإف الزمف إذا أراد الحركة 

                                                           

أضواء  -، د/ عبد العزيز سيؼ النصر٘ٙاالقتصاد في االعتقاد ص  -( انظر: الغزالئ)
 .ٜٕٔعمي االقتصاد في االعتقاد ص 

تحقيؽ د/ أحمد  -أساس التقديس -ىػ(ٙٓٙت:  -( الرازي )فخر الديف محمد بف عمرٕ)
 ـ.ٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔلمنشر طبعة مكتبة الكميات األزىرية  -ٕٓٓص  -حجازي السقا

 .ٕٔٓالسابؽ ص  (ٖ)
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ٕٕٚٛ 

ر ممكف في اهلل في رأسو أو حدقتيو، أمكنو ذلؾ، وكذا المربوط وىو غي
  (ٔ)تعالي.

( ال يجوز حمؿ االستواء عمي الجموس فوؽ العرش ألف اهلل تعالي كاف وال ٙ)
َـّ اْسَتَوى َعَمى الَعْرشِ عرش وال مكاف، ثـ خمؽ العرش، قاؿ تعالي ) وكممة  (ُث

"ثـ" لمتراخي، ويستحيؿ أف يقاؿ: إنو تعالي صار مستقرًا جالسًا فوؽ العرش 
 (ٕ)ألف ىذا دليؿ الحدوث.بعد أف لـ يكف، 

 ادلـية اىصاىس: ّفً ادلِـيل ػِ راذٔ ذؼايل
ذا انتفي عف اهلل الوضع فإنو ينتفي عنو الِممؾ بكسر الميـ والذي معناه  وا 
الييئة الحاصمة لمشيء بالنسبة لما يحيط بو وينتقؿ بانتقالو ألف بيف الممؾ 

وينفرد الممؾ والوضع عمـو وجيي يجتمعاف في الييئة الحاصمة لمشيء 
 باإلحاطة واالنتقاؿ، وينفرد الوضع في القياـ والقعود مثبًل.

وىذا يعني أف شرطي الممؾ اإلحاطة إما بكؿ الجسـ أو بعضو واالنتقاؿ فإذا 
 وجد أحد الشرطيف دوف اآلخر ال يكوف ممكًا.

ومف ثـ فاهلل تعالي كما ذكرت مرارًا ليس بجسـ حتى تكوف اإلحاطة بكؿ 
عضو، كذلؾ ليس بجسـ حتى ينتقؿ مف مكاف إلي آخر ألف الجسـ أو ب

 االنتقاؿ مف إمارات الحدوث.

                                                           

 السابؽ. (ٔ)
 .ٕٕٓ، ٕٔٓالسابؽ ص  (ٕ)
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ٕٖٚٛ 

صمي اهلل عميو  –وىنا قد يستشيد بحديث رواه أبي ىريرة عف رسوؿ اهلل 
كؿ ليمة إلي سماء الدنيا حيف  -تبارؾ وتعالي –أنو قاؿ: )ينزؿ ربنا  -وسمـ

ب لو؟ مف يسألني يبقي ثمث الميؿ اآلخير، فيقوؿ: مف يدعوني فاستج
 (ٔ)فأعطيو؟ مف يستغفرني فأغفر لو(

وىذا الحديث ورد في صحيح البخاري بمفظ صريح ىو ينزؿ والنزوؿ ال يكوف 
"والواجب عمي الخمؽ  ىػ(:ٜٚ٘إال بحركة وانتقاؿ، لذا يقوؿ ابف الجوزي )ت 

اعتقاد التنزيو وامتناع تجويز النقمة والنزوؿ الذي ىو مف مكاف إلي مكاف 
قر إلي ثبلثة أجساـ: جسـ عالي، وىو مكاف الساكف، وجسـ سافؿ وجسـ يفت

 (ٕ)ينتقؿ مف عمو إلي أسفؿ، وىذا ال يجوز عمي اهلل قطعاً".

 -لذا البد مف حمؿ لفظ النزوؿ الوارد في الحديث عمي معني يميؽ بجبلؿ اهلل 
وخير ما يميؽ بو ىو لطفو ورأفتو عمي عباده، ورحمتو بيـ،  -سبحانو
ابتو دعوتيـ، وذلؾ بإسباغ نعمائو عمييـ في ىذا الوقت، وتعظيـ أقدار واستج

صرارىـ عمي  عباده، وتنفيذه النعمة فييـ، بؿ مع تمادييـ في العدواف، وا 

                                                           

الجامع الصحيح  -أخرجو البخاري )محمد بف إسماعيؿ أبو عبد اهلل( في صحيحو (ٔ)
، باب الدعاء ٜٗٓٔ، حديث ٖٗٛص  ٔج  -تحقيؽ د/ مصطفي ديب البغا -المختصر
 ـ.ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔالطبعة الثالثة  –دار ابف كثير ببيروت لمنشر  -والصبلة

 –حققو وقدمو لو/ حسف السقاؼ  -بأكؼ التنزيو –دفع شبو التشبيو  -ابف الجوزي (ٕ)
 ـ.ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔالطبعة الرابعة  -اإلماـ الرواس ببيروت لمنشر – ٜٙٔصػ 
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ٕٚٛٗ 

العصياف، وذىوليـ في الميؿ عف تدبر آيات اهلل تعالي وتذكر ما ىـ بصدده 
 (ٔ) مف أمور اآلخرة.

مية المشيرة بالجسمية والجية أف ومف ثـ فالجواب الكمي عف الظواىر النق
ىػ(: "إف القواطع العقمية دلت عمي امتناع ٙٓٙنقوؿ قوؿ اإلماـ الرازي)ت: 

الجسمية والجية، والظواىر النقمية مشيرة بحصوؿ ىذا المعني، والجمع بيف 
ال لـز اجتماع النقيضيف، والجمع بيف تكذيبيما محاؿ،  تصديقيما محاؿ، وا 

ال لـز الخمو عف الن قيضيف، والقوؿ بترجيح الظواىر النقمية عمي الظواىر وا 
العقمية محاؿ، ألف النقؿ فرع عمي العقؿ، فالقدح في األصؿ لتصحيح الفرع 
يوجب القدح في األصؿ والفرع معًا وىو باطؿ، فمـ يبؽ إال اإلقرار بمقتضي 
ما عمي  الدالئؿ العقمية القطعية، وحمؿ الظواىر النقمية إما عمي التأويؿ وا 

 (ٕ)تفويض عمميا إلي اهلل تعالي وىو الحؽ".

 ادلـية اىشاتغ :اإلػـافـح تاىْغثح ىزاذٔ ذؼايل
ذكرت فيما سبؽ أف جميور المتكمميف وبعض الفبلسفة نظروا إلي اإلضافة 

ال لـز التسمسؿ.  عمي أنيا أمر اعتباري ال تتحقؽ لو في الخارج أصبًل وا 

 أٗالً ٗآخشًا؟ْٕٗا اىغؤاه: ٕو ٌظػ ٗطف اهلل تنّ٘ٔ 
                                                           

وضع  -الشامؿ في اصوؿ الديف -الجويني )أبو المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل( (ٔ)
دار الكتب العممية ببيروت  -ٕٕٖ -ٕٖٔحواشيو/ عبد اهلل محمود محمد عمر ص 

 ـ.ٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔالطبعة األولي  -لمطبع
 .ٗٗمعالـ أصوؿ الديف ص  -الرازي  (ٕ)
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ٕٚٛ٘ 

أنو يصح وصفو بكونو أواًل وآخرًا مع أنيا مف اإلضافات  اجل٘اب ػِ رىل:
 (ٔ) ولكف ليس مف األمور المتنازع فييا.

وكذلؾ يصح لنا أف نقوؿ إف اهلل قبؿ العالـ ومع العالـ ولكف الكرامية جوزوا 
 أف تقـو بذاتو تعالي الحوادث واستشيدوا بالفبلسفة عندما قالوا بحدوث
اإلضافات وتجددىا في الخارج فكؿ مف المعية والقبمية تعرضاف لذاتو وىما 
حادثتاف وذلؾ ككونو تعالي قبؿ العالـ ومعو حيث إف المعية حادثة ألنيا 
موجودة بعد عدـ وكذلؾ القبمية فإنيا قد عدمت بحدوث المعية ولحوؽ العدـ 

ف اإلضافتيف ]المعية بيا يدؿ عمي حدوثيا فالقديـ ال يمحقو العدـ، فإذف كؿ م
  (ٕ)والقبمية[ حادثتاف وموجودتاف في ذاتو تعالي فاهلل إذف محبًل لمحوادث.

ولـ تكتؼ الكرامية بما قالت بؿ ذىبت إلي أف أكثر العقبلء يوافقيـ عمي 
ف أنكروه بالمساف، فإف الجبائية قالوا بإرادة وكراىة حادثتيف ال في  قوليـ وا 

والكارىية حادثتاف في ذاتو، وكذا السامعية والمبصرية محؿ؛ لكف المريدية 
ىػ( وىو ٖٙٗتحدث بحدوث المسموع والمبصر وأبو الحسيف البصري )ت: 

مف كبار المعتزلة ذىب إلي تجدد وحدوث عمـو في ذات اهلل بحدوث 
المعمومات وتجددىا، كذلؾ األشاعرة يثبتوف النسخ وىو إما رفع الحكـ أو 

                                                           

 .ٕٙٔتقريب المراـ ص  -السنندجي (ٔ)
 .ٕٓٔمحاضرات حوؿ الموقؼ الخامس ص  -ف محـرد/ حس (ٕ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 أرسطو عند المقوالت
 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٚٛٙ 

بعد الوجود وكذلؾ الفبلسفة أثبتوا اإلضافات مع عروض انتياؤه، وىما عدـ 
 (ٔ)المعية والقبمية ]كما ذكرت آنفًا[ فكيؼ يجاب عمييـ؟

قبؿ اإلجابة عمي مف يزعـ قياـ الحوادث بذاتو البد أواًل مف تحديد لفظ الحادث 
لنقؼ عمي محؿ النزاع فالحادث: ىو الموجود بعد العدـ، فبلبد لمحادث أف 

وأف يكوف وجوده مسبوقًا بالعدـ... أما ما ال وجود لو مع أنو  يكوف موجوداً 
نما يسمي متجددًا   ٕٗ٘ شالشح أّ٘اع:قد يتجدد فبل يسمي حادثًا عند تجدده وا 

األحواؿ وىي أمور ليست بموجودة وال معدومة ومرتبتيا ىي اىْ٘ع األٗه: 
ذاتو تعالي، الثبوت بيف الوجود والعدـ، وقد اختمفت المعتزلة حوؿ تجددىا في 

ىػ( جوز تجدد العالميات في ذات اهلل ٖٙٗلكف أبا الحسيف البصري )ت: 
 بتجدد المعمومات.

اإلضافات وىي النسب وىي أيضًا أمور اعتبارية ككوف اهلل اىْ٘ع اىصاًّ: 
مع العالـ بعد أف لـ يكف معو فيذه المعية متجددة لذاتو تعالي باتفاؽ مف 

 جميع العقبلء.

وىو السموب فمنيا ما يستحيؿ تجدده في ذات اهلل تعالي وىو اىْ٘ع اىصاىس: 
ما نسب إلي ما يستحيؿ اتصاؼ اهلل تعالي بو كالقوؿ بأنو ليس جسمًا وال 
جوىرًا  وال عرضًا فيذه أمثمة لمسموب التي يمتنع تجددىا في ذات اهلل، أما 

                                                           

محاضرات حوؿ الموقؼ الخامس  -، د/ حسف محـرٕٚٚالمواقؼ ص  -انظر: اإليجي (ٔ)
 .ٕٓٔ، ٔٓٔص 
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ٕٚٛٚ 

جود مع كؿ حادث غير ذلؾ مف السموب فيجوز تجدده في ذاتو مثؿ كونو مو 
وىذه المعية تزوؿ عند زواؿ الحادث ومعني ذلؾ أنو تعالي قد تجدد لو صفة 
سمب بعد أف لـ يكف وىذه ىي أنواع األمور المتجددة في ذات اهلل دوف أف 

 وىذا يعني أنيا ليست مف قبيؿ الحوادث. (ٔ)تكوف موجودة

عمي الكرامية:  لمفظ حادث والفرؽ بينو وبيف متجدد يجاب وبعد ىذا التوضيح
إنو يمتنع قياـ الحوادث بذاتو تعالي إذ الحدوث المزعـو إنما ىو لتعمقات 
الصفات ال لمصفات نفسيا، فالرفع واالنتياء لمحكـ في قوؿ األشاعرة ىو رفع 
وانتياء لتعمؽ الحكـ فيكوف التغير والحدوث لمتعمؽ وىو مف اإلضافات التي 

 تعالي.ال أثر ليا في الحكـ القائـ بذاتو 

ىػ( مف ٖٙٗويجاب بنفس الجواب عمي أف مراد أبي الحسيف البصري )ت: 
تجدد العالميات أو العمـو في ذاتو تعالي تجدد تعمقاتيا بالمعمومات المتجددة. 
وكذلؾ الجواب عمي أف مقصود الجبائية مف حدوث وتجدد المريدية والكارىية 

 اتيا.والسامعية والمبصرية لذات اهلل حدوث وتجدد تعمق

وقد أشار صاحب المواقؼ إلي جواب آخر وىو أف الجبائية يروف أف كؿ ىذه 
األمور مف قبيؿ األحواؿ المتجددة في ذاتو تعالي وىي أمور ال وجود ليا في 

 الخارج ويقاؿ ليا ولئلضافات أمور متجددة وال توصؼ بأنيا حادثة.

                                                           

محاضرات حوؿ الموقؼ الخامس  -، د/ حسف محـرٖ٘ٚالمواقؼ ص  -انظر: اإليجي (ٔ)
 .ٜٛ-ٛٛص 
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ٕٚٛٛ 

وال يحكموف بوجود وأما الجواب عف قوؿ الفبلسفة فإنيـ ال يثبتوف كؿ إضافة 
كؿ إضافة في الخارج وبخاصة  تمؾ اإلضافات التي يخترعيا العقؿ عند 
مبلحظة أمريف متضايفيف كالقبمية والمعية، والتقدـ والتأخر وأمثاليا فيي 

    (ٔ)أمور ال يقولوف بوجودىا ولذلؾ ال يرد االلزاـ بيا.

ص قٍاً احل٘ادز تزاذٔ 
َّ
ذؼايل تأُ ٗأخريًا مينِ اىشد ػيً ٍِ ظ٘

 اىظفاخ ٍـيقًا ػيً شالشح أقغاً:
: صفات حقيقية محضة وىي التي ال تعمؽ ليا مطمقًا بشيء اىقغٌ األٗه

غير موصوفيا كالوجود والحياة وىذا النوع مف الصفات بالنسبة لذات اهلل ال 
 يجوز التغير فيو مطمقًا ألنو يستمـز التغير في الذات.

ذات إضافة كعمـ اهلل وقدرتو وىذه : ىو صفات حقيقية ٗاىقغٌ اىصاًّ
الصفات ال يجوز التغير فييا إنما يجوز في تعمقاتيا أي بالمعمـو والمقدور 

 مثبًل.

ىو صفات إضافية محضة كالمعية والقبمية وكذا الصفات  اىقغٌ اىصاىس:
السمبية )المعني بيا ىنا كونو موجوًدا مع كؿ حادث وىذه المعيو تزوؿ عند 

ني ذلؾ أنو تعالي قد تجدد لو صفة سمب بعد أف لـ تكف( زواؿ الحادث ومع

                                                           

رات حوؿ الموقؼ الخامس محاض -، د/ حسف محـرٕٚٚالمواقؼ ص  -انظر: اإليجي (ٔ)
 .ٖٓٔ، ٕٓٔص 
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ٕٜٚٛ 

وىذا القسـ يجوز التغير فيو مطمقًا ألنو ال يستمـز التغير في ذاتو تعالي ألف 
 (ٔ) الصفات اإلضافية ال وجود ليا في الخارج.

نخمص مف ىذا إلي أنو عندما نصؼ اهلل بالصفات اإلضافية كالمعية والقبمية 
صفات مف األمور المتجددة التي يجوز فييا التغير مع فيذا يعني أف ىذه ال

العمـ بأف ىذا التغير ال يستمـز تغير في ذاتو ألف الصفات اإلضافية أمور 
 اعتبارية ال وجود ليا في الخارج.

 ادلـية اخلاٍظ: ّفً ادلرً ػِ راذٔ ذؼايل
وىي كما ذكرت سابقًا نسبة الشيء إلي الزماف المحدود الذي يساوؽ وجوده 
أي المطابؽ لوجوده وىذا يختمؼ عف الزماف المقدر الذي ىو في الكـ وقد 
سبؽ وأف نفيت عف اهلل تعالي الكـ الذي بو الزماف المقدر فمف باب أولي أف 

 أنفي عنو تعالي "المتى" الذي ىو الزماف المطابؽ لوجود شيء آخر.

ال يتأثر  -سبحانو -"إف وجود الباري  ٗىنِ ػيً عثٍو اىرْثٍٔ أق٘ه:
بالزماف وال يحدث فيو وال عبلقة لو بأجزاء الزماف ومراحمو ال مضيًا وال 

 ليس زمانيًا. -سبحانو -حضورًا وال استقبااًل ومف ثـ يقاؿ إف وجود الباري 

 ىٍظ صٍاًٍّا ػذج أشٍاء ٍْٖا: -ذؼايل -ٗمما ٌرتذة ػيً أُ ٗظ٘دٓ 

                                                           

محاضرات حوؿ الموقؼ الخامس  -، د/ حسف محـرٕٚٚالمواقؼ ص  -انظر: اإليجي (ٔ)
 .ٖٓٔص 
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ٕٜٚٓ 

عمي العالـ   -سبحانو -عف أف يكوف تقدمو  -سبحانو -( تنزيو الباري ٔ)
الذي أوجده تقدمًا زمانيًا سواء كاف ذلؾ بالنسبة لمحكماء أو بالنسبة 

 لممتكمميف ألنيما قد نزىاه عف التأثر بالزماف.

( أف إتصافو بصفة البقاء ال يعني مطمقًا وجوده تعالي في زمانيف ألف ذلؾ ٕ)
باطؿ ويتعيف عندئذ أف يكوف المراد ببقائو  يستمـز أف يكوف زمانيًا وىذا

 امتناع عدمو ومقارنتو مع األزمنة.

بصفة القدـ ال يعني أف يكوف الباري قبؿ كؿ زماف  -تعالي -( أف إتصافو ٖ)
ال كاف زمانيًا أنما المعني بالقدـ بالنسبة لو   عدـ أولية الوجود. -سبحانو -وا 

نيًا أف نسبة كبلمو األزلي إلي ( كذلؾ ما يترتب عمي استحالة كونو زماٗ)
جميع األزمنة متساوية إال أف حكمتو اقتضت التعبير عف بعض األمور 
بصيغة الماضي وعف بعضيا بصيغة المستقبؿ، وبذلؾ بطؿ ما ذىب إليو 
المعتزلة مف قوليـ بحدوث القرآف إذ لو كاف قديمًا لـز الكذب فيما ذكر مف 

ا ُنوحًا( إذ اإلرساؿ لـ يكف قد وقع في األزؿ إلي مثؿ قولو تعالي: )ِإنَّا َأْرَسْمنَ 
 آخر ما ذكروه في ذلؾ مما ىو ظاىر البطبلف.

( كذلؾ يترتب عمي استحالة كونو زمانيًا أف قولنا مثبًل كاف اهلل موجودًا في ٘)
األزؿ وىو موجود فيما ال يزاؿ وسيكوف موجودًا في األبد ليس معني ىذا 

نما معناه أف وجوده القوؿ وأمثالو أنو تعالي م وجود في ىذه األزمنة، وا 
 مقارف ليا مف غير أف يكوف لو تعمؽ بيا كتعمؽ الزماني بالزماف.

( كذلؾ يترتب عمي استحالة كونو زمانيًا أف عممو تعالي أزلي محيط ٙ)
بالزماف غير محتاج في وجوده إليو وغير مختص بجزء معيف مف أجزائو وما 
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ٕٜٚٔ 

بة لو حاؿ وال ماض وال مستقبؿ ومف ثـ ال يمـز ىذا شأنو فبل يتصور بالنس
 (ٔ) مف عممو بالتغيرات تغير في عممو األزلي.

ومف ثـ إذا انتفي عف اهلل تعالي الزماف المقدر فمف أولي أف ينتفي عنو 
 الزماف المحدد الذي ىو "المتى".

 ادلـية اىغادط: ّفً ٍق٘ىرً أُ ٌفؼو ٌْٗفؼو
أف يفعؿ ىو: تأثير الجوىر في غيره أثرًا غير ذكرت سابقًا أف المعني بمقولة 

 قار الذات فحالو ماداـ يؤثر ىي أف يفعؿ.

أما "أف ينفعؿ" فيو تأثير الشيء مف غيره ماداـ في التأثر، فالجامع بيف "أف 
يفعؿ" و"أف ينفعؿ" التغير والتغير يكوف مف كيفية إلي كيفية مثؿ تصير الشعر 

ه الكبر عمي التدريج ثـ ذكرت أف أنواع مف السواد إلي البياض، فإنو غير 
جنس "أف ينفعؿ" ىي أنواع الحركة وىي التكوف والفساد والنمو واالضمحبلؿ 
واالستحالة والنقمة، كذلؾ أنواع جنس "أف يفعؿ" عمي عدد أنواع جنس "أف 
ينفعؿ" وذلؾ أف كؿ نوع مف أنواع التغير والحركة يقابمو نوع مف أنواع التغيير 

 والتحريؾ.

 ٗاىغؤاه: ٕو ذرأشش راخ اهلل تاىغري ٗذرغري تٔ؟
 : ال ألف ىذا نقص ال يميؽ بذاتو المقدسة ألف:اجل٘اب

                                                           

محاضرات حوؿ الموقؼ الخامس  -، د/ حسف محـرٕٗٚالمواقؼ ص  -انظر: اإليجي (ٔ)
 .ٚٚ-٘ٚص 
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٜٕٚ 

* إف كاف المراد بتأثر ذاتو تعالي عف غيره ىو حصوؿ صفة لو بعد أف لـ 
 تكف فيذا يعني قياـ الحادث بذاتو وىو محاؿ عميو تعالي.

ف كاف المراد بتأثره سبحانو عف الغير  حدوث صفة الكماؿ في ذاتو مف * وا 
فاعؿ غيره فذلؾ ممنوع لجواز أف يكوف حدوثيا في ذاتو ىو مقتضي الذات 
إما عمي سبيؿ اإليجاب الناشئ مف الترقب والتعاقب لمكماالت غير المتناىية 
)بحيث يكوف حدوث البلحؽ منيا مشروطًا بانتفاء السابؽ قياسًا عمي حركات 

ما عمي سبيؿ االختيار فكما أنو سبحانو يوجد  األفبلؾ عند الفبلسفة( وا 
باختياره سائر الحوادث في أوقاتيا المخصوصة فإنو يوجد كذلؾ باختياره 

   (ٔ) الحوادث في ذاتو.

إذف تأثر ذات اهلل بالغير محاؿ، وكما أف تأثر ذات اهلل بالغير محاؿ كذلؾ 
حاؿ إما التغير مف حاؿ إلي حاؿ محاؿ ألف الشيء قد يتغير مف حاؿ إلي 

أي زالت الصورة النوعية  -بطريؽ التحوؿ واالنتقاؿ كما يقاؿ صار الماء ىواء
 عف ىيولي الماء وحمت محميا الصورة النوعية لميواء.

ما بطريؽ التركيب كما يصير التراب طينًا بتركيب الماء معو فتكونت منيما  وا 
 (ٕ) حقيقة أخرى تسمي طينًا.

                                                           

قؼ محاضرات حوؿ المو  -، د/ حسف محـرٕٙٚالمواقؼ ص  -( انظر: اإليجئ)
 .ٜ٘-ٜٗالخامس ص 

محاضرات حوؿ الموقؼ  -، د/ حسف محـرٖٕٔتقريب المراـ ص  -( انظر: السنندجيٕ)
 .ٜٚالخامس ص 
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ٕٜٖٚ 

ي اإلمكاف وىو ينافي الوجوب الذاتي لو وفي كؿ مف ىذيف األمريف دليؿ عم
ألف تحوؿ وتغير الشيء عف وصفو ونسقو االوؿ وتحولو مف  (ٔ) سبحانو.

حاؿ إلي حاؿ بدوف مؤثر وال محوؿ وال مغير أمر ظاىر البطبلف؛ إذ أنو البد 
لتحويؿ الشيء مف حاؿ إلي حاؿ ومف وضع إلي وضع آخر ، مف محوؿ أو 

 وىذا ينافي الوجوب الذاتي هلل تعالي.( ٕ)ر وضعو.مؤثر أو مغير يحولو أو يغي

كذلؾ األمر أنواع الحركة التي ىي أنواع لجنس أف ينفعؿ تتنافي مع الوجوب 
 الذاتي لو سبحانو.

ألف ماىية الحركة: ىي حصوؿ أمر بعد فناء غيره فماىيتيا تقتضي 
جمع واألزلية ماىيتيا تقتضي البلمسبوقية بالغير فال -المسبوقية بالغير
  (ٖ) بينيما متناقض.

 تٖزا أمُ٘ قذ اّرٍٖد ٍِ حبصً ٕزا.  
 آخش دػ٘اّا أُ احلَذ هلل سب اىؼادلنيٗ

 حمَذ ٗػيى آىٔ ٗطؽثٔ ٗعيٌ ّاػيى عٍذ ٌٗطيى اىيٖ
 

  
                                                           

 .ٓٛمحاضرات حوؿ الموقؼ الخامس ص  -(  د/ حسف محـرٔ)
وتحقيؽ وتعميؽ د/  -( االقتصاد في االعتقاد ش٘ٓ٘( الغزالي )محمد بف حامد ت: ٕ)

 .ٕٗصػ  –ـ ٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ –انصاؼ رمضاف الطبعة االولي 
 .ٕٙٛالمحصؿ ص  -الرازي (ٖ)
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ٕٜٚٗ 

 حــــــاخلامت
 -إٌٔ اىْرائط ادلغرخيظح ٍِ اىثؽس :

ولذلؾ إف المقوالت العشر ىي التي يعبر عنيا بالقوؿ إيجابًا أو سمبًا  -1
 سميت بالمقوالت نظرًا إلي أنيا تقاؿ أي يعبر عنيا بالقوؿ.

المقولة معني كمي يصح أف يكوف محمواًل في قضية لذلؾ بحث ارسطو  -2
في الكميات تحت اسـ المحموالت وىذا يعني أف المقولة الكمية فقط ىي 
التي تصح اف تكوف محمولة لذلؾ كؿ محموؿ مقولة وليس كؿ مقولة 

 محموؿ.
فمسفة أرسطو في المقوالت العشر مف خبلؿ الكمي فاذا كاف تنبع  -3

موضوع العمـ ىو الكمي اال إف الشيء الموجود حقيقة ىو الجزئي ألف 
الكمي ليس لو وجود مستقؿ في عالـ خاص بو، بؿ إف وجوده محصور 
في ىذا العالـ الذي بعث فيو، وليست االدراكات الكمية إال صور االشياء 

أرسطو فمسفة أفبلطوف الكمية التي كانت تحمؽ في  الجزئية، لذا نقؿ
السماء في عالـ منفصؿ إلي األرض ولمس أرسطو بفمسفتو الواقع مف 

 خبلؿ الجزئي.
يعبر عف المقوالت باألجناس العميا لمموجودات والمعني بالموجودات ىنا  -4

الموجودات الممكنة والتي ال خبلؼ فييا بيف المتكمميف أنيا تشمؿ 
 ألعراض.الجواىر وا

الوجود لممقوالت العشر بالتشكيؾ بمعني أف حصوؿ الوجود في بعض  -5
 المقوالت أولي أو أقوي أو أشد مف البعض اآلخر.

التعويؿ لدي الحكماء في حصر المقوالت في عشرة ىو االستقراء  -6
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ٕٜٚ٘ 

والمعني ىنا االستقراء الناقص فمعني الحصر أف االجناس العالية لما 
يات المندرجة تحت الجنس ىي ىذه العشرة، تحيط بو عقولنا مف الماى

وىذا ال ينافي وجود شيء ال يكوف جنسًا عاليًا وال مندرًجا تحت جنس 
 عاؿ.

المقوالت عند المتكمميف ليس شئ منيا موجودًا يصح أف يري إال الجوىر  -7
 والعرض الكيؼ واأليف  أما  الباقيات فكميا أمور اعتباريو ال وجود ليا.

موف في الجوىر والعرض لـ يبحثوا فييما لذاتييما بؿ عندما بحث المتكم -8
بحثوا فييما باعتبارىما أمريف حادثيف وبالتالي فيما يتناقضاف مع تنزيو 

 اهلل عز وجؿ.
ال يوصؼ اهلل تعالي بالماىية أي المجانسة لؤلشياء، ألف عني قولنا: ما  -9

ىو؟ أي مف أي جنس ىو؟ والمجانسة توجب التمايز عف المجانسات 
 صوؿ مقومة فيمـز التركيب وىو محاؿ عميو تعالي.بف

ال يوصؼ اهلل تعالي بالجوىر سواء عمي أصوؿ الفبلسفة أو المتكمميف  -11
فالفبلسفة جعموه مف أقساـ الممكف وأرادوا بو الماىية الممكنة واإلمكاف 
ينافي الوجوب، أما المتكمموف فالجوىر لدييـ ىو المتحيز بالذات وىو 

الجزء الذي ال يتجزأ وذلؾ ال يصح وصؼ اهلل بو ألنو  إما جوىر فرد وىو
ما جوىر جسـ والجسـ مركب والتركيب عمي اهلل محاؿ.  أحقر االشياء وا 

ال يصح وصؼ اهلل بالعرض ألف العرض غير قائـ بنفسو بؿ البد لو مف  -11
 ذات يقـو بيا وماال يقـو بو ال يصح أف يكوف اليًا.

المتصؿ ألنو تعالي لو كاف ذا كـ صفة الوحدانية تنفي عف اهلل الكـ  -12
متصؿ لكاف مقدارًا فيحتاج الي مخصص يخصصو بذلؾ المقدار دوف 
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ٕٜٚٙ 

غيره مف المقادير األخرى واالحتياج عبلمة الحدوث كذلؾ صفة الوحدانية 
تنفي عف اهلل الكـ المنفصؿ ألف لو كاف لو مثؿ فإما أف يكوف ىذا المثؿ 

 أنقص منو والكؿ محاؿ. مساويًا لو مف كؿ وجو أو أرفع منو أو
يمتنع أف يتصؼ اهلل تعالي بشيء مف األعراض المحسوسة بواسطة  -13

الحس الظاىر كالطعـ والموف والرائحة أو بالحس الباطف كاآللـ والمذة، 
كذلؾ يمتنع إنصافو سبحانو بالكيفيات النفسانية وذلؾ كالحقد والحزف 

مزاج المستمـز لمتركيب والخوؼ وامثاليا، ألف ىذه األمور جميعًا تابعة لم
 والتركيب منافي لموجوب الذاتي.

يمتنع أف يتصؼ اهلل بالوضع واأليف والممؾ ألنيا تقتضي الحصوؿ في  -14
 الحيز والحيز يختص بالجوىر والعرض وكبلىما يتنزه اهلل عنيما.

اإلضافة عند المتكمميف مف األمور االعتبارية التي ال وجود ليا في  -15
صؼ اهلل بالصفات اإلضافية كالمعية والقبمية ألف الخارج لذلؾ يصح أف ن

ىذه الصفات مف األمور المتجددة التي يجوز فييا التغيير مع العمـ بأف 
 ىذا التعيير ال يستمـز تغيير في ذاتو تعالي.

يمتنع أف يتصؼ اهلل بالمتي فوجوده تعالي ال يتأثر بالزماف وال يحدث  -16
مو ال ماضيًا وال حضورًا وال استقبااًل فيو وال عبلقة لو بأجزاء الزماف ومراح

 ومف ثـ يقاؿ إف وجود الباري سبحانو وتعالي ليس زمانيًا.
كؿ مف مقولتي أف يفعؿ وينفعؿ مقتضيًا تحواًل وتغييرًا لمشيء عف وصفو  -17

ونسقو األوؿ، وتحولو مف حاؿ إلي حاؿ بدوف مؤثر وال محوؿ وال مغير، 
أو مؤثر يغيره وىذا ينافي  أمر ظاىر البطبلف فبلبد إذف مف محوؿ

 الوجوب الذاتي هلل تعالي.
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 قائَح ادلظادس ٗادلشاظغ
ىػ( دفع شبو ٜٚ٘ابف الجوزي )ابوالفرج عبدالرحمف بف الجوزي ت  -1

دار اإلماـ  –حققو وقدـ لو/ حسف السقاؼ  –التشبيو بأكؼ التنزيو 
 ـ.ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔالطبعة الرابعة  –الرواس بيروت لمنشر 

ابف تيمية )تقي الديف ابف العباس أحمد بف عبدالحميـ( التدمرية  -2
 –تحقيؽ االثبات لبلسماء والصفات وحقيقة الجمع بيف القدر والشرع 

مكتبة العبيكات بالرياض لمنشر  –تحقيؽ د/ حمد بف عودة السعودي 
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔالطبعة السادسة  –

حققو د/ محمود  –الت ابف رشد )أبوالوليد محمد( تمخيص كتاب المقو  -3
د/ أحمد  –د/ تشارلس تبرورت  –راجعو وقدـ لو وعمؽ عميو  –قاسـ 

 ـ.ٜٓٛٔعبدالمجيد ىريدي الييئة المصرية العامة لمكتاب 
 -حاشية عمي شرح السمـ لممموي –أبوالعرفاف محمد بف عمي الصباف  -4

شركة  –الطبعة الثانية  -وباليامش شرح السمـ المنورؽ ألحمد المموي
 ـ.ٖٜٛٔ -ىػٖٚ٘ٔكتبة ومطبعة الحمبي م

 –أحمد أميف ، زكي نجيب محمود )دكتور( قصة الفمسفة اليونانية  -5
 ـ.ٖٜ٘ٔمطبعة دار الكتب المصرية  –الطبعة الثانية 

 –رسائؿ في المقوالت  –ىػ(  ٖٗٓٔ – ٕٖٕٔأحمد بف زيتي دحبلف ) -6
قسـ  –مكتبة الرياض  –جامعة الممؾ سعود  -ىػ ٜٕٔٔتاريخ النسخ 
 المخطوطات.

ىػ( أبكار األفكار في ٖٔٙت  -اآلمدي )سيؼ الديف أبي الحسف  -7
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مطبعة  –الجزء الثالث تحقيؽ أ.د/ أحمد محمد الميدي  –أصوؿ الديف 
 ـ.ٕٕٓٓ  -ىػ ٖٕٗٔدار الكتب والوثائؽ القومية بالقاىرة 

تحقيؽ  –اآلمدي )سيؼ الديف أبي الحسف( غاية المراـ في عمـ الكبلـ  -8
 –المجمس األعمي لمشئوف اإلسبلمية  –محمود عبدالمطيؼ د/ حسف 

 ىػ.ٜٖٔٔ -ـ ٜٔٚٔطبعة  –لجنة إحياء التراث اإلسبلمي بالقاىرة 
ىػ( المبيف في شرح معاني ٖٔٙاآلمدي )سيؼ الديف ابب الحسف ت  -9

 –الفاظ الحكماء والمتكمميف تحقيؽ وتقديـ د/ حسف محمود الشافعي 
 ـ.ٖٜٜٔىػ ٖٔٗٔثانية الطبعة ال –مكتبة وىبة لمنشر 

 –ىػ( المواقؼ في عمـ الكبلـ ٜ٘ٚت -اإليجي )عبدالرحمف بف احمد -11
 مكتبة المتنبي بالقاىرة.

ىػ( اإلنصاؼ فيما يجب ٖٗت  -الباقبلني )أبوبكر محمد بف الطيب -11
تحقيؽ محمد زاىد بف الحسف الكوثري  -اعتقاده وال يجوز الجيؿ بو

 ـ.ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔعة الثالثة الطب –مكتبة الخانجي بالقاىرة لمنشر 
منشورات مكتبة العرفاف  –ألبير نصري نادر )دكتور( المنطؽ الصوري  -12

 بيروت لمنشر. –
الجامع الصحيح المختصر  –البخاري )محمد بف اسماعيؿ أبوعبداهلل(  -13

 –دار ابف كثير ببيروت لمنشر  –تحقيؽ د/ مصطفي ديب البغا  –
 ـ.ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔالطبعة الثالثة 

ىػ( ٜٕٗبف طاىر التميمي ت:  -غدادي )أبو منصور عبدالظاىر الب -14
بدار الفنوف  –التـز طبعة ونشره مدرسة اإللييات  –أصوؿ الديف 

 -ىػ ٖٙٗٔ –مطبعة الدولة  –الطبعة األولي  –التوركية باستانبوؿ 
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ٕٜٜٚ 

 ـ.ٕٜٛٔ
مقوالت البميدي مخطوطة  –ىػ( ٙٚٔٔالبميدي )محمد بف أحمد ت  -15

مخطوطة  – ٙصػ -ىػ ٕٔٙٔالطحبلوي ت بخط عمي شرؼ الديف 
 .ٕٕٛٙ –/ ـ.ب ٓٙٔبرقـ 

ىػ( شرح المقاصد تعميؽ وتحقيؽ ٖٜٚالتفتازاني )مسعود بف عمر ت  -16
الجزء  –تصدير الشيخ صالح موسي شرؼ  –د/ عبدالرحمف عميرة 

الطبعة  –عالـ الكتب ببيروت لمطباعة والنشر والتوزيع  –الثاني 
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔالثانية 

تحقيؽ وتقديـ/  –تفتازاني )سعد الديف مسعود( شرح العقائد النسفية ال -17
 –المكتبة االزىرية التراث لمنشر بالقاىرة  –طو عبدالرءوؼ سعد 

 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔالطبعة األولي 
معجـ يشرح  –الجرجاني )السيد الشريؼ عمي بف محمد( التعريفات  -18

مكتبة ومطبعة  –األلفاظ المصطمح عمييا بيف الفقياء والمتكمميف 
 ـ.ٖٜٛٔىػ ٖٚ٘ٔ –بمصر  –البابي وطبعة الباي الحمبي 

الشامؿ في أصوؿ الديف  –الجويني )أبوالمعالي عبدالممؾ بف عبداهلل(  -19
دار الكتب العممية  –وضع حواشيو/ عبداهلل محمود محمد عمر  –

 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔالطبعة األولي  –ببيروت لمطبع 
ممؾ بف عبداهلل( اإلرشاد إلي قواطع األدلة الجويني )أبو المعالي عبدال -21

دار الكتب العممية  –تعميؽ الشيخ زكريا عميراف  –في أصوؿ االعتقاد 
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔالطبعة األولي  –ببيروت 

ىػ( معالـ أصوؿ الديف ٙٓٙت  –الرازي )فخر الديف محمد بف عمر  -21
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٛٓٓ 

 تراث.المكتبة األزىرية لم –ومراجعة وتقديـ/ طو عبدالرءوؼ سعد 
ىػ( األربعيف في أصوؿ ٙٓٙالرازي )فخر الديف محمد بف عمر ت  -22

 –الجزء األوؿ  –الديف تقديـ وتحقيؽ وتعميؽ د/ أحمد حجازي السقا 
مكتبة الكميات األزىرية  بالقاىرة لمنشر  –مطبعة دار التضامف بالقاىرة 

 ـ.ٜٙٛٔ-ىػ ٙٓٗٔالطبعة األولي  –
ىػ( المحصؿ وىو محصؿ ٙٓٙالرازي )فخر الديف محمد بف عمر ت  -23

أفكار المتقدميف والمتأخريف مف الحكماء والمتكمميف تقديـ وتحقيؽ د/ 
الطبعة األولي  –مكتبة دار التراث لمنشر بالقاىرة  –حسيف آتاي 

 ـ.ٜٜٔٔ-ىػ ٔٔٗٔ
مدلوالت المقوالت  –ىػ( ٖٗٗٔالرخاوي )محمد بف ماضي بف محمد ت  -24

 ىػ.ٖٔٗٔطبعة  –
ىػ( تقريب المراـ في شرح  ٖٗٓٔ)عبدالقادر بف محمد ت  السنندجي -25

 –تعميقات لجنة العقيدة بجامعة األزىر  –تيذيب الكبلـ لمتفتازاني 
 ـ.ٕٙٓٓطبعة  –القسـ األوؿ 

 –البصائر النصيرية في عمـ المنطؽ  –الساوي )زيف الديف عمر(  -26
 –بيروت  –دار الفكر المبناني  –د/ رفيؽ العجـ  –تقديـ وتعميؽ 
 ـ.ٖٜٜٔالطبعة األولي 

الجواىر  -ىػ ٜٚٔٔالسجاعي )أحمد بف أحمد بف محمد( ت  -27
مخطوطة بخط عبداهلل بف عايض ت  –المنتظمات في عقود المقوالت 

جامعة الممؾ آؿ  -ـ ٕ.ٖٕٗٓـ ، ٛ.ٜٛٔمخطوطة برقـ  –ىػ ٕٔٛٔ
 سعود.
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٛٓٔ 

الشيرستاني )أبو الفتح محمد بف عبدالكريـ( نياية اإلقداـ في عمـ  -28
 ـٕٜٗٔطبعة لندف  –كبلـ حرره وصححو الفردجيـو ال

ىػ( منطؽ تياقت الفبلسفة ٘ٓ٘ت  -الغزالي )أبوحامد محمد بف محمد -29
دار المعارؼ بمصر  –تحقيؽ د/ سميماف دنيا  –المسمي معيار العمـ 

 ـ.ٜٔٙٔلمنشر 
ىػ( اإلقتصاد في االعتقاد  ٘ٓ٘ت  –الغزالي )أبوحامد محمد بف محمد  -31

دار الحكمة بدمشؽ لمطباعة  –موفؽ فوزي الحبر  ضبطو وقدـ لو/ –
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔالطبعة األولي  –

حققيا وقدـ ليا محمد تقي  –المجمد األوؿ  –المنطقيات لمفارابي  -31
منشورات مكتبة آية اهلل   -اشراؼ السيد محمود المرعشي  –دانشي 

 ىػ.ٕٛٓٔالطبعة األولي  –العظمي المرعشي النجفي 
ىػ( مقاصد الفبلسفة بتحقيؽ ٘ٓ٘مد محمديف محمد ت الغزالي )أبوحا -32

 ـ.ٜٔٙٔدار المعارؼ بمصر  –د/ سميماف دينا 
محاضرات حوؿ الموقؼ  –حسف محـر السيد الحويني )دكتور(  -33

الخامس في اإللييات مف كتاب شرح المواقؼ الطبعة األولي 
 ىػ.ٕٛٗٔ

 الطبعة األولي –نشر الطوالع  –سجاقمي زاده )محمد المرعشي(  -34
 مكتبة العمـو العصرية لمنشر والطبع بالقاىرة. -ىػ ٕٖٗٔ –ـ ٕٜٗٔ

سيد رزؽ الحجر )دكتور( نقد منطؽ أرسطو بيف المسمميف ومفكري  -35
 ـ.ٜٛٛٔطبعة القاىرة  –الغرب 

 –مف تيسير االقتصاد في االعتقاد  –صالح موسي شرؼ )دكتور(  -36
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 التنزيهات مع وتناقضها 

 
 

ٕٕٛٓ 

 مطبعة دار التأليؼ بمصر.
ىػ( شرح األصوؿ الخمسة ٘ٔٗت –عبدالجبار اليمذاني )القاضي  -37

اعتني بيذه الطبعة/  –تعميؽ االماـ أحمد بف الحسف بف أبي ىاشـ 
دار إحياء التراث العربي لمطباعة والنشر  –سمير مصطفي رباب 

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔالطبعة األولي  –والتوزيع ببيروت 
دار العمـ  –الجزء األوؿ  –مذاىب اإلسبلمييف  –عبدالرحمف بدوي  -38

 ـ.ٜٜٚٔييف ببيروت لممبل
ضوابط المعرفة وأصوؿ االستدالؿ والمناظرة  –عبدالرحمف حسف حنبكة  -39

 ـ.ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔالطبعة الثامنة  –دار القمـ بدمشؽ لمنشر  –
تجديد عمـ المنطؽ في شرح الجبيصي عمي  –عبدالمتعاؿ الصعيدي  -41

مطبعة محمد عمي صبيح  –ـ ٜٜٙٔ -ىػ ٜٖٛٔطبعة  –التيذيب 
 نشر.باألزىر لم

عبدالعزيز سيؼ النصر )دكتور( أضواء عمي االقتصاد في االعتقاد في  -41
 وجود اهلل وصفاتو بدوف دار وتاريخ النشر.

مناىج البحث عف مفكري االسبلـ  –عمي سامي النشار )دكتور(  -42
 –دار النيضة العربية  –واكتشاؼ المنيج العممي في العالـ اإلسبلمي 

 ـ.ٜ٘ٙٔالثانية الطبعة  –بيروت لمطباعة والنشر 
عمي عبدالمعطي محمد )دكتور( ، حربي عباس عطيتو )دكتور(  -43

دار المعرفة الجامعية باإلسكندرية  –المنطؽ الصوري ومناىج البحث 
 ـ.ٜٜٗٔالطبعة الثانية  –لمنشر 

عوض اهلل حجازي )دكتور( المرشد السميـ في المنطؽ الحديث والقديـ  -44
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ٕٖٛٓ 

 ية بالقاىرة لمنشر.دار الطباعة المحمد –الطبعة األولي 
 -ىػٜ٘ٓكماؿ الديف محمد بف محمديف أبي بكر بف أبي شريؼ ت  -45

دار الكتب  -ىػ ٔٙٛالمسامرة في شرح المسايرة البف اليماـ ت 
 ىػ.ٕٕٓٓالطبعة األولي  –العممية ببيروت لمنشر 

مع الفمسفة اليونانية الطبعة  –محمد عبدالرحمف مرحبا )دكتور(  -46
 ت عويدات بيروت لمنشر.منشورا – ٜٛٛٔالثالثة 

الطبعة الثالثة  –دار الثقافة  –المعجـ الفمسفي  –مراد وىبو )دكتور(  -47
ٜٜٔٚ. 

 ـ.ٜٜٛٔىػ ٜٔٗٔالمجمع الوجيز  –مجمع المغة العربية  -48
محمد حسف ميدي )دكتور( المنيج السميـ في توضيح مفاىيـ المنطؽ  -49

دار مطبعة  –ـ ٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔالطبعة األولي  –األرسطي القديـ 
 السبلـ لمطباعة الحديثة.

ترجمة مجاىد عبدالمنعـ  –تاريخ الفمسفة اليونانية  –ولترستيس  -51
 ـ.ٜٗٛٔدار الثقافة النشر  –مجاىد 

مطبعة لجنة التأليؼ  –الفمسفة اليونانية  –يوسؼ كـر )دكتور(  -51
 ـ.ٖٜٙٔوالترجمة والنشر 

 


