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  .استدالل مباشر و استدالل غير مباشر: االستدالل نوعان  ...أيها الدارس

  ).مقدمة(من قضية واحدة ) نتيجة(استنتاج قضية واحدة : االستدالل المباشر 

  عض األذكياء طلبةكل الطلبة أذكياء             إذن ب: مثال         

  ).مقدمات(من عدة قضايا ) نتيجة(استنتاج قضية : االستدالل غير المباشر

  كل الطلبة أذكياء:    مثال         

  الدارس عن بعد طالب                  

  إذن الدارس عن بعد ذكي                  

  

  

  تصميم الدرس

  

  

  مقدمة

  التقابل -19-1-1

 العكس المستوي -19-1-2
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  مقدمة
  

ـ االستدالل عموما ينتقل فيه العقل من قضية أو أكثر معروفة إلى قضية نريد معرفتها أو معرفة  1

  . الحكم فيها مثل القضية التي انطلقنا منها أي ما   أطلقنا عليها اسم المقدمة

  .ـ االستدالل المباشر يتكون من قضيتين فقط 2

   .ج صدق قضية أو كذب قضية من القضية األخرىـ في االستدالل المباشر نستنت 3

  . ـ تسمى القضية التي ينطلق منها االستدالل بالمقدمة 4

  .ـ تسمى القضية التي ينتهي إليها االستدالل النتيجة 5

  

  :استنتاج

  :أهم عناصر االستدالل المباشر هي   

  .ـ مقدمة يستدل بها على صحة النتيجة 1        

  .لزم عن هذه المقدمةـ نتيجة ت 2        

  .ـ عالقة منطقية تربط بين المقدمة والنتيجة 3          

خاصة ـ  تتعلق ـ  ـ يعتمد التفكير على عدة قواعد في انتقاله من المقدمة إلى النتائج  4       

  .بالتقابل و بالعكس

                

  .التقابل و العكس: االستدالل المباشر نوعان : مالحظة 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 



 

 

  التقابل -19-1-1
  

  

  :أمثلة

  

 التبرير نوع التقابل القضية المقابلة القضية

كل الكتب ليست 

 دفاتر
 تناقض بعض الكتب دفاتر

ك م . (اختالف في الكم والكيف

 )ـ ج س

 تداخل بعض الكتب مقروءة كل الكتب مقروءة
اختالف في الكم واتفاق في 

 )ك م ـ ج م(الكيف 

ةكل الجزائريين أفارق
كل الجزائريين ليسوا 

 أفارقة
 تضاد

اتفاق في الكم واختالف في 

 )ك م ـ ك س(الكيف 

بعض الجزائريين 

 طلبة

بعض الجزائريين 

 ليسوا طلبة
 دخول تحت التضاد

اتفاق في الكم واختالف في 

 )ج م ـ ج س(الكيف 

  .رض إلى التقابل بين القضاياأما اآلن فإننا سنتع. لقد سبق لنا أن درسنا التقابل بين الحدود: المالحظات 

  ينشا التقابل بين قضيتين لهما نفس الموضوع و نفس المحمول      

   .و تختلفان في الكم أو في الكيف أو في الكم و الكيف معا

  :، كما يلي "مربع أرسطو " ي مربع يحمل إسمه و قد عبر أرسطو عن أنواع التقابل األربعة ف

 
  

  : أن نستنتج الجدول التالي من خالل هذا المربع نستطيع



 

 

  

 القضية األصلية

  و حكمها
الكلية الموجبة 

A 

  الكلية

  Eالسالبة

  الجزئية

  I   الموجبة

الجزئية 

 Oالسالبة

  كاذبة  صادقة  كاذبة  -  ك م صادقة

  صادقة  غير معروفة  غير معروفة  -  ك م كاذبة

  صادقة  كاذبة  -  كاذبة  ك س صادقة

  ر معروفةغي  صادقة  -  غير معروفة  ك س كاذبة

  غير معروفة  -  كاذبة  غير معروفة  ج م صادقة

  صادقة  -  صادقة  كاذبة  ج م كاذبة

  -  غير معروفة  غير معروفة  كاذبة  ج س صادقة

  -  صادقة  صادقة  صادقة  ج س كاذبة

  

  :المالحظات

  :من خالل الجدول السابق نالحظ ما يلي

  A،)ك م(الكلية الموجبة يرمز إليها بما يلي  -

  E،)ك س(كلية السالبة يرمز إليها بما يلي ال -      

  I،)ج م(الجزئية الموجبة  يرمز إليها بما يلي  -      

 O،)ج س(الجزئية السالبة يرمز إليها بما يلي  -      

 :وحسب تعريف التقابل التالي -

ف وإما في تكون القضيتان متقابلتين متى تركبتا من حدود واحدة واختلفتا إما في الكم وإما في الكي" 

  )  J-TRICOT(الكم والكيف 

  :نستنتج أن هناك أربعة أنواع من التقابل و لكل نوع قانونه 

  :التقابل بالتناقض -1

  .ينشأ التناقض بين قضيتين تختلفان كما و كيفا -أ

  )ج س(و ) ك س(بين  –) ج م(و ) ك م(بين    

فإذا صدقت إحداهما .معا ال تكذبان القضيتان المتناقضتان ال تصدقان معا و:  قانون التناقض - ب

  .كذبت األخرى بالضرورة و إذا كذبت إحداهما صدقت األخرى بالضرورة

 :التقابل بالتضاد - 2

  .ينشأ التضاد بين قضيتين كليتين تختلفان كيفا -أ

  )ك س(و ) ك م(بين   



 

 

صدقت إحداهما كذبت فإذا  .القضيتان المتضادتان ال تصدقان معا و قد تكذبان معا: قانون التضاد -ب

  .األخرى بالضرورة و إذا كذبت إحداهما فاألخرى تحتمل الصدق أو الكذب و ال تكون معروفة

 :التقابل بالدخول تحت التضاد - 3

  .ينشأ الدخول تحت التضاد بين جزئيتين تختلفان كيفا - أ

  )   ج س(و ) ج م(بين    

. معا و قد تصدقان معا تحت التضاد ال تكذبانالقضيتان الداخلتان :  قانون الدخول تحت التضاد - ب

فإذا كذبت إحداهما صدقت األخرى بالضرورة و إذا صدقت إحداهما فاألخرى تحتمل الصدق أو الكذب 

  .و ال تكون معروفة

  :التقابل بالتداخل - 4  

  .ينشأ التداخل بين قضيتين لهما نفس الكيف و مختلفتين كما -أ

  )ج س(و ) ك س(بين  –) ج م(و ) ك م(بين    

  

  :التداخلقانونا  -ب

إذا صدقت الكليات فإن الجزئيات تصدق بالضرورة، و إذا كذبت الكليات فإن الجزئيات تحتمل  -1ب  

  .الصدق أو الكذب و ال تكون معروفة

إذا كذبت الجزئيات فإن الكليات نصدق بالضرورة، و إذا صدقت الجزئيات فإن الكليات تحتمل  - 2ب  

  .أو الكذب و ال تكون معروفة الصدق

  

  :االستنتاج

  التقابل هو استنتاج مباشر يكون بين قضيتين لهما نفس الموضوع       

  .والمحمول  وتختلفان في الكم او في الكيف أو في الكم و الكيف معا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :تطبيقات

  1تطبيق

 Oس.ج I  م.ج  Eس.ك Aم.ك القضية األصلية وحكمها الرقم

     سة ميكيافليبعض السا 1

     ليس بعض التالميذ مجتهد 2

     ليس بعض المجاهدين متخاذل 3

     كل المخلوقات فانية 4

     ال واحد من الصيادين خائف 5

  2تطبيق 

 Oس.ج Iم .ج Eس.ك Aم.ك القضية األصلية وحكمها الرقم

     بعض القلوب متحجرة 1

     ليس بعض السعداء أغنياء 2

     بعض المجاهدين شهداءليس  3

     كل الكفرة فجرة 4

     ال واحد من السنابل جاف 5

  3تطبيق 

 Oس.ج I  م.ج Eس.ك Aم.ك القضية األصلية وحكمها الرقم

     ال مدينة مهاجرة 1

     بعض الزوار أجانب 2

     بعض االمتحانات صعبة 3

     ليس بعض السكان غريب 4

     ثيفةليس بعض الغابات ك 5

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  العكس المستوي -19-1-2
  

  أمثلة

 التبرير العكس المستوي القضية األصلية

 .عكس كامل ألن الكم هو هو و الكيف هو هو  ال كليات إال بالعلم ال علم إال بالكليات

 ال تنعكس ليس بعض القردة أذكياء
المحمول يجب أن يكون ضروريا وكليا ،إال أن 

 يصبح محموال يصير كليا الموضوع الجزئي لما

 كل الضفادع برمائية
بعض البرمائيات 

 ضفادع

  عكس صحيح لتوفر شرطي الكيف 

 "و االستغراق

 .عكس كامل ألن الكم هو هو و الكيف هو هو  بعض الفقهاء علماء بعض العلماء فقهاء
 

  :من األمثلة السابقة نستطيع أن نحصل على الجدول التالي  :المالحظات

 التبرير العكس المستوى ألصليةالقضية ا

 -Aالكلية الموجبة
تنعكس إلى جزئية 

 -I-موجبة

إذا كان قولنا بالفرض كل ب هو أ صادقا فإن قولنا 

ولهذا يمكننا أن نقول .ال واحد من ب هو أ كاذب 

 أن بعض ب هوأ

-تنعكس إلى كلية سالبة -E-الكلية السالبة
E- 

لة أ إذا لم يكن واحد من ب هو أ فذلك أن جم

منفصلة عن جملة ب ألن جملة  ب منفصلة عن 

 .جملة ا و هو نفس المعنى فالعكس بديهي 

 -I-الجزئية الموجبة
تنعكس إلى جزئية 

 -I-موجبة

تبقى القضية كما هي و ال تغيير فيها من حيث الكم 

 .و الكيف

 -O-التنعكس -O-الجزئية السالبة
اتصال عرضي بين الموضوع والمحمول لهذا 

 ن االستنتاجاليمك

  :مكن أن نحصل على تعريف للعكس كما يلييومن خالل هذا الجدول  -1 

تبديل موضع حدي قضية معينة دون تغيير كيفها بحيث يصير المحمول موضوعا والموضوع "   

   ."محموال في القضية المعكوسة

ية، ومحمول استنتاج قضية من قضية واحدة بحيث يصبح موضوع األولى محموال في الثان" أو هو

  ."األولى موضوعا في الثانية مع المحافظة على نفس الكيف

فيجب أن يبقى  .أال تثبت القضية المعكوسة أكثر مما تثبت القضية األصلية ويشترط في العكس   -2 

  في ما صدق الحدين هو هو حسب مبدأ الهوية الذي 



 

 

  :و لذلك فللعكس قاعدتان . اإلستنباطكل 

  .فظ القضية المعكوسة على كيف القضية األصليةيجب أن تحا -أ      

  .القضية المعكوسة إذا كان غير مستغرق في القضية األصليةال يجوز استغراق حد في  -ب     

  

  :االستنتاج

  .القضية األصلية مع مراعاة الماصدق الذي يبقى دائما هو هو حدي نقتصر على قلب في العكس ،   

  

  :التطبيقات

  .ل أن تطبق ما ورد في المالحظات على الجداول اآلتيةأيها الدارس ، حاو

  - 1- تطبيق 

 التبرير العكس المستوى القضية األصلية الرقم

   كل الصحراء قاحلة 1

    كل الضيوف كرماء  2

    كل األشجار مثمرة  3

    ليس بعض المعادن ثمينة   4

    ليس بعض السلوك محبذ ليس  5

  - 2- تطبيق 

 التبرير العكس المستوى ةالقضية األصلي الرقم

   ال واحد من العباقرة خامل 1

    ال واحد من المجتهدين كسول  

    ليس بعض العربات حديدية  

    ليس بعض المعادن ثمينة  

    ال واحد من الساسة جاهل  

  - 3- تطبيق 

 التبرير العكس المستوى القضية األصلية الرقم

   لماءبعض المساجين مجرمونبعض الفالسفة ع 1

    بعض الفصول دافئة  

    ليس بعض السلوك محبذ ليس بعض العلماء فقهاء  

  


