
 

  المفهوم والماصدق-7
Extention - Compréhention  

  
  :أمثلة 

الحد 
 )اللفظ(

 التبرير الماصدق المفهوم

هي ) طالب(الصفات المميزة للحد  جميع الطالب الشخص الدارس الطالب
مفهومه وكل من تنطبق عليه هذه 

) أي كل الطلبة في الواقع(الصفات
 .ماصدق له

 " لدرلسة في العالمكل أقسام ا حجرة الدراسة القسم

 " جميع األساتذة في العالم الشخص القائم بالتدريس األستاذ
 " جميع األقالم في العالم أداة للكتابة اليدوية القلم
أوراق للكتابة ممسكة  الدفتر

 ومغلفة

 " كل دفاتر العالم

   
  : من دراسة الجدول السابق يتبين لنا ما يأتي:المالحظات

   لمعنى الحد والمميزة له عن غيره من األشياء هي    ـ الصفات المكونة 1
  .مفهومه

  .ـ المفهوم هو ما يثيره الحد أو اللفظ من معان في الذهن      
  .ـ المفهوم أيضا هو كل ما يفهم من الحد      

ـ جزئيات الحد أو عناصره ووحداته أو ما تصدق أو تنطبق عليها الصفات  المفهومة من الحد أو  2
  .هي ما صدقهاللفظ 

ـ إذا ضاق المفهوم اتسع الماصدق، أي كل ما كثرت الصفات المميزة للشيء قل أو نقص عدد  3
  : مثال.   أفراده والعكس صحيح، أي كلما اتسع المفهوم ضاق الماصدق



 
مفهوم هذا الحد هو البشر المعتنقون لعقيدة اإلسالم وما صدقه جميع أفراد : المسلمون          * 

نالحظ أن المفهوم هو لفظ واحد ـ المسلمون ـ فهو أضيق ما يمكن من وصف ( ن في العالم المسلمي
  ).معتنقو اإلسالم ـ أما الماصدق فهو أوسع ما يمكن فهمه من هذا اللفظ أي جميع المسلمين : للحد

أصبح المفهوم هنا أوسع حيث أضفنا صفات           : المسلمون األفارقة         * 
أخرى تترتب عن إضافة األفارقة للحد، بحيث اتسع المفهوم بإضافة                     صفات جديدة 

  .له، لكن ماصدق الحد يضيق فيصبح هو كل أفراد المسلمين األفارقة فقط
صفات التي تفهم من هنا يتسع المفهوم أكثر حيث تضاف ال: المسلمون األفارقة الجزائريون         * 

لفظ جزائريين، ويصبح المعنى هو المسلمون الجزائريون        و ماصدقه ضاق  فينطبق على األفراد 
  .  الجزائريين فقط من المسلمين

    :استنتاج  
و العالقة بين .   وما ينطبق عليه هذا المعنى هو الماصدق. المفهوم هو معنى الحد  

  .ضاق المفهوم اتسع الماصدق والعكس صحيحإذا : المفهوم والماصدق عكسية
  مسلمون جزائريون> مسلمون أفارقة> مسلمون

  مسلمون< مسلمون أفارقة< مسلمون جزائريون
  

 العالقة  الماصدق المفهوم الحد

ا بعد عند العالقة عكسية مبدئيا وسيتضح هذا فيم كل المسلمين معتقدو اإلسالم مسلمون
إضافة صفة جديدة للمفهوم أو أكثر وكذلك  األمر 

 . في حالة الحذف

المسلمون 
 األفارقة

معتقدو اإلسالم 
 األفارقة

كل المسلمين 
 األفارقة

)  األفارقة(العالقة عكسية زاد المفهوم صفة جديدة 
فنقص المصدق، حيث أصبح يشمل األفارقة من 

 .المسلمين فقط

المسلمون 
 الجزائريون

معتقدو اإلسالم 
األفارقة 

 الجزائريون

جميع أفراد 
المسلمين 
 الجزائريين

العالقة عكسية ـ اتسع المفهوم فضاق الماصدق، 
للمفهوم، جعل ) الجزائريون(حيث أن زيادة صفة 

الماصدق يضيق، بحيث أن هذا المفهوم ينطبق على 
 .المسلمين الجزائريين فقط

  
  
  
  



 
  
  

    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  : منك، أيها الدارس، ايجاد محتويات الخانات الفارغة يطاب:  تطبيقات
  1تطبيق ـ .

 التبرير الماصدق المفهوم الحد الرقم

    اتفاق 1

    اتصال 2

    اجتهاد 3

    أجل 4

    احترام 5

  
    2تطبيق 

 التبرير الماصدق المفهوم )اللفظ(الحد  الرقم
    استعمار 1

    علم 2

    مادة 3

    صورة 4

    فكر 5

  
  
  

 المسلمون                     
 المسلمون ألفارقة

  الجزائریون



 
   3تطبيق 

 التبرير الماصدق المفهوم  )اللفظ(الحد الرقم

    فلسفة 1

    منطق 2

    تاريخ 3

    جغرافيا 4

    لغة 5

 ثم أذكر -اإلنسان، الحيوان، األشجار، المدينة:   حاول أن تكون مفاهيم التصورات اآلتية :تمرين 
  .ماصدق كل تصور

  ...الدارس أيها تدرب
  :  نصتحليل

 فترى أن مبحث المفهوم و الماصدق هو بحث ميتافيزيقي، و أن مفهوم –أما الميتافيزيقا         "
و لكن المناطقة ينكرون ...الشيء هو حقيقته الميتافيزيقية، و أنه ليس إال فكرة المجرد و العيني

أو فكرتي الكم و الكيف ميتافيزيقية هذا البحث و يرونه عقليا بحتا، و أن فكرتي المفهوم و الماصدق 
و هما . ليستا قاصرتين على الميتافيزيقا، و أنهما متداخالن في مختلف العلوم، عقلية        و تجريبية

و إن العلم، أي كان علم، و في أي . أداتان للحد و القضية و للقياس و االستقراء، و لكل عملية منطقية
 هو المنطق، كأداة للفكر و منهج -تان بعلم قائم بذاتهفالعمليتان متصل. نطاق يكون، إما كيفي أو كمي

  ".للبحث
  151 المنطق الصوري ص-                                سامي النشار

  .أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص: المطلوب 
  

 


