
 

  االستــــدالل-
ENFERENCE, RAISONNEMENT  

  

  .استدالل مباشر و استدالل غير مباشر:  اعلم أن االستدالل نوعان ...أيها الدارس
  ).مقدمة(من قضية واحدة ) نتيجة(استنتاج قضية واحدة : االستدالل المباشر 

  كل الطلبة أذكياء        إذن بعض األذكياء طلبة: مثال         
  ).مقدمات(من عدة قضايا ) نتيجة(استنتاج قضية : الل الغير مباشراالستد

  كل الطلبة أذكياء:          مثال
                 الدارس عن بعد طالب

                إذن الدارس عن بعد ذكي
  
  
  

  تصميم الدرس
  االستدالل المباشر*
   العكس المستوي-2                  التقابل-1  
  
  )SYLLOGISMEالقياس(راالستدالل غير المباش*

   ـ شروط القياس

   من حيث الكم و الكيف- 3     من حيث االستغراق- 2    من حيث التكوين- 1   
                   
  أشكال القياس -

  جواب سؤال التقويم الذاتي                        قويم الذاتيتالسؤال 
  قيمة القياس -

  جواب سؤال التقويم الذاتي                        قويم الذاتيتالسؤال 
  

  
  



 

  االستدالل المباشر
  

 قضية نريد  ـ االستدالل عموما ينتقل فيه العقل من قضية أو أكثر معروفة إلى                1
  . معرفتها أو معرفة الحكم فيها مثل القضية التي انطلقنا منها أي ما   أطلقنا عليها اسم المقدمة

  . ـ االستدالل المباشر يتكون من قضيتين فقط2
  . ـ إحدى قضيتي االستدالل المباشر مقدمة واألخرى نتيجة3
   .القضية األخرى ـ في االستدالل المباشر نستنتج صدق قضية أو كذب قضية من 4
  .  ـ تسمى القضية التي ينطلق منها االستدالل بالمقدمة6
  . ـ تسمى القضية التي ينتهي إليها االستدالل النتيجة7

  :استنتاج
  :   أهم عناصر االستدالل المباشر هي

  . ـ مقدمة يستدل بها على صحة النتيجة1        
  . ـ نتيجة تلزم عن هذه المقدمة2        
  .ـ عالقة منطقية تربط بين المقدمة والنتيجة 3          
               تتعلق ـ  ـ يعتمد التفكير على عدة قواعد في انتقاله من المقدمة إلى النتائج 4       

  .خاصة ـ بالتقابل و بالعكس
                

  .التقابل و العكس: االستدالل المباشر نوعان : مالحظة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  بلالتــقا -1
  

  أمثلة
نوع  القضية المقابلة القضية

 التقابل

 التبرير

بعض األفارقة ليسوا  كل جزائري إفريقي
 جزائريين

  .اختالف في الكم والكيف تناقض
 )ك م ـ ج س (

كل جزائري ليس 
 إفريقيا

ك م ـ ج (اختالف في الكم واتفاق في الكيف  تداخل بعض الجزائريين أفارقة
 )م

ك م ـ ك (اتفاق في الكم واختالف في الكيف  تضاد كل الجزائريين ليسوا أفارقة ةكل الجزائريين أفارق
  )س
 

 
ك م ـ ك (اتفاق في الكم واختالف في الكيف  تضاد كل الكتب ليست مقروءة كل الكتب مقروءة

 )س

بعض الجزائريين 
 طلبة

دخول بعض الجزائريين ليسوا طلبة
تحت 
 التضاد

ج م ـ ج (يف اتفاق في الكم واختالف في الك
 )س

كل الجزائريين 
 مواطنون

كل الجزائريين ليسوا 
 مواطنين

ك م ـ ك (اتفاق في الكم واختالف في الكيف  تناقض
 )س

كل الجزائريين 
 مواطنون

ك م ـ ك (اتفاق في الكيف واختالف في الكم  تداخل  بعض الجزائريين مواطنون
 )س

كل الجزائريين ليسوا 
 مواطنين

  . اختالف في الكم والكيف تناقض واطنونبعض الجزائريين م
 )ك س ـ ج م(

كل الجزائريين ليسوا 
 مواطنين

ليس بعض الجزائريين 
 مواطنين

ج - ك س(اختالف في الكم واتفاق في الكيف  تداخل
 )س

  اختالف في الكم والكيف تناقض  بعض الكتب ليست مقروءة كل الكتب مقروءة
 )ك م ـ ج س ( 



 
    

  .أما اآلن فإننا سنتعرض إلى التقابل بين القضايا. ق لنا أن درسنا التقابل بين الحدودلقد سب: المالحظات 
       ينشا التقابل بين قضيتين لهما نفس الموضوع و نفس المحمول 

   .و تختلفان في الكم أو في الكيف أو في الكم و الكيف معا
  ".مربع أرسطو " و قد عبر أرسطو عن أنواع التقابل األربعة في مربع يحمل إسمه 

 
  

  : من خالل هذا المربع نستطيع أن نستنتج الجدول التالي
  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  اذبةك  -  كاذبة  ك س صادقة
  غير معروفة  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(وجبة يرمز إليها بما يلي الكلية الم -

  E،)ك س( الكلية السالبة يرمز إليها بما يلي -      
  I،)ج م( الجزئية الموجبة  يرمز إليها بما يلي -      
 O،)ج س( الجزئية السالبة يرمز إليها بما يلي -      

 :وحسب تعريف التقابل التالي -

ود واحدة واختلفتا إما في الكم وإما في الكيف وإما في تكون القضيتان متقابلتين متى تركبتا من حد" 
  : نستنتج أن هناك أربعة أنواع من التقابل و لكل نوع قانونه   ) J-TRICOT(الكم والكيف 

  

  : 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 القضيتان المتناقضتان ال تصدقان معا و ال تكذبان:  تناقض قانون ال-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 

 فإذا صدقت إحداهما كذبت .متضادتان ال تصدقان معا و قد تكذبان معاالقضيتان ال: 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 القضيتان الداخلتان تحت التضاد ال تكذبان:   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  



 
  .يف و مختلفتين كماينشأ التداخل بين قضيتين لهما نفس الك -أ

  )ج س(و ) ك س( بين –) ج م(و ) ك م(   بين 
  
  : قانونا التداخل -ب
 إذا صدقت الكليات فإن الجزئيات تصدق بالضرورة، و إذا كذبت الكليات فإن الجزئيات تحتمل -1ب  

  .الصدق أو الكذب و ال تكون معروفة
 إذا صدقت الجزئيات فإن الكليات تحتمل  إذا كذبت الجزئيات فإن الكليات نصدق بالضرورة، و- 2  ب

  .الصدق أو الكذب و ال تكون معروفة
  

  :االستنتاج
        التقابل هو استنتاج مباشر يكون بين قضيتين لهما نفس الموضوع 

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

  1تطبيق:                       التطبيقات
 Oس.ج I  م.ج   Eس.ك Aم.ك القضية األصلية وحكمها الرقم

     كل الطيور حية 1

     كل السيوف حادة 2

     بعض الطائر ليس سريعا 3

     ال مجرم رؤوف 4

     بعض الكفرة جهلة 5

  2تطبيق 
 Oس.ج Iم .ج Eس.ك Aم.ك القضية األصلية وحكمها الرقم

     كل السهرة مرهقون  1

     لمعلمين لبقينليس بعض ا 2

     ال واحد من المواظبين متخاذل 3

     ال واحد من األثرياء مسكين 4

     بعض الناس أوفياء 5

  



 
  3تطبيق 

 Oس.ج I  م.ج Eس.ك Aم.ك القضية األصلية وحكمها الرقم
     كل ناجح مجتهد 1

     ليس بعض المسلمين أفارقة 2

     ال واحد من المتاحف جديدة 3

     ال مدينة مهاجرة 4

     بعض الزوار أجانب 5

  
   العكس المستوي-2

  
  أمثلة

 التبرير العكس المستوي القضية األصلية

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

 و عكس صحيح لتوفر شرطي الكيف بعض الحيوانات ثديات كل الحيوانات ثديات
 "االستغراق

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

  فلو حاولنا عكسها سيصبح الحد ال تنعكس ليس بعض األمهات صبورات
كليا في القضية المعكوسة، مع " أمهات" 

. العلم أنه كان جزئيا في القضية األصلية
  
  
  
  
  
  



 
  :المالحظات

  :ة السابقة نستطيع أن نحصل على الجدول التالي من خالل األمثل
 التبرير العكس المستوى القضية األصلية

تنعكس إلى جزئية  -Aالكلية الموجبة
 -I-موجبة

إذا كان قولنا بالفرض كل ب هوأ صادقا فإن قولنا كل ب 
ولهذا يمكننا أن نقول فقط أن بعض ب .هي أ غير محقق 

 هو أ

-لى كلية سالبةتنعكس إ -E-الكلية السالبة
E- 

إذا لم يكن واحد من ب هو أ فهذا يعني أن أ منفصلة عن ب 
ألن  ب كانت منفصلة عن أ و هو نفس المعنى فالعكس 

 .بديهي 

تنعكس إلى جزئية  -I-الجزئية الموجبة
 -I-موجبة

تبقى القضية كما هي و ال تغيير فيها من حيث الكم و 
 .الكيف

اتصال عرضي بين الموضوع والمحمول لهذا ال يمكن  -O-التنعكس -O-الجزئية السالبة
 االستنتاج

  : ومن خالل هذا الجدول يمكن أن نحصل على تعريف للعكس كما يلي-1 
تبديل موضع حدي قضية معينة دون تغيير كيفها بحيث يصير المحمول موضوعا والموضوع " ف  

  ". محموال في القضية المعكوسة
 واحدة بحيث يصبح موضوع األولى محموال في الثانية، ومحمول استنتاج قضية من قضية" أو هو

  ."األولى موضوعا في الثانية مع المحافظة على نفس الكيف
فيجب أن يبقى .    ويشترط في العكس أال تثبت القضية المعكوسة أكثر مما تثبت القضية األصلية-2 

  :و لذلك فللعكس قاعدتان . ستنباطما صدق الحدين هو هو حسب مبدأ الهوية الذي هو شرط في كل اال
  .القضية األصلية" كيف" يجب أن تحافظ القضية المعكوسة على -      أ
  . ال يجوز استغراق حد ي القضية المعكوسة إذا كان غير مستغرق في القضية األصلية-     ب

  
  :االستنتاج

الذي يبقى دائما هو هو و    في العكس ، نقتصر على قلب حدي القضية األصلية مع مراعاة الماصدق 
  .كذا المحافظة على الكيف أي اإليجاب و السلب

  
  



 
  .                    أيها الدارس ، حاول أن تطبق ما ورد في المالحظات على الجداول اآلتية: التطبيقات

  -1-تطبيق 
 التبرير العكس المستوى القضية األصلية  الرقم

1  
  
  

2  
  
  

3  
  
  

4  
  

5 

  كل نائم يتنفس
   قائد شجاعكل

  كل طبيب ماهر
  كل تقني عملي

 كل شاعر مرهف الحس

  

  -2-تطبيق 
 التبرير العكس المستوى القضية األصلية  الرقم

1  
  
  

2  
  
  

3  
  
  

4  
  

5  
 

  ال واحد من الجماد حي
  ال واحد من الحجر رخو 
  ال واحد من المعادن حي
  ال واحد من العباقرة خامل

 ال واحد من المجتهدين كسول

 
 
 
 
 
 
 

 

  -3-تطبيق 
 التبرير العكس المستوى القضية األصلية  الرقم

1  
  
  
  

2  
  
  

3  
  

4  
  

5 

  بعض األشجار مخضرة
  بعض األغنياء أشقياء
  بعض الفقراء سعداء

  بعض المجاهدين بواسل
 بعض الساسة جبناء

  

  
  
  
  
  

  



 
  ...الدارس أيها تدرب

  : النص 
ية ال تكون قضية وجودية أبدا، و أن القضية و من جهة أخرى فليس صحيحا أن القضية الكل      "...

فقد تتضمن . الجزئية تكون وجودية دائما، بل كل ذلك يتوقف على الداللة الذاتية التي نتلقاها في الذهن
و بالعكس فقد تعبر القضية . القضية الكلية قضايا جزئية واقعية، فهي إذن واقعية من الدرجة األولى

و بعبارة أخرى و مع . ث أن الموضوع يشارك في ماهية مشتركة عامةالجزئية عن حقيقة عامة من حي
  ." صورة القضية هي هي، فإن الذهن يحتفظ بحريته في تغيير الفحوى

   المنطق الصوري–                                              تريكو 
  197 ص -محمود يعقوبي/                                         ترجمة

  
   ما هي المشكلة التي يعالجها الكاتب؟-: األسئلة

   ما هو موقف صاحب النص؟-         
   ما هي حجته في ذلك؟-         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  SYLLOGISMEلقياسا
  

  :أمثلة
 التبرير النتيجة المقدمة الثانية المقدمة األولى

 يجة من مقدمتيننت كل البرتقال نبات كل البرتقال شجر كل الشجر نبات

  " بعض العمال شباب بعض العمال حيويين كل حيوي شاب
 

بعض المحاربين ليسوا  كل الجنود شباب
 شبابا

بعض المحاربين ليسوا 
 جنودا

" 

 " بعض الجنود أبطال كل المحاربين جنود بعض المحاربين أبطال

 " بةليس كل المتفوقين طل ليس كل المتعلمين متفوقين كل الطلبة متعلمون

  
  :    مالحظات

 ـ االستدالل غير المباشر أنواع، وهو ما يستنتج فيه نتيجة من أكثر من مقدمة، فإذا كان 1     
  . االستدالل غير المباشر أنواعاالستنتاج يتكون من مقدمتين ونتيجة، كان ذلك هو القياس وهو نوع من

  : ـ القياس استدالل غير مباشر لسببين2     
 ألنه ال يستنتج نتيجة من مقدمة واحدة، كما رأينا في            االستدالل المباشر، بل          ا ـ

  .  من عدة مقدمات
        ب ـ وألن العالقة التي تربط بين حدوده ال يمكن تصورها بشكل مباشر، فال بد من حدود 

ن يدرك العالقة بين األشياء أو فقد ال يستطيع اإلنسان أ. أخرى يحتاج إليها العقل في إقامة تلك العالقة
: فعلى  سبيل المثال. األفكار مباشرة فيلجأ إلى استخدام عدة أفكار أخرى وسيطة لتصور تلك العالقة

يلتبس علينا األمر في تقدير وزن شخصين، بحيث ال نجزم بأيهما أكثر أو أقل وزنا من اآلخر، فنلجأ 
ة قياس مناسبة ونتخذها واسطة للمعرفة التي نبحث عنها، إلى الميزان لحسم األمر، أي أننا نستعين بوحد

أو إلدراك العالقة المقصودة، لهذا فإن معرفة اإلنسان في هذه الحالة ليست مباشرة، وإنما تم التوصل 
فقد يعجز الشخص أحيانا عن إدراك العالقة بين مفهومين أو فكرتين فيلجأ إلى فكرة . إليها بواسطة

فإذا .  بين الفكرتين، وبها يتوصل إلى إدراك العالقة التي  غمضت  عليهأخرى وسيطة أو متوسطة
عجز الشخص ـ مثال ـ عن إدراك العالقة بين فكرتي اإلخالص والتعصب لجأ إلى فكرة متوسطة أو 

كل وطني [(وسيطة بينهما هي الوطنية، ليتضح له عدم وجود عالقة حتمية بين اإلخالص والتعصب 



 
ليس ( ، فنستنتج من هاتين المقدمتين نتيجة تلزم عنهما هي ) ليسوا متعصبينبعض الوطنيين) (مخلص

  .هذه الطريقة في التفكير تسمى القياس، أو االستدالل القياسي)].كل مخلص متعصبا
هو العملية العقلية التي نستدل بها على صدق النتيجة من : [ ـ إذن يكون تعريف القياس هكذا3      

لمقدمتين، أو هو العملية التي نبرهن بها على صدق النتيجة التي تلزم عن قضيتين أخريين هما ا
  ].المقدمتين

 ـ لكن البرهان على صدق النتيجة يتطلب صدق المقدمتين، مما يجعلنا نسلم بصدقهما تسليما، 4      
. قدمتينوعن هذا التسليم بصدقهما يلزم صدق النتيجة، وهكذا فإن القياس يعتمد على التسليم بصدق الم

لكن لماذا تلزم نتيجة القياس عن المقدمتين؟ ذلك ألن أرسطو وهو واضع نظرية القياس تصور أن 
الحدود متداخلة بحيث أن ما صدقاتها تستغرق بعضها، وينتج عن ذلك أن مانحكم به على الكل يصدق 

قة في فان، وما فما صدقات إنسان كلها مستغر) انظر الرسم. (على الجزء بالضرورة، وهو أمر بديهي
  .صدقات وطني مستغرقة كلها في مخلص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تعطى لك ـ أيها الدارس ـ جداول خمسة مع محتويات الخانات األولى فيها، وعليك أن :تطبيقات 
تكمل بقية الخانات في كل الجداول، مثلما كنت تفعل في التطبيقات السالفة، ومن المهم أن ننبهك إلى أن 

قيسة قد تكون فاسدة أو خاطئة فعليك أن تتأكد من ذلك وتبين سببه في خانة التبرير، حتى إذا بعض األ
انتهيت من هذه المرحلة وجدت نفسك قد تمكنت من إدراك القياس أو معناه إدراكا متقدما، عندها تعطى 

 وطني مخلص

 متعصب

 إنسان فان

 سقراط



 
اية وجدت نفسك قد لك تمارين تقوم فيها بالمبادرة كاملة، انطالقا من رسم الجداول، حتى إذا بلغت النه

  :اكتسبت الكفاءة المطلوبة منك في موضوع القياس، فإليك التطبيقات
  1تطبيق

 التبرير النتيجة  المقدمة الثانية المقدمة األولى الرقم
    بعض التالميذ نجباء 1

    بعض األساتذة مهرة 2

    بعض العمال نشطاء 3

    بعض التجار أمناء 4

    كل التالميذ أسوياء 5

  2تطبيق 
 التبرير النتيجة  المقدمة الثانية المقدمة األولى الرقم

    كل العلوم مفيدة 1

    كل اآلالت نافعة 2

    كل زرع فالحة 3

    كل الكواكب بعيدة 4

    كل مخلوق فان 5

  
  

  3تطبيق 
 التبرير النتيجة  المقدمة الثانية المقدمة األولى الرقم

     ليست صعبةبعض العمالت 1

    بعض المكاييل ليست صغيرة 2

    بعض المقاييس ليست أمتارا 3

     كل العمالت ليست سهلة المنال 4

    كل المكاييل ليست تقريبية  5

  



 
  ...الدارس أيها تدرب

  : النص 
، و عندما رد و ينبغي أال نسارع إلى الحكم على أرسطو، و ذلك عندما جعل العلم كله أمرا عقليا  "... 

العلة إلى العقل، فقد التزم مقتضيات التفكير العلمي، الذي ال يرضيه حق الرضا، إال باالستنتاج التام 
إن المعرفة التجريبية في نظر العلماء ضرب من التفكير العرضي المؤقت، " :" هامالن"يقول . للظواهر

رق التجريبية ينبغي أن تؤدي إلى اكتشاف و هم يعتقدون أن الوقائع مترابطة و ليست متجاورة و أن الط
و قد سبق أن الحظنا أن التحليالت الثانية . و هذا ما فهمه أرسطو". النظام العقلي الذي عليه الوقائع

التي تدرس البرهان ضمن الصرح الذي شيده أرسطو هي تتويج لكل منطقه، و هي هدفه األقصى، بل 
قياس للمرغوب (اسة إلى العقلنة، إذ يوجد في نظر أرسطو األخالق ذاتها ال تشذ عن هذه الحاجة الم

  )."فيه
  233ص- المنطق الصوري      ترجمة محمود يعقوبي-             تريكو

  .أكتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمون النص: المطلوب
  

  ـ شروط القياس
  

   من حيث التكوين- 1
  

  :أمثلة 
ثالث  القياس

 قضايا

ثالثة 
 حدود

 التبرير

  كل إنسان فان
 سقراط إنسان

 سقراط فان

  .مقدمة كبرى ـ مقدمة صغرى ـ نتيجة: القضايا × ×
في المقدمة الكبرى ـ حد ) فان(حد أكبر :  الحدود
في المقدمة الصغرى ـ حد أوسط في ) سقراط(أصغر 

: المقدمتين ويختفي في النتيجة ألن دوره انتهى ـ حدان
 . أصغر وأكبر في النتيجة

   متعلمكل تلميذ
 كل متعلم إنسان

  بعض اإلنسان تلميذ

واألوسط ـ )  إنسان(صغرى بها الحد األصغر:القضايا × ×
واألوسط ـ نتيجة بها ) تلميذ(كبرى بها الحد األكبر 

الحدين األصغر واألكبر ويختفي فيها الحد األوسط 



 
  
 

 .دائما

  كل أستاذ مجاز
 بعض المجازين موظفين 

 بعض الموظفين أساتذة

كبرى بها حدان أكبر وأوسط ـ : لقضايا والحدودا × ×
صغرى بها حدان أصغر وأوسط ـ نتيجة بها حدان 
أصغر و أكبر واختفى منها األوسط، ألن دوره هو 

التوسط بين الصغرى والكبرى للوصول إلى النتيجة، 
 .فقد انتهى دوره

  كل أجير موظف 
 ليس كل موظف نزيه

 ليس كل نزيه أجير 

أجير (كبرى بها أكبر وأوسط : حدودالقضايا وال × ×
نزيه (ـ صغرى بها أصغر وأوسط ) وموظف
 .ـ نتيجة بها أكبر وأصغر) وموظف

  كل التجار موزعين
 بعض الموزعين كبار

 بعض الكبار تجار 

) التجار(كبرى ألنها تشتمل على الحد األكبر : القضايا × ×
  ) كبار(ـ وصغرى ألنها تشتمل على الحد األصغر 

جة ألنها تشتمل على الحدين األكبر واألصغر ـ ونتي
 )الموزعون(ويختفي فيها الحد األوسط 

  
      :مالحظات

  من  حيث القضايا: أوال
  . ـ يتكون القياس من ثالثة قضايا1

  .          ـ قضيتان هما المقدمتان نبرهن بهما على صحة قضية ثالثة هي النتيجة
  .عنهما هي النتيجة بردها إلى قضيتين تلزم   ـ أو بعبارة أخرى نبرهن على قضية 

  .المقدمة الكبرى:  ـ تسمى القضية التي تشتمل على الحد األكبر4
 ـ تسمى 6.                   المقدمة الصغرى:  ـ تسمى القضية التي تشتمل على الحد األصغر 5

                                            .النتيجة: القضية الثالثة التي تنتج عن المقدمتين 
  :يتكون القياس من ثالثة حدود فقط :  من حيث الحدود: ثانيا 
 ويكون Premisse majeure  وهو الذي يرد في المقدمة الكبرى Majeur terme ـ الحد األكبر1

  .محموال في النتيجة
 Premisse mineure   وهو الذي يوجد في المقدمة الصغرىMineur terme  ـ الحد األصغر 2

  Conclusion .ويكون موضوعا في النتيجة
  . و هو الذي يظهر في المقدمتين ويختفي       في النتيجة Moyen terme ـ الحد األوسط 3



 
 ـ سميت الحدود بهذه األسماء بسبب اتساع ما صدقاتها، فالحد األكبر هو      األكثر شموال من 4

غر     هو أقلها من حيث عدد الماصقات، والحد حيث عدد أفراد أو عناصر ماصدقاته، والحد األص
األوسط هو الوسط بين الحدين     اآلخرين، أي أنه أصغر من األكبر وأكبر من األصغر في عدد أفراد 

  .أو    عناصر ماصدقاته
،           )ص(، ويرمز للحد األصغر بالرمز)ك(  ـ يرمز للحد األكبر بالرمز5

  ).    و(و يرمز للحد األوسط بالرمز
المقدمة الصغرى على   ، وتحتوي   )و(واألوسط ) ك( ـ تحتوي المقدمة الكبرى على الحدين األكبر6

، وعادة )ك(واألكبر) ص(، وتحتوي   النتيجة على الحدين األصغر)و(واألوسط ) ص(الحدين األصغر
  . هو موضوع النتيجة واألكبر هو محمولهاما يكون األصغر    

 ـ كما يالحظ أن الحد األوسط يظهر في كل من المقدمتين ويختفي في           7
تخدم للربط بين حدي النتيجة األصغر واألكبر، فيقع الربط           النتيجة ألنه مس

بينه وبين األكبر في المقدمة الكبرى، وبينه وبين األصغر في المقدمة       الصغرى، فتكون  مهمته 
وجدناه موضحا فلو     أخذنا قياسا من األمثلة السابقة ل. في الربط قد انتهت ولذلك يختفي في النتيجة

  :لما نحن بصدده 
  
  

                            كل تلميذ متعلم               مقدمة كبرى
                            كل متعلم إنسان              مقدمة صغرى

                             بعض اإلنسان تلميذ          نتيجة
  حد أوسط 

         حد أكبر          حد أصغر                         
  

هو أكبر ألن           ) إنسان(      نالحظ بوضوح في هذا القياس أن الحد األكبر 
أكبر من عدد ما صدقات    الحدين اآلخرين كال على ) مجموع أفراد البشر ( عدد أفراد ماصدقاته 
  ،)تلميذ ( أكبر من عدد ماصدقات الحد األصغر ) متعلم ( دقات الحد األوسط حدة، وأن عدد ماص

   ويمكن جعل األمر أكثر وضوحا 
  
  
  



 
  برسم يجعل الحدود داخل دوائر

  :   متداخلة كاآلتي
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :استنتاج
ياس ـ كما يتكون الق.   نتيجة* مقدمة صغرى * مقدمة كبرى :* ـ يتكون القياس من ثالث قضايا

  :أكبر ـ أصغر ـ أوسط : من ثالثة حدود فقط
  الحد األصغر يوجد في المقدمة* الحد األكبر يوجد في المقدمة الكبرى   * 

  .الحد األوسط يوجد في المقدمتين الكبرى والصغرى فقط*   الصغرى 
  .األصغر واألكبر: ـ يختفي الحد األوسط في النتيجة التي يوجد بها حدان

  
لك أيها الدارس جداول بها محتويات الخانات األولى، ويطلب منك اإلتيان بمحتويات تعطى : تطبيقات

الخانات الباقية من كل جدول بهدف التمرين والتقدم في اتجاه اكتساب الكفاءات المطلوبة في موضوع 
لة القياس ، وتجدر اإلشارة إلى أن بعض األقيسة قد تكون فاسدة أو خاطئة، فعليك أن تتأكد من كل حا

  .  على حدة، وتبين في خانة التبرير أسباب الصواب والخطأ في كل قياس
  
  
  
  
  
  

 إنسان

 متعلم

 تلميذ



 
  1تطبيق                              

 التبريرثالثة حدود  ثالث قضايا القياس الرقم

1 

   ليست شديدة بعض الرياح
 كل شديد قوي

 بعض القوي رياح

   

2 

  كل المياه سائلة
 ليست كل السوائل شفافة

 مياه شفافةليست كل ال

   

3 

  بعض الزهور بيضاء
 كل أبيض جذاب

 بعض الجذاب زهور

   

4 

  كل األيام عابرة
 ليس كل عابر مريح

  ليست كل مريح أيام
 

   

5 

  كل نور مضيء
 ليس كل مضيء مريح

 ليس كل مريح نور

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
    2 تطبيق 

 التبرير ثالثة حدود  ثالث قضايا القياس الرقم

1 

  كل الدراسات مفيدة
  مفيد محبوبكل

 كل محبوب دراسة

   

2 

  كل عمل منتج
 ليس كل منتج جيدا

 ليس كل جيد عمال

   

3 

  كل الناس عقالء
 ليس كل عاقل خيرا

 ليس كل الناس خيرين

   

4 

  ليس كل الناس أصحاء
 ليس كل األصحاء أخيارا

 ليس كل الناس أخيارا

   

5 

  بعض الناس مهندسين
 كل المهندسين جامعيين

  جامعيينبعض الناس

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  3تطبيق 
 التبرير  حدود3  قضايا3 القياس الرقم

1 
 

  كل عجلة مستديرة
 ليس كل مستدير جديد

 ليس كل جديد عجلة

   

2 

  كل سيارة سريعة
 ليس كل سريع قوي

 ليس كل قوي سيارة

   

3 

  كل سيارة مصنوعة
 ليس كل مصنوع جيد

 ليست كل جيد سيارة

   

4 

   نباتيةكل السيارات ليست
 بعض األخضر نبات

 ليس كل أخضر سيارة

   

5 

  كل عام شهور
 كل الشهور أيام

 بعض األيام أعوام

   

  
  
  
  
  
  



 

   ـ من حيث االستغراق2
  

    :أمثلة
 القياس

صغر
أ

سط 
أو

 

كبر
أ

 

 التبرير

  كل أسد مفترس
  ليست بعض الحيوانات مفترسة
 ليست بعض الحيوانات أسودا

×
ات
وان
لحي
ا

 

 ×
رس

مفت
 

×
سد
أ

 
: موضوع في الصغرى األوسط : راألصغ

 .محمول في المقدمتين

 .القياس صحيح

  كل الذئاب مفترسة
 كل مفترس ممقوت

 كل ممقوت ذئب

 ×
وتة
ممق

 

 ×
رس

مفت
 

 ×
ئب
ذ

 

الحد األصغر مستغرق في النتيجة : القياس فاسد 
 . و كان غير مستغرق في المقدمة الصغرى

  كل خروف حيوان
 بعض الحيوانات جميلة

  خروفبعض الجميل

 ×
ميل
ج

 

 ×
وان
حي

 

×
وف

خر
 

غير مستغرق مرة على األقل في : الحد األوسط 
 .المقدمتين ولذلك فإن القياس فاسد

  ليس كل حصان سباق
 كل سباق سريع

×  ليس كل سريع حصان
ريع

س
 

 ×
باق
س

 

 ×
صان

ح
 

  موضوع في الكبرى:األكبر
وغير مستغرق فيها ثم أصبح مستغرقا ) ج س(

 .ا فالقياس فاسدفي النتيجة ، لهذ

  كل األيام عابرة
 بعض األيام طويلة

 بعض الطويل عابر

 ×
ويل

الط
 

 ×
أليام

ا
 

 ×
برة
عا

 

مستغرق في المقدمات ألنه موضوع : األوسط
 في الكبرى  ك م

 .إذن القياس صحيح



 
  ليس كل الناس علماء
 كل العلماء متواضعون

  ليس كل المتواضعين ناس
  
 

 ×
ون
ضع

توا
م

 

 ×
ماء
العل

 

 ×
اس
ن

 

مستغرق ألنه موضوع في ك م لكن : وسطاأل
مستغرق في ) ناس(القياس فاسد ألن الحد األكبر

 .النتيجة وليس مستغرقا في مقدمته الكبرى

  كل األطباء مجازين
 ليس كل مثقف مجازا

 ليس كل مثقف طبيب

 ×
قف
مث

 

  ×
جاز

م
 

  ×
باء
ألط
ا

 

 .القياس صحيح لتوفر شرط االستغراق

  :مالحظات
في إحدى المقدمتين على األقل ألن الحد األوسط هو الذي ) و(غراق الحد األوسط ـ يجب است 1      

يربط بين الحدين اآلخرين األصغر واألكبر في المقدمتين فإذا لم يكن مستغرقا في إحدى المقدمتين على 
ين، األقل، أي إذا لم تكن كل ما صدقاته معنية فإنه من المؤكد عدم صالحيته للربط بين الحدين اآلخر

  .وبالتالي يكون القياس فاسدا أي غير صحيح
 ـ يجب عدم استغراق أي حد في النتيجة ما لم يكن مستغرقا في مقدمته ألن معنى االستغراق 2     

فإذا كان الحد غير . هو شمول الحكم لكل ما صدقات الحد المستغرق، أي جميع أفراده أو عناصره
لنتيجة، فإن معنى ذلك أن الحكم يقع على بعض ما مستغرق في أي مقدمة وأصبح مستغرقا في ا

صدقات الحد فقط في المقدمة، ثم ننتقل منه إلى الحكم على كل ما صدقات الحد في النتيجة، وواضح أن 
هذا االنتقال تعسفي وغير مقبول، ومن ثم يكون القياس في هذه الحالة فاسدا، ألنه  يتعارض مع قواعد 

ق الحكم على البعض ال يستلزم صدق الحكم على الكل، وهذا واضح، التداخل التي تنص على أن صد
. والعكس هو الصحيح، أي أن صدق الحكم على الكل يستلزم صدق الحكم على أجزائه بطبيعة الحال

  ).ارجع إلى األمثلة(
  

  :استنتاج 
  :      االستغراق في القياس يقتضي مراعاة قاعدتين هما

  . إحدى المقدمتين على  األقلـ يجب استغراق الحد األوسط في1
  . ـ ال يجوز استغراق أي حد في النتيجة إذا كان غير مستغرق في مقدمته2

  .   إذا غابت واحدة من هاتين القاعدتين أصبح القياس باطال أو فاسدا،   بسبب عدم كفاية االستغراق
    من المهم أن ننبهك إلى ضرورة التأكد من صحة القياس أو:تطبيقات



 
  . في كل مرة، وتوضيح أسباب ذلك في خانة التبريرفساده 

  
  
  
  

  1تطبيق 
 التبرير أكبر أوسط أصغر القياس الرقم

1 

  كل مجتهد ناجح
 بعض الناجحين نابهين

 بعض المجتهدين نابهين

    

2 

  كل سائر على رجلين حيوان
 كل الدجاج يسير على رجلين

 كل الدجاج حيوان

    

3 

  كل العلماء أخيار
 بعض األخيار فضالء

  بعض الفضالء علماء
 

    

4 

  ليست كل الحقول خصبة
 كل خصب ثمين

 ليس  كل ثمين حقال

    

5 

  ليست كل الحروب ظالمة
 كل مقاومة حرب

 ليست كل مقاومة ظالمة

    

  
  
  
  
  
  



 
   2تطبيق 

 التبرير أكبر أوسط أصغر القياس الرقم

1 

  كل تراث قديم
 كل قديم عتيق

 كل عتيق تراث

    

2 

  بعض الناس دبلوماسين
 كل الدبلوماسيين سياسيين

 بعض السياسيين ناس

    

3 

  ليست كل الموائد مستديرة
 بعض المستدير خشبي

 ليس كل خشبي موائد  

    

4 

  بعض الدوائر كبيرة
 كل كبير شاسع

 بعض الشاسع دوائر

    

5 

  ليس كل شتاء ممطر
 كل ممطر مستحب

 ليس كل متسحب شتاء

    

  3تطبيق 
 التبرير أكبر أوسط أصغر القياس الرقم

1 
 

  بعض السباحين محترفين
 كل المحترفين مهرة

 كل المهرة سباحين

    

2 

  بعض المصطافين صحراويين
 كل المصطافين سواح

 بعض السواح صحراويين

    

3 

  بعض العواصف رملية
 كل العواصف مزعجة

 بعض المزعج رملي

    



 

4 

  بعض التمور جيدة
 كل جيد ثمين

 بعض التمور ثمينة

    

5 

  بعض األعمال ناجحة
 كل األعمال مجهدة

 بعض المجهد ناجح

    

  
  

  من حيث الكم و الكيف –3
  

  :أمثلة
 التبرير نتيجة كبرى صغرى القياس

  كل النباتات حية 
  كل األحياء ليست جامدة
 كل الجامد ليس نباتات

ك س تستغرق موضوعها و : الصغرىك س   ك س ك م
ك م تستغرق :  الكبرى-          محمولها

 موضوعها ومحمولها      

ك س تستغرق موضوعها :  النتيجة- 
 .ومحمولها

  ليست كل المياه عذبة
 ليس كل عذب صافيا

 ليس كل صاف مياه

قياس فاسد ألنه ال إنتاج من مقدمتين  ج س ج س ج س
 سالبتين

  كل سليم مقبول
 كل مقبول مفيد

 بعض المفيد سليم 

قياس صحيح بسبب توفر قواعد الكم و  ج م مك  ك م
 الكيف و االستغراق

  بعض الطائر ليس كاسرا
 كل كاسر مفترس

 كل المفترس كاسر

النتيجة لم تتبع األضعف من : قياس فاسد  ك م ج س ك م
  المقدمتين كما 

 .و كيفا

  كل متابع للدراسة طالب 
 كل متعلم متابع للدراسة 

و     توفر قواعد الكم : قياس صحيح  ك م      ك م ك م
 .الكيف و اإلستغراق



 
 بعض المتعلم طالب

  كل صيني ليس إفريقيا
 ليس كل إفريقي أسود

 ليس كل أسود صيني

بسبب الكيف ـ ال إنتاج من : قياس فاسد ج س ك س ج س
 .سالبتين

 
  ليس كل أخضر نباتا
 بعض النبات عشب

 ليس كل عشب أخضر

الكم ـ ال إنتاج من قياس فاسد بسبب  ج س  ج م ج م
 جزئيتين

 كل مطلوب مفيد

 كل الورق مفيد

 كل الورق مطلوب

قياس صحيح بسبب توفر شروط الكيف و   ك م  ك م ك م
  االستغراق
 .و كذا الكم

  بعض الغذاء نافع
 بعض الغذاء ليس مطبوخا

 ليس بعض المطبوخ نافعا

 )ج م (  ك -)ج س ( ص  ج س ج م ج س

ال (سبب الكم قياس فاسد ب). ج س ( ن 
 )إنتاج من جزئيتين

  بعض السجاد فاخر
 كل فاخر ثمين

 بعض الثمين سجاد

 .توفرت كل الشروط: قياس صحيح  ج م ج م  ك م

   
  : مالحظات

  :               إذا تأملت األمثلة السابقة وجدت
ل موجبة، وذلك  ـ ال إنتاج من مقدمتين سالبتين، بل يجب أن تكون إحدى المقدمتين على األق1      

فلو كانت المقدمتان سالبتين لكان معنى . ألن الحد األوسط هو وسيلة الربط بين الحدين األصغر واألكبر
ذلك فصل الحد األوسط عن األكبر في المقدمة الكبرى وعن األصغر في المقدمة الصغرى، وبذلك ال 

  .   منفصلين في النتيجةمرتبطين أو) األصغر واألكبر(نكون على يقين مما إذا كان الحدان 
 ـ إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة ألن وجود مقدمة سالبة يعني فصل أحد 2      

حدي القياس األكبر أو الحد األوسط الذي يظهر في كل من المقدمتين ضرورة، مما يعني فصل 
ينهما، فلو فصلناه عن أحدهما موضوع النتيجة عن محمولها حتما،الحد األوسط هو وسيلة الربط ب

. ( لترتب عن ذلك فصل الحد األصغر عن األكبر في النتيجة، أي أنها غير صحيحة، والقياس فاسد
  .حيث تجد نماذج لمثل هذه الحاالت، وأيضا  لحاالت سليمة، أو صحيحة) راجع األمثلة



 
  :   ـ يترتب عن شرطي الكيف و الكم السالفين اآلتي3     

، أي )راجع األمثلة بسبب اختالل    شروط االستغراق( ال إنتاج من مقدمتين جزئيتين        أ ـ 
  .يجب أن تكون إحداهما على األقل كلية

  .      ب ـ إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية تكون النتيجة جزئية حتى ال تختل شروط االستغراق
  :  لبة مثل       ج ـ ال إنتاج من مقدمتين كبراهما جزئية وصغراهما سا

                   كل المصريين ليسوا جزائريين
                    بعض الجزائريين مهاجرين                                                      

                    بعض المصريين ليسوا مهاجرين
وجود حد مستغرق في النتيجة هو هذا القياس فاسد أي غير صحيح، بسبب اختالل االستغراق،و هو هنا 

،ألنه محمول في قضية سالبة، دون أن يكون مستغرقا في مقدمته، وأن المقدمة )مهاجرين(محمولها 
الكبرى وهي التي يوجد فيها الحد األكبر جزئية، والمقدمة الصغرى وهي التي يوجد بها الحد 

ين كبراهما جزئية وصغراهما سالبة كما أنه ال إنتاج من مقدمت: والقاعدة السالفة هي. األصغر سالبة
  .هو واضح في هذا المثال

   ال إنتاج من مقدمتين سالبتين، بل يجب أن تكون إحداهما على األقل موجبة-    د
  . إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة و األخرى سالبة، كانت النتيجة سالبة-    ه

  :يتضح من األمثلة والمالحظات أنه:   استنتاج
      ـ ال إنتاج من مقدمتين سالبتين     

           ـ  إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة
           ـ ال إنتاج من مقدمتين جزئيتين

           ـ  إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية كانت النتيجة جزئية
   .           ـ الإنتاج من مقدمتين كبراهما جزئية وصغراهما سالبة

 يتخذ التبرير صبغة دقيقة وبالغة األهمية، حيث إن القياسات الموجودة في الجداول، ليست  :تطبيقات
  .    صحيحة في الغالب، وعليك أن تبين سبب ذلك

  

  

  



 
  1تطبيق                           

 التبرير نتيجة كبرى صغرى القياس الرقم
  ليست كل هدية مجردة          1

  د نزيه كل مجر
 ليس كل النزيه مجرد

    

  كل مصل طاهر 2
  كل طاهر نظيف 
 كل نظيف مصل

    

  كل وفي عفيف 3
 بعض األوفياء صادقين

 بعض العفيفن صادقين

    

  بعض المعلمين مهرة 4
 كل المعلمين متعلمون

 بعض المتعلمين مهرة

    

5 

  ليس كل متعلم متخلق
 كل متخلق عفيف

 ليس كل عفيف متعلم 

    

  2تطبيق 
 التبرير نتيجة كبرى صغرى  القياس الرقم

1 

  بعض الخبر ليس صحيحا
 كل خبر محتمل

 بعض محتمل ليس صحيحا

    

2 

  كل مذيع قارئ
 كل قارئ كاتب

 كل مذيع كاتب

    

3 
  كل راهب رجل دين

 بعض رجال الدين متقشفين

    



 
 بعض المتقشفين رهبان

4 

  كل فلكي خبير
 بعض الخبراء ماهرين

 ض الماهرين فلكيينبع

    

5 

  كل شرطي مسلح
 بعض المسلحين مدنيين

 بعض المدنيين الشرطة

    

  3طبيق ت
 التبرير نتيجة كبرى صغرى القياس الرقم

1 

  كل إصالح مفيد
 كل مفيد مطلوب

 كل مطلوب إصالح

    

2 

  بعض اإلعالم وطني
 كل وطني ملتزم

 بعض إعالم الملتزم إعالم

    

3 

  س نزيهابعض اإلعالم لي
 كل نزيه مخلص

 بعض المخلص ليس نزيها

    

4 

  كل إعالم ليس خرافيا
 كل خرافي ال عقالني

 ليس كل إعالم عقالنيا

    

5 

  بعض اإلعالم متعصب
 ليس كل إعالم إنسانيا

 ليس كل اإلنساني متعصب

    

  
  
  
  



 
  ...الدارس أيها تدرب

  :النص 
    
الموفقة فإنه " هامالن"و حسب عبارة . تاج و في القياسإن العلم في نظر أرسطو ينحصر في االستن " 

فهي ال تستخدم إال الستخالص الحد . أما التجربة فإنها ال تقوم إال بدور ثانوي". يمتد بامتداد البرهان"
األوسط الذي غالبا ما يكون غارقا في غمرة المعاني المركبة، و إلدراك الكلي في الجزئي من أجل 

  ."د ذلك في االستداللإدخال هذا الكلي بع
  

  فهل تسانده ؟...    هذا موقف أرسطو:  المطلوب 
                 ثم ما مكانة التجربة في نظر القدماء و المحدثين؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  :    أشكال القياس 
  

  أمثلة

 

 القياس الرقم
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وضعية الحد : التبرير
 األوسط

  
01  

  كل مغربي إفريقي
  علي مغربي
  علي إفريقي

  
  

1  

+    
  
  
  
  
+  

  
  
  
+  

  ك م
  ج م
  ج م

ألن الحد األوسط 
موضوع في الكبرى و 
  محمول في الصغرى

  ال واحد من الجزائريين عنصري  02
  كل نازي عنصري

  ال واحد من النازي جزائري

  
  

2  

+    
  
  
  
  
  
+  

  
  
  
+  

  ك س
  ك م
  ك س

ألن الحد األوسط 
  محمول في المقدمتين

  

  كل مفتول العظالت رياضي 03
  بعض مفتولي العظالت كهول

  بعض الكهول رياضيين

  
  
3  

  

+   
  
  
  
  
  
+  

  
  
  
+  

  ك م
  ج م
  ج م

ألن الحد األوسط 
 .موضوع في المقدمتين

  ال جبان قائد  04
  كل القادة شجعان
  ال شجاع جبان

  
  
  

4  

+    
  
  
  
  
  
+  

  
  
  
+  

  ك س
  ك م
  ك س

ألن الحد األوسط   
  محمول في الكبرى 

ضوع في و مو
  الصغرى



 
  :الحظ أيها الدارس        : المالحظات

 
فمرة تجده موضوعا ثم محموال في . لو نظرت إلى األمثلة كلها  لوجدت الحد األوسط يختلف وضعه -

المقدمتين أو محموال في المقدمتين أو موضوعا في المقدمتين أو محموال ثم موضوعا في المقدمتين 
  :ويمكن تمثيل هذا كما يلي

 4الشكل  3الشكل  2الشكل  1الشكل  

 محمول   موضوع محمول   موضوع الكبرى

  موضوع  موضوع محمول  محمول  الصغرى

  :       تأكد تماما أيها الدارس من أن هذا التمثيل مطابق لألمثلة المذكورة 
    تجد فيها أن المقدمتين إحداهما صغرى3 إلى 1 تأمل األمثلة من -

ر واألخرى كبرى ألن فيها الحد األكبر ، و الحد األوسط موضوع الكبرى و محمول ألن فيها حد أصغ
  .كما نجد فيها أن المقدمة الصغرى موجبة والمقدمة الكبرى كلية. في الصغرى

 تجد أن الحد األوسط جاء محموال في المقدمتين ونجد كذلك إحدى 5 و 4 وإذا نظرت إلى المثالين -
  .كبرى كليةالمقدمتين سالبة وكذلك ال

كما أن المقدمة .   تجد فيها أن الحد األوسط موضوع في المقدمتين7 و 6 الحظ أيضا المثالين -
  .الصغرى موجبة و النتيجة جزئية

   ا08 تجد كذلك في األمثلة من -
  أن الحد األوسط جاء محموال في المقدمة الكبرى و موضوعا في المقدمة الصغرى وهذا 10إلى 

  .عكس األول 
  .جاءت إحدى المقدمتين سالبة والكبرى كليةو 
  
  
  
  
  
  
  



 
  :االستنتاج

  : وضعية الحد األوسط كانت كالتالي -1-   
  . الشكل األول عكس الرابع
  .والشكل الثاني عكس الثالث

  . لكل شكل قاعدتان ما عدا الشكل الرابع الذي يحتوي على ثالث قواعد-2-  
  :له قاعدتان. لكبرى و محموال في الصغرىحيث يكون الحد األوسط موضوعا في ا: الشكل األول

  . يجب أن تكون المقدمة الصغرى موجبة-      
  . يجب أن تكون المقدمة الكبرى كلية-      

  له قاعدتان. حيث يكون الحد األوسط محموال في المقدمتين: الشكل الثاني
  . يجب أن تكون إحدى المقدمتين سالبة-      
  . ة الكبرى كلية يجب أن تكون المقدم-      

  :له قاعدتان. حيث يكون الحد األوسط موضوعا في المقدمتين: الشكل الثالث
  . يجب أن تكون المقدمة الصغرى موجبة-      
  . يجب أن تكون النتيجة جزئية-      

  :له ثالث قواعد . حيث يكون الحد األوسط محموال في الكبرى و موضوعا في الصغرى:الشكل الرابع
  .إذا كانت الصغرى موجبة وجب أن تكون النتيجة جزئية -      
  . إذا جاءت الكبرى موجبة وجب أن تكون الصغرى كلية-      
  . إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة وجب أن تكون الكبرى كلية-      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  :التطبيقات

  1تطبيق 
 التبرير الرمز النتيجة الكبرى الصغرى القياس الرقم

1  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5  
  
  
  
 

  كل الفالسفة عباقرة 
  كل المثاليون فالسفة
  كل المثاليين عباقرة

  
  
  
  
  

  كل الطيور تعشش
  كل الغربان طيور
  كل الغربان تعشش

  
  الطائر ثديي

  كل مغرد طائر
  ال مغرد ثديي

  
  
  

  التين مالح
  كل زنجاري تين
  الزنجاري مالح

  
  

  
  

  األشجار مثمرةكل 
  بعض النبات أشجار 
 بعض النبات مثمر

 

     

  



 
  2تطبيق 

 التبرير الرمز النتيجة الكبرى الصغرى القياس الرقم
1  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

2  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5  
  

  
  
  
  
  
  

 

  ال طائر زاحف
  كل ثعبان طائر
  الثعبان طائر

  
  

  ال صخر إسفنجي
  جيكل النبات البحري إسفن
  ال نبات بحري صخر

  
  
  

  كل مجاهد محارب
  ال حاكم محارب
  ال حاكم مجاهد

  ال كائن حي جامد
  

  كل الرمال جامدة
  ال رمل كائن حي

  
  
  
  

  ال منافق مصدق
  كل إمام مصدق
 ال إمام منافق

     

  
  
  
  
  
  



 
  3تطبيق

 التبرير الرمز النتيجة الكبرى الصغرى القياس الرقم
1  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
4  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

5  
  

  
  
  
  

 

  كل المبردات مثلجة
  كل المبردات أجهزة
  بعض األجهزة مبردة

  
  

  ال إمام طاغية
  بعض المؤمنين طاغية
  بعض المؤمنين أئمة

  
  

  بعض القمح صلب
  كل القمح صلب

  ليس بعض الطلب أحمر
  
  

  بعض الحيوان ماشية 
  كل الحيوان ينمو

  ليس بعض ما ينمو ماشية
  لحيوان فقريةبعض ا

 كل الحيوانات تتنفس

 يعض المتنفس فقري

     

  
  
  



 

  
  سؤال التقويم الذاتي

  
لقد قسم أرسطو ضروب القياس إلى ثالثة أشكال، و ال يجد القارىء أقصر " : تصميما للنص اآلتي ضع

بل في الفصول المتأخرة من . و أوضح وصف لهذه األشكال في الجزء المنهجي من التحليالت األولى
بطريق القياس، فينبغي أن ) ب(لـ ) أ(إننا أردنا أن نبرهن على ثبوت :" يقول أرسطو . ذلك الكتاب

فإما أن نحمل أ على جـ و نحمل جـ على : و ذلك ممكن على ثالثة أنحاء. نأخذ شيئا مشتركا بينهما
ل التي فهذه هي األشكا. ب، و إما أن نحمل جـ على االثنين، و إما أن نحمل جـ على االثنين

  ".ذكرناها، و واضح أن كل قياس ال بد أن يكون في واحد من هذه األشكال
      و يلزم من ذلك أن أ هو المحمول و أن ب هو الموضوع في النتيجة التي نريد أن إثباتها عن 

يسمى الحد األصغر، و يسمى ) ب(يسمى الحد األكبر و أن ) أ(و سنرى فيما بعد أن . طريق القياس
  . لحد األوسطبا) جـ(

و كون الحد األوسط موضوعا أو محموال في المقدمتين هو مبدأ التقسيم األرسطي لضروب القياس إلى 
و لكن أرسطو مخطىء حين يقول أن كل قياس ال بد أن يكون في واحد من هده األشكال ...أشكال

و . و موضوع األصغرالثالثة، فثم وجه رابع ممكن ، هو الذي يكون فيه الحد األوسط محمول األكبر 
  .نحن اليوم نقول عن األضرب التي من هذا النوع أنها تنتمي إلى الشكل الرابع

و رغم ذلك فهو يعطينا في فصل الحق . أغفل أرسطو في الفقرة السابقة هذا الوجه الرابع الممكن
  ."برهانا يستخدم فيه قياسا من الشكل الرابع
  . نظرية القياس-اتشيفيس                                  لوك

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  جواب سؤال التقويم الذاتي
  

  :تصميم النص 
  

إن المشكلة المعالجة في النص تتعلق باالختالف حول عدد أشكال القياس بين أرسطو و  : المقدمة
  .أصحاب المنطق الصوري الحديث

من هذه يرى الكاتب أن أرسطو مخطىء حين يقول أن كل قياس ال بد أن يكون في واحد : الموقف 
  .ذلك أن ثم شكل رابع ممكن . األشكال الثالثة

  
إذا كان عدد األشكال يتوقف على وضعية الحد األوسط في المقدمات، فإن للحد األوسط  : الحجة

وضعية رابعة لم يشر إليها أرسطو و هي التي يكون فيها محموال في الكبرى و موضوعا في 
  .الصغرى

  
  .قليل االستعمال إن الشكل الرابع - : قيمة الحجة

  . وضع الشكل الرابع يدل على مخالفته للشكل األول الذي هو أكمل األشكال-              
و مع هذا فهو مهم ألنه يفيد في استخالص األجناس من األنواع، أو الستبعاد أنواع عن جنس ال عالقة 

  .لها به
  

يبعدوا الشكل الرابع الذي ترك في كتب كثيرا من المناطقة في العصر الحديث حاولوا أن  : االستنتاج
  .المنطق كتراث

  
  
  
  
  
  
  



 

   ـ قيمة القياس
  

  : أمثلة
 التيرير منتج عقيم القياس

  كل التالميذ مجتهدين
 بعض المجتهدين ناجحين

 بعض الناجحين تالميذ  

ـ عقيم في رأي البعض، ألن النتيجة لم تأت بجديد، فهي  × ×
  . حاصلمتضمنة في المقدمة الكبرى، وهي تحصيل

ـ منتج في رأي البعض اآلخر، ألن المقدمة الكبرى، قد 
تم التوصل إليها عن طريق استقراء الواقع، ومالحظة 
جزئياته، فكل التالميذ مجتهدين، ليست مسلمة، وإنما هي 

 .وليدة مالحظة التالميذ المعنيين واحدا واحدا

  كل المعلمين ليسوا جهلة
 بعض الناس جهلة

 معلمين بعض الناس ليسوا 

  .ألن النتيجة موجودة ضمنيا في المقدمة الكبرى: ـ عقيم × ×
ألن المقدمة الكبرى استقرائية، أي تم التوصل : ـ منتج

إليها عن طريق مالحظة جزئيات الواقع واحدا واحدا، 
 والذين هم هنا أفراد المعلمين

  ليس بعض المجتهدين ناجحين
 كل المحظوظين ناجحين

 مجتهدين ليس بعض المحظوظين 

  .ألن النتيجة متضمنة في المقدمة الكبرى: ـ عقيم × ×
ألن المقدمة الكبرى قد تم التوصل إليها : ـ منتج

باستقراء الواقع، أي مالحظة أفراده المعنيين واحدا 
 .واحدا

  كل المؤمنين رحماء
 ليس كل المسلمين رحماء

 ليس كل المسلمين مؤمنين

  ضمنيا في المقدمة الكبرىألن النتيجة موجودة : ـ عقيم × ×
ألن المقدمة الكبرى ليست مسلمة، وإنما : ـ منتج

 التوصل إليها نتيجة مالحظة جزئيات الواقع ثم تعميمها

  ليس كل النجباء مجتهدين 
 كل النجباء أذكياء

 ليس كل األذكياء مجتهدين

  ألن النتيجة متضمنة في المقدمة الكبرى: ـ عقيم × ×
الكبرى ليست مسلمة، وإنما تم ألن المقدمة : ـ منتج

التوصل إليها من قبل بمالحظة الواقع واستقراء جزئياته، 
 ثم التعميم



 
  

  :مالحظات 
ـ من األمثلة السابقة نستنتج أن البعض من المتحمسين لالستقراء والمناهج العلمية التجريبية في 1      

قديم كله بحجة أنه عقيم ال فائدة منه، وال بداية ظهورها قد رفضوا القياس، وبالتالي المنطق الصوري ال
  .يصلح لالكتشاف وتطوير المعرفة، ومن ثم ال داعي له

 ـ أما المفكرون المعتدلون فإنهم رأوا على العكس من ذلك أن القياس والمنطق الصوري عامة 2      
ي مقدمته ضروري لتطور العلوم والمعارف، وذلك ألن نتيجة القياس الصحيح ولو كانت متضمنة ف

الكبرى، فإن ذلك ليس دليال على عقم القياس، ألن المقدمة الكبرى ليست مسلمة، وال هي تحصيل 
حاصل، بل قد تم التوصل إليها نتيجة مالحظة الواقع واستقراء أجزائه، ومن هنا فإن القياس والمنطق 

 إلى ذلك االستنباط أو الصوري يعتمد هو اآلخر على االستقراء مثل العلوم التجريبية تماما، ويضيف
االستنتاج في البرهنة كما تفعل الرياضيات، وكما يفعل العلم التجريبي عندما يستخلص البراهين واألدلة 
على صحة نتائج تجاربه، فإنه ال يستطيع أن يبرهن إال باالعتماد على القياس، الذي بدونه ال يستقيم أي 

  .فة دون قياس واستقراء متعاونين متضافرينبرهان أصال، وبالتالي فال إمكان لقيام المعر
تردد هذان المصطلحان في التبريرات السابقة، ومن المستحسن أن : ـ االستنباط واالستقراء3      

  :ندققهما، ونحدد مدلولهما
هو االستنتاج أو االستخراج، فقد مر بنا في االستدالل باستنتاج أو :  Deduction أ ـ االستنباط
 من مقدمة، أو أكثر من مقدمة، ومعنى هذا أن االستنباط استدالل، أي برهنة، وهو استخراج نتيجة

عبارة عن انتقال الفكر من مقدمة أو عدة مقدمات إلى نتيجة تلزم عنها، وبعبارة أدق إن االستنباط هو 
ص نوع من االستدالل في مجال الجانب الصوري أو الشكلي أو النظري من التفكير، أي االستنباط يخت

بالعلم الصوري أو النظري، وهو مقابل العلم المادي التجريبي، الذي يتم انتقال الفكر فيه من الجزئيات 
إلى الكليات عكس االستنباط أو االستنتاج الذي ينتقل فيه الفكر من الكل إلى الجزء، وهذه العملية التي 

زئية إلى نتائج كلية عن طريق تعميم تتم في العلم المادي التجريبي، أي انتقال الفكر فيه من مقدمات ج
نتائج التجريب نسميها االستقراء، غير أن االستخدام المعاصر لمصطلح االستدالل يقصره على 
االستنباط، فصار مفهوم االستدالل مرادفا لالستنباط، أو يفهم منهما نفس المعنى، أي االستدالل 

  . الصوري، وميدانه علوم الرياضيات 
تأسيسا على ما سبق فإن االستدالل إن كان مرتبطا بعلم صوري نظري : Inductionب ـ االستقراء 

وهو مثل االستنباط يبدأ من   .أسميناه االستنباط وإن كان مرتبطا بعلم مادي تجريبي أسميناه االستقراء
ات لكن الفرق بينهما هو أن االستنباط استدالال ميدانه الموضوع. مقدمات، ثم ينتقل منها إلى نتيجة

أما االستقراء فميدانه موضوعات حسية، هي الظواهر . العقلية الخالصة، وهي الموضوعات الرياضية



 
ولهذا كان االستنباط هو المنهج األنسب واألصح لالستخدام في العلوم الصورية والمجردة . الطبيعية

دية أو الطبيعية كالرياضيات، وكان االستقراء هو المنهج األنسب لالستخدام في ميدان العلوم الما
  .والتجريبية

 واالستقراء هو نوع من االستدالل غير المباشر، شبيه بالقياس، من حيث إن كال منهما استدالل غير 
غير أن القياس يقتصر على مقدمتين اثنتين فقط، . مباشر، ال يبدأ من مقدمة واحدة بل من عدة مقدمات

  .أما االستقراء فال يقتصر على مقدمتين
ء ـ إذن ـ هو عملية استدالل غير مباشر، أي ينتقل فيه الفكر من عدة أحكام تتعلق االستقرا

. بموضوعات متعددة إلى حكم عام، يشمل تلك الموضوعات كلها، والموضوعات المشابهة لها أيضا
بأنه العملية العقلية التي يتوصل العالم : وبهذا يمكن تعريف علم االستقراء في مجال علوم المادة

تها ـ بناء على إدراكه لعدة حاالت ـ إلى حكم عام ينطبق على هذه الحاالت، وعلى الحاالت بواسط
فإذا الحظ العالم ـ مثال ـ أن قطعا كثيرة من الحديد تتمدد بالحرارة، فإنه يعمم تلك . المشابهة لها

كل : ( فيقولالمالحظة على جميع تلك القطع من الحديد في صورة حكم عام، بل ويضيف إليها مثيالتها،
  : ، ويمكن أن نعبر عن هذا الحكم كاآلتي)حديد يتمدد بالحرارة

  
  
  

   تتمدد بالحرارة1       قطعة من الحديد 
    تتمدد بالحرارة           مقدمات2       قطعة من الحديد 

    تتمدد بالحرارة3قطعة من الحديد          
    تتمدد بالحرارة4قطعة من الحديد         

    إذن كل ما هو حديد يتمدد بالحرارة ــــــــــ نتيجة   
ـ نالحظ من هذا المثال أن جميع المقدمات والنتيجة هي قضايا تركيبية خبرية، بمعنى أنها بصفتها 

  .خبرية تحتمل الصدق أو الكذب
 التمدد بالحرارة، هو صفة جديدة لم نكن نعرفها عن الموضوع ـالحديدـ، وال( ـ نالحظ أن الخبر 

  ) هي مما يتضمنه مفهومه،وهذا هو معنى التركيب
    ـ وهكذا فإن جميع قضايا االستقراء، مقدماته ونتائجه، تحتمل الصدق والكذب باعتبارها قضايا أو 

ويكون الصدق فيها أو الكذب متوقفا على مدى تعبيرها عن األشياء في العالم الخارجي . جمل خبرية
  . تناقضها، كما هو الشأن في االستنباط أو االستنتاجالطبيعي، وليس مقصورا على عدم



 
 ـ إن القياس عقيم في نظر المتحمسين لالستقراء خاصة في مرحلة النهضة العلمية الحديثة في 4     

الغرب، فقد رأى هؤالء أن االستقراء وحده هو المنهج القادر على تجسيد التقدم العلمي، أما القياس فال 
مر، فهو عاجز وعقيم، غير أن هذا الجدل الذي ظل محتدما بين أنصار وخصوم يعول عليه في هذا األ

المنطق الصوري القديم قد حسم في نهاية المطاف بحل وسطي معتدل يرى في التضافر بين المنهجين 
الصواب المبين، ومن ثم فإنه ال يمكن للبحث العلمي ذاته أن يصل إلى نتائجه الجديدة واكتشافاته 

، دون أن يعتمد في الخطوة األخيرة من عمله على االستنباط وبالتحديد على القياس، لذلك واختراعاته
  :تم ضبط خطوات ثالث لكل تفكير مثمر ومنتج، ال بد أن يسير بمقتضاها هي

  .ا ـ البحث، وذلك  باالعتماد على المالحظة والتجربة في البحث، للوقوف على طبيعة األشياء
  .اف، وهي مرحلة يمكن للباحث أن يتخيل فيها العالقة بين الظواهرب ـ االبتكار أو االكتش

ج ـ المرحلة التي يتحقق فيها الباحث من وجود العالقة التي تخيلها بين الظواهر، وذلك بالبرهنة على 
انطباقها على جميع الظواهر مستعينا في ذلك بالقياس، الذي تستحيل البرهنة بدونه في كل مجاالت 

وال يخفى أن هذه المراحل الثالث هي مراحل البحث . ي المجرد، أو العملي التجريبيالفكر، النظر
  ).المالحظة ـ الفرض ـ التجربة(االستقرائي التجريبي ذاته 

 ـ إذن ال فائدة من الجدل العقيم بين أنصار وخصوم القياس، وإنما العبرة بالنتيجة العملية 5    
االستقراء الذي : ي وفي المنهج االستقرائي ذاته بين األمرينالواقعية التي تؤلف عند البحث العلم

يستعين بالقياس للبرهنة على نتائجه، فيصبح خطوة ضرورية من خطواته، وهي الصورة التركيبية 
الطبيعية لتطور منهج البحث من النقيضين إلى تجاوزهما في صيغة جديدة مركبة منهما وتتجاوزهما 

هذه العالقة التكاملية الجدلية . الجدلي لألشياء واألفكار والوجود برمتهمعا، كما يقتضي ذلك التطور 
االستدالل : الواقعية والطبيعية بين القياس واالستقراء عبر عنها أحد الباحثين بأن لالستدالل صورتين

االستقرائي وهو الخاص بالبحث، واالستدالل القياسي وهو الخاص بالبرهنة، وال غنى ألحدهما عن 
  .اآلخر

  
  االستقراء هو نوع من االستدالل غير المباشر، شبيه بالقياس،: استنتاج

غير أن . واحدة بل من عدة مقدمات من حيث إن كال منهما استدالل غير مباشر، ال يبدأ من مقدمة
  .اثنتين فقط، أما االستقراء فال يقتصر على مقدمتينالقياس يقتصر على مقدمتين 

  
  
  



 
  :تطبيق

 التبرير قيمع منتج القياس الرقم

1 

   كل مروءة ليست هينة
 كل عفوي هين

 كل عفوي مروءة

   

2 

  بعض الحدود كلية
 كل الكليات ليست جزئية

 ليست بعض الجزئيات بحدود 

   

3 

 كل مجزيء تحليلي

  ليست كل المحموالت تحليلية
 ليست كل المحموالت مجزئة

   

4 

 كل ما يختفي في النتيجة وسطي

  ليست كل الحدود وسطى
 ليست كل الحدود تختفي في النتيجة

   

5 

  كل مصيب صحيح
  ليس كل حكم صحيح
 ليس كل حكم مصيب

   

 
 

:سؤال التقويم الذاتي 
 

ما قيمة القياس؟: مقالة   
 
 
 
 
 
 



 

واب سؤال التقويم الذاتيج 
   

: تصميم المقالة   
الحياة العملية، العقلية، بل : تتجلى قيمة الشيء في عدة جوانب  : المقدمة  
فما هي قيمة المنطق الصوري من الناحية العقلية؟ هل قواعده كفيلة بأن تجعل العقل . نفعالية كذلكو اال

 يتجنب الوقوع في الخطأ و بالتالي معرفة الحقيقة؟ 
:التحليل   
.ال قيمة للمنطق الصوري بما في ذلك القياس خاصة : القضية  
. القياس المنطقي عقيم-: األدلة   

.منطقي كيفي القياس ال-          
. قياس صوري ال يهتم بالواقع-          

..)وجهات نظر فرانسيس بيكون، جون استيوارت مل، ديكارت(   
.اقتصر نظر هؤالء النقاد على الجانب الماصدقي للقياس و أهملوا الجانب المفهومي له: النقد   

للقياس المنطقي قيمة  : نقيض القضية  
المنطق الصوري كله نطلب اليقين  بفضل قواعد القياس و -: األدلة   

.و نتجنب وقوع العقل في التناقض مع نفسه  
. المنطق الصوري كله و القياس خاصة رياضة فكرية تماثل الرياضة البدنية بالنسبة للجسم-          
إن ما يعطي االستنباط القياسي قيمته و  " MARITAIN قال الفيلسوف الفرنسي ماريتان -       

 هو مجموعة من األفراد بل الطبيعة الكلية التي يمكن أن تسند إليهم و التي تستعمل حدا وجوده ليس
  ." أوسط
 إن ظهور المنطق الصوري الحديث زاد من قوة مساندة المنطق األرسطي و دعم أركانه بعد -      

  .أن كادت تكون هشة بسبب مواقف التجريبيين عامة
ه الذي يعتمد عليه المنطق الصوري شرط ضروري لكنه ليس كافيا إن مبدأ تطابق الفكر مع نفس : النقد

  .لمعرفة الحقيقة
 هي إبعاد العقل من الوقوع - رغم االنتقادات الموجهة إليه–تبقى مهمة المنطق الصوري  : االستنتاج

  .في الزلل و الحصول على اليقين كما أكده تاريخ المنطق عامة
 
 


