
 

com.fiseb.www                     ص1  المجانية      المكتبة االلكترونية

 اإلهداء إلى والدتي.                                     لطفي خيراهللا

 
 تبسيط المنطق والّتمرين عليه

com.fiseb.www 
 

 فهرس الكتاب

 المنطق؟ما 

 )القضّية وأحكامها(القسم األّول  

 )ما القضّية؟( باب األّول ال

 )أجزاء القضّية(الباب الّثاني 

 )الّتقابل بين القضايا( الباب الّثالث 

 )االستدالل( القسم الّثاني 

 )ما االستدالل؟(



 

com.fiseb.www                     ص2  المجانية      المكتبة االلكترونية

 )لمستويالعكس ا (  الباب األّول

 )القياس( الباب الّثاني 

 )االستقراء( الباب الّثالث 

 )الّتمارين( القسم الّثالث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

com.fiseb.www                     ص3  المجانية      المكتبة االلكترونية

 ما المنطق ؟
 

      
ّنا ال يعلم أّنه لو رام أن يقود س          من         ّيارة  ويأخذ بها    م

ن ال         ن اثني ته أمري يه معرف ب عل و واج ريق، فه ي الّط ف
ا        نهما، وهم ة م أن يكون ذا حذق لسياقة السّيارة، و        : محال

يه في لغة اليوم                 َطَلُح عل ا ُيْص رفة بم يا، أن يكون  ذا مع ثان
   ولكن لماذا ُوِجَدِت السّيارة ؟ !بقوانين الّطرقات 

     
ه ّك أّن يس من ش در، من        ل يما ن د، إّال ف اقل واح  ال ع

با للفوز بتلك اآللة،                  به طل رهق جي د نفسه و ي أنه أن يجه ش
ير         يس غ يها ل تأّمل ف بقى ي ته لي ى بي ه إل ا مع ّم يأخذه   !ث

ا   ذه إّنم يلة آه تكر وس ذي اب و أّن اّل ول ه ذا الق َراِدي به وُم
ْدرك في حينها أّنه ليست الغاية من صنعه لها إّال أن                ان ُي آ

ناء، و في زمن يسير إلى غاياتهم؛                تحم  أدنى ع ّناس ب ل ال
 .فالغاية هي إذا اّلتي أوجدت السّيارة

     
د         ا   ق ي أيض ة ه تها الغاي ي ألزم ّيارة اّلت ّن الس       ولك
ك     ى تل يرها إل ه س ون ب ي أن يك ذي ينبغ كل اّل ت الّش ألزم
ك   ثال، أن تقصد موضع عمل ريد، م ت ت ة؛ أي إن آن الغاي

ّيارة    يا س ، فهذه السّيارة نفسها سوف ُتْلزُمك بأن تأخذ        ممتط
ماء          بحر أو الّس بّر، ال ال ه لّما لم يكن هناك        .  طريق ال ّم أّن ث

َدْت ِإًذا     د ُوِج ّثر، فق اس آ ل أن ى األرض ب د عل ل واح رج
يرة آانت قد لَِزَمْت عنها         ات الكث ذه الغاي يرة، وه ات آث غاي

 . سّيارات آثيرة
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ذت س  ت ِإذا، إذا أخ ى         فأن ا إل ت به ّيارتك، وخرج
ّن    دة منه ّل واح يرة، وآ ّيارات آث تق بس إّنك مل ارج، ف الخ

ة          ى غاي يل عل ا هي دل ولكن هل آانت آّل واحدة من       . فإّنم
ة ما من أجله ُوِجَدْت، أي بالغة غايتها،              ّيارات بالغ ذه الس ه
ّل امرئ قائٍد لها أن يسير بها في الّطريق آيفما                رك لك و ُت ل

اء  واب،!يش ئذ    ؟  الج ان حين ه آ ّال؛ ألّن و آ ّك، ه ير ش  غ
ستصدم السّيارات بعضها البعض، ويعيق بعضها البعض،       

بعض   ها ال نع بعض بع   : ويم ير بالّت ة، ويص بلغ الغاي ال ن ف
ثا   را عب ّيارة أم نع الس ذه   !ص نع ه ون لص ي يك إذن لك   ف

تها          بلغ غاي ّتى ت ي ح تها، وه بلغ غاي ّد أن ت ال ب نى، ف مع
 بحيث تكون ُمعينة لفعلها، ونرفع      فينبغي أن نجعل األشياء     

ك  ة؛ فلذل ا من أجل الغاي ل فعله أنه أن يعّط ا من ش نها م م
ا  نأوجدن رقاتقواني ا من .   الّط يس له ن إًذا ل ذه القواني فه

ة،     ل ضمان الغاي ن أج َعْت م ي ُوِض ا ه ّية، وإّنم ائدة ذات ف
لوك       بط س ْت لتض د ُجِعَل ة، فق من الغاي ي تض ي لك وه

ي إنّ  ّيارة؛ أو ه ي     الس ّيارة ف ا الس ّيد به د ُوضعت لتتق ا ق م
 . سلوآها، إن آانت تروم الغاية حّق الرَّوِم

 
د   نصل                   ّي،  فق ثل الّتعليم ذا الم ى ه ياس إل نا، وبالق       إّن

 : إلى تعريف قريب من اإلقناع لماهية المنطق، فنقول
 

اء      الك ألعض و م ا ه ان آم م أّن اإلنس ّنا ال يعل ن م       م
ب،    يرة، آالقل ّرئة      آث يد، وال الك أيضا لملكة   ... وال ،  فهو م
ي  رى، وه لأخ ودة  . العق ت موج ة ليس ذه الملك  وأّن ه

و    ل، وه ل فع ن أج ا م ا، وإّنم يرلذاته و الّتفك ير ه ؛ والّتفك
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نفسه إّنما ُوِجَد من أجل غاية أخيرة لوالها لما آان للّتفكير             
رّي؛       ّي أو نظ ا عمل يء م ق ش و تحقّّ نى، أال وه ه مع نفس

ثال ثال    فم ب؛ وم ن خش ة م نع طاول ّي، آص يء العمل  للّش
 .  لشيء نظّرّي،  آإدراك العلل األولى لألشياء

 
رنا هاهنا، ووضعنا                      ا ذآ نا األّول، و م ا مثال و أخذن فل

الّسّيارة يكون  : أجزاءه بإزاء أجزائه، فنحصل على ما يلي       
إزاءه فعل الّتفكير؛ والغاية               ير يكون ب ل؛ والّس ا العق بإزائه

ير؛    ل الّتفك يجة فع ا نت ون بإزائه ير،  يك ودة بالّس المقص
رقات   ن الّط بقى قواني ون   :  في عري يك ت ش يء لي أّي ش ف
  ! المنطقإّنه، لعمري، : بإزائها هاهنا ؟ الجواب 

 
ا هو علم بالقوانين اّلتي تضبط فعل             نطق، إًذا إّنم        فالم

 .   صولالفكر، حّتى يصل إلى غايته، وهي الحقيقة، حّق الو
    

آلة :         أّما أجدادنا، الفالسفة المسلمين، فقد عّرفوه بأّنه      
 .َتْعِصُم الفكر من الخطأ
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 .الباب األّول
 

 ؟ القضّية ما
 

 يترّآب أّنه لوجد آالمه في مّنا واحد  آّل تأّمل لو     
 ! االمتحان في لميذالّت أخفق قد " إنسان قال فإذا :جمل من

 جّدا  اليسير من فهو ! "   القادمة المّرة  في وّفقه  فيا رّبي 
 الجملة  جملتين،  من يترّآب هو الكالم هذا بأّن نتبّين  أن

 ثانية  جملة و " االمتحان  في الّتلميذ  أخفق قد " هي األولى 
 أآثر تمّعّنا إذا ولكّننا  "  .القادمة المّرة في  وّفقه  يا رّبي "
 بأّنه نتبّين  أن  أيضا جّدا اليسير  فمن  المذآور ثالالم في

 أين  رأيكم ففي. فرق المذآورتين الجملتين   بين هناك 
 ِقيلت  إذا  األولى  الجملة  إّن : الجواب  ؟ الفرق هذا يوجد 
 وقع، قد  آان  شيء ووصف اإلعالم،  أجل من تقال فهي

 تكون  أن ويمكن  صادقة تكون أن  يمكن فإّنها  ولذلك 
 لم رّبما بالجملة،  نطق قد آان اّلذي  اإلنسان فمثال،  آاذبة،
 آذب آخر رجل أخبره وإّنما  الّنتيجة،  من  تحّقق  قد يكن
 قد  آان له صديق إلى الجملة   هذه يسوق عندما فهو  .عليه
 إّن آّال،  " :يعارضه سوف فإّنه  الّتحّقق،  حقّ  منها تحّقق
 أّما " .غير صحيح االمتحان في أخفق قد الّتلميذ بأّن قولك

 فهي ! "  القادمة  الّسنة في وفّقه  فيا رّبي  " الّثانية  الجملة 
 الجملة تنقسم فإًذا  .أبدا والكذب  الّصدق تحتمل  ال جملة 
 الّصدق تحتمل جملة  : اثنين صنفين  إلى  معناها  بحسب

 وهي ،الخبرّية بالجملة  الّنحو  علم  في  وتسّمى والكذب، 
 ال انية، ث وجملة  ،بالقضّية المنطق  علم  في تسّمى اّلتي
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 بالجملة  الّنحو  علم في وتسّمى والكذب، الّصدق تحتمل 
 .البّتة المنطق علم مشموالت من ليست وهذه اإلنشائّية،
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 .الباب الّثاني
 
 .القضّية أجزاء

 
-I ومحمول موضوع إلى القضّية انقسام.  

  
 الّصدق يحتمل  ما خبارإ هي القضّية آانت لّما       

 نخبر شيء من ضرورة له البّد اإلخبار هذا فإنّ  والكذب، 
 :األّول المثال ففي  .خبرّية ونسبة به، نخبر  وشيء عنه

 قد  أّنه  هو به  المتعّلق  والخبر  الّتلميذ،  هو  عنه المخبر
 ذاك وصف هي الخبرّية والّنسبة االمتحان،  في أخفق 
 ثالثة إلى القّضّية المنطق ميقّس لذلك .اإلخفاق بذاك الّتلميذ
 بالخبر الموصوف أي  ،الموضوع : وهي جوهرّية أقسام

 ؛الّنّسبةو للموضوع، منسوبا ماُذِآَر وهو  ،المحمولو
 والكذب،  للّصدق  المحتمل  الحكم  يكّون الّثالثة ومَؤلَُّف
 . )١انظر رسم( الخارجّي  متعلََّقه بحسب

 
 
 

 .١رسم 
 
 
 

 :ئها املاّدّيةانقسام القضّية حبسب أجزا
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        و صـدق احلكم هو أن يكون ما هو مصّرح فيه مطابقا ملا             
. هـو موجود يف الواقع، وكذبه أن يكون خمالفا ملا هو موجود فيه            

وجود : ولـذا فوصـف القضّية بأّنها صادقة يقتضي ثالثة أشياء         
وت الّنسبة احلكمّية، أي ثبوت     احملكـوم علـيه، واحملكوم به، وثب      

 الّصفة للموصوف كما هي ُمدََّعاةٌ يف احلكم قوال؛ من أجل ذلك 

محمول
).صفة(

موضوع
)موجود(

 .الحكم

 .ممكن الّصدق .ممكن الكذب

 
الّنسبة الحكمّية
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. إذا صدقت القضّية فقد كان املوضوع والّصفة، والّنسبة موجودة        
 .وإذا مل توجد واحدة من هذه امتنع البّتة أن تكون القضّية صادقة

 
 

 أخرى لغات  في وأيضا  اليونانّية،  الّلغة في  : مالحظة     
 اّلذي الوجود فعل بتوّسط الّنسبة ُتذآر آالفرنسّية، أوروّبّية
 ال الفعل  من  الّضرب هذا و ،الّرابطة المنطق في  يسّمى
 العرب المناطقة اضطّر لذا  العربّية، الّلغة  في  له وجود 
 وهو  الّلغة هذه  تحتمله لغتهم  في  مكافئا  له  ينحتوا  أن

 فيمكننا مريض، الولد  ،مثال نقول أن  فبدل . هو الّضمير
  . مريض هو الولد: نقول أن الّرابطة نظهر آي

  
II-وسالبة موجبة إلى الكيف، بحسب القضّية  انقسام. 
  

 الماّدّية  أجزائها بحسب تنقسم القضّية بأنّ  آنفا  قلنا  لقد      
 آخر  تقسيم هناك  ولكن . ونسبة ومحمول،  موضوع  إلى
 مثالنا  إلى ثانية  لنعد : يلي  ما ومعناه  الكيف بحسب لها

 آان  الّتلميذ بإخفاق حكم اّلذي صاحبنا أّن ولنفرض األّول
 عليه، آذب قد  آان  بالّنتيجة  أعلمه اّلذي ألّن مخطئا 

 حقيقّية  معرفة على آان الّرجل هذا صديق أّن ولنفرض
 على يجاوبه  فسوف صاحبه آالم يسمع حينما  فإّنه .بها

 فالقضّية  "  االمتحان   في يخفق لم الّتلميذ   إنّ  آّال، " الفور
 اّلذي للموضوع  اإلخفاق  وجود  أثبت قد  آانت إًذا األولى 
 القضّية أّما .موجبة قضّية تسّمى القضّية وهذه الّتلميذ، هو

 فهي  ولذلك  الّتلميذ،  عن اإلخفاق  سلبت  قد فهي الّثانية 
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 المحمول  بوجود  ُحِكَم قضّية آّل فإًذا  .سالبة قضّية ُتسّمى
 بسلب لها  ُحِكَم قضّية وآّل بالموجبة،   ُسمِّيت لموضوعها 

 تقسيم انتهى .بالّسالّبة سّميت الموضوع، من المحمول 
  .)٢انظر رسم ( الكيف  بحسب القضّية

 
 .٢رسم 

 
 

  :انقسام القضّية حبسب الكيف 
 
 
 .  قضّية موجبة-أ
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

                   
 
 
 .  قضّية سالبة-ب

محمول
)صفة(

موضوع
)موجود(

 .الحكم

 .ممكن الّصدق .ممكن الكذب

 إثبات نسبة
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 -IIIالكّم بحسب القضّية انقسام.    
  

 آن الكيف، بحسب القضّية انقسام في نظرنا أن بعد      
 نعيد بيان بأبسط نبّينه ولكّي. الكّم بحسب إليها  ننظر أن
 أّن ولنفترض الّتحوير،  من شيء مع المثال  نفس ذآر
 امتحان في قسمه تالميذ نتيجة عن يستخبر أن أراد أستاذا

 ال بها علم  له وآان استخبر من إجابة  فإنّ . الباآالوريا
 آّل بأّن يجاوبه أن إّما  :اآلتية الوجوه عن تخرج أن يمكن

 أو نجح، قد الّتالميذ  من  أحد ال بأّنه أو نجحوا،   قد الّتالميذ 
 الّتالميذ قد  ليس آّلبأّنه  أو نجحوا، قد الّتالميذ  بعض بأّنه

محمول
).صفة(

موضوع
)موجود(

 .الحكم

 .ممكن الّصدق .ممكن الكذب

  رفع  نسبة
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والّالأحد،    والبعض، الكّل، فعبارات  . في االمتحان  نجح
 اّلتي  والقضّية  القضّية،  أسوار وليس آّل، إّنما تسّمى

 بالقضّية منها، تسّمى واحد  موضوعها  على تدخل
 اعتبار الّسور اعتبار إلى زدنا وإذا .المكّممة أو  الُمَسوََّرِة،
 أصناف من يلي ما لىع نحصل فإّننا آنفا، المذآور الكيف

 : القضّية 
 

  .آمب لها ونرمز آّلّية، موجبة : أّوال 

 .سكب لها ونرمز آّلّية، سالبة : ثانيا

 .جمب لها ونرمز جزئّية، موجبة : ثالثا

انظر رسم (  جسب لها ونرمز جزئّية،  سالبة : ورابعا

٣(  

 .٣رسم 
 

     :انقسام القضّية حبسب الكّم 

 
 ). كم(ة  موجبة كلّّي-  أ
 
 
 

ب

   ج
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 كلّ ج ب، أي أنّ كلّ فرد من أفراد اجملموعة ج هو أيضا                 
كلّ أفراد مدينة طبلبة هم     : مثال ذلك . فرد من أفراد اجملموعة ب    
 .أيضا أفراد البالد الّتونسّية

 
 ).كس( سالبة كلّّية–ب 
 
 
 
 
 
 

ال :  مثال ذلك. ال واحد من أفراد ج هو فرد من أفراد ب     
 .حد من القطط هو فرد من جنس الكالبقطّ وا

 
 ).جم(ت ـ الموجبة الجزئّية

 
 
 
ج ب، أي أّنه هناك، يف األقلّ، فرد من أفراد ج هو                    بعض   

وكون . بعض العرب هم مسيحّيون   : مثال ذلك . فرد من أفراد ب   

ب ج  

ب

 بعض  ج

ج   
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بعض ج هي ب ال مينع أن يكون كلّهم ب؛ على معىن أّنه إذا كان               
 أفراد ج هم أفراد ب، فقد صّح إذا أنّ بعض           قـد صـّح أنّ كلّ     

أفـراد ج هم أفراد ب، ولكن قد يصّح أن يكون بعض أفراد ج              
 .هي أفراد ب، وال يصّح مع ذلك أنّ كلّهم ب

 
 ).جس(ث ـ الّسالبة الجزئّية

 
 
 
 
 
    بعـض ج ليس ب، أي أّنه هناك، يف األقلّ، فرد واحد من               

بعض العرب  : مثال ذلك   . راد ب أفـراد ج ليس هو فردا من أف       
وكون  بعض ج ليس ب ال مينع أن يكون ال           . ليسـوا مبسـلمني   

على معىن أّنه إذا صّح     . واحـد من أفراد ج هو فرد من أفراد ب         
. أّنـه ال واحد من ج هو ب، فقد صّح أيضا أنّ بعض ج ليس ب               

ولكـن قد يصّح أن يكون بعض أفراد ج ليس ب، و ال يصّح مع              
 . واحد منهم هو بذلك أّنه ال 

 
 

   ج

 بعض  ج

ب
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 أو جنس باسم ليس القضّية  موضوع آان إذا أّنه إّال     
 مثل إليه، وُمَشاٌر معّين شيء أو  شخص اسم وإّنما نوع،
 القضّية سّميت أعجبني،  الّلون  هذا أو  شجاع، رجل زيد
  .ّشخصّية قضّية حينئذ

 
 الموضوع  فيها يكون  آثيرة قضايا  هناك   :استدراك     
 إّن :مثل محصورة،  تكون ال ولكّنها  جنس، وأ نوع اسم

 مهملة  قضّية ُسمَِّيت القضّية هذه فإّن . خسر لفي اإلنسان
 بأنّ  القول  أنّ  أي  الجزئّية؛ الموجبة  قّوة  في وتكون 
 به ُيراد وإّنما  الّناس،  جميع به ُيراد ال خسر لفي اإلنسان
   .ُخسر في هم الّناس بعض
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 .الباب الّثالث
 

  .القضايا بين الّتقابل
 

-Iالتّناقض جهة على  الّتقابل. 
 

 تأخذ أن هو القضايا  في الّتناقض  جهة  على الّتقابل       
 المسّورة  األربعة القضايا أصناف من صنف آّل

 هو  شيء فأّي الواحدة،  آذبت متى فيها وتنظر المذآورة،
 نقيضها هو شيء فأيّ  صدقت وإن  الّصادق، نقيضها
 نفسيهما، والمحمول  الموضوع  على اإلبقاء مع الكاذب، 
  :و الكيف الكّم وتغيير

  
 .ب   ج الموجبة، كلّ الكلّية تناقض) أ
 

 نجحوا  قد قسمي تالميذ آّل :المذآور المثال  إلى لنعد      
 تكون  أن  إّما بّين  هو آما  القضّية فهذه  االمتحان؛  في

 ثالثة  حال البّتة  هناك وليس  اذبة،آ تكون  أن وإّما  صادقة،
 أّنها  ما معنى ولكن  آاذبة؛ أّنها أّوال ولنضع  .ممكنة لها

 تالميذ  من  واحد  تلميذ  األقلّ  على يوجد أّنه معناه ؟ آاذبة
 سمعني قد آان  لو وحينئذ  االمتحان،  في ينجح  لم قسمّي
 آّل ليس  آّال :يجاوبني  آان فقد بالحقيقة علم  له امرؤ
 القضّية هذه وتصبح .االمتحان في نجحوا قد كقسم تالميذ
 األولى أّن وضعنا لو أّما .األولى  آذب بعد الّصادقة هي



 

com.fiseb.www                     ص18  المجانية      المكتبة االلكترونية

 فنقيض إًذا . آاذبة تعود الّثانية  القضّية فإّن الّصادقة،  هي
 أي الّسالبة،  الجزئّية هي ب،  ج آّل أي الموجبة،  الكّلّية 

 الجزئّية نقيض يصبح العكس،  وبطريق ب،  ج ليس آّل
 .موجبة آّلّية الّسالبة،

  
  .ب  ج من أحد ال الّسالبة، الكلّّية تناقض) ب
 

 أحد  ال :قولنا  بمنزلة سالبة آّلية  القضّية آانت  لو  أّما      
 القضّية هذه فإّن االمتحان، في  نجح  قد قسمي تالميذ من
 األقّل على  واحدا  أّن زاعم زعم لو  فإّنه صادقة، آانت لو
 تكون قضّيته فإّن االمتحان،  في نجح قد تالميذي من

 في نجحوا   ما آّلهم  تالميذي بأّن حكمي آان لو أّما آاذبة،
 على هناك بأّنه القائلة القضّية تصبح فإّنه آاذبة، االمتحان 

 االمتحان  في نجح قد تالميذي من واحد  تلميذ األقلّ 
 ب، ج  من أحد  ال أي الّسالبة، الكّلّية  نقيض فإذن  .صادقة
 نقيض فإّن وبالعكس،  ب،  ج بعض الجزئّية  الموجبة  هي

  .الكّلّية الّسالبة هي الجزئّية الموجبة
   

 :  تلخيص
 
 .جم   تناقضها  كس )٣         .جس  تناقضها  آم)  ١

 .كس تناقضها  جم ) ٤.         آم   تناقضها جس ) ٢
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II -الّتضاد جهة على  الّتقابل  : 

  
 االمتحان؛  في نجحوا  قد  يتالميذ آّل القضّية لتكن      
 قد تالميذك من أحد ال بل :قائال  معترض اعترض فرّبما
 أّن ظاهر هو آان إن  نسأل أن فلنا   .االمتحان  في نجح 

 فهل  معا، صادقتين  تكونا  أن ال يمكن القضّيتين  هاتين 
 األولى  آذب  من أي  ؟ معا آاذبتين يكونا  أن لهما  يمكن
 صدق من  أو ة،المضاّد القضّية  صدق ضرورة يجب  هل

 رأينا  قد آّنا آما األخرى آذب ضرورة يستلزم األولى 
 فنحن  ال؛ هو  الجواب  إنّ  ؟ ونقيضها القضّية بين ذلك
 نجحوا  قد  تالميذي آّل أّن آذب إن أّنه تأّمل بأدنى ندرك
 قد الّتالميذ  من أحد ال صدق يستلزم فليس  االمتحان،   في

 .األقّل على ممنه واحد  نجح  رّبما بل االمتحان،  في  نجح 
 أحد ال أي الكّلّية، فالّسالبة . معا آاذبتين القضّيتين  فتصبح

  ب، ج آّل أي  الكّلّية،  الموجبة  نإذ تضاّد هي ب،  ج من
 بين فالّتضاد .الكّلّية الّسالبة أيضا تضاّدها الكّلّية  والموجبة 
 .آّلّية وموجبة آّلّية سالبة بين إّال إذن يكون ال القضّيتين

 
 -IIIالّتضاد تحت ّدخولال :  

 
 جزئّية ثّم ب، ج بعض موجبة  جزئّية أخذنا   لو أّما      
 معا، آذبا ورّبما معا، صدقا فرّبما  ب، ج ليس آّل سالبة،
 آون فصدق :اآلخر  وصدق  منهما  واحد  آذب  ورّبما
 بعضهم يكون  أن صدق  يمنع  ال فقراء  طبلبة  أهل بعض
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 ال أغنياء  ة طبلب أهل بعض آون وآذب  بفقراء، ليسوا 
 البعض  ذلك  آان إذا  بأغنياء،  ليس آّلهم   أّنه آذب يمنع
 طبلبة أهل بعض أّن وصدق األبعاض، من آخر بعضا
 .بالعكس  أو بأغنياء،  ليس آّلهم  أّنه آذب يمنع ال  أغنياء 
 تسّمى سلبها وبين الموجبة  الجزئّية بين العالقة  وهذه 

  .الّتضاّد تحت بالّدخول
 

 :  تلخيص
 

 .جس ضّدها تحت تدخل جم )٣   .كس  تضاّدها آم)  ١

  .جم ضّدها تحت تدخل جس)  ٤   .آم  تضاّدها كس)  ٢
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 االستدالل؟ ما

ياء  من  تصل  أن هو  االستدالل         وُمْعَطاٍة معروفة  أش
ى  لديك  ياء  إل  إطالقا، معروفة غير ال معروفة، تكن لم أش
 معروفا يصير ثّم ُمْعَطى، ماهو بحسب فةمعرو غير وإّنما

ك  نفس  بحسب  ادة  غير  من  المعطى  ذل  آخر،  شيء   زي
نما   معّينة قواعد بحسب الّتصّرف بعض  فيه نتصّرف  حي
 نحو وعلى .المنطقّي الّنظر عليها ويدّلنا يضبطها اّلتي هي
ا  اّدة  تكون  م ن  المعطاة  الم وع  يتعّي  الواجب  االستدالل  ن

باعه،  ك  لأج  من  وهو  اّت د  آانت  ذل ّددت  ق  طرقه،  تع
ى  وانقسمت  ة  إل  المستوي، العكس  : رئيسة  أصناف  ثالث
 .المستوي بالعكس أّوال فلنبدأ . واالستقراء والقياس،
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 .الباب األّول

 . المستوي العكس

  

أخذ  أن هو  المستوي  العكس         من  قضّية  قضّية  آلّ  ن
واع ة االقضاي أن ي األربع ّم حصرناها، اّلت ل ث  نجع

وال، الموضوع ول محم ك موضوعا، والمحم  أن ول
مّ  في  تتصّرف  بقى  أن شرط  مع  الك  القضّية  صدق  ي
  .هو هو المعكوسة

  

 .ب ج من أحد ال :الكّلّية الّسالبة عكس) أ 

  

  هو فعكسها ب،  ج من أحد ال : الكّلّية بالّسالبة  ولنبدأ     
 من أحد ال بأّنه بالفعل نعلم آّنا أّننا لو أي ج، ب من أحد ال

راد  م  ج أف راد  ه إنّ  ب، أف ناك  ف يقة  ه  معروفة  أخرى  حق
 وهي للقضّية عكسنا حين بالفعل معروفة تصير ثّم بالقّوة،

 ما أّنه لو : ذلك  مثال.  ج أفراد هم ب أفراد من ال أحد أّن
يذ  نجح  يذ  من  واحد  تلم ه  قسمّي،  تالم ن  فإّن  هناك يكون  ل
 .قسمّي تالميذ من فرد هو واحد ناجح
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 .ب  ج آّل  :الكّلّية الموجبة عكس) ب 

  

ا       ّية،  الموجبة  أّم  ب بعض تنعكس فهذه ب، ج آّل الكّل
نا  أي ج، و  أّن ّنا  ل م  آ الفعل  نعل أنّ  ب راد  آلّ  ب  أفراد هم ج أف
إنّ  ب، ناك  ف يقة  ه القّوة،  معروفة  أخرى  حق مّ  ب  تصير  ث

 ب بعض أّن وهي للقضّية، عكسنا نحي لنا بالفعل معروفة
 نقيضها لكان صادقة، ج هي ب بعض تكن لم لو إْذ .ج هم
ادق  هو  ج ب من  أحد  ال د  وإذ .الّص ّنا  ق ا  بّي  الّسالبة أّن آنف

ّية  نعكس  الكّل ثلها،  ت إذا  آم ولكن قد  .ب هو  ج من  أحد  ال ف
آاذبة، فإذا ال  ب  من ج أحد فال ب، هو ج آّل وضعنا أّنه 

ة أيضا،  أحد من ب     أي الّصحيح،  هو  فنقيضها  ج آاذب
 آّل الموجبة الكّلّية أّن أي . المطلوب وهو .ج هو ب بعض

ا  ب  ج نعكس  إّنم  ذلك مثال . ج ب بعض موجبة جزئّية ت
ه  و  أّن ان  ل يذ  آلّ  آ  الّناجحين، فئة من أفراد هم قسمّي تالم

راد  من  بعضا  أّن فبالّضرورة  ن  أف م  الّناجحي راد  ه  من  أف
  .ميقس تالميذ

  

 .ب ج بعض :الموجبة الجزئّية عكس) ت

  

ب  بعض فهو ب،  ج بعض الموجبة، الجزئّية وعكس      
 من أحد ال نقيضها لكانت ج، ب بعض تكن لم لو ألّنها .ج 
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ذه  ج، ب نعكس  وه البة  ت ّية  س  وهو  ب، ج من  أحد  ال آّل
 أي نقيضها، فإذا ب، ج بعض أي موضوع، هو ما نقيض
 أّنه ذلك مثال .المطلوب وهو  . الّصحيح  هو  ج ب بعض 

و  ان  ل يذي  من  بعض  آ د  قسمي  تالم  االمتحان في نجح  ق
  .قسمي تالميذ من أفراد هم الّناجحين فئة من بعض لكان

  

 .ب  ج ليس آّل :الّسالبة الجزئّية عكس) ث

  

 .البّتة تنعكس فال ب،  ج الّسالبة، ليس آّل الجزئّية أّما     
و  إذ نا  ل ي  من  بعض  قل  االمتحان، في ينجح لم قسمي ذتالم

 فرد ولو هناك ليس ورّبما نجح، قد آخر بعض هناك فرّبما
ان  د  آ تحان،  في  نجح  ق  إن نجزم أن يمكننا ال وحينها االم
 أّنه أو قسمّي، تالميذ من أفراد هم الّناجحين من بعض آان
انظر رسم ( قسمي  تالميذ من أفراد هم هؤالء من واحد ال
١ .( 

  

  :تلخيص  

  

  .جم تنعكس جم   )٣  .كس تنعكس ك س) ١ 



 

com.fiseb.www                     ص25  المجانية      المكتبة االلكترونية

 . البّتة تنعكس ال جس   )٤            .جم تنعكس آم )٢ 

 ١رسم  
  
  عكس الموجبة الكّلّية-أ

 
  إن آان آّل أفراد ج هي أفراد ب، فبّين أّن بعض أفراد 
ب، وهي اّلتي هي آّل أفراد ج اّلتي هي موجودة في ب، 

 .موجودة في ج
 

 
 

 لّسالبة الكّلّيةعكس ا_ ب
 

إذا آان ال فرد من أفراد ج موجودة في ب، فبّين أّنه ال 
 .فرد من أفراد ب هو فرد من أفراد ج
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  عكس الموجبة الجزئّية–ت 
 

إذا آان بعض من أفراد ج موجودة في ب، فبّين أّن بعض 
 .أفراد ب اّلتي هي نفس أفراد ج اّلتي في ب، هي أفراد ج
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 .الباب الّثاني 
 

 .القياس
  

ذا        َدةُ  هو  وه  من وما الّطرق وسّيد المنطق، في  الُعْم
ه   لنا و . ُبِحَث قد آان ما آّل في بالبحث ُسبق قد آان أجل
بدأ  أن  وما هي يتكّون، مّما في نتكّلم ثّم تعريفه، في أّوال ن

   .وضروبه أشكاله
 

 - Iالقياس  تعريف:   
    

ول        مؤّلف قول هو " القياس تعريف في سينا  ابن  يق
 لذاته عنه لزم القضايا من فيه ُأورَد ما ُسلَِّم إذا أقوال، من
 " .آخر قول
      

ياس  أّن       يعني  وال  هو  الق ا،  أق ا،  قضايا  أي م ا  م  مّم
ذه  أّن يعني  وال  ه د  األق  آاذبة، تكون وقد صادقة تكون  ق
 أي عنها، يلزم فهو تسليما، متُسّل أو وضعا، ُوِضَعْت إذا

. أخرى قضّية أو آخر، قول الّذاتّية بالّضرورة عنها ينجّر
 بالّضرورة تلزم ليست الّنتيجة أّن الّذاتّية بالّضرورة وُيراد
 أّنها أو آاذبة، أو صادقة  هي  الموضوعة  القضايا  لكون 
ن،  محتوى  ذات ا  معّي ا  وإّنم  شكل نحو على جاءت لكونه

ا  بة  م ا  كلبش  ومرّت ذا  . م ّرنا  الكالم  وه  عن  للحديث  يج
 . القياس يتكّون مّما أو القياس أجزاء
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II القياس  ـ أجزاء : 
 

 ما هي والّنتيجة. و نتيجة مقّدمتين، من القياس يتكّون      
زم   المقّدمتين هاتين من وآّل. المقّدمتين من ذاتّيا لزوما يل

يجة،  ا  والّنت ت  خبرّية  جمل  أي قضايا،  هي  إّنم  من  كّونةم
ول،  موضوع   لكنّ  .والكذب  الّصدق  وتحتمل  ومحم
يتين  ن  القّض ن  المكّونتي ياس،  في  للمقّدمتي  ُتسّمى  ال الق
ئذ  أجزاءها  ول،  بالموضوع  حين ا  والمحم الحدود  وإّنم  . ب
 وهو ،األآبر الحّد : وهي القياس في حدود ثالث إذا فنلفى

ا  يجة،  محمول  يكون  م  نما يكو وهو ،األصغر والحّد الّنت
يجة،  موضوع   ثبت أجله من ما وهو ،األوسط  والحدّ  الّنت
  . )١انظر رسم ( الّنتيجة  في لألصغر األآبر

 
 .١رسم 

 
 : أجزاء القياس الماّدّية 

 
   
 
  

                                                     .مقّدمة صغرى .بج              
 

                 .آبرىمقّدمة  .         أ            ب   
                               

                              .الّنتيجة.              أ               ج
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 .الحّد األصغر                                      

 
 
 
 

  األوسطالحّد                                                
 

                                                 
 
 
 

 الحّد األآبر                                               
 

                                                   
  

   
        والقياس هو طريق استداليلّ مزّيته أّنه حيّصل لنا يقني وجود          

ج يف أ، أو بعض أفراد ج يف أ، بتوّسط ب؛ هذا على             كـلّ أفراد    
أّما على الّتأويل املفهومّي له،  . الّتأويل املاصدقّي للقياس األرسطّي

فنقول بأنّ القياس هو طريق استداليلّ مزّيته إثبات وجود الّصفة أ           
لذا . بتوّسط ب " ج"القائمـة بأفراده يف كلّ أفراد املوصوفني ب         

نحو علّة القياس، وقّد عّده فريق آخر بأّنه هو         ُعـّد احلّد األوسط ب    
    !العقل نفسه 

ج

ب

أ
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ذا            في الكالم في أخذنا إذا أآثر يبين أن شأنه من وه
  .وأشكاله القياس ضروب

 
IIIالقياس  ـ أشكال :  
 

تاب  في  أرسطو  إّن       يالت  آ ى  الّتحل  إّال يذآر لم األول
ة  ّية،  أشكال  ثالث يه  يكون  ،أّول شكل  :وهي  قياس  الحدّ  ف

ة  في  محموال  األوسط   في  موضوعا  الّصغرى،  المقّدم
برى  ان  شكل  . الك  في محموال األوسط الحّد فيه يكون  ،ث

ن  يه  يكون  وأخير،  ثالث  شكل و. المقّدمتي  األوسط الحدّ  ف
ن  في  موضوعا  ذه  من  شكل  ولكلّ . المقّدمتي  األشكال  ه
  .األّول بالّشكل لنبدأ ولكن ضروبه،  الّثالثة

 
  .موضوع ــ محمول   : القياس من األّول الّشكل )1
 
 . كم...  كم ـ كم :األّول الّضرب) أ
 

ذا        آّليتين المقّدمتان فيه تكون الّذي هو  الّضرب،  وه
 فالمقّدمة أ، ب وآّل ب، ج آّل :يلي آما ونمّثله موجبتين،
 ب آّل والكبرى ب، ج آّل هي الّضرب هذا في الّصغرى

 و أ األوسط،  الحدّ  و ب األصغر،  لحدّ ا هي  ج حيث  أ،
 بهذه آائنتين آانا، أّيا بحقيقتين ُمَسلٌِّم سّلم فلو . األآبر الحّد

اك  ال فهو  الّصورة،  ه  ِفك  من الّصورّية الّضرورة بحكم ل
ّلم  أن أنّ  يس يجة  أّن أي أ، ج آلّ  ب ذا  في  تكون  الّنت  ه
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ّية  الّضرب   في األآبر الحّد وجود ُيْثِبُث حيث  موجبة،  آّل
امل  راد  آ ذا  .األصغر  أف  تحقّق قد الّضرورّي اإلثبات وه
 . الّنتيجة بعّلة المناطقة سّمته  ولذلك األوسط، الحّد بفضل
نأخذ  ثاال  ول ى  م ك  عل و  :  ذل ّلم  ل ّلم  س أنّ  مس بة  أهل  ب  طبل

م   بالّضرورة فسيلزم فصحاء، العرب آّل وأن عرب، آّله
 .)٢انظر رسم( فصحاء  هم طبلبة أهل آّل أّن
 

 .٢رسم 
 

 .حممول ـ موضوع: الّشكل األّول 

   
 . آم.. .آم ــ آم :   أ ــ الّضرب اّألّول 

 
 

 .ب     جآّل  

 . أ    بآّل   
 ــــــــــــــــــــــــــ                                         

 .أ      جآّل  
 
 

 ب، وهذه   إنّ مجـيع أفراد اجملموعة ج موجودة يف جمموعة               
اجملموعـة مجـيع أفرادها موجودة يف اجملموعة أ، فإذن ميكننا أن            

ج

ب
أ
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نستنتج بّين االستنتاج بتوّسط وجود ج يف ب، ووجود ب يف أ،            
وهو . أنّ ج موجـودة يف أ، أي أنّ مجـيع أفـراد ج هي أفراد أ               

 .املطلوب
 
 .ك س...  كس ــ كم: الثّاني  الّضرب) ب
 

ا       و  أّم  والكبرى موجبة آّلّية لّصغرىا المقّدمة آانت ل
 نمّثله أن ويمكن .سالبة آّلّية تكون الّنتيجة فإّن سالبة، آّلّية
ا   ج من أحد ال إذن أ، ب من أحد وال ب،  ج آّل :يلي بم
ثال و . أ ك  م بة  أهل  آلّ  :ذل  من ال أحد و عرب، هو  طبل

ّي،  العرب  بة  أهل  من  أحد  فال  أعجم ّي   طبل  أنظر( أعجم
   .)٣رسم 

 
 .٣رسم 

 
 .ك س ... كآم ـ س:   ب ـ الّضرب الّثاني

 
 .ب     ج    آّل  

 . أ    بال أحد من   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أ     جال واحد من  
 
  

       إذا كان كلّ أفراد ج موجودة يف ب، و ال فرد من أفراد ب     

ج

ب

أ



 

com.fiseb.www                     ص33  المجانية      المكتبة االلكترونية

 هي كلّها أفراد     موجودة يف أ، فهو بّين أن ال فرد من أفراد ج الّيت           
ب، هي فرد واحد من أفراد أ، ألّنه كان قد ُوِضَع أالّ فردا واحدا              

 .من أفراد ب هو فرد من أفراد أ
 
 . جم...  كم ـ جم: الثّالث الّضرب) ت  
 

يه         ة  تكون  وف ّية  الّصغرى  المقّدم  موجبة،  جزئ
 تمثيله ويمكن .موجبة جزئّية فتنتج موجبة، آّلّية والكبرى

ي  اآم  تج  أ، ب وآلّ  ب، بعض ج :  يل  .أ ج بعض  :  فين
ثال  ك  م بة  أهل  بعض : ذل م  طبل  العرب  وآلّ  عرب،  ه

إذن  فصحاء،  بة  أهل  بعض  ف  والّضرب  . فصحاء  طبل
ذا  من  األّول كل  ه يه  الّش ّوة  ف  أّنه أي الموجبة؛  الجزئّية ق
 بعض بأّن أيضا يلزم فهو ب، ج آّل بأّن ُوِضَع قد آان إذا
يه  فتصحّ  ب، ج يجة  ف أنظر  ( أ  ج بعض  األخرى،  الّنت

  .)٤رسم
 

 .٤رسم 
 

 . جم.. .جم ـــ آم: الّضرب الّثالث
 .ب     جبعض  

 . أ    بآّل   
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      جبعض  

ج
ب

أ
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       إذا كـان بعـض من أفراد ج موجودة يف ب، وكانت كلّ            
ض من أفراد ج هي     أفراد ب موجودة يف أ، فهو بّين أّنه لكون بع         

أفراد ب الّيت كلّ أفرادها موجودة يف أ، أنّ هذا البعض هو أيضا              
ولنا أن  . بعـض مـن أفراد أ، أي أنّ بعض أفراد ج هي أفراد أ             

نالحظ هاهنا أّنه قد تكون الّنتيجة كلّّية موجبة ويصدق معها كون           
أي أّنه إذا صدقت الكلّّية     : بعـض ج أ، ولكـن العكس ال يصحّ        

ة، لـزم عنها بالّضرورة صدق اجلزئّية املوجبة؛ وليس إذا          املوجـب 
 .     صدقت اجلزئّية املوجبة، لزم عنها صدق الكلّّية املوجبة

 
 . جس...  كس  ــ جم:  الّرابع  الّضرب

  
يه         ة  تكون  وف ّية،  موجبة  الّصغرى  المقّدم  جزئ

 اآم تمثيله ويمكن جزئّية سالبة فتنتج آّلّية، سالبة والكبرى
ي   . أ آّل ج فليس  أ،  ب من أحد  وال ب،  ج بعض :  يل

ثال  ك  م بة  أهل  بعض :  ذل م  طبل  من  أحد  ال و عرب،  ه
 وهاهنا .بأعجميّين طبلبة أهل فليس آّل  بأعجمّي، العرب
 الجزئّية قّوة فيه الّشكل نفس من الّثاني الّضرب فإّن أيضا

 يلزم فهو ب، ج آّل بأّن ُوِضَع قد آان إذا أّنه الّسالبة، أي
 ليس آّل األخرى، الّنتيجة فتصّح ب،  ج بعض بأّن آذلك
 . )٥أنظر رسم(  أ  ج
 

 .٥رسم 
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 . جس... كجم ـ س: الّضرب الّرابع

 

 .ب     جبعض  

 . أ    بال أحد من   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      جليس آّل  
 
 
 

 جمموعة ب، وكان ال             إذا كان بعض أفراد ج هي أفراد من       
فـرد واحـد من أفراد ب هو فرد من أفراد أ، فبّين إذا أنّ بعض                
أفراد ج الّيت هي، على األقلّ، كلّ تلك الّيت هي أفراد ب، ليست             

والّنتـيجة قد تكون سالبة كلّّية، ألّنه إذا صدق أن ال           .  بأفـراد أ  
واحـد مـن ج هو أ، فقد صدق أّنه ليس كلّ ج أ؛ ولكن ليس                

 .دائما أّنه إذا كان ليس كلّ ج  أ، فال واحد من ج هي أيصدق 
 
 

ا     نا     وه تجة  األشكال  تنتهي  ه ذا  في  المن  الّضرب، ه
ا  ائرها  وأّم  االقترانات آّل أّن أّي منتج غير عقيم، فكّله س

 نتيجة تنتج أن ِلَذاِتَها يمكن ال المقّدمات سائر من األخرى
   .الّنتائج من واحدة

ج
ب

أ
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ع،  القضايا  عدد  آانت  وإذ       ياس  أرب  من مرّآب  والق
ن،  ه  مقّدمتي  عشرا سّتة الممكنة االقترانات عدد يكون  فإّن

ترانا،  نا  وإذا اق  عشر اثنا يبقى فإّنه المنتجة، ألربعا طرح
 : اآلتية وهي منتج، غير اقترانا

  
م 1)  ـ  آ ّثله  ،جم  ـ ا  ونم ي  آم  .أ ب وبعض ب، ج آلّ : يل
ذا  تران  فه يس  اإلق : عقيم فهو لذا لذاته، فهو هعن يلزم ما ل
و  ا  فل ثال،  أخذن ة  م ّية،  الموجبة  الّصغرى،  المقّدم  آّل الكّل
 الجزئّية، الموجبة الكبرى، والمقّدمة عرب، هم طبلبة أهل

يجة  فصحاء،  العرب  بعض   طبلبة أهل آّل  أّنه هي  فالّنت
م  ذا  ولكن  .فصحاء  ه يس  ه ياس،  ضرورة  بحسب  ل  الق

ا  رفة  بحسب  وإّنم يّ  المع نا  إذ. ةالخارج نا  أّن أخذ  أن يمكن  ن
ثاال  ى  يكون  آخر  م  ويعطينا القياس، هذا صورة نفس  عل
 فمثال شكلها، في مغايرة نتيجة الخارجّي االعتبار بحسب

ا  أهل  آلّ : م  فرنس يون،  ه  ينطق أورّبا أهل وبعض  أورّب
يزّية،  تج  األنجل  من أحد ال الخارجّي، االعتبار بحسب  فين

 المثال في أّما آّلية، سالبة أي ة،األنجليزّي يتكّلم فرنسا أهل
 .   آّلّية موجبة الّنتيجة آانت فقد اآلنف

 
 ال و ب، ج  من أحد ال : يلي بما ونمّثله ،كس ــ كس 2) 
 أحد ال : اآلتيين بالمثالين يكون عقمه وبيان .أ ب من أحد
ا  أهل  من  تكّلم  فرنس يزّية،  ي ن  أحد  وال األنجل تكّلم  مّم  ي

 الفرنسّية يتكّلم فرنسا أهل فكّل الفرنسّية، يتكّلم األنجليزّية
ا  أهل  من  أحد  ال أو،.  واحد عربّي وال عربّي، هو فرنس

تكّلم  يزّية،  ي ا  أهل  من  واحد  فال  األنجل تكّلم  فرنس  ي
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 .  األنجليزّية
   

ـ  كس   3)  ّثله  ،جم  ـ ا  ونم ي  بم  ب، ج من  أحد  ال: يل
يان  .أ ب وبعض  ه  وب  حدأ ال: اآلتين بالمثالين يكون  عقم

بة  أهل  من  ي،  طبل ا  أهل  وبعض  بأورّب تكّلمون  أوروّب  ي
ّية،   ال أو،. الفرنسّية يتكّلم طبلبة أهل  من  أحد  فال  الفرنس

بة  أهل  من  أحد  ّي،  طبل ن  وبعض  بعراق راء،  العراقّي  فق
 .فقراء طبلبة أهل فبعض

  
ّثله  ،جس  ـ كس 4)  ا  ونم ي  بم  ب، ج من  أحد  ال : يل

يس  ب وبعض  يان  أ، ل ه  وب بة  أهل  من  دأح  ال: عقم  طبل
 أحد فال الفرنسّية، ال يتكّلم أوروّبا أهل وبعض بأوروبّي،

 طبلبة أهل من أحد ال أو،. الفرنسّية يتكّلم  طبلبة  أهل من
ّي،  ن  وبعض  بعراق راء،  ليسوا  العراقيّي بعض  بفق  أهل  ف
        .بفقراء ليسوا طبلبة

  
 ب وآّل ب، ج من أحد ال: يلي بما ونمّثله ،آم ــ كس 5) 
يان  .ج ه  وب ن  يكون  عقم ن  بالمثالي  أهل  من  أحد  ال: اآلتي

بة  ا  أهل  وآلّ  بفرنسّي،  طبل  فال الفرنسّية، يتكّلمون فرنس
بة  أهل  من  أحد  تكّلم  طبل  أهل من أحد ال أو، . الفرنسّية ي

بة   أهل فكّل العربّية، يتكّلم العراق أهل وآّل بعراقّي، طبل
 .العربّية يتكّلم طبلبة

  
م  6)  ـ  آ ّثله  ،جس  ــ ا  ونم  ب وبعض ب، ج آّل: يلي بم

يس أ  يان  .ل ه  وب  أهل آّل: بالمثال سلف قد آما يظهر عقم
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بة  م  طبل ن،  ليسوا  العرب  وبعض  عرب،  ه  فال بأوروّبيّي
 آّل أو، .سالبة آّلّية فالّنتيجة بأوروّبّي؛ طبلبة أهل من أحد
بة  أهل  م  طبل  العربّية، يتكّلمون العرب  وبعض  عرب،  ه
بة  أهل  فكلّ  تكّلمون  طبل ّية؛  ي ذه  العرب يجة  وه  موجبة  الّنت
 .آّلّية

  
ـ  جم 7)  ّثله  ،جم  ـ  .أ ب وبعض  ب، ج بعض : ب ونم

يان  م  وب ة،  العرب  بعض : العق ة  وبعض  أفارق  األفارق
تكّلمون  ّية،  ي يجة  العرب  العرب بعض جزئّية، موجبة  فالّنت
تكّلمون  ّية  ي ة  بعض  أو، .العرب  وبعض  عرب،  األفارق
تكّلمون  العرب  ّية، العر ي بعض  ب ة  ف تكّلمون  ال األفارق  ي
 .جزئّية سالبة وهي العربّية،

  
 ب وبعض ب، ج بعض : يلي بما ونمّثله ،جس ــ جم 8)

يس أ  يان  .ل ه  وب ة،  العرب  بعض : عقم  وبعض  أفارق
ة  تكّلمون  ال األفارق ّية،  ي يجة  العرب  العرب  بعض  فالّنت
تكّلمون  ّية  ي ة  بعض  أو، .العرب  وبعض  مسلمون،  األفارق
 يتكّلمون ال األفارقة فبعض العربّية، يتكّلمون ال مينالمسل

  .العربّية
  

 ب، ليس ج بعض: يلي بما تمثيله ويمكن ،آم ــ جس 9) 
يان  .أ ب وآلّ  ه  وب ا  أهل  بعض : عقم يس  أوروّب تكّلم  ل  ي

ّية،   أهل فبعض فرنسّي، الفرنسّية يتكّلم اّلذي وآلّ  الفرنس
ا  يس  أوروّب  يتكّلم ليس ّباأورو أهل  بعض  أو، .بفرنسيّ  ل

ّية،  ذي  وآلّ  الفرنس تكّلم  اّل  أهل فبعض غربّي، الفرنسّية ي
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  .غربّي أوروّبا
  

ـ  جس 10)   ليس ج بعض: يلي بما تمثيله ويمكن  ،كس  ـ
يان  .أ ب من  أحد  وال ب، ه  وب يس  العرب  بعض : عقم  ل

يزّي،  فرنسيّ  من  أحد  وال بفرنسّي،  بعض  أنجل  العرب ف
يس  يز  ل  ال أحد و بفرنسّي، سلي العرب  بعض  أو، .بأنجل
 .العربّية يتكّلم العرب فبعض العربّية، يتكّلم الفرنسّين من

  
ـ  جس 11)  ّثله  ،جم  ـ ا  ونم ي  بم يس ب،  ج بعض : يل  ل

يان . أ هو  ب وبعض  م  وب ة  بعض  : العق  ليسوا  األفارق
 األفارقة فبعض العربّية، يتكّلمون العرب وبعض بعرب، 
 .العربّية يتكّلمون ال األفارقة بعض أو العربّية، يتكّلمون

  
 ليس ج بعض : يلي بما تمثيله ويمكن ،جس ــ جس12) 
يس  ب وبعض  ب،  ليسوا العرب بعض: عقمه وبيان أ؛ ل

ة،  ة  وبعض  بأفارق تكّلمون  ال األفارق ّية،  ي بعض  الفرنس  ف
تكّلمون  ال العرب  ّية  ي  ليسوا  العرب  بعض  أو، .الفرنس

ة،  ة  وبعض  بأفارق تكّلمون  ال األفارق يّ  ي بعض  ة،العرب  ف
 .العربّية يتكّلمون العرب

 
نا        ترانات  آلّ  إحصاء  ينتهي  وهاه نة  االق  الممك

تجة  تجة  وغير  المن  ومن .القياس من  األّول للّضرب  المن
ذا  ه  اإلحصاء  ه  هذا يكون لكي أّنه نستخلص أن يمكن آّل

تجا  الّضرب  دّ  فال  من يه من   ب ن  شرطين  اجتماع  ف  : اثني
 أن ثانيا؛و .موجبة دائما الّصغرى المقّدمة تكون أن ؛ّوالأ
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 .آّلّية أبدا الكبرى المقّدمة تكون
 

ذا  أشكال  آلّ  أّن أيضا  ويالحظ         المنتجة الّضرب  ه
ة،  هي  نة  في  ُيحتاج  ال أي تاّم يها  البره ى  عل  شيء  إل

ل  غيرها،  ّية  هي  ب نة  بديه ا  وبّي  سائر عكس على ،بذاته
   .قريب  عّما نرى سوف آما اآلخرين الّضربين أشكال

 
 
  .محمول ــ محمول :  الّثاني  الّشكل) 2
 

 وهذا .المقّدمتين في محموال األوسط الحّد فيه يكون      
نطوي  الّضرب  ى  ي ة  عل تجة  أشكال  أربع  آالّضرب  من
ائرها  األّول، يم  وس نا  ونحن  .عق يان  نكتفي  سوف  ه  بب
تج  نها،  المن  من عليها يقف أن للقارئ فيمكن العقيم، أّما م
ا ق نفسه  ى  ياس ا  عل رناه  م  األّول الّضرب  أشكال  من  أظه
 . العقيمة

 
  . جس...  كس ـ كم :اّألول  الّضرب) أ
  

 ب، أ من أحد ال ب،   ج آّل يلي، بما تمثيله ويمكن      
 ليست هي الّضرورّية الّنتيجة هذه أّن إّال .أ ج من أحد فال
 بّد ال بل المنتجة، األّول الّشكل ضروب آبيان بذاتها ببّينة
ا  يان  من  له  األخرى الّضروب آّل يبّين لكيّ  أرسطو و .ب
ذه  ا  و ه يأتي  م ا  س  ثالثة، طرقا استعمل فقد بأسرها  بعده
ا  ردّ  طريقة  إّم ى الّشكل  ال  إن ،الخلف طريق أو األّول، إل
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ّذر   االفتراض طريق أو األّول، الّشكل إلى الرّد طريق تع
  .االثنان تعّذر إن
  

ذا  وفي        ذي  الّضرب  ه ريد  اّل  استعمال فيمكن بيانه ن
ردّ  طريق  من  آلّ  ا  .الخلف  طريق  أو ال  الرّد، طريق أّم

ريق  وهو   المرور ينبغي ال واّلذي واألولى، األحرى  الّط
ى   المقّدمة نعكس بأن فيكون أمكن، هو غيره  قبله ، إن إل

برى،  البة  أي الك ية،  الّس ى  فنحصل  الكّل ة  عل برى  مقّدم  آ
البة  ّية  س تظم  آّل ّية  الموجبة  الّصغرى  عم  تن  بحسب  الكّل

كل  الّثاني من   الّضرب   ج آّل أي، القياس، من األّول الّش
 . أ ج  من أحد ال فالّنتيجة، أ، ب من أحد ال و ب،
 

ا        ف،  بطريق  أّم نة  فيمكن  الخل ى  البره  صّحة  عل
يجة  ا  الّنت ي  بم  فإّن آاذبة، هي أ ج من أحد ال  أّن هب: يل
 الّصحيح، هو بالّضرورة يكون سوف أ، ج بعض نقيضها

إذا  ى  صغرى  ضممناها  ف برى  إل ياس،  آ  أحد ال وهي  الق
 الّشكل من الّرابع  الّضرب بحسب نحصل فإّننا ب، أ من

 فإذا ب، هي ج آّل ولكّن ب،  أّنه ليس  آّل ج على األّول
ا  ى  أّدى م  ليس  أ  ج بعض أّن أي محال، فهو  المحال  إل

حي  إذا هو  فنقيضها  بصحيح،   ج من أحد  ال وهو  ح،الّص
 .)٦انظر رسم( المطلوب  فبان .أ هو
 

  .٦رسم 
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 .حممول ـ حممول:  الّشكل الثّاين
 
 .كس ... كآم ـ س:  الّضرب األّول) أ
  

           

 

   

 .ب           ج آّل  

 .ب     أال أحد من   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      جال أحد من  
 
 
 
 
       إذا كـان كلّ أفراد ج هي ب، و كان ال فرد من أفراد أ                 

هو فرد من أفراد ب، فهو بّين أّنه ال فرد من أفراد ج هو فرد من                
 .أفراد أ

  .الربهنة 
 

 .أ ـ برهان الرّد
  

ج
ب

أ
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ال واحد من أ    :         نعكس املقّدمة الكربى وهي الّسالبة الكلّّية     
ها كربى إىل املقّدمة األخرى    ب، فتصبح ال أحد من ب  أ، مثّ نضمّ         

 : كلّ ج  ب، فنحصل على قياس، هذه صورته 
      

 .ب        جآّل  

 . أ    بال أحد من   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أ        ج ال أحد من  
 

        
       وهـذه الّصورة هي عني صورة الّضرب الثّاين من الّشكل          

ال : ف أن بان بأّنه إّنما ينتج سالبة كلّّية       األّول الّـذي كان قد سل     
 .فبان املطلوب. واحد من ج أ

 
 .ب ـ طريق الخلف

       
       هـب أّنـه ال واحد من ج أ كانت كاذبة؛ فنقيضها وهو،              

لنضّم هذه اجلزئّية املوجبة مقّدمة كربى،       .  بعـض ج أ، صـحيح     
ياس فسوف حنصل على ق   . ونترك ال واحد من أ ب مقّدمة صغرى       

 :هذه صورته
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 .أ     جبعض  

 .ب    أال أحد من   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ب       جليس آّل  
 
 

        وهـذه الّصورة هي عني صورة الّضرب الّرابع من الّشكل          
األّول مـن القياس الّذي كان قد بان أّنه ينتج سالبة جزئّية، وهي             

مة الّصغرى من القياس    ولكن املقدّ . هاهـنا لـيس كـلّ ج  ب        
املوضـوع للربهنة كان قد وضع أّنه كلّ ج ب؛  فإذا بعض ج أ               
الّيت كانت سببا إىل هذا الكذب هي كاذبة أيضا، ألّنه ما أّدى إىل             

.  احملـال فهو حمال؛ فإذا نقيضها وهو ال أحد من ج أ هو الّصحيح             
 .فبان  املطلوب

 
 .ك س...  كم ــ كس: الثّاني الّضرب) ب
 
 ب، أ وآّل ب،  ج من أحد ال: يلي بما تمثيله     ويمكن  

تج  يانه  .أ ج من  أحد  ال ين ا  يكون  وب ردّ  إّم ى  بال  الّشكل إل
الخلف  األّول،  أحد ال الّصغرى نعكس فأن: بالرّد أّما .أوب

مّ  ج، ب من  أحد  ال فتصبح  ب،  ج من  نها  نجعل  ث  م
ة  برى،  المقّدم تظم  الّصغرى،  واألخرى  الك نهما  فين  م
 أحد وال أ  ب، آّل أي األّول،  الّشكل من الثاني  ربالّض



 

com.fiseb.www                     ص45  المجانية      المكتبة االلكترونية

مّ  ج، أ من  أحد  فال   ج، ب من  ذه  نعكس  ث يجة،  ه  الّنت
  . المطلوبة الّنتيجة وهي أ، ج من أحد ال على فنحصل

 
 من أحد ال آان لو: يلي فكما الخلف بطريق بيانه أّما     
 لنضّمها صادقة، تكون أ ج بعض نقيضها فإّن آاذبة، أ ج

د  ك  بع ى  صغرى  ذل ة  إل ا  ب، أ آلّ  المقّدم  نحصل  فإّن
كل  من  الثّالث  الّضرب  بمقتضى  ياس  من  األّول الّش  الق

ى    أي القياس، صغرى نقيض وهو ب، ج بعض   أّن عل
إذا  .ب ج من  أحد  ال  هو  أ ج من  أحد  ال نقيضها  ف

   ).٧انظر رسم (  الّصحيح
 

 .٧رسم 
 

 .كس ... ـ آم كس:  الّضرب الّثاني
 
 
 

 .ب     جال أحد من   

 .ب          أآّل      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أ         جال أحد من  
 
 

            
              

ج

ب
أ
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        إذا كان ال واحد من أفراد ج هو فرد من أفراد ب، وكان             
كـلّ فـرد من أفراد أ هو فرد من أفراد ب، فبّين إذا أّنه ال فرد                 

 . من أفراد ج هو فرد من أفراد  أواحد
  

 . الربهنة
    

 . أ ـ برهان الرّد
  

        نأخذ املقّدمة الّصغرى  ال واحد من ج هو ب، ونعكسها،           
مثّ  نضّم هذه    . ال واحد من ب ج    : فنحصـل عـلى سالبة كلّّّية     

املقّدمة إىل األخرى، أي كلّ أ ب، على أّنها كربى والثّانية تكون            
 :        فنحصل علي قياس هذه صورته هي الّصغرى،

 

 

 .ب          أآّل      

 .ج    ب ال أحد من    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ج         أال أحد من  
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        وهـذا القياس هو الّضرب الثّاين من الّشكل األول الّذي          
جة، ال واحد من أ ج، مثّ نعكس هذه الّنتي        : ينـتج سـالبة كلّـّية     
 .وهو املطلوب. فتصبح ال واحد من ج أ

   
 .ب ـ طريق الخلف

  
        هـب أنّ الّنتيجة ال واحد من ج أ  كانت كاذبة؛ فنقيضها             

لنضّم هذه القضّية على    .  بعض ج أ يكون هو بالّضرورة الّصحيح      
أّنها مقّدمة صغرى إىل املقّدمة الكربى األخرى كلّ أ ب، فنحصل           

 : على قياس هذه صورته
 

 .أ     جبعض  

 .ب     أآّل   
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .ب      جبعض  
 

 
       وهـذا القياس هو الّضرب الثّالث من الّشكل األّول الّذي          

بعض ج ب؛ ولكن بعض ج ب هي نقيض         : ينـتج جزئّية موجبة   
  فإذن  بعض ج ب        !مقّدمة القياس األصلّية ال واحد من ج ب         

انت هذه الّنتيجة إّنما قد لزمت عن املقّدمة بعض ج          كاذبة؛ وملّا ك  
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فبعض ج أ هي كاذبة؛     : أ، وكـان كلّ ما لزم عنه حمال فهو حمال         
وهو . فـإذا نقيضـها ال واحد من ج أ يكون بالّضرورة الّصادق           

 .املطلوب
 
 . جس... كس ـ جم: الثّالث  الّضرب) ت
 

يله  ويمكن       ا  تمث ي  بم  أ من  أحد  وال ب، ج بعض : يل
تج   ب، ّل   فين يس آ ذا  .أ جل  بالرّد بيانه يمكن الّضرب  وه
 تعكس فبأن بالرّد، فبيانه. بالخلف أو األّول، الّضرب إلى

برى،  برى  ونضّمها  أ، ب من  أحد  ال فتصير  الك ى  آ  إل
ة  ى  فنحصل  ب، ج بعض  األخرى  المقّدم   الّضرب  عل
  .أ  ليس آّل ج ينتج اّلذي األّول الّشكل من الّرابع

 
ف،  بطريق  اأمّ       يكون  الخل يانه  ف أن  ب أخذ  ب  نقيض  ن

 ال األخرى المقّدمة إلى صغرى ونضّمها أ، ج آّل الّنتيجة
 بعض ولكن ب، ج من أحد ال على فنحصل ب، أ من أحد
اذب،  أ ج فكلّ   ب،  ج ادق،  هو  إذا فنقيضه  آ  أي الّص

  ).٨انظر رسم (   ج  أ ليس آّل
 

 .٨رسم 
 
 . جس.. .كس ــ جم: الّثالث  الّضرب) ث
 
 

ب      
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 .ب       جبعض  

  .    ب     أال أحد من   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أ       جليس  آّل  

 
 
 

                    
     إذا كان بعض أفراد ج هي أفراد ب، وال واحد من أفراد أ                

على هـو فرد من أفراد ب، فهو بّين أّنه ليس كلّ أفراد ج، أي               
وكون بعض أفراد   . األقـلّ تلك الّيت هي أفراد يف ب، هي أفراد أ          

ج ليست يف  أ  ال مينع أن يكون ال فرد من أفراد ج هو فرد من                  
أفـراد أ؛ ألّنـه إذا صـدقت الّسالبة الكلّّية فقد صدقت الّسالبة             
اجلزئّية؛ وليس دائما إذا صدقت الّسالبة اجلزئّية، صدقت الّسالبة         

 .الكلّّية
  

 . الربهنة
    

 . أ ـ برهان الرّد
  

ج

أ
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       نأخذ الّسالبة اجلزئّية ال واحد من أ ب، فنعكسها ال واحد           
من ب أ؛ مثّ نضّم هذه املقّدمة على أّنها كربى إىل املقّدمة األخرى              

 :بعض ج ب، فنحصل على قياس هذه صورته
 

 .ب       جبعض  

  .    أ    بال أحد من   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أ       جليس آّل  

 
 

       وهو الّضرب الّرابع من الّشكل األّول الّذي ينتج ليس كلّ          
 .وهو املطلوب. ج  أ

 
 .ب ـ طريق الخلف

     
       هب أنّ الّنتيجة بعض ج ليس أ مل تكن صادقة؛ فنقيضها كلّ

 مثّ لنضّمها صغرى إىل املقّدمة.  ج أ سيكون إذا هو الّصادق
 :       األخرى ال أحد من أ ب، فنحصل على قياس هذه صورته

               

 .أ            جآّل     

 .ب     أال أحد من   
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ب     جال واحد من  
 

 
       وهـو الّضـرب الثّاين من الّشكل األّول الّذي ينتج سالبة           

ولكن يف مقّدمة القياس األصلّية إّنما      . ال واحد من ج ب    : كلّـّية 
وضعنا أنّ بعض ج ب، وهذه هي نقيض ال واحد من ج ب؛ فإذا              

وملّا كانت هذه القضّية إّنما لزمت من       . ال واحد من ج ب كاذبة     
األخرى كلّ ج أ، وكان ما لزم عنه حمال فهو حمال؛ فإنّ  كلّ ج أ                

 .و املطلوبوه. كاذبة؛ فنقيضها ليس كلّ ج أ  إذن هو الّصحيح
 
  
 .  جس...  كم ــ جس: الّرابع الّضرب) ث
   

يله  ويمكن        ا  تمث ي  بم يس آلّ : يل  ب، أ وآّل ب،  ج ل
تج   بالرّد بيانه يمكن ال الّضرب وهذا .أ ليس ج بعض  فين

ى  كل  إل برى  ألّن األّول، الّش  انعكست  انعكست  إذا الك
ّية،  البة،  هي  والّصغرى  جزئ ا  س  شروط  يخالف  وآالهم

 يبرهن أن يمكن ولكن بيّناها قد آّنا آما الّضرب هذا تاجإن
  .االفتراض بطريق أو الخلف، بطريق إّما عليه

  
ا  بأخذ  الخلف  بطريق        أّم يجة  نقيض  ف  المفترضة الّنت

 هو أ آّل أي للكبرى، صغرى ونضّمها أ، هو ج آّل وهو
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 ج آّل فإذا ب، ج ليس آّل ولكن ب، هو ج آّل فينتج ب،
ّل ج   الّصحيح،  هو  إذن فنقيضها  ة،آاذب  أ يس آ  .أ  أي ل

  .المطلوب فيبين
  

ا       تراض،  بطريق  وأّم  بعض آّل نأخذ بأن فيكون االف
ذي  ج يس  اّل ّميه  ب، ل  المقّدمة، هذه على فنحصل  د، ونس
يها  ونظمّ  ب، د من  أحد  ال ة  إل برى  المقّدم  ب؛ أ آلّ  الك

ّنا  د  وآ ّنا  ق ذا  أن بي ا  الّضرب  ه تج  إّنم  أ؛ د من  أحد  ال ين
 .أ ج أّنه ليس  آّل  إذا فيصّح ، ج بعض هو  د آلّ  ولكن 
  .)٩انظر رسم ( بيانه  المطلوب وهو

 
 .٩ رسم

 
 . جس...آم  ــ جس: الّرابع الّضرب

 
 

 .ب    ج ليس آّل  

 .ب     أ      آّل   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أ     ج  ليس آّل  
 
 

ـ   ان بعـض أفراد ج ليس موجودة يف ب، وكان كلّ                  إذا ك
أفـراد أ موجـودة يف ب، فهو بّين أنّ بعض أفراد ج، وهي على               

ج

ب

أ
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األقـلّ، كلّ ذلك البعض الّذي ليس بأفراد ب، هي ليست بأفراد            
 .أ

 
 .الربهنة  
 

 .أ ـ طريق االفتراض
    

       لـنطلق على كلّ ذلك البعض من أفراد ج الّيت ليست ب،            
:  هو فرد من أفراد ب     دفإذا ال واحد من     ؛    دخر، وليكن   عنوانا آ 

 :فنحصل على نفس الّضرب الثّاين من هذا الّشكل وهو 
 

 .ب       دال واحد من  

 .ب             أآّل   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أ     دال واحد من  
 

وهي هاهنا         وقد بان أنّ هذا الّضرب إّنما ينتج سالبة كلّية،          
 الّذي ال واحد من أفراده هو أ،        د أ؛ ولكن كلّ     دال واحـدا من     

. إّنمـا هو بعض أفراد ج؛ فإذا بعض أفراد ج هي ليست أفراد أ             
 .وهو املطلوب
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 .ب ـ طريق الخلف
  

بعض ج ليس أ ليست صادقة؛ فنقيضها       :         هـب أنّ الّنتيجة   
املوجبة الكلّّية  لنضّم هذه   . إذن، أي كلّ ج أ، سوف يكون صادقا       

مقّدمـة صغرى إىل املقّدمة الكربى األخرى، فنحصل على قياس          
 :هذه صورته

 .أ     جآّل  

 .ب     أآّل   
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .ب      جآّل  
       

       وهـذا القياس هو الّضرب األّول من الّشكل األّول الّذي          
قّدمة الّصغرى يف أصل    ولكّن امل . كلّ ج ب  : ينـتج موجـبة كلّّية    

القياس إّنما هي ليس كلّ  ج  ب؛ فكلّ ج  ب  إذا كاذبة، وهي                 
قـد لزمت عن كلّ ج أ؛ وملّا كان كلّ ما لزم عنه حمال فهو حمال،                

وهو . فإذا كلّ ج أ كاذبة، فنقيضها ليس كلّ ج  أ واجبة صّحتها            
 .املطلوب

 
 

ذه       ترانات  آلّ  إذا هي  ه نة  االق تاج  الممك  هذا في االن
ا  الّضرب،  ائرها  أّم  ويمكن عقيمة، فكّلها عشر، األثنى س
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 ما منوال على ينسج بأن عقمها نفسه من يتبّين أن للقارئ
 .العقيمة األّول الّضرب أشكال آّل بيان في بسطناه

 
 ال الّثاني الّضرب هذا أّن أيضا، ذلك آّل من ويظهر      
 المخصوص شرطه وأّن وجزئّية، آّلّية ،الّسوالب إّال ينتج

تاج   ا  لإلن  ينتج فال ،الكيفّية مختلفتي مقّدمتاه تكون  أن إّنم
تا  إن ن،  آان ى  بطريق  وهي  موجبتي تج  أّال أول  آانتا إن تن

   .سالبتين
 
  .موضوع ـــ موضوع : الّثالث  الّشكل) 3
  

 وهذا المقّدمتين في موضوعا األوسط الحّد فيه يكون     
نطوي  الّضرب  ى  ي ّتة  عل تجة،  ضروب  س  وسائرهنّ  من

 منها، المنتج ببيان نكتفي فسوف هاهنا أيضا ونحن .عقيم
ا  يم،  أّم ارئ  فيمكن  العق يها  يقف  أن للق ا  عل ى  قياس ا  عل  م

  .العقيمة األّول الّشكل ضروب من أظهرناه
 
 . جم...كم   ــ كم: األّول  الّضرب) أ
  

 فبعض أ، ب وآّل ج، ب آّل: يلي بما تمثيله       ويمكن 
 وأيضا األّول، الّشكل إلى الرّد بطريق بيانه يمكن و . أ ج

 . الخلف بطريق
  

 ُتعكس فبأن  األّول، الّشكل إلى الرّد بطريق بيانه أّما     
 آّل ولكن ب، ج بعض على فنحصل ج، ب آّل الّصغرى
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تج  أ، ب كل  من  الّثالث  الّضرب  بحسب  فين  األّول الّش
 . المطلوب وهو أ، ج بعض

  
ا       يانه  الخلف  بطريق  أّم أن : يكون  فب  نقيض  يؤخذ  ب

تج  أ، ب آلّ  ولكن  أ، ج من  أحد  ال أي أ، ج بعض   فين
 ب من أحد ال الّثاني،  الّشكل من  األّول الّضرب  بحسب 

 فنقيضها آاذبة، أ، ج من أحد ال فإذا ج، ب آّل ولكن  ج،
١٠ انظر رسم( المطلوب  وهو .الّصادقة هي أ، ج بعض

(.  
 .١٠رسم 
 .موضوع ــ موضوع: الثّالث  الّشكل

 
 .  جم...آم  ــ آم:  األّول الّضرب) أ

 
 .ج     بآّل  

 . أ    بآّل   
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      جبعض   
       إذا كان كلّ  أفراد ب موجودة يف ج، ونفس هذه األفراد            

 الّيت  موجودة يف أ، فبّين أّنه بعض أفراد ج،  وهي على األقلّ تلك            
 .هي كلّ أفراد ب،  هي أيضا أفراد اجملموعة أ

 
 .الربهنة

ج
ب

أ
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 .أ ـ برهان الرّد 
  

كلّ  ب ج، ولنعكسها،     :        لنأخذ املقّدمة الّصغرى من القياس    
بعض ج ب؛ مثّ نضّمها كما هي إىل        : فنحصـل على موجبة جزئّية    

 : املقّدمة األخرى الكربى، فينتظم من ذلك قياس هذه صورته
 .ب     ج بعض 

 . أ    بآّل   
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      جبعض  
 

 
        وهو الّضرب الثّالث من الّشكل األّول الّذي كّنا قد عرفنا          

 .وهو املطلوب. بعض ج أ: أّنه ينتج موجبة جزئّية
  
 .ب ـ طريق الخلف 
  

        هـْب أنّ الّنتـيجة ليست بعض ج أ؛ فنقيضها الّصحيح           
ـ  لنضّم هذه الّسالبة الكلّّية كربى إىل      . يكون ال أحـد من ج أ      س

 : املقّدمة األخرى األصلّية؛ فنحصل على قياس هذه صورته
 

 . أ    بآّل   
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 .أ      جال أحد من    

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .ج      بال أحد من    

     
ف أن بان           وهـو الّضرب األّول من الّشكل الثّاين الّذي سل        

ولكن هذه هي تضاّد   . ال واحد من ب  ج     :  أّنـه ينتج سالبة كلّّية    
كلّ ب ج؛ فهي كاذبة إذن، واملقّدمة الّيت        : مقّدمة القياس األصلّية  

لزمت منها، أي ال واحد من ج أ،  هي   كاذبة؛ فنقيضها  ال حمالة                 
 . وهو املطلوب. بعض ج أ: صادق 

 
 . جس...  كـ س كم: الثّاني الّضرب) ب

  
يله  ويمكن       ا  تمث  أ، ب من أحد وال ج، ب آّل: يلي بم

ّل    يس آ  إّما أيضا بيانه يمكن الّضرب هذا و. أ ليس ج فل
 .الخلف أو الرّد، بطريق

 
 فتصبح ج، ب آّل الّصغرى فبعكس الرّد بطريق أّما     

ذه  ب، ج بعض  ى  ُضّمت  إذا وه  أ، ب من  أحد  ال إل
ّرابع  الّضرب  بحسب  انتظمت  كل  من  ال تج  األّول الّش  لتن
 .المطلوب وهو .أ ج ليس آّل

 
ا       يانه  الخلف  بطريق  أّم أن :  يكون  فب  نقيض  يؤخذ  ب
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وب  نج  ب أ، من  أحد  ال ولكن  أ، ج آلّ  وهو  المطل  فيت
 ب من أحد ال أّن الّثاني الّشكل من الّثاني الّضرب بحسب

إذن   ج، ب آلّ  ولكنّ  ج، يس آلّ ف  .الّصحيح هو أ،  ج  ل
    .)١١انظر رسم ( المطلوب  هو وهذا

 
 .١١رسم 

 
 . جس... كس ــ آم: الّثاني الّضرب) ب
 
 

 .ج     ب     آّل  

 . أ    بال أحد من   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      جليس آّل   
 

       إذا كـان كلّ فرد من أفراد ب هو فردا من أفراد ج، و ال               
ب هو فرد من أفراد أ، فهو بّين أّنه بعض من           فرد واحد من أفراد     

أفراد ج، وهي على األقلّ كلّ تلك الّيت هي أفراد ب، هي ليست             
 .بأفراد أ

 
 .الربهنة  
 
 .أ ـ برهان الرّد 

ج

ب

أ
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كلّ ب ج؛ ولنعكسها، فنحصل     :         لـنأخذ املقّدمة الّصغرى   

لنضّمها صغرى إىل املقّدمة    . بعض ج ب  : عـلى موجـبة جزئّية    
 : ال أحدا من ب أ؛ فينتظم قياس هذه صورته: رىاألخ

 

 .ب     جبعض  

 . أ    بال أحد من   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أ       جليس آّل  
 
 

       وهو الّضرب الّرابع من الّشكل األّول من القياس الّذي بان          
 .وهو املطلوب. ليس كلّ  ج أ: سلفا أّنه ينتج موجبة جزئّية

 
 . ـ طريق الخلفب 
 

فلنضع أنّ ليس كلّ  ج  أ كاذبة؛         :        أّمـا طـريق اخللـف     
لنضّمها كربى إىل املقّدمة    . كـلّ ج أ   : فالّصـحيح إذا سـيكون    

 :ال واحد من ب أ؛ فنحصل على قياس هذه صورته: األخرى
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 . أ    بال أحد من   

 .أ              جآّل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ج     بال واحد من  

 
       وهذا القياس هو الّضرب الثّاين من الّشكل الثّاين الّذي كّنا          

ولكن هذه  . ال واحد من ب ج    : قـد بّيـّنا أّنـه ينتج سالبة كلّّية        
كلّ ب ج؛ فإذن هي     : الّنتـيجة إّنما تضاد مقّدمة القياس األصلّية      

ا لزمت عن كلّ ج أ؛      و ال واحد من ب ج  الكاذبة إّنم        .  كاذبـة 
وملّـا كـان مـا لزم عنه حمال فهو حمال، فكلّ ج أ كاذبة؛ فإذن                

 .فبان املطلوب. ليس كلّ ج  أ هو الّصحيح: نقيضها
   
 . جم...جم  ـ كم: الثّالث الّضرب) ت
  

يله  ويمكن        ا  تمث ي  بم  أ، ب وبعض  ج، ب آلّ : يل
بعض  ذا . أ ج ف  أو ّد،الر بطريق إّما بيانه يمكن الشكل وه
  .الخلف بطريق

 
ا       ردّ  بطريق  أّم بأن  ال  بعض الكبرى المقّدمة نعكس  ف
ى  أ ب ى  صغرى  ونضّمها  ب، أ بعض  إل  ج، ب آلّ  إل

تظمان   اّلذي األّول الّشكل من  الّثالث  الّضرب  بحسب  فين
تج  مّ  ج، أ بعض  ين ذه  نعكس  ث ى  فنحصل  القضّية،  ه  عل
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 .أ ج بعض أي المطلوبة، الّنتيجة
 

ا       ف،  بطريق  أّم يجة  أّن فلنضع  الخل  أ ج بعض  الّنت
ادقة،  ليست  إذن  بالّص  سيكون  أ ج من  أحد  ال نقيضها  ف

ادق  تج  ج، ب آلّ  ولكنّ  .الّص  الّثاني الّضرب  بحسب  فين
كل  من  ه  األّول الّش  أ، ب بعض ولكّن .أ ب من أحد  ال أّن
 صادقة، أ ج بعض نقيضها فإذن آاذبة، أ ج من  أحد  فال 
  ).١٢ظر رسم ان( المطلوب  وهو

 
 .١٢رسم 

 
 .  جم...جم  ــ آم:  الّثالث الّضرب) ت

 

 .ج      بآّل  

 . أ    ببعض    
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      جبعض  
 
 

إذا كـان كلّ أفراد ب هي أفراد ج، وبعض أفراد ب هي                    
 أفـراد أ، فهـو بّين أّنّ بعض أفراد ج الّيت هي على األقلّ ذلك              

 .البعض من ب املوجود يف أ، هي أفراد أ
  

ج

ب

أ
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 .الربهنة
  

 .أ ـ برهان الرّد
   

بعض ب أ؛ ولنعكسها؛ فنحصل     :         لـنأخذ املقّدمة الكربى   
لنضّمها مقّدمة صغرى إىل    . بعض أ ب  : عـلى موجـبة جزئـّية     

 : كلّ ب ج؛ فإّنه ينتظم قياس هذه صورته: األخرى
 

 

 .ب     أبعض  

 .ج     بآّل   
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .ج      أبعض  
 
 

       وهـو الّضرب الثّالث من الّشكل األّول من القياس الّذي          
بعض أ ج؛ مثّ نعكس الّنتيجة، فنحصل على        : ينـتج جزئّية موجبة   

 .وهو املطلوب. بعض ج أ
 

 . ب ـ طريق الخلف
   

 أ،         هْب أنّ بعض ج أ كانت كاذبة؛ فنقيضها ال أحد من ج           
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لنضّمها كربى إىل املقّدمة األخرى كلّ ب       . كـان سيكون صادقا   
 :ج؛ فينتظم قياس هذه صورته

   
 .ج         بآّل    

 . أ    جال أحد من    
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      بال أحد من   
 

        وهـو الّضـرب الثّاين من الّشكل األّول من القياس الّذي           
ال أحد من ب  أ، أي نقيض مقّدمة القياس          : ةينـتج سـالبة كلّيّ    

فإذن ال أحد من ج أ الّيت لزمت عنها  ال           . بعض  ب أ   : األصـلّية 
. أحد من ب أ  الكاذبة، هي كاذبة؛ ألّنه ما لزم عنه حمال فهو حمال              

 . فبان املطلوب. فإذًا نقيضها بعض ج أ هو الّصحيح
 
 . جس...جس   ـ كم: الّرابع  الّضرب) ث
 

يله  ويمكن       ا  تمث ي  بم يس آّل  ب  ج، ب آلّ : يل  أ، ول
يلزم   إّال بيانه يمكن ال الّضرب وهذا .  أ ج ليس آّلأّنه  ف
  .الخلف بطريق

 
نأخذ       يس آلّ   نقيض  فل  ونضّمها أ، ج آلّ  أي أ،  ج ل
 أ، ولكن ليس آّل ب .أ ب آّل فينتج ج، ب آّل إلى آبرى



 

com.fiseb.www                     ص65  المجانية      المكتبة االلكترونية

إذن  ة،  أ ج آلّ  ف يس آلّ   آاذب ادقة  هي  أ  ج فل  وهو .الّص
  .)١٣انظر رسم ( المطلوب 

 
 .١٣رسم 

 
 
 . جس ...جس  ــ آم:  الّرابع  الّضرب) ث

 

    

 .ج     ب    آّل  

 . أ     بليس آّل  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      جليس آّل   
 
 

       إذا كان كلّ أفراد ب هي أفراد ج؛ وبعض أفراد ب ليست            
 أ؛ فهو بّين أنّ بعض ج، وهي على األقلّ ذلك البعض من             بأفـراد 

 .ب الّذي ليس أ، ليست بأفراد أ
 .الربهنة  
 
 .لخلفأ ـ برهان ا 
  

ج

ب

أ
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       هـْب أّنه ليس كلّ ج  أ كاذبة؛ فكلّ ج أ، كانت ستكون              
كلّ ب ج؛   : لنضّمها مقّدمة كربى إىل املقّدمة األخرى     . الّصحيحة

  :فنحصل على قياس هذه صورته
 .ج     بآّل  

 . أ    جآّل   
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      بآّل  
       وهو الّضرب األّول من الّشكل األّول الّذي كّنا قد بيّنا أّنه            

ولكن كلّ ب أ إّنما تناقض مقّدمة       . كلّ ب أ  :  ُينتج موجبة كلّّية    
لّيت لزمت  فإذًا املقّدمة ا  . ليس كلّ ب  أ    : القـياس األصلّية، وهي   

عـنها، أي كـلّ ج أ كاذبة، ألّنه كلّ ما لزم عنه حمال فهو حمال؛           
 .فبان املطلوب. فنقيضها إذًا، أي ليس كلّ ج  أ، هو الّصادق

 
 
 .  جم...كم   ـ جم: الخامس  الّضرب) ه
 

يانه  ويمكن       ذا  ب تج  أ، ب وآلّ  ج، ب بعض : هك  فين
ذا . أ ج بعض  نة  يمكن  الّضرب  وه يه  البره  طريق ب  عل
 .الخلف أو الرّد

  
ا       ردّ  بطريق  أّم  ج، ب بعض الّصغرى نعكس فبأن ال

 أ، ج بعض فإذا أ، هي ب آّل ولكن ب، ج بعض فتصبح
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  .األّول  الّشكل من الّثالث الّضرب بحسب
 

 ال أي المطلوب، نقيض نأخذ فبأن الخلف بطريق أّما     
برى  ونضّمه  أ، ج من  أحد  ى  آ ة  إل  ج، ب بعض  المقّدم

ّرابع  الّضرب  بحسب  فنحصل  كل  من  ال ى  الّش  األّول عل
 آاذبة، أ ج من أحد ال فإذا أ، ب آّل ولكن أ، ب ليس آّل 
انظر ( المطلوب  وهو .أ ج بعض  أي الّصحيح،  فنقيضها 

  .)١٤رسم 
 

 .١٤رسم 
 
 .  جم...آم  ــ جم : الخامس  الّضرب) ه

 
 

 .ج     ببعض   

 . أ    ب  آّل   
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      جبعض   
 
 

      إذا كـان بعض أفراد ب هي أفراد ج، وكلّ أفراد ب هي             
أفـراد أ، فبّين أنّ بعض أفراد ج، وهي على األقلّ بعض من تلك              

 .الّيت هي أفراد ب، هي أفراد أ
 

ج

أب
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 .الربهنة   
 

 .أ ـ برهان الرّد
       

 فنحصل على بعض    بعض ب ج؛  :        لنعكس املقّدمة الّصغرى  
كلّ : لنضّمها كما هي، أي صغرى  إىل املقّدمة األخرى        .  ج  ب  

 : ب أ؛ فينتظم قياس هذه صورته
  

 .ب     جبعض    

 . أ    بآّل   
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      جبعض   
 

       وهو الّضرب الثّالث من الّشكل ألّول من القياس الّذي كان         
 .وهو املطلوب. بعض ج أ:  موجبة جزئّيةقد بان أّنه ينتج

 
 . ب ـ طريق الخلف

ال أحدا من ج أ     :        لنفـترض أنّ بعض ج أ كاذبة؛ فنقيضها         
لنضّمها كربى إىل املقّدمة األخرى كلّ      . كان سيكون هو الّصحيح   

 : ب أ؛ فينتظم قياس هذه صورته
 .أ     ب                               آّل    
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 . أ    جن   ال أحد م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ج     بال واحد من  
 

       وهو الّضرب األّول من الّشكل الثّاين الّذي سلف أن بان أّنه     
ولكّن هذه إّنما هي  نقيض      . ال واحد من ب ج    : ينتج سالبة كلّّية  

. مقّدمة القياس األصلّية بعض ب ج؛ فال واحد من  ب ج كاذبة            
ه إّنما لزمت عن املقّدمة ال واحد من ج أ؛ فال واحد من             ولكن هذ 

ج أ إذًا هـي كاذبة ألّنه ما لزم عنه حمال فهو حمال؛ فنقيضها، أي               
 . فبان املطلوب. بعض ج أ هو الّصحيح

 
 
 . جس... كس ـ جم: الّسادس  الّضرب) و
  

 ب من أحد وال ج، ب بعض: يلي آما تمثيله ويمكن      
تج   أ، يس آلّ  فين ذا  .أ ج ل  بطريق بيانه يمكن الّضرب وه

 .الخلف أو الرّد
 

 بعض الّصغرى المقّدمة نعكس فبأن الرّد بطريق أّما     
ى  ج ب ى  ونضّمها  ب، ج بعض  إل  ال الكبرى المقّدمة إل

ى  فنحصل  أ، ب من  أحد  ّرابع  الّضرب  عل  الّشكل من  ال
 .المطلوب وهو .أ ليس آّل ج ينتج، اّلذي األّول
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ا       ف،  طريق ب أّم  وهو المطلوب نقيض نأخذ فبأن الخل
برى  ونضّمه  أ، ج آلّ  ى  آ  بحسب فينتج ج، ب بعض  إل

 أحد ال ولكن أ، ب بعض األّول الّشكل من الّثالث الّضرب
ة،  أ ج فكلّ  أ، ب من  ّل   فنقيضها   آاذب يس آ  هو إًذا أ جل

   .)١٥انظر رسم ( المطلوب  وهو .الّصحيح
 

 .١٥رسم 
 
 .  جس.. . كس ــ جم:  الّسادس  الّضرب) و
 
 
 
 

 .ج    ب  بعض  

 . أ    بال أحد من   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      جليس آّل  
 
 

 
        إذا كان بعض أفراد ب هي أفراد ج، وكان ال فرد واحد            
من أفراد ب هو فرد من أفراد أ، فهو بّين أنّ بعض أفراد ج، وهي               

 .ك البعض من ب الّذي هو ج، ليست بأفراد  أعلى األقلّ كلّ ذل

ج
ب

أ
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 .الربهنة   
 
 .أ ـ برهان الرّد 

 
        لـنعكس املقّدمـة الّصـغرى بعض ب ج؛ فنحصل على           

لنضّمها كما هي، أي صغرى، إىل      . بعض ج ب  : موجـبة جزئّية  
املقّدمـة األخرى ال واحد من ب أ؛ فإّنه سوف ينتظم قياس هذه             

 :صورته
 .ب    جبعض  

 . أ    بحد من   ال أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أ      جليس آّل  
 

 
       وهو الّضرب الّرابع من الّشكل األّول الّذي سلف البيان أّنه          

 .وهو املطلوب. ليس كلّ ج  أ:  ينتج سالبة جزئّية
 
 . ب ـ طريق الخلف 

   
 ج أ، كان            لنفترض أّنه ليس كلّ ج  أ، كاذبة؛ فنقيضها كلّ         

ال واحد  : لنضّمها كربى إىل املقّدمة األخرى    . سيكون هو الّصادق  
 : من ب أ؛ فإّنه سوف ينتظم قياس هذه صورته
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 .أ        بال واحد من    

 .أ                جآّل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ج    بال واحد من  
 

 
اين الّذي سلف البيان أّنه             وهو الّضرب الثّاين من الّشكل الثّ     

ولكّن هذه إّنما تناقض    . ال واحدا من ب ج    : ينـتج سـالبة كلّّية    
ولكّنما هي  . بعض ب ج؛ فهي إذا كاذبة     :  مقّدمة القياس األصلّية  

قد لزمت عن املقّدمة كلّ ج أ؛ فكلّ ج أ، كاذبة إذًا، ألّنه كلّ ما               
ادق، أي ليس   فنقيضها ال حمالة هو الصّ    . لـزم عنه حمال فهو حمال     

 .فبان املطلوب. كلّ ج  أ
 
 

 الّثالث الّشكل في المنتجة الّضروب آّل تنتهي وهاهنا     
ياس،  من  ه  نالحظ  ونحن  الق تج  ال أّن يه  ين  الجزئيّ  إّال ف

ان  سواء  وأّن شرط إنتاجه المخصوص  .موجبا أو سالبا آ
بة    دا موج يه  أب غرى ف ة الّص ون المقّدم ا  أن تك و إّال  . إّنم

 . عقيماآان 
  

تهاء  وينتهي       ذا  إحصائنا  بان كل  له ياس  الّثالث  الّش  للق
نا  يه،  المختصر  مبحث ه  إّال ف را  نالحظ  أن ينبغي  أّن  أم
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م  أرسطو  أّن وهو  أخيرا،  د  يكن  ل تابه  في  ذآر  ق  آ
يالت  ى  الّتحل ذه  إّال األول ّية  األشكال  ه ّثالثة،  القياس  لكن ال

يونان  ده،  ال  شكال ذآروا قد أثرهم على العرب  وأيضا  بع
ّيا  ا  قياس  فيه يكون الّذي وهو ،جالينوس إلى منسوبا  رابع
 لم الّضرب هذا ولكون. محموال ـ موضوعا األوسط الحّد
د  يكن  ره  ق م  ذآ ه  نفسه،  األّول المعّل د  أيضا  ولكون ان  ق  آ
 فنحن تناولوه، قد آانوا اّلذين أوالئك نفس عند الفائدة قليل
 لنمّر بل بالبحث نخّصه أّال و صفحا عنه نضرب أن ُنْؤِثُر
ى  اآلن  في المعروف االستدالل  أشكال  من  شكل  آخر  إل

 . االستقراء وهو القديم، المنطق
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 الباب الّثالث
 

 االستقراء
 

 االستقراء فهو  االستدالل في  الّثالث  المنهج  أّما      
 رأينا قد آّنا إذ ؛القياسّي عكس  هو االستقرائّي واالستدالل

 بتوّسط  شيء على  شيء بثبوت  نحكم القياس  في أّنه
 بسبب األصغر للحّد يثبت األآبر الحّد أّن أي آخر، شيء
 األآبر الحّد نثبت  فإّننا  االستقراء، في  أّما. األوسط الحدّ 
 قد القياس  في فمثال  .األصغر  الحّد بتوّسط األوسط للحدّ 
 ناطقا،  آونه  بتوّسط إلنسانل الكتابة  وجود نثبت أن نريد

إنسان  فكّل إذا  آاتب، ناطق  وآّل ناطق، إنسان  آّل: فنقول 
 آانت  ما  منه ِفكاك ال ضرورّي االستنتاج  وهذا. آاتب 

 الحكم  فيكون  االستقراء في  أّما  .ضرورّيتين المقّدمتان 
 آّل بأّنه نحكم  فمثال،  الجزء،  بتوّسط الكّل على  بالكلّ 

 الحكم وهذا  العمر،  طويل فهو  المرارة صغير حيوان 
 الّصغير أنّ  فنرى الحيوان،  ألفراد باستقرائنا  إليه  نصل

 وأّن جّرا؛ وهلّم والبغل،  واإلنسان،  الفرس، هو المرارة
 فنستنتج العمر،  طويلو  آّلهم واإلنسان  والفرس، البغل 
 طويل فهو  المرارة  صغير آّل بأّنه االستقراء جهة على

  .)١انظر رسم ( العمر 
 

 .١ رسم
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 . صورة االستدالل االستقرائّي
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
       

أ،  و ب، و ت، و  : ينحلّ إىل أفراده             فـاحلّد األوسط  ب    
وملّا باحلّس ُندرك وجود الّصفة أ  يف        . وهلّم جّرا ..... ث، و ج،    

 تلك  كلّ واحدة من تلك األفراد، فإّنا حنّصل بتوّسطها وجود نفس         
وبذلك . الّصـفة يف احلّد ب الّذي إليه إّنما تعود كلّ تلك األفراد           

إذ يف القياس إّنما نتبّين     : نتبّين الفرق بني طريق االستقراء والقياس     
حصول الّصفة أ يف أفراد احلّد األوسط ب بتوّسط ب؛ أّما هاهنا،             

ب فـبالعكس،  فإّنما نتبّين وجود الّصفة أ، أي احلّد األكرب أ يف              
 .بتوّسط  أفراده

 
 : مثال

ب

.…
 أ       ب ت    ث    ج

……
أ
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زيد، :         فقـد نكون قد شاهدنا ذوي جثث ضخمة كثريين        

وهلّم جّرا؛ ويكون كلّ    ..... وعمـرو، وسـامل، ونافع، وعماد،       
هـؤالء قـد تبّينا فيهم صفة ذات تكّرّر، وهي كوهنم ذوي ذهن             

ا بأّنه كلّ ضخم اجلثّة فهو بليد       فـنحكم حكما كلّّيا عامّ    : بلـيد 
 . الذّهن
 أّول  نوع االستقراء؛ من نوعان  يوجد  أّنه واعلم      
 إليهم ينحّل اّلذين آّلهم األفراد يكون اّلذي وهو الّتام يسّمى
 األآبر، بالحّد موصوفين  بحذافيرهم آّلهم األوسط، الحدّ 
 قولفت قسمك فتجدهم قد نجحوا ، أفراد آّل ُتْحصي أن مثل
 .  تلميذ من قسمي قد نجح آّل
   

 من  علمّية ومنفعة  فائدة أقلّ  وهو ناقص،  واستقراء     
 لم  األوسط، على باألآبر  الحكم  يكون أن  وهو الّسابق،
 أن مثل األوسط،  إليها  ينحّل اّلتي األفراد آّل فيه  ُيْحَص
 فّكها تحّرك فهي تجتّر اّلتي  الحيوانات  آّل أنّ  نرى

 اّلذي  الّتمساح رؤية فاتنا  قد ويكون  لمضغ،ا عند األسفل

.…. 
…… زيدروعمسالمنافععماد

 بليد الذّهن

 ضخم الجثّة
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 المضغ، عند األعلى فّكه يحّرك فهو مجتّر، حيوان أّنه مع
 فهو  يجتّر حيوان   آّل بأّن الصّحة  ناقص آّلياّ  حكما  فنحكم 
  ).٢انظر رسم (  المضغ عند األسفل فّكه يحّرك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢رسم 
 
 : االستقراء النّاقص-أ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ب

.…
 أ       ب ت    ث    ج

……



 

com.fiseb.www                     ص78  المجانية      المكتبة االلكترونية

 
 

 
       

        إّنـنا يف األمور اجلزئّية قليال ما حنيط هبا كلّها؛ ولذا فإّننا ملّا        
حنكـم حكمـا كلّّيا ابتداء من أمور فردّية، فهذه األمور ال نكون    
مطّلعـني علـيها كلّها، وعدم مالقاتنا ملثال واحد يناقض تعميمنا           

ُعّد االستقراء غري تاّم اليقني،     الكلّّي ال مينع إمكانّية وجوده؛ لذلك       
ففي مثالنا األّول الّذي    . وقد ّمسي من أجل ذلك باالستقراء الّناقص      

حكمـنا فيه بأنّ كلّ ضخم اجلثّة فهو بليد الذّهن، فليس ألّننا كلّ             
الّذيـن القيـناهم ضخمّي اجلثّة كانوا ذوي ذهن بليد، فإنّ األمر            

ركناه؛ فرّبما ُوجد واحد،    ملطّـرد يف كلّ ضخم اجلثّة مل نكن قد أد         
 .  يف بالد جمهولة يكون ضخم اجلثّة وهو شديد الفطنة

 
 
 
  
 
 
 
 
 

أ
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 :أ ـ االستقراء التّام
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
        إنّ االستقراء على اجملرى الطّبيعي ال يكون، يف احلقيقة، إالّ          

 ثانيا منه ّمسوه    ولكّن املناطقة أضافوا صنفا   .  ناقصـا كمـا بيـّناه     
واالستقراء . وهذا ال يكون إالّ بطريق الفرض والوضع      . بالكـامل 

الـّتام كمـا َيبني من نعته وبالقياس إىل الّناقص، فإّنما أمره هو أن          
يكون قد ُتوصِّل إىل وصف األوسط باألكرب بعد إحصاء كلّ أفراد           

لنا أن وهو ممتنع يف الطّبيعة؛ ولكّن بالفرض يصري ممكنا؛ و. األوسط
 : نأخذ مثاال على ذلك

 
 
 

ب

 أ       ب ت    ث    ج

أ
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        إذ ال شـّك أّنه ملّا كان أفراد قسمّي هم حمدودين، وميكن            
عّدهـم وحصرهم، فإّنين ملّا أقضي بشأهنم أّنهم قد جنحوا كلّهم،           

فمن . مثال، فهذا الّتعميم هو تعميم جامع مانع، ويستوفيهم كلّهم        
 . جل ذلك ميكن أنّ نعّده مثاال عن االستقراء الّتاّمأ

 
 

                                                           

تالميذ قسمّي

 أ       ب ت    ث    ج

 ناجحون
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 الّتمارين
 
 .القضّية المنطقّية) أ
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ن أن      ي يمك ي ه ل اّلت نّص الجم ذا ال ن ه تخرج م       اس
ّية تكون قضايا      ّيزها عن غيرها؛ ثّم اذآر آّمها          ،منطق  وم

 .وآيفها
 
 

 . األضاحّي ذو خابط 
 

 ذكره، باخلري نشر و ظلّه اهللا أدام األضاحّي،        خـابط ذو 
 يضرب  الطّول، إىل منه القصر إىل أقرب األربعني، ناهز قد رجل
 باسٌم أبدا وهو روحه، خفيف شكله، ظريف لونه، الّسـمرة  إىل

 فيه ذهبوا قد مجيعا والّناس. حال أسوء يف ُوِجـدَ  وإن ثغـره، 
 خابط كلّها خصال  إنّ: تقول الّناس من طائفة اثنتني، طائفـتني 
. خابط حممودة خصال كلّ ليس:  و أُخـرى تقـول   حممـودة، 
 جتده ال يوم خيلو ليس خابطا أنّ هي هؤالء حجج من وواحـدة 

 كسلأ هو من البسيطة على ليس وأّنه غريه، إىل مكان من متنقّال
واعجباه بل، ومعرفة، علما يّدعي األمور كلّ ففي ذلك ومع منه،
 نذكر أن ولنا. فطنة وفاقه إالّ عقل من ليس أّنه يّدعي  فهـو  !

 ظاهري يرى اجلاهل" :لسانه على دائما ُيْجِريَها كان له عـبارة 
  ! "الصَِّريُح اللََّبُن  الرِّغَْوِة حتت و فََيْزَدِريِني،

                                                              
 .                                                            تأليف  لطفي خيرالّله
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 . المستوي والعكس الّتقابل) ب
 
 أّي ثّم القضايا، هذه نقيض عكس هو شيء أّي اذآر )  1

   . ضّدها عكس شيء
 
 ج ب؛ ليس آّل  ج بعض ب؛  ج من أحد ال ب؛  ج آّل *
 . ب
 
ذه  قضايا  أّي ذآر ا )2 ورة  القضايا  ه  عكس  هي  المذآ

 . ضّدها وعكس نقيضها
 
 
 . القياس) ت
 
I (م  آنت  إذا ن  تعل ن،  المقّدمتي اذا  هاتي نك  فم م  أن يمك  تعل

 أيضا؟
 

 . ثيابهم َحَسٌن األغنياء وآّل أغنياء، طبلبة أهل آّل   1) 
بة  أهل  بعض    2)   طبلبة أهل من واحد وال أغنياء، طبل
 . ثيابه برثٍّ

بة  أهل  بعض    3)  ياء،  طبل ياء  من  واحد  وال أغن  األغن
 . ثيابه برثٍّ

 رثٌّ األغنياء من واحد ال و أغنياء، طبلبة أهل آلّ    4) 
 . ثيابه
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بة  أهل   بعض    5) ياء،  طبل بة  أهل  وآلّ  أغن  حسنٌ  طبل
 . ثيابهم
 . ثيابه حسن غنّي وآّل بغنّي، ليس طبلبة أهل بعض   6) 
بة  أهل  بعض    7)   طبلبة أهل من واحد وال أغنياء، طبل
 . ثيابه رّث

 برّث ليس طبلبة أهل وبعض أغنياء، طبلبة أهل آّل   8) 
 . الّثياب
 . ثيابه حسن طبلبة أهل وآّل أغنياء، طبلبة أهل آّل   9) 

بة  أهل  بعض   10)  ياء،  طبل ياء  وآلّ  أغن  حسن  األغن
 . ثيابهم
بة  أهل   آلّ   11) ياء،  طبل بة  أهل  من  واحد  وال أغن  طبل
 . الّثياب رّث

 رّث فقير آّل و ثيابه، برّث طبلبة أهل من واحد ال  12) 
 . ثيابه

 من الّثياب حسن واحد وال فقراء، طبلبة أهل بعض  13) 
  . الفقراء
بة  أهل  آلّ   14)  ياء،  طبل يابه  رّث من  واحد  وال أغن  ث
 . بغنّي

 
II(المقّدمة أضمر ولكّنه بمقّدمة، وَعلّّّّّّّله ا،ُحْكًم رجل  ذآر 

 وأن تذآر آاملة، وتصوغها تبّيّنها، أن لك األخرى، فهل 
 إلى ليصل القائس استعملهما الّلذين وشكله القياس ضرب
 .حكمه

  " .حّق خير آّل ألّنه حّق، جميل آّل "  : مثال      
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ة ( :     الجواب   ميلج آّل :هي المضمرة األخرى المقّدم
 آّل األّول، الّشكل من األّول الّضرب على فنحصل . خير
      .) حّق جميل فكّل حّق، خير وآّل خير، جميل

 
يه  يس :      تنب با  ل ة  تكون  أن واج َمَرةُ  المقّدم  هي  الُمْض

أتلف  واحدة،  ن،  وشكل  ضرب  في  وت ل  واحدي د  ب  نجد  ق
ثر  ة  من  أآ ثر  مقّدم ذا،  شكل؛  من  وأآ زم  فأنت  له  بأن ُمل
  . ذلك لزم آّلما آّلها هاتذآر

 
 : الّرجل قال
 

بة  أهل  من  أحد   ال   1) ير،  طبل ه  بفق  طبلبة أهل  آلّ  ألّن
 . حسنة ثيابا يلبسون
 طبلبة أهل بعض ألّنه بغنّي، ليس طبلبة أهل بعض   2) 
 . الّثياب رّث يلبس

بة  أهل  بعض    3)  ياء،  طبل ه  أغن  حسن  هو  من  آلّ  ألّن
 .طبلبة أهل من فهو الّثياب
يس    4)  بة  أهل  آلّ  ل ياء،  طبل ه  أغب أآل  من  آلّ  ألّن  ي
 .طبلبة أهل من فهو الّسمك
بة  أهل  من  واحد  ال   5)   طبلبة أهل آّل ألّنه بفقير، طبل
 . الّثياب حسَن يلبسون
بة  أهل  بعض    6)  ياء،  طبل ه  أغن ياب  حسن  آلّ  ألّن   الّث
 .طبلبة أهل من فهو

بة  أهل   بعض    7) يس  طبل ّي،  ل ن  واحد  ال هألنّ  بغن  مّم
 . بغنّي الّثياب رّث يلبس
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بة  أهل   بعض    8) راء،  طبل ه  فق بة  أهل  بعض  ألّن  طبل
 . الّثياب رّث يلبسون

 الّسمك أآل من بعض ألّنه أذآياء، طبلبة أهل  بعض   9)
 .ذآّي فهو

 الّسمك يأآل من آّل ألّنه أذآياء، طبلبة أهل بعض   10) 
 .ذآّي فهو

بة  لأه  من   ال واحد    11)  ّي،  طبل ه  بغب  ال غبّي آّل ألّن
 . الّسمك يأآل

يس    12)   أآل مّمن بعض ألّنه أغبياء، طبلبة أهل آلّ  ل
 .طبلبة أهل من هو الّسمك

بة  أهل  بعض    13)   يأآل ذآّي آّل ألّنه بذآّي، ليس طبل
 .الّسمك
 . الّسمك يأآلون آّلهم ألّنه أذآياء، طبلبة أهل  آّل   14)
 هو مّمن واحد ال ألّنه أغنياء، طبلبة هلأ آّل ليس   15) 

 .بغنّي الّثياب رّث
يس    16)  هو مّمن ال واحد ألّنه فقراء، طبلبة أهل آلّ   ل
 .فقير الّثياب حسن

بة  أهل  بعض    17)  ياء،  ليسوا  طبل ه  بأغن يس  ألّن  آلّ  ل
 . الّثياب حسن يلبس طبلبة أهل

بة  أهل  من  واحد  ال   18)  ير،  طبل ه  بفق  من دال واح ألّن
 . الّثياب رّث يلبس طبلبة أهل

بة  أهل  بعض    19)  يس  طبل ّي،  ل ه  بذآ  أهل  بعض  ألّن
 . الّسمك يأآل ال طبلبة

بة  أهل  بعض    20)  ياء،  طبل ه  أذآ أآل  من  بعض  ألّن  ي
 .ذآّي فهو الّسمك
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بة  أهل  من  واحد   ال   21)  واحد فقير ال ألّنه بفقير، طبل
 . الّثياب رّث يلبس

يس    22)  بة  هل أ آلّ  ل راء،  طبل ه  فق يس  ألّن  حسن آلّ  ل
 .فقير فهو الّثياب

بة  أهل  بعض    23)  ياء،  طبل ه  أغن  الّثياب حسن  آلّ  ألّن
 .طبلبة أهل من فهو

بة  أهل  آلّ    24)  ياء،  طبل ه  أذآ  البحر ينزل من آلّ  ألّن
 . ذآّي فهو

بة  أهل   بعض    25)  ياء،  طبل ه  أذآ أآل  من  آلّ  ألّن  ي
  . ذآّي فهو الّسمك

يس    26)  بة  أهل  آلّ  ل ياء،  طبل ه  أذآ  أآل  من  آلّ  ألّن
 .طبلبة أهل من فهو الّسمك
بة  أهل  من  أحد   ال   27) ّي،  طبل ه  بغب  مّمن ال واحد  ألّن
 . بغبّي البحر ينزل

 ال واحد ذآّي ال ألّنه بذآّي، ليس طبلبة أهل بعض   28) 
 . الّسمك يأآل

   
III(  يكّذبك نآا َخْصُمَكو ،سب تؤمن آنت أّنك لنفرض 

يها؛    تصّدق هل: سألك قد آان المعاند هذا ولنفرض أّن ف
  . نعم : فتجيبه ،عب
 

 تصّدق أن لك ينبغي ال اّلتي ع فوق القضايا آّل اذآر     
ا  ألكها  إن به  للّدحض،  نفسك  عّرضت  وإّال خصمك،  س

ا  اّلتي  وشكال،  ضربا  األقيسة،  آلّ  واذآر  يها  بدخوله  ف
  . نقضك قد خصمك يكون
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ّية    ن  عالقض لََّمُة م  الُمَتَس

 .الخصم
ّية  ع سالقض  المداف

 .عنها
 .ال أحد من ب  أ
 .ال أحد من أ  ب
 .ليس آّل ب  أ

 .آّل أ  ب
 .ال أحد من ج   ب
 ليس آّل ج   ب

 .آّل ج   ب
 .بعض ج   ب
 .آّل ب   ج

 
 
 
 
 

 . آّل  ج         أ

 
 

ّية  ن  ع  القض لََّمُة م  الُمَتَس
 .لخصما

ّية  ع سالقض  المداف
 .عنها

 .آّل ب  أ
 .بعض ج   ب
 .آّل ج    ب
 .بعض ب أ
 .آّل ب  ج

 
 

 .ال أحد من ج    أ

 
 

ّية  ن  ع  القض لََّمُة م  الُمَتَس
 .الخصم

ّية  ع سالقض  المداف
 .عنها
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 .آّل  ج   ب
 .ال أحد من ب  أ

 .آّل ج  ب
 .ال واحد من أ  ب

 .ال واحد من  ج  ب
 .آّل أ  ب

 
 

 .بعض  ج       أ

 
 
 
 

ّية  ن  ع  القض لََّمُة م  الُمَتَس
 .الخصم

ّية  ع سالقض  المداف
 .عنها

 . آّل  ج   ب
 .آّل  ب  أ

 
 . ليس آّل ج     أ

 
 

IV  (         ان يؤمن ب نفرض أّن خصمك آ  الكاذبة؛  فهل  سل
ك أن تذآر آّل األقيسة، شكال وضربا، اّلتي من شأنها أن             ل

ذ    ا من بينها اّلذي مع           سه الّدعوى    تدحض ه ّم اذآر أّيه ؛ ث
 : هيسو.  الّدحض فاّلذي دحض به هو نفسه الّصادق

 ج ب؛ ليس آّل  ج بعض ب؛  ج من أحد ال ب؛  ج آّل *
 . ب
 

V(     ّد يه الح ون ف ياس يك ي الق كل األّول ف م أّن الّش  نعل
بر    ّد األآ غرى، والح ة الّص ي المقّدم األصغر موضوعا ف
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ّد األوسط  محموال في          محموال في ا     برى، والح ة الك لمقّدم
ية        ى، وموضوعا في الّثان و أخذنا نتيجته ج أ،        . األول إذا ل ف

وضممناها صغرى إلى الكبرى ب أ، فسوف نحصل على          
كل الّثاني    و ضممناها آبرى  إلى الّصغرى ج  ب،     . الّش ول

كل الّثالث          ى الّش ك أن تذآر آّل      . فسوف نحصل عل فهل ل
ترانات المم ى       االق يجة إل يها الّنت َمْمنا ف ا َض ي آّلم نة اّلت ك

 .مقّدمة القياس، لزم منه المقّدمة األخرى
ثال ناه      :  م د علم ّنا ق كل األّول آ ن الّش ي م رب الّثان الّض

 :   على هذا الّنحو
 .                        آّل  ج          ب

 .                         ال أحد من ب    أ
          ــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 .                       ال واحد من ج      أ
 

       
ى    غرى  إل و ضممناها ُص ياس ل ذا الق ي ه يجة ف       فالّنت
ون    يم، لك ي عق كل الّثان ن الّش ياس م نها ق تظم م برى ان الك

البتين    ن س ن نضّمها آبرى إلى المقّدمة      . المقّدمتي ولكن  حي
 :    خرى فإّنا نحصل على قياس هذه صورتهاأل

 
 .                        آّل  ج          ب

 .                         ال أحد من ج    أ
                       ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .                       ال واحد من  ب      أ
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كل  ن الّش ي م رب الّثان و الّض ذي  وه ياس اّل ن الق ي م  الّثان

برى في                  ة الك ن المقّدم تج ال واحد من ب أ اّلتي هي عي ين
 .القياس األّول

 
VI(       ن ث م ي والّثال كلين الّثان ي الّش ه ف ر نفس ل األم  افع

 .القياس
 
 .االستقراء) ث
 

يجة       *   ون نت ن أن يك ام  يمك ذه األحك ن ه ا م ن  َأيًّ بّي
ن    نها  ال يمك ا م اّم، وأّي تقراٍء ت يجة  الس ون إّال نت أن يك

 الستقراء ناقص ؟ 
 

 .يتبّخر الماء إذا بلغت حرارته مائة درجة )١
 .سّكان مدينة طبلبة آّلهم يتكّلمون العربّية )٢
 .الفوالذ أشّد صالبة من الحديد )٣
 . آّل غراب أسود )٤
 . آّل حمام لي لونه أبيض )٥
 

 بطبلبة، ولواهب   ٢٠٠٢تّم صنعة هذا الكتاب صيف      
 .العقل الحمد والمنّة

 
 
 

 رأي القارئ وسؤاله
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 لطفي خيراهللا
 تونس

  بطبلبة٢١/٠٢/١٩٦٥تاريخ الميالد 
 باحث في الفلسفة

  kirallalotfi@yahoo.frالبريد االلكتروني 
 Membres.lycos.fr/philosophie15: عنوان موقع المصّنف
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