
 

 

  الثالثةة ـالمشكل ) 03( 

  }انطباق الفكر مع نفسه { 
  

 لضمان  هذا االنطباق كاٍفمتى ينطبق الفكر مع نفسه؟ وهل حصوُل

أن نعرف قواعد المنطق الصوري، حتى نكون في  وفاق جميع العقول؟ وهل يكفي

 في تعريفنا للمفاهيم ؛ و ضبطنا للتصورات ؛ و في استدالالتنا مأمن من األخطاء

 ا ينتقل الفكر من مقدمات إلى نتائج ؛ وهل نحسن دائما انتقاء القضايا و األحكام ؟  عندم

***  
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   طرح المشكلة
  

من الصفات التي يتميز بها العقُل السليم، تماسكُه الفكري 

واحترازه من الوقوع في التناقض مع ذاته ، فضال عن أن العقل قاسم 

فهو ملَكة . مشترك لدى جميع الناس كما يعتقد ذلك أنصار النزعة العقلية 

قيقا يحكمها  األهواء والمصادفات ، ألن لها نظاما دذهنية ال تتحرك حسب

   لوقوع ، أن معرفة هذا النظام تقي عقولنا من اولكن، هل معنى هذا. 

وتضمن وفاقَ جميع العقول ،  )المغالطاتو(  و األغاليط في األخطاء 

؟ هل هذا النظام الذي يحكمها، ثابت و كلي أم أنه يتغير بتغير البشرية

   و تطور الفكر البشري؛ كما يرى  األنثروبولوجيون  ؟  كيرمجاالت التف

 والرد ،طرح األسئلة التالية  ، يتعين علينا المعضلةأمام هذه 

وهل  و ما الذي يضمن له ذلك ؟ متى ينطبق الفكر مع نفسه: عليها

الضوابط ؛ كاف لضمان وفاق جميع  حصول هذا االنطباق ؛ في ظل تلك

علم المنطق الصوري  حتى نكون  عرف قواعدوهل يكفي أن ن العقول؟

 ـ حسن قيادة : للمبدأ التالي و هذا تحقيقا  ؟ من الخطأ و الزيغ في مأمن

و التصورات واألحكام  في مجال المفاهيم ، 1 في بحثه عن الحقيقة العقل 

 فإلى أي حد يمكن الحذر من انزالقات ما نعتقد أنّه تفكيرو االستدالالت ، 

  منطقي ؟    

  

                                                 
مقالة الطريقة لحسن قيادة العقل و البحث  " : " ديكارت" ـ العنوان الكامل لكتاب  1

  " .قيقة في العلومعن الح



 

 

I  ـ تعريف المنطق الصوري :   

العلم الذي يبحث  في قوانين التفكير  :يقصد بعلم المنطق

         العلم الباحث''هوو ،1التي ترمي إلى تمييز الصواب من الخطأ

 البحث في خواص موضوعهو ؛ في المبادئ العامة للتفكير الصحيح

    معارفنالى األحكام ؛ ال بوصفها ظواهر نفسية ؛ بل من حيث داللتها ع

نبرر انتقالنا  التي بها بتحديد الشروطعنى على األخص و معتقداتنا  ، و ي

  .2  ''من أحكام معلومة إلى أخرى الزمة عنها

الصناعة النظرية التي تعرِّفنا  " بأنه "ابن سينا"كما عرفه  

 ا حّد الذي يسمى بالحقيقة الصحيحالحّد الصور و المواد يكون من أيِّ

أن ، أخي الطالب ، ، و معنى هذا "  الذي يسمى برهاناالصحيح سالقياو

في استدالالتنا        والقواعد التي يجب أن نتّبعها بالقوانينالمنطق يزّودنا 

   .و استنتاجاتنا ، حتى يكون الفكر في وفاق مع نفسه

 وحداتطالع على الضروري اال وعليه ، فإنّه لمن  

   ، ومحاولة اإلجابة 3 الصوري األرسطي وخاصة منه المنطق،المنطق

   .ها في بداية هذه المشكلة  ساؤالت التي طرحناعن كل الت

  
                                                 

 – المركز القومي البيداغوجي – إشراف عبد الكريم المراق - ـ  معجم الفلسفة  1

  183 ص 1977تونس  

 عن موسوعة عبدالرحمن - ـ كينيز ـ دراسات و تمرينات في المنطق الصوري  2

  .  بدوي

  .نه ـ  و أحيانا يستعملون كلمة  المنطق التقليدي ، وما القياس سوى صورة م 3



 

 

  ) ق م322-384 (أرسطو

II؟ـ متى ينطبق الفكر مع نفسه  
 

     يتجلى ذلك في معرفة وحدات المنطق الصوري  

    توافق النتائج على االلتزام بها حتى نضمن عملياوالحرص وقواعده، 

   .ع نفسه م تطابق الفكر و  مع المقدمات

  ـ  معرفة وحدات الفكر المنطقي وقواعده : أوال
 

   ،التصورات و الحدودمبحث )  1 :وتتمثل هذه الوحدات في 

االستدالالت المباشرة و غير مبحث ) 3  و القضايااألحكام مبحث)  2

   .المباشرة

  ،اإلنسان ، الكتاب:  األمثلة التالية أخي الطالب، ، معيالحظ

ك لجزائر ، دول المغرب العربي ، أهل الكهف ؛  فإنّالكراس ، شعب ا

تدل على معاٍن ندركها   أنها جميعاتدرك

 ؛  و ليست مجرد أصوات نسمعها بالعقل

و     أو أشكال و رسومات نراها ؛ 

نستعين بها في حديثنا اليومي ، وهي 

تمثل أبسط األدوات التي يستخدمها الفكر 

ا هذه الوسائل و مهي   فما ،المنطقي

      ؟دورها في المعرفة  

      ـ مبحث التصورات1

                                          :و الحدود 



 

 

  فكرة )Concept(التصورإن   ـ: و الحد التصور   ـأ/1

 تصور فمثال الحسية لألشياء ؛  الصور في مقابلكليةمجردة عقلية 

  وال، ال على علي و ال على عمرو و،   على زيد ليس حكرا "اإلنسان"

من األفراد معينة على مجموعة   وال يقتصر   على فاطمة أو زينب ،

 في الماضي و جميع الناس  على     شامل يصدق    مفهوم ما هو وإنّ

و في مثالنا ماهية ( لماهية الشيء فهو إدراك ؛   و المستقبل الحاضر

صورة حسية بله قاتال ) إنسان(هذا التصورف .دون الحكم عليها) اإلنسان 

 ليس ذهني فالتصور .ينه بحيث يختزل هذا التصور فيهامحددة لشخص بع

المدركات الحسية  يستغني عن ألن العقل عندما يفكرالخارج له وجود في 

وصفال . معان كليةالتي هي )  تصورات(   ها الجزئية ليدرك رموزهاِرو

 ، 1)إنسان (  يسمىشيء بالذاتأو ]  image[      توجد صورة حسية 

ل بن عطاء وديكارت وعلي    سقراط و واص األفراد أيولكن الموجود هو

  ... . و جميلة  الخ، و وردة       و فاطمة و سعيد 

 استرجاعي لصورةبين أمّيز ، أخي الطالب ، : مثال { 

       إدراكيو بين ،  في قاعة االستقبال في بيتنا المكتبة الموجودة

فاألولى لها خصائص محددة .  بصفة عامةى المكتبةلمعن) تصوري( 

، بينما الثانية فهي و الطول والعرض الخ واللون  من حيث الشكلمميزة 

 من كل هذه الخصائص الجزئية ؛ فهي تشير إلى الهيكل الذي ردة مج

بغض النظر عن هذه التفاصيل ؛ عامةيصلح لتصفيف الكتب بصفة 
                                                 

هو عام كذلك، ألنه يشمل جميع أنواع الكتب للكبار وللصغار " كتاب" ـ فالتصور  1

  .وفي كل التخصصات من علوم وفنون



 

 

 فالعملية األولىاألخرى؛  توجد في  واحدة و الفيالجزئية التي توجد 

      " التصور"يطلق عليها التخيل االسترجاعي و الثانية يطلق عليها 

عنها  رالفكرة التي أكّونها عن المكتبة أعبِّ و.}من خالل عملية التجريد

فهناك ، إذن ، فرق    .الحدأي  ؛ المعنىالّدالة على اللفظة  هيبكلمة 

   .بين التخّيل و التصّور

لفظية  صيغةهو عند علماء المنطق (Terme)فالحد     

فقد ؛ وهو يختلف عن الكلمة ؛  الُمتصوَّر في الذهن تعبِّر عن المعنى

شعب ( من كلمة واحدة أو أكثر، مثل قولنا يكون الحّد مكّونا 

نوع واحد  عام ويشمل سائر األفراد من لتصورفا) أهل الكهف(أو)الجزائر

دينا أفكار تعبر عن أشياء في الخارج أو أشياء فأصبح ل. أو جنس واحد

جهة و : جهتينومن  التصورينظر علماء المنطق إلى مجردة ؛ لذلك 

 الشمولأي  (الماصدق جهةو و)أي من حيث المعنى والصفات (المفهوم

  . )كاألجناس واألنواع واألفراد

مجموع الصفات والخصائص التي   هوفالمفهوم      

عديدة؛و المفروض أن تكون هذه الصفات واضحة تشترك فيها كائنات 

  و ماهيتهامعرفة حقيقة األشياءودقيقة ألّن عليها يتوقف صدق الحكم  و 

والخصائص التي تشترك فيها  مجموع الصفاتهو " اإلنسان"مفهوم ف، 

   . الخ فانياماعيات اجعاقال امن مثل كونه حيوان ائنات البشرية العديدة،كال



 

 

و مجموع األفراد الذين يصدق عليهم  هالماصدق و     

النوع هو مجموع األفراد الذين يؤلفون  اإلنسان ماصدق و   المفهوم؛

   . اإلنسان حّدصدق عليهم ي والذين البشري

   :ب ـ حول العالقة العكسية بين المفهوم و الماصدق/1

فكلما .  عكسيةالماصدق عالقةً والمالحظ أن بين المفهوم و              

، وكلما  ضاق المفهوم )األفراد ( الماصدقضاق) الصفات (سع المفهوم ات

كائن حي "ـ : ، أيها المتعلم، األمثلة اآلتية الحظ معي. الماصدقاتسع 

   ) حي(و)كائن( يتألف هذا المفهوم من ثالثة صفات جوهرية هي" عاقل

        فإذا حذفنا مجموع أفراد البشرفي "ما صدقه"، و يتحدد)عاقل(و 

من المفهوم صفة عاقل، بحيث يضيق المفهوم و يصبح مكّونا من صفتين 

ع أفراد جمي،فإنه في مقابل هذا يتسع الماصدق ليشمل ) كائن، حي( فقط  

،  للعبادةبيت : عندما نقول) 2(مثال. البشر و أفراد الحيوان والنبات

        هذا   المفهوم يشمل جميع دور العبادة عند المسلمين"ما صدق"فإن

تؤدى فيه الصلوات "صفة و المسيحيين واليهود وغيرهم،فإذا أضفنا 

 الماصدق، أصبح "بيت للعبادة تؤدي فيه الصلوات الخمس "؛ أي "الخمس

تؤدى فيه " فإذا أضفنا صفة و. يشمل كل مسجد، ومصلى للمسلمين

، فإن ما صدق هذا المفهوم يضيق ليقتصر على المساجد " صلوات الجمعة

  . فقط

 ضاق المفهوم اتسع عندما، أنّه  هكذا تالحظ ،أّيها  الطالبو

  .فالعالقة إذن عكسية، الماصدق و عندما اتسع المفهوم ضاق الماصدق

    : التعريف المنطقي ج ـ/1



 

 

 أي تحليل تصور هو تعريفه أّيمفهوم و في الحقيقة إّن 

يتضمن في شرحه ما ، التعريف قول شارحو . صدقهما تحديد و مفهومه

أي ؛)في القضية المنطقية( للموضوع المعرفمحموال صلح أن يكوني

؛ الكتاب مفيدكأن تقول عن حقيقة وماهية الشيء المعّرف ؛ ر محموال يعبِّ

عن هذه  كلّما عّبر سليما التعريفويكون هذا لذلك يوليه المناطقة أهمية ؛ 

؛   شياءحقائق األمعرفة السهل أن يهتدي الفكر إلى من إذ ليس ،  الماهية

بل إن التعريفات التي يقّدمها العلماء لموضوعات دراستهم تُنقّح و تُعّدل 

 من خصائص خاصية جديدةما تم التعّرف على كلّ،أي بصورة مستمرة 

 الناس في مناقشاتهم لجهلهموعادة ما يختلف الموضوع المدروس؛ 

أي (ضبالعر ال1بالماهيةأن يكون التعريف ـ   قواعدمن واألشياء بحقائق

 مانعا،  الواحد ألفراد النوعجامعا يكون أن ـ و).  الصفات الثانوية

 جامعا مانعا إالّ عن طريق تحديده ال يكونو .من الدخول فيه لغيرهم

الذي يأتي ماصدقه مباشرة فوق ماصدق الحد  أي(بالجنس القريب

( بالفصل النوعي و)فالمعرا فإذ. )فأي بالخاصية التي تميز النوع المعر

 وكلمة جنسا قريبا كانت كلمة حيوان مسؤول، اإلنسان بأنه حيوان عّرفنا

 .فصال نوعيامسؤوٌل 

 

  

                                                 
 ـ  ماهية الشيء هي جملة الصفات األساسية و الجوهرية التي ال يمكن أن يوجد  1

  .الشيء إالّ  بوجودها 



 

 

  : أّيها المتعلّمتذكر 
 هو إدراك الماهية من غير أن ـ بهذا المعنى ـ''التصور''  

وهو .كتاب و المثلثمثل ماهية اإلنسان وال" حكم عليها بنفي أو إثباتُي

،       ) زيد(لتي تشير إلى هذا اإلنسان عن الصورة الحسية ا يختلف 

 الشكل الهندسيإلى هذا  أو ،)دروس فلسفيةكتاب  (كتابإلى هذا ال أو

التصور عندما تخلع عليه اللغة  فهو  وأما الحّد. على الكراس المرسوم

     رر عن المعنى المتصوَّعبِّالصيغة اللفظية التي تُ أو اسما أي  كلمةً

   وهو يختلف .أي الفكرة؛ير اللفظي عن التصورفي الذهن، فهو التعب

وهي كل لفظ مفرد يدل على معنى، ويدل على زمانه ( عن الكلمة

 مؤلفا من أكثر من كلمة واحدة مثل الحيوان فقد يكون الحّد ،)المحدود 

   . وأهل الكهف والمصالحة الوطنية،المسؤول

  مقوالته وقواعده: التعريف   ـد/1

الحيوان ما ) 1:   األمثلة التالية لمتعلّم ، معي ، أّيها االحظ

العلم نور، ) 3المثلث هو من موضوعات الرياضيات ،  ) 2ليس بنبات ، 

     نفى فالتعريف األولفنا بحقيقة األشياء ، هذه نماذج عن تعريفات ال تعّر

عن الحيوان صفةً لكنه لم يحّدد ما هي الصفات و الخصائص التي تجعل 

 فكان تعريفا عاما ألّن علم  الرياضيات يشمل علم الثانيا منه حيوانا ، أم

    و من موضوعات علم الهندسة األشكال الهندسية الجبر و علم الهندسة

 فهو من التعريفات المجازية و ال التعريف الثالثو منها المثلث ، أما 

  :يكشف لنا عن مفهوم العلم وحقيقته ؛  لذلك نقول  



 

 

   و الّدال ؛أارح لمفهوم الشيءالقول الشهو التعريف   

 تُستوفَى جميع ، وفي التعريف على ماهية ـ حقيقة ـ الشيء

والشرط . هذا، يتم بالجنس والفصل القريبين؛ وهو لالشيء1ذاتيات

يكون ماصدق القول المعرِّف والشيء هو أن  عليه،األساسي الذي يقوم 

ن ينطبق على كل ، بمعنى أنه يجب أمميَّزا، وأن يكون المعرَّف واحدا

 و يستوفي ولكي يؤدي التعريف وظيفته. المعرف وال شيء سوى المعرف

 أو الكليات المقوالت ها، حدد المناطقة مقوالت وقواعد؛ أهمشروطه

  : ، هي الخمس 

 الجامع لحقائقَ مشتركٍة لمختلِفين وه: Genre   الجنس - أ

ن في جزء من الماهية  أفراد يشتركو المقول الكلي الذي يطلق علىأي 

هو جواب عن سؤالك  و هو أعم من النوع ، و و يختلفون في جزء آخر

 شكل هندسي، و إذا هو: ي إذا سئل عن المثلث فكان الجواب   أ؟ما هو

:  شكل هندسي و إذا سئل عن المستطيلهو  قيل  ؟ المربعما هو:    سئل

دائرة والمستطيل  شكل هندسي؛ فنقول أن المربع و المثلث والهويل ِق

 Genre جنس قريب :نوعان الجنس؛ و شكل هندسي :جنستندرج تحت 

Prochain  على جميع الحقائق المشتركة فيه كالحيوان بالنسبة ينطبق    

 على بعض الحقائق المشتركة نطبقي  بعيد جنس، وحصانإلى اإلنسان وال

 يطلق على كل و كالكائن الذيلجبل، فيه كالجسم بالنسبة إلى اإلنسان وا

       فيمكن تعريف المثلث بأنّه مضلع ، و المربع بأنّه مضلع ،.موجود 
                                                 

ا يفتقر إليه الموضوع       و يقصد به المقوِّم للموضوع أي مEssentielـ ذاتي  1

  .و هو مرادف للضروري . و يكون داخال في ماهيته، جزءا منها . في ماهيته



 

 

     جنس قريب بالنسبة للمثلث" المضلع"فنقول أن . و المستطيل مضلع 

  .و هي أنواع تندرج تحته .  و المستطيل و المربع  

  ،ين في الحقيقةفِقمتَِّل الجامعوهو  :Espèce  النوع -ب

 كاإلنسان  كلي يعم األشخاص ؛معنى و هو،  ي األشخاصف ومختلفين

فجميع الناس يحملون الصفات األساسية المميِّزة  جميع الناس؛بالنسبة إلى 

 ، هو بين نوع  األنواع  وجنس  األجناس؛ نوعللنوع البشري ،  و كل 

 منه ، و جنسا باإلضافة إلى ما أعمقد يكون نوًعا باإلضافة إلى ما هو 

فإذا رجعنا إلى المثال السابق فنالحظ  . ، كالحي و الجسم ه منأخصهو 

المثلث القائم : و هو يشمل " الشكل الهندسي" داخل نوعأن المثلث هو 

الزاوية و المتساوي الساقين و المتساوي األضالع  و المختلف األضالع 

ثالثة :  منهافي الصفات األساسية للمثلث كلّها تشتركهي ، و ...الخ 

 والصفات األخرى ،°180ثالث زوايا مجموعها يساوي و   أضالع

  أو متساوي الساقين ،ألنها  توجد في مثلث  كقولنا قائم الزاويةعرضية 

  .100 و  99  راجع تصنيف فورفوريوس  صفحة و ال توجد في آخر، 

ما يمّيز النوع من وهو : Différence الفصل النوعي ج ـ

هو ما يتميز به النوع عن اآلخر بذاته (بقية األنواع الداخلة تحت جنسه؛ 

.  الحيوان جنس داخل بالنسبة إلى اإلنسانعاقل كال، ) بالفعل  أو1بالقوة

                                                 
االستعداد "( ابن رشد "  و معناها كما قالActe مقابل الفعل  Puissance  ـ القوة 1

الذي في الشيء و اإلمكان الذي فيه ألن يوجد بالفعل، فالبذرة هي سنبلة بالقوة ألنه 



 

 

أيِّ  صفة مشتركة بين اإلنسان و في الجنس القريب، فهيالحيوانيةأما 

 هو شكل فإن قيل عن المثلث ،جواب عن أي شيء هووهو حيوان آخر 

،  )  الخ... و المربع و المستطيل و هذا ينطبق على المثلث(  هندسي

؛ أي شكل فتذكر خصائصه و صفاته الذاتية؟ أّي شكل هندسي هو: قال في

ومن الجنس     {   . الخ...ناتج عن تقاطع ثالثة مستقيمات مثنى مثنى  

 حّد؛ مثال ذلك  })أي التعريف الكامل أي بالماهية (  الحدُّو الفصل يْؤخَذُ

فقولنا حيوان هو الجنس ، وقولنا ناطق هو ) اطق حيوان ن(اإلنسان أنه 

 أي تمييز األنواع داخل األجناس تصاعديا ؛للتمييز، و هذا طلب ]الفصل

جنس األجناس ليس فوقه جنس و نوع األنواع ليس تحته نوع ( و تنازليا 

  ) . ما األشخاص واألفراد و إنّ

      الدالة على ما  يتميز به الشيءي وه:   الخاصة د ـ

مثل  وهي عرض يخص به نوع واحد دائما؛ ؛ َعَرضيٍة من خاصة

        . و النهاق في الحمير والنباح في الكلب  ؛في اإلنسان الضحك 

التعريف الناقص أي بما هو (  الشيء رسمو من الجنس والخاصة يؤخذ 

فالخاصة إذن هي صفة . اإلنسان حيوان ضحاك : ؛ كقولنا )  عرضي 

   . عن الفصل النوعييميزهاا ليست ضرورية و هذا ما أنّه للنوع غير

 يتميز به ماالدالُّ على وهو : Accident  العرض العام ه ـ

  ؛ و هو ما خارج نوعهالشيء كخاصة عامة يشترك فيها مع شيء آخر 

 

                                                                                                              
فهي سنبلة ) سنبلة(نها ذلك إذا توافرت لها شروط النمو و عندما تصبح كذلكبإمكا

  ).بالفعل



 

 

 ؛ كالتناسل بالنسبة ال في ذاتهيتميز به الشيء عن الشيء 

  .الحيوانإلى اإلنسان و

  :  ما يلي ، ، أخي الطالب تذكر

 ـ إّما أن يكون التعريف كامال و تاما و ذلك بذكر 1

الخصائص الممّيزة للشيء ، فنقول عنه بأنّه تعريف بالحّد ؛ أي بالماهية 

و هي الجنس القريب و الفصل النوعي  ، مثال ذلك اإلنسان حيوان 

  .عاقل

 ـ أو أن يكون ناقصا و ذلك بذكر الخصائص غير 2

بالرسم ؛ أي بالعرض و هي  فنقول عنه بأنه تعريف األساسية للشيء ،

 فاإلنسان  و العرض العام ، مثال ذلك اإلنسان حيوان مثقف،الخاصة 

   ).مثقف ( الخاصة ) +حيوان(الجنس القريب ) = نوع(

  : قاعدتان قواعد التعريفوأهم 

 ؛ أي  الشيءماهيةمعبِّرا عن يجب أن يكون التعريف  أ ـ

 ، فال يمكن أن "ن أن يوجد الشيء دون وجودهاالصفات التي ال يمك"

أتصور وجود مثلث دون أن تكون له ثالثة أضالع أي ثالثة مستقيمات 

 من الجنس القريب والفصلمتقاطعة مثنى مثنى ؛ وماهيةُ الشيء تتألف 

فقولنا المثلث .  ، بحيث يمكن استبدال التعريف بشرحه أو العكس لنوعيا

 الذيالمضلع : فيمكن عكس ذلك غلى ما يلي مضلع له ثالثة أضالع ، = 

  .المثلث = له ثالثة أضالع 



 

 

، جامعا: ؛ نقولجامعا مانعايجب أن يكون التعريف  ب ـ

: ؛ ونقولكل أفراد المعرَّفألن كل صفة يتركب منها فيه ، تنطبق على 

 ؛ أي ، ألن مجموع الصفات التي يتركب منها تمنع دخول سواهامانعا

أن التعريف ينطبق خر في هذا التعريف ، و معنى ذلك دخول أفراد توع آ

   . المعرَّف فقط على أفراد

  هي مساعدتك؛ أخي القارئ ؛  إذنالتصورات فغاية مبحث   

إزالة الغموض عنها بما يحقق لك التفاهم مع على ضبط تصوراتك و

غيرك دون الدخول في جدال عقيم  نتيجة غياب هده الدقة في استعمال 

 بتحديد  مصطلحاتنا علينا ( لفاظ ؛ و قد قيل قديما  الحدود و األالكلمات و

 ،)تكوينه(  علم في بداية تأسيسه ؛ و هذا شأن كل) قبل البدء في أي حوار

 التي فيجب أن يحدد و يضبط بدقة معاني و دالالت المصطلحات

       سيستخدمها في مجال بحثه و دراسته ؛ فلعلم الفيزياء مصطلحاته ؛

ان واألشكال ياضيات مصطلحاتها التي تتعلق باألعداد و األوزو للر

و قس على ذلك في باقي مجاالت المعرفة اإلنسانية ،  الهندسية و غيرها؛

 : ما يلي 1 شرح كتاب إيساغوجيو نقرأ في
 
 
  

                                                 
ألبي الفرج بن الطيب ،دار المشرق :   ـ  تفسير كتاب إيساغوجي  لفورفوريوس 1

  .44، ص ـ 1975بيروت 



 

 

الحد : بها في التحديد يتبّين على هذا الوجه االنتفاعفأما  [ 

       و فصل) قريب(لف من جنس إنما يكون لنوع ويتأ)التعريف التام (

      إلى معرفة الجنس والفصل الحّد في مضطرونفنحن إذن ). نوعي( 

بالرسم  ، فاستعملنا ودللنا على الشيء الحّدو ربما أعوزنا . و النوع

 خواص الشيء و أعراضه إنما يتألف من الرسم، و )التعريف الناقص (

فأّما االنتفاع بها . اض  إلى معرفة الخواص واألعرمحتاجونفنحن إذن 

و هو الحد  ( فالوسطفي البرهان، فإن البرهان، و بالجملة القياس، 

فيه ليس يخلو أن ) األوسط الذي سنأتي على ذكره في القياس المنطقي

   محتاجونفنحن . يكون جنسا أو فصال أو نوعا أو خاصة أو عرضا 

أي الكليات الخمس في البرهان ، و بالجملة القياس ، إلى هذه الخمسة ـ 

الجنس والنوع  و الفصل  و الخاصة : ـ ، كما هو متفق عليه ، و هي 

   ].) والعرض العام 



 

 

  تصنيف الموجودات ـ حسب فورفوريوس ـ
  

  )كل ما هو موجود ( كائـن 

)  الروح النفس،(  المادي)     النبات و الجماد ( ي ماد

  )      اإلنسان النبات و الحيوان و(             حي   

    )الجماد ( الحي 

  )النبات ( الحساس )          الحيوان و اإلنسان ( حساس        

  )الحيوان (   العاقل         )               اإلنسان ( عاقل    

  )كل الحيوانات ( األفراد)      فالن و فالن و فالن ( األفراد   

  ـ:  سجل معي ، أّيها الطالب ، ما يلي 

 الكائن يسمى جنس األجناس ألنه يشمل جميع

الموجودات، فال جنس فوقه و اإلنسان نوع األنواع فما يوجد تحته

كائن، :هو األفراد فعندما نقول أن اإلنسان عاقل فذلك يعني أنه

  .حساس ،عاقل حي، مادي،

  

  



 

 

  

   الجوهر                     

  

  

 غير جسمي                                      جسمي

   الجسم         

                    

  

   غير حي                                          حي

  

     الحي        

  

      

 غير حساس                              حساس       

           

  الحيوان                

  

غير ناطق                                    ناطق

    

   اإلنسان                   

  



 

 

   : مبحث األحكام و القضايا ـ 2

   :أ ـ تعريف الحكم و القضية/2

 لتكون صحيحة بشروط األحكام  إن العاِلم المنطقي يعنى  

مطابقة للواقع ، ويحاول أن تكون منطقية ال تناقض بين حدودها، فال 

املة المؤلفة من حدين ورابطة بينهما،  عن األحكام و القضايا الكيبحث إالّ

: أخي الطالب ،الحظ معي . واألحكام الظاهرة المعبر عنها بقضايا لفظية 

فهي ، الكتاب مفيد ؛ الصالة عبادة ؛ الشمس مضيئة ؛ البرهان صحيح 

   .جمل مفيدة لها معنى

المثلث ) 2 الصدق فضيلة ) 1ـ : لة التالية األمث الحظ 

 اإلنسان  )5   العلم نور، )4لعدد اثنان عدد زوجي، ا  )3شكل هندسي، 

 و طرف محكوم عليه طرف :  طرفانفي هذه األمثلة ف .ليس خالدا

؛ فالصدق في المثال األول محكوم عليه ؛ و الفضيلة طرف  محكوم به

 على الصدق ؛ و في المثال الثاني المثلث هو الطرف المحكوم  محكوم به

: لطرف المحكوم به ؛ أّما في المثال الثالث  شكل هندسي هو او   ،عليه

       ليه و زوجي هو الطرف المحكوم به ؛ العدد اثنان هو المحكوم ع

خالدا اإلنسان هو الطرف المحكوم عليه و ليس : و في المثال الخامس 

   .هو الطرف المحكوم به 

    إسناد طرف آلخر باإليجاب و في جميع الحاالت هناك 

 التصديق العقلي بوجود نسبٍة هو الحكم:  عليه نقول إّن ؛ و أو بالسلب

    إيجاد عالقة بين تصورين والتصديقُ بها إثباتا كان، أو ما بين المعاني

 يمِّفي اللغة ، سقع التعبير عنه ؛ وإذا و)كما في المثال الرابع (  نفيا أو



 

 

       وما خرج  ،جملة خبرية تحتمل التصديق و التكذيب ؛ أي قضية

 األمر والنهييعتبر حكما مثل  ،ال)التصديق (عن نطاق هذا اإلقرار

   فالقضية المنطقية تتألف). األسلوب اإلنشائي (  والتعجب واالستفهام

   تمثـل وتألداةا تسمى الموضوع والمحمول وبينهما رابطة: حدَّينمن 

:  ؛ وسيان إن وجدت أو حذفت كقولنا ).. أو هم هو أو هي(في الضمير 

  . أفارقة همأو الجزائريون ، الجزائريون أفارقة 

  ـ: أنواع القضايا   ـب/2
   :نوعان، من حيث البساطة و التركيب  ، أيها الطالبالقضية

، ألن لحمليةبالقضية ا، وتعرف بسيطة قضية حملية ـ 1 ب

الجندي :  مثل قولنا 1 كما رأينا، وتفيد االتحادالموضوع فيها يتبع بمحمول

  . المطالعة مفيدة ؛ الصدق فضيلة شجاع ؛

       من قضيتين حمليتين مركبة قضية شرطيةو ـ 2 ب 

  : ضربين، وهي على الشرطيةتعرف بصفتها ، فو من حروف الشرط

 إذا كانت:  كقولنااالستلزام، وتفيد شرطيةٌ متصلة* 

 و إذا كانت الشمس طالعة ؛فالنهار  فهي تسامح،لمصالحة عروة المجتمع؛ا

، واألخرى امقدم في المركبة الشرطية ، وتسمى القضية األولىموجود

    ؛تاليا

                                                 
منها :  ـ إن النسبة بين الحدين التي يصدق بها العقل، تكون على أنواع مختلفة 1

  . اة ، ونسبة المشابهة، ونسبة التتابع، ونسبة الغائية، ونسبة السببية نسبة المساو



 

 

 أن اإّم:  كقولناالتنافر و العنادوتفيد شرطيةٌ منفصلة و*

 ظالما ، إّما أن يكون اإلنسان عالما أو جاهال ، إّما أويكون القاضي عادال 

  .أن يكون التلميذ مجتهدا أو كسوال 

 عادة تبعا لمبدأي الكم وتصنف القضايا الحملية البسيطة 

 و ال ، مثل كل و بعض  القضية1سور هو ما يحدده الكمف ـ : والكيف 

   .كلي أو جزئيو هو  ، ...واحد 

 إثباتا أو نفيا فيتحدد بنسبة المحمول للموضوع الكيف أما  ـ

 ولهذا فهناك أربعة  ،السلب و اإليجاب أي من حيث أي جمعا أو فصال ،

كلية و جزئية ؛ ومن حيث  : الكمهي من حيث و: أنواع من القضايا 

  :  إذا جمعنا بين الكم و الكيف نحصل على ما يلي  و و سالبةموجبة الكيف

   التقسيم الرباعي للقضايا        

  كل إنسان فان ؛ كل مبدع ذكي ؛) : ك (    ك م:   ةالكليـة الموجب    

    ؛ ؛ ال إنسان ذكيال إنسان خالد) : ل(  ك س  :  ة الكليـة السالب    

  بعض الناس أذكياء ؛  ) :ب(   ج م    : ةجبالجزئية المو    

  .ليس بعض الناس أذكياء ) : س (   ج س :  ةالجزئية السالب    

                                                 
) Tout( ـ هو اللفظ الّدال على كمية أفراد الموضوع في القضية الحملية كلفظ كل  1

، و القضية  التي يظهر فيها السور تسمى بالقضية المسورة ) Quelque( و بعض   

ضية التي ال سور لها فهي القضية المهملة أما الق. و المحصورة ، تعريفات الجرجاني

  . و هي غير صالحة ألن تكون مقدمة في القياس



 

 

  مربع أرسطو في التقابل

 

  :فمجموع القضايا هو 

  ج س ؛+ ج م + ك س + ك م  :  حملية بسيطة  و منها  ) 1           

   .شرطية  منفصلةشرطية متصلة و: شرطية مركبة و منها ) 2

  

  : االستدالل و آلياته  ـ مبحث 3

االستدالل  أ ـ/3

 من     الفكرحركة هو  :المباشر

الزمة قضية إلى قضية أخرى 

ومن دون التوسط مباشرة عنها 

  .ضية أخرىبق

:   و له صورتان

    .التقابل والعكس

 هو التقابل  * 

 و هو ما ينتج عن  مباشراستدالل

لحملية ا(    الواحدةالقضية

البسيطة بموضوع واحد ومحمول 

. ها وكيفهابحكم تغير كّم) واحد

 ؛ال مجتهد ناجح ؛ بعض المجتهدين ناجحونكل المجتهدين : بين  مثال

  الحظ معي ، أخي الطالب ، ناجحون ؛ ليس بعض المجتهدين ناجحين ؛

االجتهاد  (    و المحمول الموضوع تشترك في  جميعها  أّن هذه القضايا

                     ـ الشكل السابق ـ:  و لكنها تختلف فيما يلي ، )نجاح الو



 

 

 تناقض  ـ فإذا وقع التغير في الكم والكيف ترتب عن ذلك،1

كلية سالبة وجزئية (ن وبي من جهة ، )كلية موجبة و جزئية سالبة(بين 

أنهما ال تصدقان حكم القضيتين المتناقضتين و؛ من جهة أخرى)   موجبة

؛ وإذا صدقت الواحدة كانت األخرى كاذبة معا، وال تكذبان معا

  .و هذا تطبيقا لمبدأ عدم التناقض و مبدأ الثالث المرفوع ،بالضرورة

 األول:  فقط، ترتب عنه أمران الكيف ـ وإن مس التغير2 

 انفال تصدقان معا، وقد تكذب؛ ) كلية موجبة و كلية سالبة ( بين دتضاهو 

 هو والثاني؛ وال يمكن تصديق الواحدة انطالقا من كذب األخرى؛ معا

 حيث تصدقان؛ ) جزئية موجبة و جزئية سالبة (  بين التضاد دخوٌل تحت

 وال يمكن تكذيب الواحدة انطالقا من صدق ؛ معا وال تكذبان معا

   .، و هو عكس التضاد ؛ أي ال تكذبان و قد تصدقان مًعا األخرى

 كلية موجبة بين تداخلب عنه  ترتّالكمس التغير  ـ وإن م3

إذا  حيث ؛ )كلية سالبة و جزئية سالبة( بين لك  وكذجزئية موجبةو 

صدقت الكلية صدقت الجزئية بالضرورة ، وإذا كذبت الجزئية كذبت 

يتعذر استنتاج صدق الكلية من صدق غير أنّه ؛  الكلية بالضرورة

   .الجزئية من كذب الكليةكما يتعذر استنتاج كذب  ،الجزئية

  

  

  



 

 

 صدق التلخيصي لتقابل القضايا بفرض الجدول

 : القضية األولى

  )ج س ( س   )ج م (ب   )ك س(ل  )ك م( ك

  ك  ص  ك  ـ  )ص( ك  

  ص  ك  ـ  ك  )ص( ل  

  غ ـ م  ـ  ك  غ ـ م  )ص( ب 

  ـ  غ ـ م   ـ مغ  ك  )ص( س 

 )       ك( إلى الصدق و الحرف ) ص(  يشير الحرف   

  .إلى تعذر االستنتاج ) غ ـ م(لكذب و الحرفين إلى ا

تذكر و أنجز جدوال على صورة الجدول السابق  

  .ك ؛ ل ؛ ب ؛ س :  القضية األصل أي )كذب (بفرض
  

    جسس  جمب ـ   كسل ـ    كمك ـ

ك   

 كاذبة
  ؟  ؟  ؟  -

ل   

 كاذبة
  ؟  ؟  -  ؟

ب  

 كاذبة
  ؟  -  ؟  ؟

س  

 كاذبة
  -  ؟  ؟  ؟



 

 

  ) .نهاية اإلرسال( ق انظر اإلجابة في الملح

  

 في موقع استنتاج قضية من أخرى تخالفها هو والعكس* 

  قضيةفعكس قضية هو تحويلها إلى.   من الموضوع والمحمولكلٍّ

، و محمولها موضوع األصل مع  أخرى، موضوعها محمول األصل

تغيير طرفي القضية ؛ أي  أي اإليجاب والسلباالحتفاظ بالصدق والكيف

    ."ال خالد إنسان"معكوسته ) األصل" (ال إنسان خالد : "   مثالاألصل

  :قاعدتان أساسيتان ،   في صحة عملية العكس  وتُشترط

 ؛ فإذا كانت القضية  القضية األصلكيفالمحافظة على  ـ 1

 و إذا كانت ؛ أيضا موجبة وجب أن تكون المعكوسة موجبةاألصل 

، بعض عكوسة سالبة القضية األصل سالبة وجب أن تكون القضية الم

   ) .من موجبة إلى موجبة ( العلماء فالسفة  فعكسها بعض الفالسفة علماء 

 أال يستغرق حد في المعكوسة لم يكن مستغرقا من قبُل ـ 2

   شمول الحد لجميع أفراده و يتجلى ذلك هو االستغراقو . في األصل

ا السالبة  في القضاي،و... كل  و جميع  الخ :في الكليات بسور القضية

 القضايا الكلية : القاعدة التاليةبنفي المحمول نفيا كليا ؛ و ينتج عن ذلك  

  .فأحفظ ذلك ؛تستغرق الموضوع و القضايا السالبة تستغرق المحمول

  المحمول  الموضوع  القضية

  غير مستغرق  مستغرق   ـ كلية موجبةك

  مستغرق  مستغرق   ـ كلية سالبةل



 

 

    الحملية في القضايا االستغراق   جدول       

  :يمكن التمثيل الستغراق القضايا في الرسم البياني التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قاعدة : قاعدتي العكس و هما ( وبتطبيق هاتين القاعدتين

  لنا إمكانية تحويل القضية األصليةن تبيِّي) الكيف    وقاعدة االستغراق

إلى معكوستها ماعدا الجزئية السالبة الستغراق حدٍّ في العكس لم يكن 

  :على هذا األساسو. مستغرقا         في األصل

  غير مستغرق  رقغير مستغ   ـ جزئية موجبةب

  مستغرق  غير مستغرق   ـ جزئية سالبةس

حاضرون

آل 
ون التالميذ

ضر
حا
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 مخطط استغراق ك م
الموضوع مستغرق آليا 
في المحمول  والمحمول 

 .مستغرق جزئيا

 مخطط استغراق ج م
الموضوع مستغرق 

 في المحمول  جزئيا
والمحمول مستغرق 

 . في موضوعجزئيا

 مخطط استغراق ج س
الموضوع مستغرق 

نه ينفصل جزئيا أل جزئيا
آليا والمحمول مستغرق 

ألنه ينفصل آليا عن  
 .موضوع

ضر
حا

 ال 
من 

حد 
وا

ميذ
تال
 ال

  غراق ك سمخطط است
 الموضوع مستغرق كليا ألنه ينفصل 

كليا عن المحمول والمحمول مستغرق 

 .كليا ألنه ينفصل كليا عن الموضوع 



 

 

 في حالة التطابق   تعكس الكلية الموجبة إلى كلية موجبة *

 مثل راألكث على و هو أو إلى جزئية موجبةبين الموضوع و المحمول 

   ."بعض األذكياء علماء" فتعكس إلى ،  "كل العلماء أذكياء": قولنا 

ال ":   مثل قولنا تعكس الكلية السالبة إلى كلية سالبةو * 

   ."ال ناجح كسول" فتعكس إلى ،  "كسول ناجح

ـ : مثلها تعكس الجزئية الموجبة إلى جزئية موجبةو * 

بعض "لى جزئية موجبة  فتعكس إ،"بعض الفالسفة علماء"مثل قولنا 

        ".      العلماء فالسفة

  ألن في عكسها  مخالفة الجزئية السالبة فال عكس لهاأما *

  .لقواعد العكس المنطقي في أبسط صوره و هو العكس المستوي 

   : االستدالل غير المباشر ـب/3

  : و قواعده الحملي   القياس ـ 1ب/3

  قول على حّد هو1الحملي القياس ؟ ما القياس الحملي

". كالم متى وضعنا فيه شيئا لزم عنه شيء آخر بالضرورة ": هو أرسطو

، وبالشيء ) الكبرى والصغرى ( المقدمتينويعني بالشيء الموضوع،

وهذه .  مؤلف من ثالث قضايافالقياس .   التي تلزم عنهماالنتيجةاآلخر، 

 ت  عند المناطقة  سّميُوِضَعت في قياس منطقيما القضايا الثالث إذا 

ولو  . المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والنتيجة: على التوالي بـ 
                                                 

.  هو ما ِيؤلف من مقدمتين تشتركان في حّد واحد : "  ـ يعّرفه الخوارزمي بقوله  1

  . و الحّدان الباقيان يسّميان الطرفين . و هذا الحد المشترك يسمى الحّد األوسط 



 

 

   ، لوجدنا أنه يحتوي على خصائص أساسية  ، التاليحلّلنا هذا القياس

  .و من حيث الترتيب،  أي من حيث المادة و الصورة يا   القضاحيثمن 

  ـ :  إذا قلنا مثال  

 كل إنسان فان  - 

 أحمد إنسان  - 

 ذن أحمد فانإ - 

 . فإنّنا نكون قد استعملنا قياسا يتألف من مقدمتين ونتيجة              

، واآلخر موضوعوكلٌّ من المقدمتين والنتيجة يتألف من حدين، أحدهما 

ثم لو نظرنا إلى القياس  . )هو(؛ وبين الحدين رباط مضمر تقديره محمول

  و هي رئيسية مكررة ثالثة حدودمن زاوية أخرى، لوجدناه يتألف من 

، وهي تختلف فيما بينها من حيث الشموُل  )أحمد(و) فان(و) إنسان(

، أي أن بعضها يشمل اآلخر، واآلخر متضمن االستغراقوالتضمن أي  

و هو محمول ، ألنه يشمل كل إنسان،حدا أكبر) فان(فنحن ندعو . فيه

    )نسانإ(، ألنه متضمن في أصغر حدا) أحمد( في حين ندعو النتيجة ،

والمقدمة .  حدا أوسطندعوه ف  إنسانو يكون موضوع النتيجة أّما حّد 

 والمقدمة التي تحمل الحد ؛مقدمة كبرىالتي تحمل الحد األكبر تُدعى 

، ألن  النتيجةوالحد األوسط يختفي في.  مقدمة صغرىاألصغر، تدعى 

؛ أي لحدين الحد األكبر والحد األصغر  بين افي الربطوظيفته تنحصر 

 . الكبرى و المقدمة الصغرى المقدمتينبين 
 

  
    



 

 

  : سجل ما يلي 

      القياس المنطقي استدالل غير مباشر ينتقل فيه الفكر               

من قضيتين إلى ما يلزم عنهما و هو النتيجة ، فهو يتكّون من ثالث 

الحد ( و ثالثة حدود )  و مقدمة صغرى و نتيجة مقدمة كبرى( قضايا 

   ).ألكبر و الحد األوسط   و الحد األصغر ا

    ـ : قواعد القياس الحملي  

والقياس  . يجب أن يتكّون القياس من ثالثة  حدود فقط  ـ1

نا نقع الذي نحمِّله أكثر من ثالثة حدود، ال تترتب عنه نتيجة صحيحة، ألنّ

 Quatermio" بأغلوطة الحد الرابع "فيما يدعوه المناطقة 

Terminorum نظِّفٌ، ووردةُ اْبنَتي: (مثال، إذا قلنام فال ) وردةُ ماء ،

فعلى الرغم من أن كلتا المقدمتين . يجب أن نستنتج، ابنتي ماء منظِّف

صحيحة، فإن النتيجة خاطئة، ألن الحدود الواردة فيهما، قد استُعملت 

 يختلف عن مدلولها  في ىفي األول) وردة(فمدلول كلمة : ِلُمغالطتنا

. وشتان ما بين اسم السائل المنظف، واسم العلَم الخاص ِباِالبنة. نيةالثا

، ألن الحد األوسط يتضمن حدود بدال من ثالثة القياس أربعةلدينا في هذا 

  .أي بمفهومين1...هويتين

                                                 
الثة حدود سليمة، يكون هذا القياس غير منتج ألنه يمثل ـ وفي حالة وجود ث  1

الشكل الثالث من أشكال القياس األربعة حيث تقضي القاعدة الثانية فيه بوجوب أن 

  .تكون النتيجة جزئية
 



 

 

      يجب أن يستغرق الحد األوسط مرة على األقل   ـ2

       ا ألقل إّم أي أن يكون مستغرقا مرة على ا ؛في إحدى المقدمتين

  . في المقدمة الكبرى أو المقدمة الصغرى

يجب أالّ يستغرق حد في النتيجة ما لم يكن مستغرقا         ـ3

فإذا كان الحد .؛ أي المقدمة التي ورد فيها في مقدمة من المقدمات

مستغرقا في مقدمته يمكن أن يبقى مستغرقا في النتيجة أو أن يصبح غير 

.      كان غير مستغرق فيجب أن يبقى غير مستغرق و إذا،  مستغرقٍٍ

و هذه ميزة القياس عموما ، و هو أن النتيجة ال تحكم على ماصدق 

                                .أكبر مما حكمت عليه المقدمتان

     ؛يجب أال تحتوي النتيجة على الحد األوسط  ـ4      

ين الحدين األكبر واألصغر بط ب هي الرو ذلك ألن مهمة الحد األوسط

  . و حصول النتيجة  عليه يتوقف االستداللو

  

  ـ :  ؛ فهي بالقضاياأما القواعد المتعلقة 

    .ال إنتاج من  مقدمتين  سالبتين   ـ5

   .ال إنتاج من مقدمتين جزئيتين   ـ6

  .من مقدمتين موجبتين ال نتيجة سالبة     ـ7

إن كانت ؛ بمعنى   )األضعف ( النتيجة تتبع األخس   ـ8

 ألن الجزئية أخس        أن تكون النتيجة جزئية المقدمتين جزئية وجب إحدى

 وإن كانت إحدى المقدمتين سالبة وجب أن تكون النتيجة  ؛  من الكلية



 

 

 يمكن التعّرف عليها بعد تطبيق القواعد قاعدة أخرىقد تُضاف ؛ و سالبة

  .  جزئية و مقدمة صغرى سالبةال إنتاج من مقدمة كبرى :  و هي؛ السابقة

   

ال إنسان : الحظ معي ،  أخي الطالب  ، القياس التالي [ 

) خالد(وال حيوان إنسان ، فيتعذر عليك االنتقال من الحد األكبر    ،خالد

و بالتالي ال يمكن أن نصل إلى نتيجة  ).حيوان ( إلى الحد األصغر 

  .] لغياب وظيفة دور الحد األوسط 

القياس  Figure 1شكلسطو إلى حقيقٍة، وهي أن  وينّبه أر

هيئة القياس  هو الشكلو(  األوسط من المقدمتين يتوقف على موقع الحد

  ؛ )التي يوضع عليها الحد األوسط في المقدمتين

المقدمة الكبرى موضوعا في فإذا كان الحد األوسط * 

  ؛ الشكل األول في الصغرى، كان ومحموال 

محموال في كلتا المقدمتين كان  ط الحد األوسوإذا كان*

  ؛الشكل الثاني

الشكل موضوعا في كلتيهما، كان الحد األوسط  وإذا كان *

  ؛الثالث

  محموال في الكبرى و موضوعا وإذا كان الحد األوسط *

ال  و أقل األشك؛ وهو عكس الشكل األول الشكل الرابعفي الصغرى كان 

                                                 
 ـ الشكل المنطقي هو الهيئة الحاصلة في القياس من نسبة الحد األوسط على الحد  1

   .األصغر و الحد األكبر 



 

 

للحد ) و : (موز التالية ا للحدود بالفإذا رمزنمن الناحية االستداللية؛ قيمة 

        ؛ فسنحصلللحد األصغر) ص(حد األكبر؛ و لل) ك(األوسط؛ و 

الكبرى الحد األوسط موضوع  في :الشكل األولـ : تالية على األشكال ال

 الحد األوسط محمول         :الشكل الثاني. محمول في الصغرى

 الشكل . في المقدمتينموضوعألوسط  الحد ا:الشكل الثالث.في المقدمتين

  . الصغرى موضوع في المقدمة الكبرى الحد األوسط محمول في :الرابع

إليك ، أيها المتعلّم ، الجدول التالي  الذي يلخّص األشكال 

  : السابقة 
   فانإنسانكل 

  إنسانسقراط 

  إذن سقراط فان

  كو 

  وص  

  ص ك

  حيكل ما يتنفس 

  حياليس بعض المتحرك 

   المتحرك  يتنفسليس بعض

    وك  

   و ص 

  ص ك

   مفكرعالمكل 

   مؤمنالعالمبعض 

  بعض المؤمن مفكر

   كو

   صو

  ص ك

   مفكراليس كل مصيب

   مجتهدمفكربعض ال

  امصيبليس بعض المجتهد 

  وك 

  صو

  ص ك

  

ليس كل ويذهب أرسطو إلى أن األقيسة أنواع، وأنه     

أن تكون : حيحمقدمات القياس الصولهذا اشترط في . قياس برهانا

         وأن تكون بديهية و واضحة، وإالّ الْحتاجت بدورهاحقيقيَّةً،

  . وأخيرا، أن تكون أصدق من النتيجة وأْبين منهاإلى برهان،

  ـ : قواعد األشكال األربعة* 



 

 

 أن تكون المقدمة الصغرى األولى:  قاعدتان للشكل األول

   حتى يصح االستنتاج ؛كبرى كليةأن تكون المقدمة الالثانية موجبة،  و

 أن تكون إحدى المقدمتين األولى:  قاعدتان للشكل الثاني

 أن تكون الثانيةسالبة؛ لكي يستغرق الحد األوسط مرة على األقل ؛ و

  ؛ المقدمة  الكبرى كلية

    أن تكون إحداهما كليةاألولى:  ثالث قواعدوللشكل الثالث

   ؛  أن تكون النتيجة جزئيةالثالثة، وأن تكون الصغرى موجبة لثانية و ا

 وهي تلخيص لقواعد األشكال ثالث قواعد وللشكل الرابع

  السابقة،

 إذا كانت الكبرى موجبة، وجب أن تكون الصغرى :األولى 

  ،كلية

 إذا كانت الصغرى موجبة، وجب أن تكون النتيجة :لثانيةا              

  ،جزئية

ين سالبة، وجب أن تكون  إذا كانت إحدى المقدمت:الثالثة 

  .الكبرى كلية

الشكل األولُ ْيِنتج كل أنواع القضايا ، و الشكل :  مالحظة

الثاني  ال ينتج إالّ القضايا السالبة، و الشكل الثالث ال ينتج إالّ القضايا 

   .الجزئية ، الشكل الرابع ال ينتج القضية الكلية الموجبة و ينتج ما عداها



 

 

       ي الطالب ؛ بعض التطبيقات  و سنقترح عليك ؛ أخ

  .في نهاية هذا الدرس ، فكن مستعدا 

    ـ) : االستثنائي ( القياس الشرطي  ـ 2ب/2

ينتقل فيه الفكر      المباشر  غيرهو شكل من أشكال االستداللو

مقدمته ؛و } أي من مقدمتين و نتيجة { من قضيتين إلى ما يلزم عنهما 

 ؛ و مقدمته الصغرى قضية و منفصلةالكبرى قضية شرطية متصلة أ

المتصلة  (القضية الشرطية  ) المقدم أو التالي( حملية تستثني أحد طرفي 

؛ و النتيجة قضية حملية تثبت أو تنفي أحد طرفي القضية )أو المنفصلة 

إذا نزل المطر؛ابتلت األرض، :فإذا قلت مثال. الشرطية أي المقدمة الكبرى

؛ و هي قضايا تفيد اللزوم  ثديا؛ فهو حيوان فقريلحيوانهذا اكان  إذا :أو

   .بين المقدم و التالي

 و القياس الشرطي الذي تكون مقدمته الكبرى شرطية 

 أما إذا كانت مقدمته الكبرى  ، بالقياس الشرطي المتصلمتصلة نسميه 

إما أن يكون :  مثل قولنابالشرطي المنفصل شرطية منفصلة فنسميه 

 والعناد       تفيد االنفصال...) أو.... إما (كسوال؛ فالصيغة الطالب مجتهدا أو 

 ، كما سترى ذلك على أوجٍه  بين المقدم و التالي و يكون ذلك و التنافر 

   .الحقا 

  ـ  : هقواعد و )اللزوم ( القياس الشرطي المتصل  أ ـ 

    فإّن الجو بارد اشتاء إذا كان الفصل

  لكن الجو بارد 



 

 

؛ فإن هذه  الطالب و كما تالحظ ، أخيإذن الفصل شتاء؛ 

الحقيقة مخالفة لمقتضيات االستدالل ؛ لكنها في تبدو سليمةالنتيجة قد 

 قد يكون باردا في غير فصل الشتاء؛ فعليك بمراعاة   ؛ فالجّوالصحيح

  ؛من الناحية المنطقية  للحصول على استدالل سليمالقواعد التالية 

يلزم عنه ) وضع المقدم ( دم ـ إثبات المق : القاعدة األولى

    :ضرورةً) وضع التالي ( إثبات التالي  

   فإن الجو بارداإذا كان الفصل شتاء

  لكن الفصل شتاء 

  إذن الجو بارد

ال يلزم عنه ) رفع المقدم ( نفي المقدم ـ : القاعدة الثانية  

  ضرورة ؛ ) رفع التالي ( نفي التالي   

  ارد  فإن الجو باإذا كان الفصل شتاء

  الكن الفصل ليس شتاء

الجو ليس باردا ليست ضرورية من الناحية : فالنتيجة

       المنطقية الصورية لعدم وجود تالزم تام و متطابق بين الشرط 

 ؛ لذلك قد تصح بالتكافؤ  المنطقيو المشروط ، كما يسميه الرياضيون 

حالة توقف في النتيجة بشرط وجود ذلك التطابق ين المقدم و التالي؛ أي 

  .أحدهما على اآلخر 

ال يلزم عنه ) وضع التالي ( إثبات التالي ـ : القاعدة الثالثة 

  ضرورة ؛ ) وضع المقدم ( إثبات المقدم 



 

 

   فإن الجو بارد اإذا كان الفصل شتاء

  لكن الجو بارد 

ليست ضرورية من الناحية ، )الفصل شتاء (  ،فالنتيجة

فال يمكن أن نستدل ا في غير فصل الشتاء،ون الجو بارد ،فقد يكالمنطقية

من برودة الجو على فصل الشتاء  ؛ و كما رأيت سابقا فإن االستدالل في 

 جزئيةأو تامة هذه الحالة متوقف على كون العالقة بين المقدم و التالي 

  .أي إّما أن تكون عالقة لزوم أو عالقة تكافؤ بين المقدم و التالي ؛

يلزم عنه نفي ) رفع التالي ( نفي التالي ـ : القاعدة الرابعة 

 فإن الجو ا إذا كان الفصل شتاء:  ، كقولك ضرورةً) رفع المقدم ( المقدم 

  بارد ،

  لكن الجو ليس باردا ،            

   .اإذن فإن الفصل ليس شتاء           

أن هناك تشابها بين المقدمة و تالحظ أخي الطالب، 

؛ فإذا كانت المقدمة  من حيث الكيفالستداللالنتيجة في هذا او الصغرى

الصغرى تثبت فإن النتيجة هي األخرى تثبت ؛ و إذا كانت الصغرى تنفي 

  . فإن النتيجة هي األخرى تنفي أحد طرفي القضية الشرطية 

    .أنظر إلى التمارين المقترحة في نهاية الدرس : أسئلة 

  ـ   : و قواعدهالقياس الشرطي المنفصلب ـ 
 المقدمة الكبرى من قضية شرطية منفصلة هي  يتألف     

مثال  . لنتيجة و قضية حملية هي االمقدمة الصغرىقضية حملية هي و



 

 

إما أن  ـ 2؛  اإلنسان عالما أو أن يكون غنياـ إما أن يكون1: ذلك 

         العنادصورة أن ، أخي الطالب ،؛ الحظيكون اإلنسان حيا أو ميتا

؛ ففي ليست واحدةدم و التالي في المثالين السابقين و التنافر بين المق

الحالة األولى يمكن الجمع بين المقدم و التالي ؛ بينما في الحالة الثانية فإنه 

وفي هذا ؛ ) التقابل في دروسك السابقة راجع صور. ( يتعذر الجمع بينهما

 أحد طرفي  تحقق و صدقيكفي من االستدالل نقول أنه       النوع 

   .قد يتحققا معاية الشرطية لكي يكون االستدالل صحيحا و القض

  ـ : قواعد القياس الشرطي المنفصل 
يلزم عنه ) وضع المقدم ( ـ إثبات المقدم  : القاعدة األولى

   إما أن يكون اإلنسان عالما :  كقولك مثال ؛ )  رفع التالي (نفي التالي 

  أو جاهال ،

    لكنه عالم ، 

   .جاهال إذن اإلنسان ليس  

ال يلزم عنه )رفع المقدم (  نفي المقدمـ : القاعدة الثانية 

  لكنه ليس عالما ، يتعذر  ،بالضرورة) وضع التالي ( إثبات التالي 

  .االستنتاج

و يصدق هذا في حالة كون العناد بين طرفي القضية              

تنتاج من نفي الشرطية عنادا تاما، أّما إذا كان العناد ناقصا فإنّه ال اس

     إّما أن يكون اإلنسان غنيا :  و ال من نفي  التالي، كقولك  ،المقدم

أو عالما ، فكونه ليس عالما ال يعني أنه بالضرورة أنّه غني ،و كونه 



 

 

ليس غنيا فقد ال يكون غنيا أيضا، و كونه ليس غنيا ال يلزم عنه انّه 

  ).راجع صور التقابل.(عالم بالضرورة

يلزم عنه نفي )  التاليوضع(التالي إثبات ـ : ثالثة القاعدة ال

  . فهو إذن ليس عالما ؛ ضرورة ، لكنه جاهل ) رفع التالي ( المقدم

يلزم عته ال ) رفع التالي ( تفي التالي ـ : القاعدة الرابعة 

 لكنه ليس جاهال ؛ يتعذر . بالضرورة )وضع المقدم( إثبات المقدم 

     بين المقدم و التالي تناقضا أمكن االستنتاجفإذا كان العناد.االستنتاج 

  .  في الحاالت األربعة

و قد الحظت، أخي الطالب، أن المقدمة الصغرى و النتيجة  

و هذا ما  يمّيز ) اإلثبات  و النفي ( تختلفان   من حيث الوضع و الرفع 

   .أيضا القياس الشرطي المنفصل عن الشرطي المتصل

   مع المقدمات توافق النتائج:  ثانيا
 

   مبادئ العقلـ 1
        م واالنتقال من قضيةإن الربط بين حدود الحك             

 وحتى في فهم الموضوعات الخارجية وعالئقها، ،)ستداللاال(إلى أخرى

       ما يعتمد ؛  وإنّ )  قيد أو شرطدون( كّل ذلك ال يكون اعتباطيا 

 .المبادئ العقلـية أي ؛دئ المديرة للمعرفةبالمبا تُْدعى مبادئ أوليةعلى 

     فالعقل عند بعض الفالسفة هو التصورات ".بالعقل"ويسمى مجموعها 

الذي يطلق عليه تارة و؛  الخاصة للنفس بالفطرة)األحكام(و التصديقات



 

 

 بين التمييزبها  يجود  قوة "  هوعند العامةالعقل أما .بالعقل المكَون

         لإلنسان و حركاتههيئة محمودة؛ و هو بيحة األمور الحسنة و الق

  ." و كالمه و اختياره و سلوكاته 
  مقدمتاهمن قياس تتألف "إن سقراط ليس فيلسوفا " فإذا قلتَ 

) أي النتيجة (، كان قولي هذا )سقراط مفكر (، و)كل مفكر فيلسوف(من 

 وطبيعة لصور التقابراجع أخي الطالب (  أيضا  مبادئهمخالفا للعقل و

لم يِصح قولي هذا، ألن " المثلث مربع"وإذا قلت ). العالقة بين متقابلين 

 من مبدأي يتضمنهوما  (مبدأ الهوية هي المبادئفي ذلك تنافرا؛ وهذه 

        وهي ،مبدأ السبب الكافيو)  الثالث المرفوع وعدم التناقض

   .1جملة المبادئ التي تؤلف البنية المنطقية للعقل

      ستخلص من التجربةال تُ ضرورية قبلية أوليةوهي مبادئ 

ذه ألن كل تجربة تخضع له ،من االستنتاج انطالقا من مبادئ أخرى  وال 

 في حد بديهيةنها  إ. المبادئ مبادئ تشكل أساس كل وهي ؛ المبادئ

 ومشتركة لكل العقولكلية و عالميةوهي  .ال يمكن البرهنة عليهاو ،ذاتها

ارسة  لكل العقول لممضروريةهي  ووكل العقول محكومة بها ،يةاإلنسان

التفاهم  و شرط للحوار وهي أيضا، .كل أشكال وصور االستدالالت

  لتوافق الممكنل الضامن و،) لكل قضايا الفكر و الواقع  ( المعقوليةو

 . باختالف أعمار أصحابها وأجناسهم وسالالتهم وثقافاتهمبين كل العقول

                                                 
  .ما يسمى بالعقل المكون ـ أو  1



 

 

أخي ،و سنقدم لك  .الممكن والمستحيل الضروري و  تحدد ا، أخيرإنهاو

  ـ   : فتذكر   شرحا وجيزا لها فيما يلي  ؛   ،القارئ

  ؛دائما) هو) (هو(أن ما ) معناه(ـ ومفاده :  مبدأ الهويةأ ـ 

الشيء ال يمكن أن ؛ و أن )هو( )هو(الشيء ؛ أو أن )أ(هو ) أ(أو أن 

 الجوهري الشرط هوا المبدأ وهذ.يكون هو وليس هو في آن واحد

  ، فإن مدلول المفاهيم  إذا نحن لم نقبله ، ألنهللخطاب العقليالضروري و

 يمكن أن يتغير في كل لحظة، وهذا معناه أنه ال يمكننا أن و المعاني 

  .اسقا ومتماسكا دون االستناد إلى مبدأ الهوية معقوال و متن كالمانقول 

استنتاج صوري أو  كلليه  وهو كذلك األساس الذي يقوم ع

 أو مبدأ عام، فال بد لنا من أن نقبل قانون كليفإذا قبلنا بصحة . رياضي

صدق الحكم الكلي ( بصحة الجزئيات المتضمنة في هذا القانون الكلي 

  المبدأويحتوي هذا .  )ينطبق بالضرورة على الحكم الجزئي المندرج فيه

  :عروفين ،هما  على مبدأين مضمنيا، ) مبدأ الهوية ( 

ال يمكن أن يكون ه،  وبمقتضا:مبدأ عدم التناقض ب ـ

 ) ال أ (هو ) أ(في نفس الوقت أو أن يكون ) ال هو(   و   )هو(الشيء 

القول بأن فمن قبيل المستحيل مثال، .   و من نفس الجهةفي نفس الوقت ،

 الحاضر   و الكروية في نفس الوقت أو أن فالن حاضر  واألرض كروية

نمّيز في هذا الصدد بين التناقض ؛ و  و من نفس الجهة في نفس الوقت 

نقيض األبيض مثال هو الالأبيض؛ بينما ضد األبيض هو   فإن؛و التضاد



 

 

راجع قواعد . (ذكي و الذكي ؛  ذكي وغبي : مثال آخر. األسود

   .)تقابل بالاالستدالل المباشر

لألخذ بالمبدأ هو نتيجة منطقية  و: مبدأ الثالث المرفوع ج ـ

) أ(إما أن يكون الشيء : السابق وهو يقتضي األخذ بأحد طرفي القضية

 أن يكون للموضوع الواحدالمبدأ العقلي يفرض بالضرورة  ألن ،)ال أ(أو 

   ؛ فاألرض مثال، إما كروية محموال واحدا من المحمولين المتناقضين

      حافظة مبادئ ضرورية للمأو الكروية، وال وسط بينهما؛  وهي 

فقد نصف من ال يقبل بهذه المبادئ . على تناسق الفكر وتطابقه مع ذاته 

   .بكل الصفات المنافية للعاقل الحكيم

أن لكل حادثة  سببا يفّسر  و مفاده د ـ مبدأ السبب الكافي

في مجال   حدوثها؛ وأن نفس األسباب تُعطينا دائما نفس النتائج

 وحدها ال تكفي السببية أن هذه العالقة ة ؛ إالّالظواهر الطبيعية و اإلنساني

لفهم الظاهرة و تفسيرها في المجال العلمي ألنه يتعين فيه، البحث عن 

وهو األمر الذي .  بين الظواهر)أي القوانين العلمية  ( العالقات الثابتة

 ، أّيها المتعلّم ، ال شك و. الحتمية واالطراد: بمبدأينإيمان العالم يوضح 

من خالل دراستك للعلوم الفيزيائية قد تعرضت لكثير من هذه   أنّك

  ذلك بالتفصيل عندما نتناول بالدراسةسنوضح لكو   ؛لقوانين العلميةا

  . و فلسفة العلوم التجريبية مع الواقع  مشكلة تطابق الفكر 



 

 

      نستنتج أن العقل في جميع استدالالته يخضع إلى جملة  

أي عملية استداللية ، رورية لكل ممارسة فكرية ؛ و هي ض ،المبادئمن 

  .و سبب وقوعنا في كثيٍر من األخطاء يرجع إلى  عدم التزامنا بها 

   :انتقاء المقدمات واحترام الضرورة المنطقية  ـ2

المبادئ وقواعد           ويبدو أنه بقدر ما يأخذ الفكر بهذه 

 أسلِم المقدمات و أصدقها و  مع االلتزام بها ميدانيا، وانتقاِءاالستدالل

 السبيل الذي يصل ولعّل. أوضحها ، يجد إمكانيات انطباقه مع نفسه بيسر

أكثر السبل استقامةً المقدمات بالنتائج المترتبة عنها بالضرورة، هو 

      تناقض  إلى تمتين تماسك الفكر وتحصينه من الوقوع في المؤدي

عدم وضوح المفاهيم والحدود وبتعبير آخر، فإن . و تعارض مع نفسه

مبدأ وعدم ضبط العالقات فيما بينها وبين القضايا، وعدم االكتراث بدور 

ش العقل وبالتالي  في تماسك االستدالل، كل ذلك من شأنه أن يشّوالهوية

إال أنه ال معنى النطباق الفكر . يترك خطابه فريسة للسفسطة والسذاجة

لم تكن المقدمات سليمة وبديهية ، يأخذ ، إذا الناحية الصوريةمع نفسه من 

        بها كل واحد ولم يحافظ على مبدأ الهوية ولم تضبط المفاهيم بدقة

 .و وضوح 

 

 

  



 

 

 فيما بينها ، نحدد مضمون الحدود وطبيعة عالقاتهافإذا لم  

   . في انزالقات، وقد نُتَّهم بالسفسطة و الكالم الالمعقولنقع 

  مع نفسه يتطلب حسن انتقاء المقدمات ،فكر ال فانطباق              

حترام و لن يكون ذلك إالّ با تستوجبها واحترام الضرورة المنطقية التي

   .اإلنسان  و االلتزام بمبادئ العقل بقدر طاقةقواعد المنطق السليم  

III  ؟وهل حصول هذا االنطباق كاف لضمان وفاق جميع العقول ـ  

  ـ ) : القياس المنطقي ( صوري ـ  قيمة المنطق ال: أوال  

إن الفكر قد ينطبق مع نفسه من الناحية الصورية  ـ 1

    رالمجردة ، ولكن دون أن يقتنع غيره بالمضمون الذي يحمله؛ فقد يعّب

     عن قضية دينية أو سياسية،وله كامُل التصرف في إضفاء ما يريده 

ة ـاستخدام اللغإن .و األلفاظ التي يستخدمهامن معنى على الحدود 

التحليلي يؤدي إلى مغالطات  الصوري أو في المنطق) المتداولة(الشائعة

 متواضعة ليس للمنطق إال مزايا جد": "بول فاليري"يقول . والتباسات

بول "ويقول ". 1حينما يستخدم اللغة العادية، أي دون تعريفات مطلقة

 همْبُمير من أهم ألفاظها  فالكث.غير دقيقة)لغة األلفاظ (إن اللغة ": " مويي

ها لغة الرياضيات التي مكَّن بناؤ و العلم يتكلم لغة في غاية الدقة،[...] 

، فالمعنى الواحد قد نعبر عنه بعدة 2"المبهماتمن  منذ ألفيتين من التخلص

                                                 
    ـ اْستناد علماء المنطق إلى األساليب اللغوية العادية، يبقيهم في ِحضن الفلسفة 1

في الوقت الذي تَرفع فيه، لغةُ الرموز الرياضياِت فوق سلطة الفلسفات 

  .واإليديولوجيات

 Paul Mouy, Logique, P. 30 ـ 2



 

 

       االشتراكراجع ( ر عن عدة معاني ،ألفاظ  و اللفظ الواحد فد يعّب

 دام ما": " ثابت الفندي" ؛ ويقول) لغة العربية ال مباحث فيالتواطؤو 

المنطق يتعامل باأللفاظ ال بالرموز، فإنه يبقى مثار جداٍل حول معاني 

عن عقمه إذا تعلق األمر بالقياس هيم والتصورات المستعملة، فضال المفا

  .1"األرسطي 

 والجدل أكثر مّما يصلح للمناقشة إن المنطق الصوري  ـ2

ولّما كان الغرض منه هو إفحام .  واكتشافهاالحقيقةللبحث عن يصلح 

عية، فإن المنطق يتحول إلى فلسفة الخصم ال اكتشاف الحقيقة الموضو

  . من حيث إنه يعنى بلغة البرهنة والمحاجة والتفنيد لكسب قضيةللنحو 

ر عن كل العالقات ق ال يعّبضّي  هذا فضال عن أنه ـ3

إن نتائج القياس ال تأتي . ليالت الفكريةبالتح ،نه يكتفي فقطوأ، المنطقية

مطابقة على المقدمات، حتى مع افتراض و إضافي بشيء جديد زائد 

       فضي ُي، غير ما تتضمنه المقدمتانواستنتاُج. مقدماته للواقع

؛ ألن القياس يكون صحيحا عندما يكون تحصيل حاصل إلى األخطاء

)Tautologie( و شرط . ا نجهله يكشف عّميبرز ما نعلمه وال؛ فهو

 ال إلى إعادة ما تتضمنه ، إلى علم جديد ن ينتهي بناأاالستنتاج الصحيح 

عالقة  و أهم عالقة يستند إليها المنطق الصوري هي . المقدمتان

    نوّسعفال يمكن أن القياس  قواعد،وكما الحظت ذلك في االستغراق

        فهذه جملة.  تين في المقدم مّما هو واردمن دائرة الحكم أكثر 

                                                 
  ).35-34(لرياضي، ص ـ  ـ محمد ثابت الفندي، أصول المنطق ا 1



 

 

 من الدارسين للمنطق من المؤاخذات واالنتقادات التي وجهها كثير

  .الصوري على مرِّ العصور 

  ـ : ـ  من المنطق الصوري إلى المنطق الرمزي : ثانيا

مع       وسدا للنقص الذي عرفه المنطق الصوري، وتماشيا 

اتجهت اْهتمامات  الواقع المتغير،فا مع متطلباتالبحث العلمي الجديد، وتكي

للفكر باالنتقال  المناطقة والرياضيين والعلماء إلى أساليب جديدة تسمح 

إلى المنطق الصوري  ، أي من الرمزإلى ) أو التصور ( الحد و اللفظمن 

، وكذلك من المنطق الصوري إلى المنطق المادي المنطق الرمزي

  ).المنهج االستقرائي ( التجريبي 

 المنطق الرمزي أو الرياضي ـ 1

المنطق الرمزي اتجاها مخالفا التجاه المنطق لم يعرف 

 ـ 1850( األرسطي إالّ في منتصف القرن التاسع عشر؛ تقريبا بين 

ت كانت مع الفيلسوف األولى لهذه المحاوالإالّ أن البداية ( ؛)1920

 langue  (صاحب فكرة إنشاء لغة اصطناعية عالمية" ليبنتز" والمنطقي

artificielle ( . والصفة المميِّزة لهذا االتجاه هي التركيب أو اإلنشاء، أي

ت  عامة كالبديهياقضايا جزئية باالستناد إلى مبادئ أوليةعلى  االستدالل 

 )المتساويين لثالث متساويانأن (و) أجزائه مثل الكل أكبر من أحد(

الرياضية ؛ ونتائج هذا ؛ كما هو الحال في العلوم والمصادرات والتعريفات

ْبنَى مع تُ"إنها . دئ المسلم بصحتها سابقااالستدالل ليست متضمنة في المبا

  ".قضاياها
  



 

 

كم يساوي مجموع :  فلو كان علينا الرد على السؤال التالي

على مبدأ معلوم لدينا ه يساوي قائمتين ألننا نعتمد زوايا المثلث، لقلنا بأن

 المستقيم لجهة واحدة تساوي قائمتين؛ ويبقى مسبقا، وهو أن زاوية الخط

وذلك بأن  من المعلوم، أن نبني استداللنا غزًوا للمجهول، علينا انطالقا 

ومن الممّيزات  .)راجع البرهنة في الرياضيات(د أحد أضالع المثلثنمدِّ

وهنا وقع . ثابت من الرموزاالستنتاج، استعمال نظام األساسية لهذا 

وما أن أطّل القرن . الشائعة إلى لغة الرموز الجبريةاللغة التحول من 

وهو ال يستخدم الرموز فقط، . العشرون حتى ازدهر المنطق الرمزي

وهذا . ولكنه يريد لنفسه أن يشير إشارة دقيقة إلى قواعد استعمال الرموز

  . "للوجستيك" ـ ما يسمى ب

فقد تواضع و اصطلح  المناطقة المحدثون على بعض 

أن وعندها، أصبح من الممكن مثال، . اولم يتفقوا عليها اتفاقا كليالرموز، 

أي ) أو( وإلى األداة )I(بالرمز  الوصلالعطف أو الجمع أو  إلى   نشير

 التضمنوإلى ) U( بالرمز الفصل؛أي عالقة ..)أو .. إما ( العالقة 

وعلى هذا األساس يمكن أن نتصور العطف أو الجمع بين ). ⊃(بالرمز

، لالحظنا أن حاالت صدق القضيتين ؛ ولو تأملنا ) بIأ (قضيتين  بـ  

أما إذا . صـادقة) ب(وصادقة ) أ(تكون صـادقة عندما تكون )  بIأ (

صادقة أو ) ب(كاذبة و) أ(نت كاذبة أو كا) ب(صادقة و) أ(كانت 

، فهما ) بUأ (أمـا قضية .كاذبة تكون النتيجةكاذبتـين معا، فإن 

كاذبة ) أ(أما إذا كانت . يصدقان عندما تكون إحداهما على األقل صادقة

 ت إضافة إلى عالقا. صادقة)  بUأ ( كاذبة، فال يمكن أن تكون ) ب(و



 

 

و عالقة  ) ←( طقية أخرى كعالقة اللزوم المنطقيمن

؛ و )  1(الصدق :  و جداول الصدق باستخدام  رمزي   ) ↔(  التكافؤ

  ) .0( الكذب

  القياس اللغة العادية كما في ، اللغة هناهكذا إذن، لم تَعد  

     فةالمؤلّ والرموز مجموعة من اإلشارات هاإنّ.االستنتاج التحليليأو 

        جميع الحدود على مها أصحابهاوعّم .الرياضيات صورةعلى 

،  )القضايا بمنطقأي ما يعرف  ( على القضايا من حيث هي قضاياو

 وهذا ما  ـ التي أشرنا إليها سابقا ـ؛وعلى العالقات المنطقية ذاتها

ثم إن االرتباط بين المبادئ والنتائج ليس تحليليا . ريتالءم مع روح العص

، بل هو  المنطقي يقوم على فكرة االستغراق و الشمولالقياسكما في 

  أي يكسبنا معرفة جديدة زائدة على المقدمات؛ و بنائي تركيبي إنشائي

   .  وينقل الفكر من المعلوم إلى المجهولالتي انطلقنا منه ،

 ليست ثابتة المبادئ العقلية  ـ هذا باإلضافة إلى أن2

لزمان والمكان  تتغير بتغير ابل؛ بصورة مطلقة كما يعتقد البعض

 عامة يشهد بأن هذه تاريخ العلمفإن استقراء  والظروف واألحوال،

ها المبادئ قد نشأت على صورة أخذت في التطور حتى بلغت صورتُ

ن لقد بّي. 1 ما يؤيد هذه الحقائق،الدراساتمختلف الراهنة في أذهاننا، وفي 

كتبه، من عدد  في )لوجي فرنسيانثروبوعالم اجتماعي و  ("برول ليفي" 

، بل عن الذهنية المتحضرة اختالفا جذريا  تختلف أن الذهنية البدائية
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 إذ  متمردة عن مبدأ الهوية وعدم التناقضفهي حتى في نظرتها للطبيعة،

   ؛ في نفس الوقتهايمكن أن تكون نفسها وشيئا آخر غيرأن األشياء 

 ما قبل بالذهنيةلذلك سماها .ا نحنفهي ذهنية ال تدرك األشياء كما ندركه

 أن بعض األنثروبولوجيين وفالسفة العلوم  ، كما)Prélogique(المنطقية

 ـ أخذ يطرح تساؤالت لعقلل امبدأ عالميـ باعتباره مبدأ السببية بّينوا أن 

    . في مبدأ الحتمية اكتشافات تثير الشك ويالسحرأمام قضايا التفكير 

ال يؤخذ في الذهنيات السحرية بمثابة اإليمان ،  فارقةمالقوى الباإليمان إن 

 القائل بأن الالحتميةمبدأ  كما أن .بالسبب  في مفهومه الماديالعلمي 

الكوانتية  الفيزياء في  تنفلت من نظام الكون وخاصةهناك ظواهر

       . أخذ يجدد النظر في قواعد العلم وأسسه "زنبرغيه"  معاالحتمالية

 التي كنّا نعتقد المبادئأي أن هذه   مشكلة االستقراء ؛ في و سنرى ذلك

أنها ضرورية لم تعد كذلك في ظل تطور العلم، حيث أمكن الجمع بين 

   .نظريتين لتفسير ظاهرة الضوء مثال

ن تطور وفيما يتعلق بتجديد الفكر المنطقي، يمكن القول بأ

بوجود مبدأ ثالث نا  يكفي لتوعيت،"هاملين"إلى "هيجل"المنطق التركيبي من 

فإذا كان المنطق القديم يعتمد كليا      .  و هو المبدأ للوحدة و التركيبللعقل، 

و الذي ال يتغير ، ) أي أن حقائق األشياء ثابتة  ( الهوية الثابتعلى مبدأ 

و الذي يقضي برفض التناقض ، فإّن المنطق الجدلي يرفض التعامل مع 

 ال يصلح للعالَم الطبيعي        فكرا ساكنا هذا المبدأ من حيث أنّه يعكس

إنّ  الحركية التي تتسم  .و الواقعي الذي ال يتوقف عن الحركة  و التغير

ال ) أ (أّنبها الحياة الخارجية تقوم على مبدأ التناقض أو التغاير، يعني 
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أو ) س(دائما ألنّه حتما ينتقل إلى  ) أ (يبقى

 كائن  بدوره يتحول      إلىالذي) الأ(

.  ، وهكذاحيث الكم أو الكيفمن  مغايٍر له 

فإن التغاير أو التناقض في هذا  ولهذا،

إلى جانب مبدأ الهوية (النوع   من المنطق 

ضروري لفهم سيرورة ) في هذا السياق

هذا التناقض "و.  والحياة البشرية  األشياء

 بما   إنما يزول،في الفكر وفي األشياء

من    تألف  الذي ي بالجدل "لجهي"يسميه 

                                    :  ثالث مراحل هي 

جديدة ،     و هذا المركب كمرحل .1" منهماالمركب ونقيضهو الموضوع 

نقيض ( يستوجب ظهور نقيضه) حة ، الموضوعاألطرو(يشكل وضعا

  .          2دواليك ، و هكذا) ،  نقيض الموضوعاألطروحة

كارل "   حركة التاريخ ، و هو ما فعله" يجله" و بذلك فّسر

   تطور األنظمة االقتصادية واالجتماعية و الثقافية  عندما فّسر" ماركس

إّن بنية المجتمع  " " :ماركس"يقول . بالمادية التاريخية و الفنية 

االقتصادية هي األساس الحقيقي الذي تقوم عليه بنيته الفوقية 

Superstructure  والسياسية فكل صورة من صور  ية القضائيةأعني البن

 من الحركات  الوعي االجتماعي مطابقة لهذا األساس ، و كّل حركة
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 و الروحية تابعة لنمط اإلنتاج االقتصادي،  االجتماعية و السياسية

 التي تقوم عليها Infrastructures التحتية لبنى هي افالشروط االقتصادية

و تغير البنى  Superstructures.الفوقية بنى الالبنى الروحية المسماة ب

إلى جانب المادية الجدلية التي يفسر     الفوقية  تتحكم فيه البنى التحتية  

    .حركة األشياء

  يتحدث بعض المؤلفين اليوم،وإلى جانب المنطق الجدلي، 

عن منطق الوحدة الذي هو اآلخر يتصف بالحركية والتعامل مع المتغاير 

ض،ولكنه في المجال الفكري يستوعب كل المحاوالت والتصورات والمتناق

 يجد كل ليصنع منها مبدأ واحداالفلسفية مهما كانت متنافرة ومتباينة، 

ولعّل العولمة في مفهومها . مذهب موقعه كنسق متميز داخل الوحدة

التعايشي المعاصر، تشكل ـ أمام تشتيت المعارف وترامي أطرافها، 

 العلمية والفنية ـ  فرصة سانحة  لتوسيع الروح وتفتيت التخصصات

  .لشمولية ومنطقها السمح الفلسفية ا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV- ـ:  أثر الحتمية النفسية و االجتماعية في الحكم المنطقي  
 

وفي هذا . صحيح إننا نعرف هذه القواعد، ولكننا قد نخطئ

ماعية، تأثُّر الحكم المنطقي بالحتمية النفسية واالجت: السياق، نتناول نقطتين

   .وتأثره بحتمية الفكر الفلسفي

  تأثير الحتمية النفسية واالجتماعية على الحكم المنطقي: أوال 
 

         ، وهو الوحدة األساسيةالحكمال أحد يشك في أن 

وظيفتُه عقلية تخص الذات المفكرة ، وأثر من آثارها في المنطق، 

لعيش لنفسه، فهو ال يستطيع  ولكن لّما كان اإلنسان عاجزا عن ا. الذهنية

إنه كائن يعيش في المجتمع ؛ والتصرفات . أن يفكر حسب ميوله وأهوائه 

   .جماعيةتكون بموجب ذلك، مظاهرها ، الصادرة منه، في جميع 

ها مصدره أو كما قال ألنّ فالحكم يخص الذات المفكرة ،  .1

فما ". اإلنسان مقياس كل شيء: "  )م .ق411ـ 480" ( بروتاغوراس"

يراه الشخص أنه الحقيقة، يكون هو الحقيقة، وليس في ذلك خطأ، وال 

ا أو ذاك، ما هو حقيقة في رأيي أو في رأي هذشيء في ذاته حقيقة، وإنّ

   .فالحقيقة ليست واحدة وال هي  مطلقة

تكون القوانين المنطقية األساسية التي وليس من المستبعد أن 

فقانون عدم  . )مجرد عادات فكرية( ة تنظم أحكامنا تعميمات لتجارب ذاتي

الحركة والسكون ال "التناقض ناشئ من التجربة التي نشعر فيها، بأن 



 

 

ذلك لتحقيق المعقولية        ـ و " يجتمعان ـ وأن أحدهما ينفي اآلخر

وفي هذا السياق، يقول  . و االنسجام في االستنتاج و التكيف مع الواقع

 وليام"والمرء عند ". بين إحساسين في الذهن عإّن الحكم جْم" :"كوندياك "

ولذا، فإّن األفكار . ال يعتقد بصحة شيء إالّ إذا رأى نفعه ونجاحه،"جيمس

واألفكار التي نكذبها هي األفكار ، 1األفكار الناجحةالتي نصدقها هي 

إلى الواقع وهنا، ينزل الحكم . ي عمل نافعالخاطئة التي ال نجني منها أ

ي ال ينفصل عن الزمن وال عن الوقائع التي تخضع لقانون المحسوس الذ

  . ر فيما يلحقهاثَِّؤالعلية ؛أي تَتْبع ما قبلها وتُ

  هذا فضال عن أن اإلنسان أحيانا، يستعمل االستدالل 

 حيث يقيس بالمماثلة االستداللالعاطفي حيث تسبق النتائج مقدماتها و

لسفية التي تفسر الوجود، وكم  على الشاهد؛ فكم هي النظريات الفالغائب 

أن فّسر " غاليلي"وفي مجال العلم، ألم يسبق . هي متضاربة فيما بينها

 بينها وبين  طردٍيسرعة سقوط األجسام عن طريق إقامة عالقة تناسٍب

المسافة التي تقطعها؟ ثم ألم يكتشف هو ذاتُه ، أن هذه الفرضية متناقضة، 

استبدالها بأخرى أكثر انسجاما ؟ و ال بد من اإلعراض عنها و تعديلها 

        بمعنى أن أحكامنا تابعة لطريقة تفكيرنا و ما يحكمها من شروط

و سنتعّرض لهذا عندما نتناول المنهج التجريبي في دراسة الظواهر 

   . الطبيعية
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 : الفرد داخل الوسط االجتماعي يكتسبها ـ الحكم عملية .2

تفكير الفرد هو  و. ردية وال نفسيةتفكير الفرد ليس في جوهره مسألة ف

اعتقادها ،  ، وضميره هو ضميرها واعتقاده هوتفكير الحياة االجتماعية

حتى إذا خالفها الفرد لَِقي مقاومةً يتحدد نوعها وقوتها بمبلغ المخالفة وشدة 

  ؛أليس من الصعب، أّيهاأنصار النزعة االجتماعيةكما يرى . اضرره

ُ تتّهم الطالب، أن تفكر بطريق ة مخالفة لطريقة تفكير عامة الناس، أال 

فلكي لفة لمواقف باقي أفراد المجتمع؛ بالشذوذ عندما تتبنى مواقف مخا

مبادئ و  قيم  يجب أن يلتزم بما هو سائد من  ؛يتكّيف الفرد مع مجتمعه

 كما يعتقد االجتماعيون في نهاية األمر ظاهرة اجتماعية الحكم؛ وو قواعد

  ،هو فردي برّده و إرجاعه إلى أصول اجتماعية رون كّل مايفسِّالذين 

فالتذكر هو أيضا ظاهرة اجتماعية فاإلنسان المنعزل ليست له ذاكرة و ال 

  .هو بحاجة إليها 

نهم ويحكموا على الصواب الناس لكي يتناقشوا فيما بيف

 يأخذون أن يتفقوا على أوضاع خاصة ومبادئ معينةال بد من والخطأ، 

يقول . ينظّمون سلوكهم على أساسها ،كاإلجماع عند المسلمين بها و

إن فكرة الحقيقة ال يمكن أن تُفَهم وال أن تفّسر إال بالحياة ": "غوبلو"

االجتماعية ، ومن دونها ال يتعدى الفكر حدود الفرد، وحينئذ تكون طيبة 

فمبادئ العقل يفرضها  ". أو رديئة، ولكنها لن تكون صائبة أو خاطئة 

فإن ونظرا إلى أن المجتمع يتطور،  . اإلنسان المجتمع  من الخارج على

       جماعات أحيانا، ولهذا، فقد تُجِمع ال. العقل ال يمكنه أال يسايره 

       .مشتركة يصعب اإلعراض عنها حقائقاألوهام والخرافات، وهي على 



 

 

       1و التاريخ حافل بصراع العلماء مع ما هو سائد في مجتمعاتهم

مع مالحظة أن الدراسة النفسية واالجتماعية  . و تصورات من أفكار

للحكم هي دراسة وضعية و موضوعية قصد تفسيره ، بينما الدراسة 

المنطقية للحكم دراسة معيارية قصد ضبط المبادئ و القواعد التي يجب 

  .أن يلتزم بها 

  قيتأثير حتمية الفكر الفلسفي على الحكم المنط: ثانيا 
 

 إن للمنطق عالقة بالفلسفة، يؤثر الواحد في اآلخر، وتختلف 

لقد ظّل .  وظيفته باختالف تصوراته الفلسفية، اإليديولوجية أو العقدية

المنطقُ التَّقليِدي بحثا فلسفيا بالدرجة األولى، يثير مسائلَه في ضْوِء التَّفكير 

 بآراء امرتبط؛ ظّل 2" في المنطِقالفَلْسفيِّ، كما تَتراءى لكلِّ فيلسوٍف ناظٍر

 كما أن مبدأ الهوية الذي 3االنطولوجيا، ولم يتميز إال قليال عن  ميتافيزيقية

يستند إليه المنطق الصوري يعّبر عن نظرة ثابتة لماهية األشياء        

 ، وكذلك األمر بالنسبة لمبدأ و حقيقتها؛ و هي نظرة فلسفية في حد ذاتها

   .لفكر الهيجلي أو الماركسيالتناقض في ا

  الجديدةالروح العلمية يساير وضعيا المنطق الحديث فإنه أّم

 في عصر اليونان  ا كان أساس العلم في العصر الحديث مختلفا عنه فلّم.

 الذي كان عن المنطق األرسطي ،، وجب أن يختلف منطق العلم اليوم
                                                 

  . في العصور الوسطى المسيحية من أفكار غاليلي ـ كموقف الكنيسة 1

  ) . 35-34( ـ  محمد ثابت الفندي، نفس المصدر السابق، ص ـ  2

  . ـ من الشائع أن علم الكالم والمنطق مترادفان في الفكر اإلسالمي 3



 

 

 )الوجود  (نطولوجيةانعكاسا لمعارف عصره التي كانت تهتم باألشياء األ

  ." من حيث  هو وجود علم الوجود"؛ حتى قيل أن الفلسفة هي الفلسفية 

 فإن الموضوع الذي يدرسه،   ذلك منرغمعلى ال ولكن 

 شروط صحة هو ،واحد) المنطق القديم والمنطق الحديث ( المنطقان

معرفة إعطاء  ـ حول هذه الشروط ـ ولكنهما يريدان . االستدالالت

، وتصور ميتافيزيقي تصور :   تبعا لتصورين مختلفينا نظاميحكمه

هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن النظرية المنطقية تختلف باختالف . وضعي

  . األساس الذي ينبني عليه التفكير العلمي أو الفلسفي لعصر ما

، و مدى  ال شَك في أن مْوِقفَ اإلنساِن ِمن ِفكرِة الحقيقِة"

 منِطقاً دون آخَر ِمن أنْواِع  و تبنِّيه يتأثَّر تماًما ِباْعِتناِقهإنَّمافيها، اليِقيِن 

وهذا التأثير في صورته الجدلية، ال . 1"المنِْطِق العديدِة الممِكنِة لإلنسان

      يوجِّه أحكامنا المنطقية فحسب، بل يجعلنا نفكِّر ضمنيا وبالضرورة،

   .ق الذي يناسبهاترتبط بالمنطفي إطار فلسفة 

وأكثر من هذا، وفي نطاق انطباق الفكر مع نفسه وانطباقه 

مع الواقع، يجب التأكيد على أن ما يحمله الذهن من تصورات له 

      ولّما كانت هذه الظواهر. عالقات ضمنية بظواهر العالم الخارجي

تبقى متصلبة ثابتة  في تغير مستمر، فإنه ما كان لهذه التصورات أن 

ومن هنا، يقّرب الفكر المنطقي مبادئه من الواقع . عن التكيفأن تحجم و

                                                 
   ) .21-20( ـ محمد ثابت الفندي نفس المصدر السابق ، ص ـ  1



 

 

وهذه المسألةُ : "يقول الفندي. والعكس بالعكس؛ وهذا أمر ال تخفى فائدته

الجديدةُ هي مسألةُ التَّحقُِّق و التأكُّد من أنَّ االتِّفاقَ الذي َحَصل عليه 

       يا واْسِتنباطاٍت، هومع ذاته عند تأِليِف التصوُّرات في قضا الِفكُر 

 .الخاِرِجيِِّ في الوقْت عيِنه، اتفاقٌ له مع الواِقِع، ومطاَبقةٌ له مع العالمَِ

  

  حل المشكلة: خاتمة

     

  

 إن معرفة النظام الذي يحكم الفكر المنطقي، تؤثر في توجيه             

 ينشدها ويسعى   العقل في اختيار آلياته الفكرية وفي تحديد الغاية التي

ومع ذلك، فإن المنطق الصوري ـ الممثَّل في القياس ـ . إلى تحقيقها

ومهما كانت فلسفته، وعلى الرغم من كثرة المؤاخذات و االنتقادات 

 هنا نستخدم وأنّ،ه على جانب كبير من الفائدة العمليةفإنّالموجهة إليه،  

 بدون و.لعاطفيعلمي والعامي واال نافي تفكير، بدون شعوروغالبا 

   تماسكهخطاب الحقيقي يفقد الالضوابط المنطقية التي درسناها سابقا ،

  ).كالم ال طائل و ال فائدة تنتظر منه  (  و يصبح مجرد سفسطة

  

  

  

  



 

 

  : تطبيقات 
  

   : التعليل ، مع  استغراق الحدود في األمثلة التالية بّين ـ 1

  .  ال نصراني مسلم)  أ 

  . عرب مسلمين ليس بعض ال )ب 

   . كل عالم متواضع )ج 

  .  ض األفارقة مسلمون بع)  د 

   القضايا التالية ؟ عكس  ـ ما2

  كل سرعة هي حركة قاطعة لمسافة  في زمان قصير ؛ )   أ 

  كل إنسان حي؛)  ب

  .   النبات مفيدا بعضليس )  ج 

 : تالية ل الصحيح في األمثلة ال مّيز بين االستدالل الفاسد و االستدال ـ3

إذا كانت األرض مبتلة فإّن السماء قد أمطرت، لكن السماء لم تمطر،  ) أ 

  . فاألرض غير مبتلة  

إما أن يكون اإلنسان مؤمنا أو كافرا ؛ لكنه ليس مؤمنا ، )ب 

  فهو إذن كافر ؛ 

  ـ :  إليك المقدمة التالية  ـ4

إذا كان هذا الشكل الهندسي مثلثا ، فإن  مجموع زواياه 

طّبق قواعد القياس الشرطي المتصل انطالقا .  اخلية يساوي قائمتين الد

  من هذه المقدمة الكبرى ؛ ماذا تالحظ ؟ 

  

  



 

 

  ـ :  إليك القضية التالية  ـ5

ق علي هذه القضية قواعد القياس طّب. العدد إما زوج أو فرد 

  .الشرطي المنفصل 

  ـ :  ما تعليقك على القياس التالي؟   ـ6

   كل بشر ضاحك  ؛                                           

    كل إنسان بشر   ؛           

    . ضاحك  كل إنسان             

  : مّيز بين التعريفين التاليين   ـ 7

   اإلنسان هو جسم  ناطق ؛أ ـ 

   . ب ـ اإلنسان  هو حيوان ناطق             

    

هذا  اإلرسال  ستجد اإلجابة عن هذه األسئلة في  ملحق  

  .األول 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ـ: تدريب على المقالة الفلسفية 

    أخي الطالب؛ لقد طالعت في مقدمة اإلرسال أن الهدف

من تعليم الفلسفة هو إلكساب التلميذ جملة من الكفاءات التي تسمح له 

     ك قد اكتسبت آليات التفكير المنطقيبممارسة عملية التفلسف ؛ و لعلّ

كما فعل التفلسف  لهذا العمل الفكري الجاد و المعقد ؛ وضروريةو هي 

 ليس إحصاءا للمنظومات المعرفية  السابقة تمت ممارسته في الدروس

الفلسفية التي ظهرت للوجود عبر التاريخ  و ليس تعدادا لما قد نعثر عليه 

في هذه المنظومات الفلسفية من حكم خالدة أبدية أو حلول نهائية فيما 

 فعل التفلسف يكمن جوهره ـ أخي  إنلقضايا المدروسة ؛ بليتعلق با

  أي في عملية تحويل السؤال؛ األشكلةالطالب  وأحفظ هذا جيدا ـ في 

      أي القدرة إلى مشكل وهي العملية األساسية في التفكير الفلسفي 

      على استخدام العقل في معالجة القضايا المطروحة أمامك ؛ بعيدا 

   . المسبقة والتفكير غير المؤسس معرفيا و منطقيا عن األحكام

 و السعي بل البحث عنهافليس المطلوب امتالك  الحقيقة  ،  

        إليها بقدر طاقة اإلنسان و بأساليب منهجية محددة المنطلقات و الغايات

ز الناس بعضهم عن بعض في تناول هذه و هذا ما يميِّ و النتائج ؛

       ؛ أخي  الطالب؛ ستتعرف على مجموعة و لعلك . الموضوعات 

من طرق معالجة المقالة الفلسفية بصورة تدريجية لتتدرب عليها استعدادا 

و عليك باالستعانة بما درسته في المشكـلة الجزئية . المتحان البكالوريا

       األولى حول المشكلة و اإلشكالية و السؤال الفلسفي و خصائصه ؛

  ـ: ن السؤال الفلسفي يتميز بما يلي  نقول أللتذكيرو 



 

 

     ـ يتضمن مفاهيم فلسفية ؛1

فية و ال يقبل الحل  ـ أنه يثير إشكاال يقبل المعالجة الفلس2

 و القطعي ؛ بمعنى أنّه يتضمن تعارضا بين أطروحات و مواقف اليقيني 

من قضية ما ، كما أن اإلجابة النهائية و القطعية غير ممكنة فيه ، و هذه 

عة القضايا الفلسفية بالماهية ؛ و عندما تقبل الحلول النهائية فحتما أنّها طبي

  تخرج من دائرة الفلسفة ؛ 

        ـ أنه يدور حول حقيقة الشيء أو أصله أو علته ؛3

  .أو وضعية مشكلة

       أي البحث في الخصائص : أ ـ حول حقيقة الشيء 

   .ؤول عنه و تمّيزه عن غيرهو الممّيزات التي تحدد ماهية الموضوع المس

أي حول وجود الشيء أو عدم :  ب ـ حول علة الشيء  

وجوده  و تحديد العالقة السببية بين طرفين و إثباتها أو رفعها ؛ و هذا ما 

يعرف بتبرير تصديق أي حكم ما ، كأن نقول أصل المفاهيم الرياضية 

  التجربة ، ما الذي يبرر هذا الحكم ؟

  

      ما ورد في خصائص السؤال الفلسفي باإلضافة إلى 

  .في  موضوع السؤال و المشكلة

النماذج  مجموعة من  ، أخي  القارئ ،و سنقترح عليك 

  . تحرير المقالة الفلسفية على كيفية   لتدريبك 

 
 
 



 

 

  :نص فلسفي ـ : تدريب 

في سني الحداثة ، من بين أقسام  لقد درست قليال ، و أنا « 

أقسام الرياضيات التحليل الهندسي و الجبر ، و هي و من ،الفلسفة المنطق

    ثالثة فنون أو علوم خُيِّل إلي أنها ستمدني بشيء من العون للوصول

خص المنطق ، أن يو لكنني عندما اختبرتها تبّين لي ، فيمل  .إلى طلبي

ه و أكثر تعاليمه األخرى ال تنفعنا في تعلم األمور بقدر ما تعيننا تَيسأِق

  "1لول" ما نعرفه منها ، أو هي كصناعة  نشرح لغيرنا من الناس على أن

و مع أن هذا . تعيننا على الكالم ، دون تفكير ، عن األشياء التي نجهلها 

العلم يشتمل في الحقيقة على كثير من القواعد الصحيحة و المفيدة ، فإن 

يل ثم أنه فيما يخص تحل. فيه أيضا قواعد أخرى كثيرة ضارة و زائدة 

القدماء ، و علم الجبر عند المحدثين ، فضال عن أنّهما ال يشتمالن إالّ 

فإن األول  .على أمور مجّردة جّدا، و ليس لهما كما يبدو أي استعمال 

مقصور دائما على مالحظة األشكال ، ال يستطيع أن يمرِّن الذهن دون أن 

 منه فنا مبهما    قواعد و أرقام جعلتأما الثاني فإنّه مقيد ب.يتعب الخيال 

هذا ما حملني .و غامضا يشوش العقل ، بدال من أن يكون علما يثقفه 

على التفكير في وجوب البحث عن طريقة أخرى تجمع بين مزايا هذه 

 أنّه بدال من هذا العددفرأيت . العلوم الثالثة ، و تكون خالية من عيوبها 

نني أن أكتفي بالقواعد  التي يتألف منها المنطق ، يمكالكبير من القواعد

                                                 
لسوف و الهوتي إسباني ،ولد في جزيرة في) 1315 ـ 1235(  ـ ريمون لول  1

  .ميوركة و توفي في بجاية 



 

 

األربع اآلتية ، شريطة أن أعزم عزما صادقا و ثابتا على أن ال أخّل مرة 

  .بمراعاتها واحدة 

أن ال أتلقى على اإلطالق شيئا على أنّه حق ما دام  : األولى

لم أتبّين بالبداهة أنّه كذلك ، أي أن أعنى بتجنّب التعجل و التشبث 

 ما يتمثّل لعقلي         أدخل في أحكامي إالّباألحكام المسبقة ، و أن ال

  .و تمّيز ال يكون لدي معهما أي مجال لوضعه موضع الشك في وضوح  

    أن أقسم كل واحدة من المعضالت التي أبحثها : الثانية

  .من األجزاء الممكنة و الالزمة لحلها على أحسن وجه  إلى عدد 

 األمور و أيسرها  أن أرتب أفكاري ، فأبدأ بأبسط :الثالثة

معرفة ، و أتدرج في الصعود شيئا فشيئا إلى معرفة أكثر األمور تركيبا ، 

  .بل أن أفرض ترتيبا بين األمور التي ال يسبق بعضها بعضا بالطبع 

       أن أقوم في جميع األحوال بإحصاءات كاملة : الرابعة

  .»ات عامة تجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شيئا و مراجع

  

  

      مقالة الطريقة                                     

  "روني ديكارت "      ل                                 

  .جميل صليبا :      ترجمة                                 

  


