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 كلمة املؤّسسة

 بسم اهلل الرمحٰن الرحيم

بعد دراسة الواقع الفكريي واثلقايفي العامي وتشخيص ما يعانيه من هسترييا 
،  ة  فكريي  ، استدىع ٰذلك رضورة قيام مرشوع  فكريٍّ ناهض  وفوىض معرفيية 

ي لٰهذا األمر، ضمن رؤية  واقعيية  قادرة  ىلع  حيمل ىلع اعتقه مسؤويلية اتلصدي
ودحض الشبهات ومعاجلة اإلشاكيليات  نسايني تأصيل أسس الفكر اإل

لييت تصلح الفكريية، وحبسب عقيدتنا فإني انلموذج األمثل للرؤية العقديية ا
إلعطاء حلول  ومعاجلات  حقيقيية  منسجمة  مع الواقع، يه الرؤية القائمة ىلع 
م بنصوص القرآن الكريم ولكمات أهل بيت  أساس املنهج العقيلي املدعي

ين أثبت العقل مرجعييتهم.العصمة والطهارة   ، اّلي
سة  علميي  قها ٰهذا املرشوع حتمل ىلع اعت ة  ن  ق  ت  م   ة  ّلا استدىع األمر إنشاء مؤسي

سة مؤسّ سة ة املقدي ذه ىلع أرض الواقع، فانبثقت من كنف العتبة احلسينيي وتنفي 
ذات هيلكيية   ةٌ علميي  سةٌ ويه مؤسي ، ةادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّ 

 جماًلتها، واكدر  
ص  بالعقيدة يف لكي ف من اكدر  عليمٍّ متخصي

، تتألي متماسكة 
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اعتقه مسؤويلية تهيئة متطليبات العمل العليمي إداريٍّ وإعاليمٍّ تقع ىلع 
 .مدروسة   ومستلزمات إخراجه بالشلك املناسب، وتسويقه ضمن خطط  

ة العمل ضمن جماًلت  ثالثة  وقد وضع القائمون ىلع املؤسي   يه: سة خطي
1- .  جمال اتلحقيق وابلحث العليمي
 جمال اتلعليم. -2
 جمال اتلبليغ واإلعالم. -3

بتأيلف الكتب  عىني  ي ل اّلي ٰهذه اللكمة هو اإلشارة إىل املجال األوي نا يف وما يهمي 
ت   ،وحتقيقها صة   وإصدار جمالي  يف جمال الفكر والعقيدة. وكراريس تثقيفيية   متخصي

ا علميًّا لطبيعة الفكريية ال حيث إني و سة طابعا لمرشوع تفرض ىلع املؤسي
سة  ؛حتقيقيًّا يلكون األساس واملنطلق للمشاريع األخرى الييت تتبىني املؤسي

تها  ةتنفيذها ضمن خطي اتلحقيق العليمي هو األداة الرائدة يف ؛ ّلا فإني العامي
ي ينبيغ  صياغة رؤية  متاكملة  منسجمة  تعربي عن انلظام العقديي اّلي

ة ما يمكن اتلعويل عل يف  -يه اإليمان به والعمل ىلع وفقه، وليس ثمي
سوى  -مقام دراسة الرؤى املختلفة وتقييمها وفرزها بنحو  موضويعٍّ 

.  األسلوب العليمي اتلحقيقي
ىلع ٰهذا األساس ارتأى القائمون ىلع ٰهذا املرشوع أن يكون )اتلحقيق 
تها؛ وّلا تمي  ي يعدي رصيدها ومصدر قوي سة اّلي ( قوام املؤسي وابلحث العليمي

ة  للب سة؛ للقيام تشكيل شعبة  خاصي حوث وادلراسات ضمن هيلكيية املؤسي
، وقد تمي ترتيب وحداتها ترتيباا منطقيًّا  بٰهذا ادلور املهمي والرضوريي
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يتناسب مع الرتتيب املوضويعي لألحاكم العقديية، ويه اكتلايل: وحدة 
، وحدة الفكر ات، وحدة الفكر ادليني ة، وحدة اإلهلٰيي ابلحوث املعرفيي 

 .الفكر اإلمايمي  ، وحدةاملذهبي 
 
 
.وأ  حلق بها وحدتا: إحياء الرتاث اإلمايمي واتلدوين املوسويعي

 منهجنا اتلحقيقّ 
ختتلف املناهج املعرفيية املعتمدة يف استنباط األحاكم العقديية وحتقيق 

ة ابلحث، فهناك املنهج مسائلها حبسب األدوات املستخدمة يف عمليي 
 ، ، والكشيفي السلويكي، والربهايني العقيلي ي انلقيلي ، وانلّصي ي اتلجريبي احلّسي
ا لٰهذا اًلختالف املؤديي   ـواختلفت املدارس الالكميية والفلسفيية تبعا

، وحنن لسنا معنييني  وعقديية   فلسفيية   رؤاى إىل ـ احلال بطبيعة خمتلفة 
نا باملدارس الفلسفيية وا نا مقدار اختالفهم بقدر ما يهمي لالكميية، وًل يهمي

 مدى الزتامهم باملنهج الواقيعي يف حتقيق املسائل العقديية.
سة ادليلل  ،  -كما أرشنا  -ومنهجنا املعتمد يف مؤسي هو املنهج العقيلي

ولسنا نعن باملنهج العقيلي قرص انلظر ىلع معطيات العقل املجريد وما جتود 
املنطقيية من دون اًلستعانة باألدوات املعرفيية األخرى، وإنيما  به الرباهني

ا يف تقييم املناهج  ا وحاكما نعن باملنهج العقيلي ما يكون العقل فيه أساسا
، ولكٌّ  املعرفيية ومعطياتها، واًلستفادة من األدوات املعرفيية بأنواعها اكفيةا

يية )دائرة املح  سوسات( نرى أني حسب دائرة موضوعه، فاألحاكم احلسي
ا أحاكم احلسي  يية، وأمي احلاكم فيها العقل ولٰكن بواسطة األدوات احلسي
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ابلاطن أو الكشوفات العرفانيية فالعقل هو احلاكم بواسطة ما يسّمي 
ريعيية، واألحاكم ـ، وكذا األحاكم القانونيية التشهم)القلب( يف اصطالح

صوص القانونيية أو العقديية اجلزئيية ليس للعقل طريٌق هلا سوى انل
يية، ويسمح باعتمادها  ي يمنحها احلجي ادلينيية، بمعىن أني العقل هو اّلي
ا بعد ما ثبتت هل  واجلري ىلع طبقها؛ ألني العقل منقاٌد إىل مصدرها قهرا

 وفق رؤيته الكونيية أني هل ٰهذا املقام وتلك الشأنيية.
ة واسطةٌ  ا األحاكم العقديية اللكييية فليس ثمي للعقل يف إدراكها، وإنيما يدركها  وأمي

 بنفسه مبارشةا، نعم يمكن أن يكون هناك منبيهاٌت من انلصوص ادلينيية أو غريها.
سة خمترصة   وبعبارة   ي يرى القائمون ىلع املؤسي : منهجنا اتلحقيقي اّلي

م،  ي تقدي اعتماده يف مقام ابلحث واتلحقيق هو املنهج العقيلي بالوصف اّلي
حملي قبول  واعتماد  من أغلب أساطني متلكييم مدرسة أهل  وٰهذا املنهج

ا يف مقام اإلثبات واجلدل ابليت  ، ٰهذا يف مقام اثلبوت، وأمي
واإلقناع، فيمكن اًلستعانة بكلي الوسائل الييت تقريب وجهة انلظر واملعتقد 

 إىل ذهن املخاطب.
 :صناف املشاريع يف ٰهذا املجال ثالثةٌ أ
 األمد املشاريع طويلة -1

ة إجنازها عن سنتني، ويتمي  ويه املشاريع األساسيية الييت ًل تقلي مدي
، وتتمثيل يف املوسواعت  العمل عليها بشلك متواز  من قبل الواحدات اكفيةا

صون وانلخب.  والكتب الكبرية نسبيًّا، وخماطبها الرئيّسي املتخصي
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 املشاريع متوّسطة األمد -2
ة إجنازها عن السنة، وتكون ىلع شلك كتب  ويه املشاريع الييت ًل تزيد  مدي

فون. صون وانلخب واملثقي ، وخماطبها املتخصي طة احلجم أو كتييبات  أو جملية   متوسي
 املشاريع قصرية األمد -3

 وتشمل، ة إجنازها عن ثالثة أشهر  يت ًل تزيد مدي ويه املشاريع الي 
وخماطبها وعرشين،  اد صفحاتها مخسا يتجاوز عديًل الييت الكراريس 

فني. ة املثقي  اعمي
يت طة الي اّلي بني أيديكم الكريمة من املشاريع املتوسي  ٰهذا الكتابويعدي 

. تهتمي  ةا مةا رضورييةا للنظام الفكريي اعمي  جبانب الرتبية الفكريية بوصفها مقدي
وعضو املجلس سة املؤسي  رئيس - الشيخ صالح الوائيلاألستاذ وقد بذل 
تقديم دراسة  دقيقة  ومستوفية   يف سبيل جهوداا كبريةا  -العليمي فيها 

، وًل يمكن حتقيق  لقوانني اتلفكري املنطقي  الييت تعدي األساس يف لكي معرفة 
ا مّيي هٰ  ذا الكتاب أنيه مجع بشلك  الرؤية العقديية دون اًلعتماد عليها، وممي

ضيف ىلع النسق رائع  بني املباحث املنطقيية واتلطبيقات الرياضيية الييت ت
ةا ومتانةا من شأنها إجياد اثلقة لطالب العلم بقوانني  الفكريي املنطقي قوي

سة يف املؤسي  عضاء املجلس العليمي أوقد أوىل السادة ذا العلم وقواعده، هٰ 
زاد يف ف ،واتلعديل عليه هيف مراجعة ٰهذا ابلحث وتدقيق فائقةا  عنايةا 

 سة.إيله املؤسي ي تطمح نضجه ووصوهل إىل املستوى اّلي 
صني ف اهتمام املتخصي وف ختام لكمتنا نأمل أن ينال ٰهذا املؤلي 
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ا وفعي رواعا ـوأن يكون مش ،فنيواملثقي  ترسيخ ثقافة الرتبية اًلا يف  جديدا
، الفكريية للوصول إىل األهداف العلميية بنحو  موضويعٍّ دون زيغ  أو شطط  

ا للباحثني عن  احلقيقة. وأن يكون معيناا ومرشدا
نتاج ٰهذا إين ساهموا يف اّلي  ة والسداد للكي املوفقيي  سائلني املوىل 

 ني.يي ني والفني م من العلميي ف القيي املؤلي 
 

 العاملني واحلمد هلل رّب 
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قيمة اإلنسان احلقيقية تكمن يف أنيه اكئٌن يمتلك قدرة اتلفكري واًلستنتاج 

ة العاقلة، (1)وٰهذه القدرة يه ما يصطلح عليها )العقل(واحلكم،  ، أو القوي
كة   -والعقل  يمثيل أىلع  -بما هل من قدرة  نظريية  مدركة  وقدرة  عمليية  حمري

مسؤوٌل عن  -من حيثييته انلظريية  -، فهو ةيي اإلنساناعلم انلفس سلطة  يف 
مليية يدير دفية قواه نسج أفاكره وتشكيل نسقه املعرفي، ومن حيثييته الع

ة تمّيي  -الغضبيية والشهويية  -األخرى  ، فبٰهذه القوي ه سلوكه اخلاريجي ويوجي
.  اإلنسان عن غريه من الاكئنات إدرااكا وسلواكا

، مىت ما صلح ٰهذا السلوك  -والعقل  ةا هلا سلوكها اخلاصي بوصفه قوي
لسلوك صلحت انلتائج املرتتيبة عليه بالرضورة، والعكس صحيٌح، فا

د مساراته عنرصان:  ة العاقلة، إنيما حيدي الفكريي كنشاط  وفاعليية  للقوي
هلما القوانني الييت تمثيل الصورة الفكريية، وثانيهما املعطيات الييت تعدي  أوي

                                                                                                                                                       

(1) Reason. 
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يلية  للتفكري؛ فلكيما  ة  أوي نشاطه الفكريي ضمن  العقل   مارسبمثابة مادي
ولكيما اكنت املعطيات الييت يعتمدها القوانني الطبيعيية املودعة يف فطرته، 

ناا، وباتلايل خترج نتاجئه  ؛ اكن السلوك الفكريي للعقل مزتي واقعييةا وسليمةا
بتنظيم  -من حيثييته العمليية  -منسجمةا مع الواقع، وإذا ما قام العقل 

ن من حتقيق  السلوك اخلاريجي لإلنسان ىلع وفق ٰهذه انلتائج، فإنيه يتمكي
ديية ودفع املضاري عنه، والعكس بالعكس؛ فلكيما اكنت مصاحله الوجو

؛ اكن العمليية الفكريية فوضوييةا غري مقن   ، واملعطيات وهمييةا خرافييةا نة 
. ا، وباتلايل ضياع املصالح والوقوع يف املضاري  السلوك ىلع طبقها أيضا

ي يقف وراءه مجلٌة من  ،درسنا سلوك أيي فرد  أو جمتمع   فإذا جند أني اّلي
األفاكر العمليية املتيسقة الييت قد يصطلح عليها )اآليديولوجيا(، وٰهذه 
األفاكر تهدف إىل حتقيق املصلحة وفق رؤية اإلنسان األنطولوجيية؛ وّلا 
فإني األفاكر العمليية منبثقٌة من طبيعة رؤية اإلنسان للكون والوجود الييت 

يها )الرؤية الوجوديية(. قد يصطلح عليها  )الرؤية الكونيية(، وأسمي
ا أن تسمو  ومن هنا يتيضح مدى خطورة األفاكر ومناشئها، فإمي

ا أن ترديه إىل احلضيض.  باإلنسان يف وجوده، وإمي
فإذا أراد اإلنسان أن يكون واقعيًّا، وساعياا تلحقيق مصاحله احلقيقيية، 

تشكيل نسقه املعرفي ومنظومته ب -إىل أبعد حدٍّ  -فال بدي أن يعتن 
، وٰهذا يتطليب منه أن  العقديية بما يتناسب والنسق اتلكويني الواقيعي
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يراقب حركته الفكريية، ومدى اعتماد عقله ىلع قواعد وقوانني طبيعيية  
، وًل بدي من توّخي احلذر وادلقية يف انتقاء املعطيات  حتكم سلوكه الفكريي

ة  أ يلية  يف عمليية اتلفكري، فأيي حماولة  لفرض أفاكر  الييت يه بمثابة مادي وي
وآراء  مسبقة  أو خارجة  عن إطار قوانينه، سوف تربك عمليية اتلفكري، 
، وجتعله عرضةا تلأثري  وتفقد العقل توازنه وخترجه عن مساره الطبييعي

ة األخرى، الوهميية واخليايلية يف جانبه انلظريي  والغضبيية والشهويية  ،القوي
. ، وباتلايل تظهر انلتائج غري معقلنة  وغري واقعيية   يف جانبه العميلي

حيمل  -ومن هنا نعتقد أني اتلفكري بصناعة جمتمع  إنساينٍّ حضاريٍّ 
، ويسىع تلحقيق املصالح اإلنسانيي  ة العليا، واحرتام اإلنسان رؤيةا واقعييةا

يف جمال اتلعليم،  )تربية السلوك الفكرّي(يتطليب منيا اًلهتمام بمفردة  -
 ما نشهده ايلوم من انهيار  خلقٍّ 

ة  بٰذلك؛ ألني لكي وإعداد مناهج خاصي
واستهتار  غري مسبوق  بالقيم واحلقوق، وامتهان  لكرامة اإلنسان، 
واستباحة ادلماء الربيئة، وتفّشي الظواهر اًلجتماعيية الفاسدة يف أرجاء 

ة السلوكيية اآليديولوجيية، املنبثقة ـ العالم، إنيما هو نتيجٌة طبيعييٌة لألنظم
ت بصورة  عشوائيية  أو  بطبيعة احلال ـ عن رؤاى فلسفيية  وعقديية  تشلكي

، ولكن دون مرااعة  للسلوك الفكريي وقوانينه الطبيعيية. مة   منظي
ي يهتمي  وبعبارة  أخرى أني ٰهذه نتيجٌة طبيعييٌة إلقصاء املنهج العقيلي اّلي

رين من الغرب بقوانني العقل وت رسيخ سلطته الييت سىع بعض املفكي
والرشق تلقويضها؛ إذ إني العقل صوت احلقي واحلقيقة، وبدونه ًل قيمة 
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.  لإلنسان وًل أليي حقيقة 
فالغربييون منذ بداية ما يسّمي بعرص انلهضة وإىل عرص اتلنوير توالت 

وك ودايفيد طعناتهم ىلع العقل وقوانينه، ابتداءا من فرنسيس بيكون إىل ل
ي أصدر  يع العقالنيية اكنط اّلي من خالل كتابه  -هيوم، وآخرهم مدي

، وفرض إقامةا  -)نقد العقل املحض(  حكم احلجر ىلع العقل امليتافّييقي
جربييةا عليه يف اعلم املحسوسات، ومنعه من اتلحليق يف اعلم املعقوًلت، 

ة أنيه اعلٌم ًل خيضع لرشوط اإلدراك اإلنسايني  املاكن ) قد عدي و، حبجي
ا لإلدراك اإلنسايني والزمان غرق اعلم الغرب يف الزنعة ( رشطا

 
، وبٰهذا أ

يية إىل حدي  يية املادي  القاع. احلسي
ا يف املحيط الرشيقي اإلساليمي فبعد لكي اجلهود الكبرية الييت بذهلا   أمي

يية  ، ظهرت الزنعة انلصي ة اإلسالم وعلماؤه يف ترسيخ املنهج العقيلي أئمي
السلفيية الييت أحكمت قبضتها ىلع الواقع اثلقايفي الفكريي وأصبحت 

ذ أصحابها تطرح نفسها ممثيالا رسميًّا لدلين اإلساليمي ومعارفه، واختي 
 قمع معارضيهم وخمالفيهم.لمن فتاوى اتلكفري أداةا 

ر ض  عليه تعليٌم 
واملصيبة الكربى الييت ابتيل بها جمتمعنا يه أنيه ف 

يية، فقد فتحت املدارس األكاديميية وفق  يية وانلصي يكريس الزنعتني احلسي
قحم 

 
، وليك يكون املنهج مقبوًلا يف اعملنا اإلساليمي أ ي مقاسات املنهج احلّسي

، األمر معه مفردة الرتبية ادلينيية أو اإلسالميية وفق امل ي السليفي نهج انلّصي
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ي جعل املتعليمني من أبنائنا يصابون باًلنفصام اثلقايفي واملعرفي، فهم  اّلي
يية بشلك   ا، طريقة  تعتمد األدوات احلسي بني طريقيت تفكري  خمتلفتني تماما
 ، ييةا وفق منهج  جتريبٍّ وعملييات  استقرائيية   موادي حسي

مفرط  وًل تقبل إًلي
ا حتتوي ىلع كمٍّ من املعارف املاورائيية غري وطريقة   تعتمد نصوصا

املحسوسة، تعطى ىلع شلك تلقينات  ومصادرات  يفرتض عليهم تقبيلها 
مهما اكن مؤدياها؛ ألنيها تمثيل عمقهم املجتميعي وهوييتهم ادلينيية، مضافاا 

 إىل الشعور ادليني الفطريي يف داخلهم.
، وأصبحنا حنصد وبني ٰهذا وذاك ضاعت موازين ا لعقل املنطقي

ايلوم نتائج تلك اتلجربة وآثارها الفوضويية، فاملتابع للساحة اثلقافيية 
، فرنى  يرى بوضوح  ما انتهت إيله ٰهذه اتلجربة من نتائج اكرثيية 
ييةا أو ًلأبايلية، ٰهذا ىلع  اهات  ًلدينيية وأخرى خرافييةا وثاثلةا شكي اجتي

ا السلو ك الفرديي واملجتميعي فهناك انهياراٌت كبريٌة مستوى الفكر، وأمي
 ىلع مستوى القيم واملبادئ اإلنسانيية. 

وقد يسىع بعض املصلحني تلدارك الاكرثة من خالل إشاعة الفضيلة 
 ٰ ة، ول إًلي تأثرٌي  د هليوجكني ٰهذا ًل وتوجيه األنظار إىل الرؤى العقديية احلقي

، والسبب هو أني السلوك ا لفكريي للعقل الفرديي واملجتميعي ضئيٌل أو آينٌّ
ه تلقبيل مثل ٰهذه الرؤى واملبادئ والقيم  لم يدخل عملييةا تربوييةا تعدي
الصاحلة، فلكي حماوًلت األصالح ىلع مستوى الرؤية الفلسفيية العقديية أو 
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ال، فيه ًل  ا، أو ًل يكون هلا األثر الفعي السلوكيية األخالقيية ًل جتدي نفعا
، واحللي الواقيعي تعدو كونها حل ه  -من وجهة نظرنا  -وًلا ترقيعييةا هو اتلوجي

ة  إىل إاعدة انلظر يف األسس املعرفيية للفرد واملجتمع، وإدراج مفردة   بقوي
، الييت نهدف منها )الرتبية الفكرّية(جديدة  يف جمال اتلعليم بعنوان 

. ؛ يلكون وفق قوانني اتلفكري الطبييعي  إصالح السلوك الفكريي
ده ن يلعن الظالم وًل يبدي رنا أن نيضء شمعةا من  ؛وحىتي ًل نكون ممي قري

، واحللقة األوىل يف ٰهذه  خالل تدوين سلسلة نسقنا املعرفي الواقيعي
ويه تعالج مرحلة قوانني السلوك  )معالم املنطق(السلسلة عنوانها 

ملا  اإلدرايكي واملمارسة الفكريية الييت يه أخطر املراحل ىلع اإلطالق؛
تتطليبه من حبث  وتنقيب  فائق ادلقة عن مرتكزات العقل وقوانينه 
الطبيعيية ومصادره املعرفيية، وانتشاهلا من حتت راكم املوروثات اثلقافيية 

يف  -واملتساملات العرفيية، وخمليفات الرتبية العشوائيية، وٰهذه العمليية 
ا، بيد أني ما خيفيف حتتاج إىل جهود  مضنية  ووقت  طويل  جدًّ  -الواقع 

ا بني أيدينا، جاء نتيجة  ا عظيما اخلطب هو أني هناك جتربةا سابقةا ومنجزا
اجلهود الكبرية الييت بذهلا مجلٌة من العلماء واحلكماء السابقني، وسوف 

تنا يف كتاب  يه فرز تلك املطالب وترتيبها  )معالم املنطق(تكون مهمي
ألمر ٰذلك، وإجراء بعض وإيضاحها، واتلعديل عليها إن أقتىض ا

ة.  اتلحقيقات العلميية اخلاصي
يف جمال دراسة   طويلة  جتربة   عصارةٰهذا الكتاب  دي يعوف احلقيقة، 
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بني ركّييت  اجدًّ  دقيق   بشلك   ه فرزه أني ، وما يمّيي هاوتدريس ة املنطقمادي 
يية للتفكري( وٰهذا ، اتلفكري املنطقي )القوانني الصوريية والقوانني املادي

فمن ، يي الفكر املجالباملهتميني بالنسبة لدلارسني و رضوريٌّ الفرز 
د أني إغفال أيٍّ من الركّيتني اب يسبي  املؤكي يف انلتائج  ربااكا إو لبسا

 ،املغالطون ٰهذه اثلغرة إليهام خماطبيهم ا ما يستغلي ة، وكثريا الفكريي 
،بموادي  فيتالعبون فتأيت انلتائج   اتلفكري ضمن صورة  منطقيية  سليمة 

ته ىلع لصورة اتلفكري ومادي  املنطق قانونٌ  أني  ، واحلقي ىلع خالف الواقع
 وأيي إخالل  بإحديهما يؤديي إىل اختالل  يف انلتيجة، ،سواء   حدٍّ 
 .يف مطاوي الكتاب اضح لك ٰهذا جليًّ وسيتي 

ات  حساب  موضوع يف ةا تناول مطالب رياضيي أنيه الكتاب ومن ممّيي
 حديثةا  طريقةا  باعتباره ،ض ملبحث اًلستقراءاًلحتماًلت عند اتلعري 

، وكذا يف ختام مبحث صناعة رسطيي عن اًلستقراء األ الا ياعتمدت بد
كملحق لصناعة  ةاهلندسة األقليديي  مناستخدام براهني  الربهان تمي 
 املنطقيية، ويه طريقٌة تعليمييةٌ  للرباهني تطبيقات  تلكون  الربهان؛

ة، وتنمية اثلقة بالرباهني املنطقيي  نيمملنح املتعلي  اعتمدها قدماء احلكماء
 صنافها.أ يف اتلعايط مع املعارف بكلي دليهم ة الروح املوضوعيي 

فيه من  كادييمٌّ أ سلوٌب أي اعتمدته يف الكتاب سلوب اّلي األ ني أ وأظني 
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 .صاملتخصي  يستهجنهف أن يفهم مطابله وًل اتلبسيط ما يمكن للمثقي 
يف أصول  احللقة األوىل تتبعها ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ حلقاٌت فٰهذا هو 
 ة.ة، ومعالم الرؤية الوجوديي املعرفة العقديي 

ات من قبل أن ين لم يدرسوا الرياضيي اّلي  الكرام اءا أنصح القري وأخريا 
 -، وف اخلتام أرجو اهلل ةتلوضيح املباحث الرياضيي  ستاذ  أيستعينوا ب

ا ينتفع به يف السري حنو أن يكون هٰ  -وتعاىل تبارك  ذا الكتاب ممي
ة، إنيه سميٌع جميٌب.  املعرفة احلقي

 
 

 صالح الوائيل    
ل 6  2018 ترشين األوي

  



 معنى املنطق

صنيفها أرسطو يف ملجموعة القواعد الفكريية الييت ، عنواٌن (Logic)املنطق 
، ويبدو أني مصطلح املنطق (1)(Organon)كتبه الستية املعروفة باألوراغنون 

اح أرسطو ثمي شاع استعماهل بعد اإلسكندر اإلفروديّسي    .(2)وضع من قبل رشي
وانلطق عند واملنطق يف اللغة العربيية مشتقٌّ من انلطق أي الالكم، 

نسان ة اليت يعقل بها اإلالقوي »القدماء يدلي ىلع ثالثة أشياء يه: 
يت حتاز العلوم والصنااعت بها، وبها يمّيي بني اجلميل الي  املعقوًلت، ويه

 نساننفس اإل واثلانية املعقوًلت احلاصلة يف .والقبيح من األفعال

ونها انلطق ادلاخل  واثلاثلة العبارة باللسان عن ما يف .بالفهم، ويسمي
ونها انلطق اخلار وكما أني علم انلحو هو ابلاحث عن  .(3)«جالضمري، ويسمي

                                                                                                                                                       

 تعن ٰهذه اللكمة اآللة واألداة.  (1)

، ج  (2)  .428، ص 2انظر: مجيل صليبيا، املعجم الفلسيفي

، املنطقييات، ج  (3) ، أبو نرص   .14، ص 1الفارايبي
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لك هو ابلاحث عن املنطق كذٰ قواعد انلطق اخلارج )العبارة(، فعلم 
 قواعد انلطق ابلاطني )اتلفكري(.

بالرضورة اعرفاا  يكون ،وكما أنيه ليس لكي من يعرف استعمال لغة  ما
ليس بالرضورة  ،لك من يعرف استعمال عقلهبقواعدها وتطبيقها، كذٰ 

 .(1)يعرف قواعد اتلفكري وكيفيية تطبيقها

 نشأة املنطق

يف قرون ما قبل امليالد اكنت جتوب بالد ايلونان فوىض فكرييٌة 
بت و، (2)(Σοφιστές) يسّمي اعرمٌة يقودها تيياٌر  هذه اللكمة عري

ي اشتقي بلفظ )السوفيسطائييون(، ايلونانيية  األصل ايلونايني من  اّلي
 .(4)احلكيم احلاذق واملاهر وتعن (3)(Σοφός) سوفوس

ر هٰ  ؤًلء للحقائق العلميية، ورفضوا التسليم بمطلقاتها، وحاول تنكي

                                                                                                                                                       

روبري بالنّش، املنطق وتارخيه من أرسطو حىتي راسل، ترمجة: ادلكتور خليل أمحد  (1)
 . 19خليل، ص 

(2) The Sophists. 
(3) Sophos. 

انظر: حريب عباس عطيتو، الفلسفة القديمة من الفكر الرشيقي إىل الفلسفة  (4)
 .231ايلونانيية، ص 
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قه، وحص ر ـبعضهم التشكيك يف إماكنيية اتلعريف ىلع الواقع ىلع فرض حتقي
 ىلع فرض إماكنيية معرفته. آخرون الطريق إيله باحلسي 

 (1)(Πρωταγόρας)ومن أبرز السوفسطائييني بروتاجوراس 
ي نسب إيله القول:  480)  .(2)«اإلنسان مقياس لكي يشء  »ق. م.( اّلي

ى ما يفهمه اإلنسان ، ومن هنا يرى ابلعض أني فاحلقيقة عنده ًل تتعدي
، وإىل (3)ابلذور األوىل دلعوى نسبيية احلقائق تعود إىل بروتاجوراس

ي ينسب إيله إنكار الواقع من أساسه.  Γοργιας((4)( سجورجيا  اّلي
وٰهؤًلء السوفسطائييون اكنوا يتمتيعون بقدرة  اعيلة  ىلع اتلالعب 
عياتهم، وتعجّي اخلصوم ىلع جماراتهم، وهو  باأللفاظ واملعاين إلثبات مدي

ن اخلطابة ناشٌئ من طبيعة وظائفهم؛ إذ اكنوا يمتهنون املحاماة، ويمارسو
 قني من متبنيياتهم الوهميية.منطلواجلدل واملغالطة 

وإتقان ٰهؤًلء لعبة اللغة واستغالل سحر ألفاظها مكنيهم من السيطرة 
ىلع عقول انلاس، وجتهيلهم وخداعهم، وتزييف احلقائق واًلستخفاف 

ريف باللغة ـبكلي املعطيات العلميية. ولكيما اكن الشخص أقدر ىلع اتلص
مطابله وإبطال مطالب اخلصوم، وفنونها، اكن أكرث هيمنةا يف إثبات 

ح » ي هو من أشهر السفسطائييني[ اكن يتبجي ويقال إني بروتاغوراس ]اّلي
                                                                                                                                                       

(1) Protagoras. 
ة الفلسفة ايلونانيية، ص  (2)  .96انظر: أمحد أمني، زيك جنيب حممود، السلسلة الفلسفيية قصي
 .190انظر : د. حسن طلب، أصل الفلسفة،  ص  (3)

(4    ( Gorgias. 
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ة األسوإ تبدو كأنيها يف األحسن  .(1) «بقدرته ىلع جعل احلجي
، فال ورجياس قوهل: إنيه ًل وجود لّشء  ينسب جل اوممي  ، وإذا وجد أيي يشء 

، فال يمكن مشاركة اآلخرين بهايمكن معرفته، وحىتي لو اكنت املعرفة   .(2)ممكنةا
ى لٰهذا اتلييار اخلطري مجلٌة من احلكماء املعروفني، سييما سقراط وقد  تصدي
ي اعتمد لغة احلوار الفطريي وفق السري الفكريي  470احلكيم ) ق. م.(، اّلي
 ، ن من واملنطقي جنح يف إخضاعهم لقبول احلقائق والواقعييات، وبٰذلك تمكي
عياتهم، حتطيم م ا من التسليم هل.فتبنيياتهم ومدي  لم جيدوا بدًّ

ومنذ ٰذلك احلني انبثق نور العلم يف سماء ايلونان، وازدهرت احلكمة ىلع 
سييما أفالطون وأرسطو، فقد  ة سقراط ىلع إثر معليمهم،أرضها، وسار تالمذ

سوا مدارس وأكاديمييات    وراج سوق احلكمة والفلسفة يف ٰذلك العرص. ،أسي
بدأت  يّلي اومن أهمي إجنازات تلك املرحلة تدوين قواعد اتلفكري 

ح بأنيه كما توجد قوانني تدير حركة  أفالطونإرهاصاته عند  ي رصي اّلي
لك توجد قوانني تدير حركة األحاكم العقليية، بيد أنينا ولعدم األفالك، كذٰ 

أرسطو . من ثمي قام الفيلسوف (3)ذه القوانني نقع يف الضاللراعيتنا هٰ 

                                                                                                                                                       

روبري بالنّش، املنطق وتارخيه من أرسطو حىتي راسل، ترمجة: ادلكتور خليل أمحد  (1)
 . 26خليل، ص 

انظر: غنار سكريبك، نلز غيليج، تاريخ الفكر الغريبي من ايلونان القديمة إىل  (2)
 . 93القرن العرشين، ترمجة: د. حيدر حاج اسماعيل، ص 

روبري بالنّش، املنطق وتارخيه من أرسطو حىتي راسل، ترمجة: ادلكتور خليل انظر: ( 3)
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ذه القوانني ضمن رسائل جرى مجعها حتت عنوان  مشرتك  سيمي بتدوين هٰ 
اب أمام السفسطة والتشكيك، ابل ؛ يلوصد(1)(ργανονὌ) )أوراغنون(

ا و وفعالا أصبحت ٰهذه اء يف معايري يعتمدها لكي العلمالقواعد أسسا
ا حي    تكم إيله يف السجاًلت واحلوارات خمتلف املجاًلت، ومرجعا

ريية، فلم يعد للتخريصات جماٌل، وًل للزتويقات اللغويية أيي تأثري  الفك
 يذكر يف الصيااغت الفكريية.

ما )اخلطابة أضيف إيلها بعد ٰذلك رساتلان هو ،ستٌّ  ٰهذه الرسائل
 يه اتلايل:  رسائل ثماينوالشعر( فأصبحت 

 .رات األساسييةذا الكتاب يعالج اتلصوي وهٰ  ،(2)(املقوًلتقاطيغوريا ) .1
ا كتاب العبارةباري أرمينياس ) .2 ( أي القضيية، ويسّمي أيضا

 ، ويهتم ٰهذا الكتاب بتحليل القضايا واألحاكم. (3)اتلأويل

أي القياس، وٰهذا  (4)(اتلحليالت األوىلأنولوطيقا األوىل ) .3
 الكتاب يتناول نظريية األقيسة املنطقيية.

ويعالج  أي الربهان، (5)(اتلحليالت اثلانيةاألواخر ) أنولوطيقا .4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 . 29أمحد خليل، ص 
(1) Organon. 

(2) The Categories. 
(3) On Interpretation. 
(4) The First Analytics. 
(5) The Second Analytics. 
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 ذا الكتاب نظريية الربهان.هٰ 

، وهو كتاٌب يتأليف من ثمانية كتب  تتناول ما (1)(اجلدل)طوبيقا  .5
 يتعليق باجلدل وما يعرضه من أحوال.

ذا ، ويتناول هٰ (2)سوفسطيقا )املغالطة(، أو كتاب تفنيد األاغيلط .6
 واألاغيلط.الكتاب كيفيية اتلعامل مع احلجج السوفسطائيية 

 (.اخلطابةريطوريقا ) .7

 (.الشعرأوطيقا ) .8
ثمي حذف منها ـ بعد ٰذلك ـ كتاب املقوًلت؛ باعتباره حبثاا فلسفيًّا، وإن 

ي هو حبٌث منطقٌّ تصويريٌّ  ابلعضاعتقد  ا للحدي اّلي وأضيف  .أني فيه تطبيقا
ويه لكمٌة يونانييٌة تعن  ،(Isagoge)للمنطق بعد أرسطو كتاب إيساغويج 

)املدخل(، وع رف عند مناطقة العرب بـ )اللكيييات اخلمسة(، وهو من وضع 
اح كتب أرسطو  (3)(Πορφύριος) ريوسواحلكيم فرف  .(4)أحد رشي

وقد وقف املنطق األرسطيي اكلطود الشامخ أمام اًلستهتار الفكريي 
ا أحالم املزييفني واملضليلني وخزعبالت  ها ، مسفي بكلي حزم  ورصامة 

                                                                                                                                                       

(1) Topics. 
(2) On Sophistical Refutations. 
(3)   orphyry. 

 انظر: منطق أرسطو ، حتقيق ادلكتور عبد الرمحٰن بدوي. (4)
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ا  ، والعلم ممي عون يف العلم معرفةا ين يدي الني اّلي عون بريٌء.ادلجي  يدي
، وأطاح  ي فضح فسقهم الفكريي فاملنطق ـ يف الواقع ـ اكن القانون اّلي
بعروش إمرباطوريياتهم يف ساحة الفكر واثلقافة، وجعل جتارتهم اكسدةا 
ي أثار حنقهم ىلع ٰهذا القانون )املنطق(، وأخذوا  راكدةا؛ األمر اّلي
حبياكة ماكئد إلسقاطه يف أعني الطاحمني للعلم واملعرفة، وقد عرفوا أنيهم 

ي يقوم عليه نوا منه إًلي بإسقاط األساس اّلي استحالة ) وهو لن يتمكي
يف قوانني املنطق نفسها؛  اجتماع انلقيضني(، فحاولوا إبراز تناقض  

ي يقوم عليه.  تلأكيد بطالن األساس اّلي
، ويه  ( للمنطق األرسطيي ومن أهمي ما قاموا به هو إشاعة وصف )الصوريي

ة اتلفكري. ،خطوٌة ئليمةٌ   الغرض منها إعطاء إحياء  بأني املنطق غري معنٍّ بمادي
،  وبٰهذا استطاعوا إخفاء جزء املنطق األهمي وهو ابلحث املادييي

ا يف جانب اتلصديقات وبعدما انطلت ٰهذه اخلديعة ىلع روياد  .خصوصا
الفكر واملعرفة، سهل عليهم تصوير اتلناقض واتلهافت يف قوانني املنطق 

 وٰذلك من خالل إدخال موادي متناقضة  يف صورة  واحدة .  ،الصوريية
يية تلك القواعد يف إوباتلايل أم نتاج الفكر، كما كن اتلقليل من أهمي

وًل ينتفع به  ًل حيتاج إيله اّليكي  املنطق ايلونايني  ني إ»ة: يف قول ابن تيمي
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، و! (1)«ابلليد ر فالصورة املنطقيية أمٌر فطريٌّ  إنسان  يفكي
أساس  ىلعلكي

، واختيار  ، ولٰكني املشلكة يف توفير رشوطهقانون  ثابت  قياسٍّ  من جهة 
ه من جهة  أخرى.  موادي

 حمويطةواستطاعوا إىل حدٍّ ما تشويه صورة املنطق وإقصاءه عن  
ايليات الفكريية يف املعاهد واألكاديمييات واملدارس، وتنامت حالة  الفعي

ري الغرب  س من املنطق إىل أن أصبح الشاغل األساسي ملفكي هو اتلحسي
، وحتييد احلسي واتلجربة وجعلها معياراا طمس العقل واملنطقىلع العمل 

ا للمعرفة، وأن ًل حقيقة غري معطيات احلسي واتلجربة.  وحيدا
ييون( ا أتباع انلصي ادليني )انلصي فقد انكفؤوا ىلع الظهورات اللفظيية  (2)أمي

.و، معتمدين ىلع أدوات الفهم العرفي الييت بني أيديهم للنصوص ادلينيية  اللغويي
حت أحاكم العقل املتعليقة بامليتافّييقيا )اعلم ما وراء وبٰهذا أصب 

ي معياره الوحيد هو  اه احلّسي ؛ ألني اًلجتي الطبيعة( ليست ذات قيمة  علميية 
وراءها ينال ما  ، فال(Physics)اعلم الطبيعة احلسي واتلجربة، وجماهل 

                                                                                                                                                       

 .3ابن تيميية، الردي ىلع املنطقييني، ص  (1)
، وأعن به لكي من يعتمد انلصي بغضي انلظر عن  (2) ييون( استعماٌل خاصٌّ مصطلح )انلصي

معطيات العقل وأحاكمه، وقد يطلق عليهم )األخبارييون(، بيد أني ٰهذا اًلصطالح 
. اه  فقيهٍّ يعتمد انلصوص )برشط ًل( يف جمال الفقه اإلمايمي  أصبح خيتصي باجتي



 ..............33  ........................................................................................  املدخل: معىن املنطق

(Metaphysics)تباعأ غلب. وأ  ) ي )ادليني اه انلّصي وإن أثبتوا اعلم ما  -اًلجتي
صبغوا معارف ما وراء الطبيعة صبغةا  -وراء الطبيعة عن طريق انلصي 

؛ ألنيهم ينظرون إيلها من خالل نافذة انلصي ادليني وفق  ييةا خيايليةا حسي
فهمهم املثقل براكم  من األوهام واخلرافات انلاجتة من خمليفات  ثقافيية  

ا عن وترب ؛ ولٰهذا أصبح اعلم ما وراء الطبيعة عندهم ًليفرتق حكما ويية 
.  اعلم الطبيعة، ولٰكن بزوائد خيايلية  ووهميية 

امة الفوىض املعرفيية اعملنا، وًل يمكن إيقافها وًل  من هنا اجتاحت دوي
اخلروج من دوًلبها إًلي بالرجوع إىل قواعد اتلفكري وضوابط احلوار الييت 

لها عل  م املنطق.يتكفي
وسوف يتيضح للقارئ اللبيب أني إنكار قواعد اتلفكري املنطقيية حماٌل 

ر للبدهييات الييت يه أساس  سييما  - املعرفةحبسب الواقع، كما أني اتلنكي
يلية )استحالة اجتماع انلقيضني أو ارتفاعهما(  ر  -أوي ا إىل اتلنكي ينتيه حتما

رتض ف  ك السفسطة الييت ي   رش   للعلم واملعرفة بكلي تفاصيلها، والوقوع يف
.  أني البرشيية قد تعافت من وبائها منذ قرون 

وللتنبيه ىلع رضورة اعتماد املنهجيية املنطقيية يف الوصول إىل 
ة؛ نتعريض بإجياز  إىل أدوات املعرفة ومدى قيمتها  املعرفة احلقي

 املعرفيية ضمن ما يسّمي بنظريية املعرفة.
  



 
  



 (Epistemology) نظرّية املعرفة

نظريية املعرفة علٌم تبحث فيه األدوات املعرفيية ومدى صالحييتها تلأمني 
 ذا العلم بما يتناسب واملقام.املعرفة املطابقة للواقع. وسوف نتعريض لهٰ 

نظريية املعرفة تبدأ من حيث تنتيه السفسطة والشكي بالواقع، تبدأ من 
إدراكنا الوجدايني لواقع أنفسنا وشؤونها، ومن إيماننا بوجود واقعييات  خارج 
نفوسنا يمكننا اتلعريف عليها واتلعايط معها، فدور نظريية املعرفة هو ابلحث 

ن نلا الوصول إىل عن حلول  ملعضلة حتديد الطرق )املناهج املعرفيية ( الييت تؤمي
لك الواقع وكشفه ىلع ما هو عليه، وأن ًل نقع يف مصيدة الوهم معرفة ذٰ 

 واخلرافة، والواقع ىلع ما هو عليه يسّمي بـ )نفس األمر والواقع(. 
ذا اهلدف خمتلفٌة، األدوات املعرفيية املطروحة بوصفها طرقاا تلحقيق هٰ 

ا تلنويعها.وقد اعتمدتها املدارس الفكريية   مناهج، وتنويعت تبعا

 تنّوع المناهج المعرفّية

إني تنويع املناهج املعرفيية ناشٌئ من تنويع أدوات املعرفة الييت يعتمدها 
، وهٰ  ذه األدوات اصطلحنا اإلنسان يف اًلتيصال املعرفي مع حميطه اخلاريجي

الت املعرفيية(، ويه: خ  د   عليها )الم 
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:ـ 1 وهو ىلع حنوين: باطنٌّ يدرك اإلنسان من خالهل  املدخل احلّّسّ
ة واأللم.  نفسه وشؤونه انلفسانيية من قبيل السعادة واحلزن والذلي
، اّلوق، اللمس(  وظاهريٌّ وهو احلواسي اخلمس )السمع، ابلرص، الشمي
الييت يدرك من خالهلا املحسوسات اخلارجيية، كأدراكنا لأللوان 

 والروائح.واألشاكل والطعوم واألصوات 

:ـ 2 ،   املدخل انلّّصّ وهو لكي نصٍّ مقروء  أو مكتوب  أو مسموع 
دينيًّا اكن انلصي أو تارخييًّا أو أدبيًّا، إذ إني املعارف الييت تأيت عن طريق 

 انلصي تشلكي نسبةا كبريةا من معارفنا.

وهو لكي ما حيكم به العقل دون اللجوء إىل  املدخل العقيّل: ـ3
مة، سواٌء اكن هٰ املدخالت امل ط تقدي ذا احلكم بدهيًّا بدون توسي

معلومات  أخرى، كحكمه بأني انلقيضني ًل جيتمعان، وأني اللكي أعظم 
ط  ممن جزئه، وأني الواحد نصف اًلثنني؛ أ اكن برهانيًّا بتوسي

 ث يساوي قائمتنيجمموع زوايا املثلي كون معلومات  أخرى، ك
(180º) وأني واجب الوجود واحٌد ،.  وليس جبسم 

حكمه ىلع و حتليلهذه يه املدخالت الييت يعتمدها اإلنسان يف فهٰ 
رين ىلع مدى اتلاريخ يف أييها الواقع ، وقد اختلفت وجهات نظر املفكي
ة والطريق اآلمن يف درك الواقعاحل  ، فتنويعت املناهج إىل اتلايل:جي

ي  املنهج احلّّسّ اتلجريّب:ـ  1 ي يعتمد املدخل احلّسي الظاهريي اّلي
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ا للمعرفة. ا وحيدا  طريقا

ي يعترب املدخل انلصي  املنهج انلّّصّ األخبارّي:ـ  2 ا إىل يي ـاّلي  طريقا
 ورائيية.معرفة احلقائق املا

ي يعتمد مدخل احلسي ابلاطني يف كشف  املنهج الكشيّف:ـ 3 اّلي
 الواقع واإليمان به.

ي يعتمد مدخل العقل يف كشف احلقائق  املنهج العقيّل:ـ 4 اّلي
ا.  واحلكم عليها مطلقا

 ذا اًلختالف املنهيجي نشأت املدارس املعرفيية، وأشهرها:وبناءا ىلع هٰ 
ادها جون لوك ودايفد هيوم،  املدرسة احلّسّية اتلجربّية:ـ 1 وقد ومن روي

، واعتربته الطريق اعتمدت هٰ  ي اتلجريبي ي ذه املدرسة املنهج احلّسي الوحيد اّلي
حيظى بقيمة  علميية  إلثبات احلقائق اخلارجيية، فلكي ما أثبته احلسي واتلجربة 

، ولكي ما أبطله احلسي واتلجربة أو لم يثبت بهما فهو باطٌل وخرافٌة.  فهو احلقي
وتتمثيل بأغلبيية أتباع ادليانات السماويية الييت  املدرسة األخبارّية:ـ 2

ٌس ًل يأتيه ابلاطل من بني يديه وًل من خلفه، تعتقد بأني انلصي ادليني   مقدي
، وليس مقصودنا من األخباريية يف قبال  ا ملعرفة احلقي ا وحيدا فاعتمدته طريقا

ا هل قي مٌة علمييٌة األصويلية، بل لكي املدارس ادلينيية الييت اعتمدت انلصي طريقا
 ورائيية.يف كشف احلقائق املا
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ت الطريق إىل املعرفة ورائدها ابن عريبٍّ  سة الصوفّية:املدرـ 3 ، وعدي
ا يف الكشف والشهود، وأني احلقيقة ليست خارج نفوسنا، وحلصول  منحرصا

م  اهلل  ﴿ :املعارف ينبيغ اًلنطالق من ك  لِّم  ي ع  وا  اهلل  و  فال بدي من  ؛﴾و ات ق 
 ختلية انلفس من الرذائل، وحتليتها بالفضائل؛ ليرشق نور احلقي عليها.

مجيع املدارس الفلسفيية اعتمدت املنهج العقيلي  املدارس الفلسفّية:ـ 4
 اوحيدا  اطريقا يف كشف احلقائق، غري أنيها اختلفت يف كون العقل 

 للمعرفة أم يمكن اعتماد طرق  أخرى معه؟
والكنديي والفارايبي  ،ورائدها أرسطو من ايلونان املدرسة املّشائّيةأ ـ 

العقل  ٰهؤًلء عدي وقد  ،وابن سينا وابن رشد  وادلاماد من اإلسالمييني
للمعرفة، ولكي الطرق األخرى إن اكن هلا قيمٌة فإنيما يه  اوحيدا  اطريقا 

 بالعرض ًل باّلات، أي بواسطة العقل.
فقد  ،ورائدها شيخ األرشاق السهرورديي  املدرسة اإلرشاقّيةب ـ 
ا ملفي اعتمدت  ا بني طريقنيمنهجا  طريق   ،: العقيلي والكشيفي قا

ت لكي وعدي
ٌة مستقليٌة يف نفسه.   يدرك ما ًليدركه اآلخر، وهو حجي

ورائدها صدر ادلين الشريازيي املعروف بـ  مدرسة احلكمة املتعايلة ـجـ 
 يف عرض  واحد  أدوات  ثالث من  مؤليف   منهج  )املالي صدرا( فقد اعتمدت ىلع 

العقل وانلصي ادليني والكشف، واختلفت عن مدرسة اإلرشاق يف أني يه: 



 ..............39  ......................................................................................  املدخل: نظرية املعرفة

ذه اثلالثة تشرتك يف درك احلقيقة الواحدة، وبعبارة  أخرى أني للحقيقة مجيع هٰ 
، جتلييات  يف مراتب     يه: العقل وانلصي والكشف.ثالث 

 تقييٌم إجماليٌّ للمدخالت المعرفّية

ييةا  ي أهمي قصوى يف إنتاج املعرفة، وقد اشتهر  ًل شكي أني للمدخل احلّسي
ا»عن أرسطو قوهل:  ا فقد علما ر املعرفة ـ. بيد أني حص(1)«من فقد حسًّ

لك ألنينا ندرك بالوجدان أني هناك باحلسي واتلجربة جيانب املوضوعيية؛ ذٰ 
، وليس هلا عالقٌة به، وأني فاعليية  ا من املفاهيم لم ينتجها احلسي كمًّ

ا ما وراء احلسي ًل خترج عن حمي ، وأمي ط املحسوسات من العالم املادييي
املحسوسات فليس للحسي أن يثبته أو ينفيه، فاعتماد احلسي إلنكار ما 
ي مهما اكن مقداره  ورائه مصادرةٌ ىلع املطلوب، مضافاا إىل أني اتلتبيع احلّسي

، وهٰ  ةا لكيييةا ي ًل يمكن أن ينتج نلا قضييةا اعمي يكون ذا يعن أني اإلعمام اّلي
، بل ًل بدي هل من قياس  كرباه لكيييٌة  ناتج اتلجربة ليس هل ما يربيره من احلسي

 عقلييٌة، كما سوف يتيضح يف حبث اًلستقراء واتلجربة.
ا انلصوص ادلينيية، وقبل بيان قيمتها املعرفيي   انلفت إىل أني هناك خلطا  ،ةأمي

،  (Revelation)حيصل اعدةا بني الويح  ومن هنا ينبيغ اتلفريق وانلصي ادليني

                                                                                                                                                       

، ص (1)  .414 رشح منطق أرسطو، ابن رشد 
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لرتاث يف اخيتصي بها األنبياء حسب ما ثبت  ةٌ معرفيي  بينهما، فالويح هو أداةٌ 
 .تها وليس الكمنا فيهاهلا قدسيي  أداةٌ  ٰهذهبمختلف أشاكهل، وًل شكي أني  ادليني 

ا انلصي ادليني والالكم فيه نةٌ  لفظييةٌ  تعبريييةٌ  فهو أداةٌ  ،أمي  ، وًل يمكنأو مدوي
، فانلصوص الييت تباعد زمنها خيما لم  عويل عليهاتل ضع ملعايري سنديية  ودًليلية 

إىل أكرث من الظني أو  ـبأفضل حاًلتها  ـترىق  وثبتت بأخبار اآلحاد ًل
 اًلطمئنان، فال استيقان بصدورها. 

نعم انلصوص الييت تواتر نقلها من قبيل القرآن الكريم والزنر القليل من 
دة عن املعصومني، ًل يبىق شكٌّ من ناحية صدورها، بيد أني الروايات الوار

 رجع إىل قياس  عقيلٍّ منطقٍّ وسوف يأيت بيانه.تالقيمة العلميية للتواتر 
ذا فإني حلي إشاكيلية السند ًل يكيف يف جتاوز أزمة ادلًللة الييت ومع هٰ 

 ترجع إيلها لكي اخلالفات الفكريية وادلينيية واملذهبيية.
انلصوص ادلينيية ضمن دًلًلتها اللغويية وبدون اًلستناد إىل قرائن  فقراءة

عقليية  منطقيية  سوف توقعنا يف تناقضات  ًل حرص هلا، ىلع أني القيمة املعرفيية 
، ولٰ  سة  ذه كن ًل يمكن إثبات هٰ للنصي ادليني هو كونه صادراا عن جهة  مقدي
فال بدي من إثباته بوسيلة   اجلهة عن طريق نفس انلصي ادليني للزوم ادلور،

ة  ،أخرى يية إذا ما اكن هلا ثمي يية املدايلل انلصي وليس إًلي العقل، وباتلايل فإني حجي
ط العقل والقواعد املنطقيية.  ثبوٌت فإنيما هو بتوسي

، فال أحد يمكنه إنكار إدراك انلفس وشؤونها  ا الطريق الكشيفي أمي
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(، غري ىع هو إماكنيية علمنا ضمن ما يطلق عليه )العلم احلضوريي  أني املدي
ي بالواقعييات اخلارجيية، وتشكيل منظومة  فكريية  من هٰ  ذا الطريق، واّلي

 يطلق عليه )الكشف( و)املشاهدة(. 
ألنيها ممارسٌة باطنييٌة،  ؛وبطبيعة احلال ًل يمكن إنكار أصل املشاهدة

ة  تمنع من دعلٰ  ييتها كن ىلع فرض وقوعها فإنيها تبتيل بمشالك عدي وى حجي
، ومن أهمي تلك املشالك:  بنحو  مستقلٍّ

أني الكشف ًل يعدو عن كونه جتربةا شخصييةا ًل يمكن إعمامها وتشكيل  (1
 رؤية  كونيية  من خالهلا بدون اعتماد القوانني العقليية كما يف اتلجربة.

، اغبلاا ما تكون جمهولة املصدر ـكما يذكر أصحابها  ـأني املاكشفات  (2
، فقد تكون ، والسالك  نفحات  رمحانييةا وقد تكون إلقاءات  شيطانييةا

  .(1)لو خيلي ونفسه ًل يمكنه تميّيها ـكما عن بعضهم  ـ

 القيمة المعرفّية للمدخل العقلّي

املدخل العقيلي قيمته املعرفيية ناشئٌة من أنيه يقوم ىلع أساس ابلدهييات 
ط معلومات   ،الييت ًل نزاع فيها؛ لوضوحها وألنيها تدرك بذاتها دون توسي

                                                                                                                                                       

( أن ًل سبيل ّلٰ (  1)  لك غري وقد أثبتنا يف مقالة )منهج الكشف يف املعيار العليمي
 القوانني العقليية.
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يلي سيي  ، ًلأخرى ، ثمي يسري اّلهن من ة استحالة اجتماع انلقيضنيما أوي
ذه ابلدهييات تلحصيل املعلومات انلظريية وفق قانون  طبييعٍّ نتعريض هل هٰ 

 ذا الكتاب إن شاء اهلل تعاىل.ضمن هٰ 
جيري يف لكي املوارد حىتي غري أني الطريق العقيلي الربهايني ًل يمكن أن  

ه، وكذا ًل جيري يف اجلزئييات واتلفاصيل، فإني هٰ  ذه خارجٌة عن حّيي
ع، فال سبيل للربهان إيلها، بيد أني  عندالترشيعات الييت مالاكتها  املرشي

 حال   ـالعقل 
هو احلاكم الوحيد يف اعلم انلفس اإلنسانيية، وف مثل  ـىلع لكي

ط هٰ  ن من ممارسة حكمه فيها بمقدار ما ذه املوارد يوسي طرقاا أخرى يلتمكي
ي يعتمد القوانني املنطقيية يدرك  الع عليها، فالعقل اّلي تسمح به أدواته لالطي
ط فيها احلسي تارةا وانلصي أخرى والوجدان  أني بعض أحاكمه ًل بدي أن يوسي

، وسوف يتيضح بعض هٰ   ذا يف مطاوي حبوث الكتاب.ثاثلةا
 



 احلكمة  لطالبتوصيٌة 

وًل يوفيق نليلها  الب اغية  ًل يمكنه الوصول إيلهامن الطبييعي أني لكي ط 
، فسلوك لكي طالب اغية  ًل بدي ما لم ي عدي نفسه إعداداا مساخناا تللك الغاية

ا ومتناسباا مع اغي ته؛ وقد اشت هر عن احلكماء )الغاية أن يكون منسجما
 تعنيي حنو السلوك(.

فطالب املال مثالا ًل بدي أن يهييئ نفسه وسلوكه بما يتناسب 
مات ّٰللك من تهيئة رأس املال والرشوع يف  وحتصيل املال، فيعدي املقدي
ا هل  ار وغري ٰذلك ممي لة  عن أوضاع األسواق وجمالسة اتلجي دراسة  مفصي

 املايلية. دخٌل يف تنميته
وكذا طالب العلم ًل بدي هل من تهيئة لكي األسباب املوصلة لغايته، وأن 
يسلك السلوك املناسب ّٰللك من حضور ادلروس واتلباحث فيها، 

 وجمالسة العلماء واًلستفادة من علومهم.
ي هو طالٌب للتجريد ـ أن يكون متحليياا  من هنا ينبيغ لطالب احلكمة ـ اّلي

له للوصول إىل اغيته.جبملة  من الصف  ات املعنويية وانلفسيية الييت تؤهي
ظريية اإلدراكيية، واألخرى وٰهذه الصفات بعضها مرتبٌط بالقوى انل

 بالقوى العمليية السلوكيية. مرتبطةٌ 
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ي ـاملقتض ويه بمثابةاملتعليقة بالقوى انلظريية اإلدراكيية، ألوىل: ا
احلكمة قواى نظرييةا إدراكييةا دلراسة احلكمة؛ إذ ًل بدي أن يمتلك طالب 

 قابلةا للتعامل مع املطالب احلكميية الييت تمتاز ـ اعدةا ـ بادلقية والعمق.
ة احلدس ًل يمكنه سرب  فما لم يتمتيع طالب احلكمة جبودة اّلهن وقوي

 غور تلك املطالب العايلة والوصول إىل دقائقها انلفيسة.
ة اتلصوي  ي نعنيه من جودة اّلهن قوي  ر )رسعة الفهم(، ومنواّلي

ة اتلصديق، بمعىن  ة احلدس قوي رسعة الوصول إىل إثبات املطالب قوي
ة اتلصديق يه رسعٌة تمثيل احلدي األوسط  العقليية، وبعبارة  أخرى قوي

 .(1)يف اّلهن
مة كتابه )اإلشارات واتلنبيهات(  وّلا خاطب الشيخ ابن سينا يف مقدي

ىلع حتقيق احلّق، إيّن ممّهٌد إيلك يف أيّها احلريص » طالب احلكمة بقوهل:
ٰهذه اإلشارات واتلنبيهات أصوًلا ومجالا من احلكمة، إن أخذت الفطانة 

 .(2) «)اذلاكء( بيدك سهل عليك تفريعها وتفصيلها
يّه إًّل لّك ذيكٍّ ًل يعلم العلم اإللٰ »وعن احلكيم سقراط أنيه قال: 

                                                                                                                                                       

 سوف يأيت يف صناعة الربهان تفصيٌل عن احلدي األوسط. (1)
 .5، ص 1ابن سينا، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج  (2)
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صبوٍر؛ ألنّه ًل جتتمع الصفتان إًّل ىلع انلدرة؛ إذ اذلاكء يكون من ميل 
مزاج ادلماغ إىل احلرارة، والصرب يكون من ميله إىل الربودة، وقلّما 

 .(1)«يّتفق اًلعتدال اذّلي يستويان فيه ويقّومان به
 وٰهذه ىلع حنوين:الصفات املتعليقة بالقوى العمليية السلوكيية،  اثلانية:

ما تكون بمثابة الرشط دلراسة احلكمة، فالطالب  انلحو األّول:
ا؛ ألني  يرا اا ًل رشي ا خريي ناا متعبيدا للحكمة ًل بدي أن يكون فاضالا مؤمناا متديي
ير ـ بتعبري احلكماء ـ ًل يطأ بساط احلكمة، وعن أرسطو أنيه قال:  الرشي

 .(2)«أخرى من أراد احلكمة فليستحدث نلفسه فطرةا »
عدم املانع، وهو أن يتجنيب طالب احلكمة  بمثابةوٰهذا  انلحو اثلاين:

ا يمنع حتصيل  ر صفو نفسه ويشويش ذهنه؛ فإني ٰذلك ممي لكي ما يعكي
 يف األثر: يف ٰذلك كرثة  الطعام، فإنيه ورد الييت تؤثيراحلكمة، ومن األمور 

. وكٰذلك كرثة (3)«الزرعكرثة الطعام تميت القلب كما تميت كرثة املاء »
ه طالب احلكمة إىل املطالب  الالكم واملخالطة مع انلاس. وليك يتوجي

                                                                                                                                                       

 .10ادلاماد، حممدباقر، الرصاط املستقيم، ص  (1)
 املصدر السابق. (2)
. وف أحاديث أخرى: 325 ، ص20 ج انظر: رشح نهج ابلالغة ًلبن أيب احلديد (3)

 ي القلب".ـي "تقس
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ل يف أغلب أوقاته؛ فقد  احلكميية العقليية؛ فال بدي أن يمتاز بالصمت واتلأمي
ا يف ادلنيا وقلّة »: ورد عن رسول اهلل  إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا

 .(1)«احلكمة منطٍق، فاقرتبوا منه، فإنّه يلىق
ومن باب أوىل أن جيتنب طالب احلكمة املعايص؛ ألنيها حتجب نور 

 يقول فيه:اّلي للشافيعي  كما يف الشعر املنسوبالعلم، 
 فأرشدين إىل ترك املعايص  شكوت إىل وكيع  سوء حفظي

 (2)اصـونور اهلل ًل يؤىت لع   وٌر  وقال اعلم بأني العلم نـــ

  

                                                                                                                                                       

ا يف لكمات اإلمام عيلي بن 1373: 2انظر: سنن ابن ماجة  (1)  . ووجدت هلا مشابها
 .أيب طالب  

، عبدالقادر، اخلواطر املضيية يف طبقات احلنفيية، 2)  .487: 1( القريشي
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ل: م  الفصل األوي
 

 للفصل األّوا

 مباحث تمهيدّية



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 (الرؤوس الثمانية)يف  مقّدمٌة

رون  اكن القدماء ة حتت عنوان )الرؤوس اثلمانية(، كتبهم العلميي يصدي
 ؛وواضعه ،فيها بيان تسمية العلم وتعريفه عن ثمانية مباحث يتمي  ويه عبارةٌ 

مه، وكذا يبحث يف بما يتعلي  وثقةٌ  ،عن العلم إمجايلٌّ  رٌ م تصوي ليك حيصل للمتعلي 
م من حتديد سلوكه ن املتعلي الرؤوس اثلمانية عن اغية العلم ومنفعته؛ يلتمكي 

اكيف ا، ويلحصل يف نفسه الشوق الفال يكون اعبثا  ؛ىلع حتديد اغية العلم بناءا 
اتلعليم، ومن الرؤوس اثلمانية بيان مرتبة العلم بني العلوم،  ل مشاقي تلحمي 

ة، وكذا بيان مبادئه وموضوعه؛ ليك اًلستقاليلي  وة أوهل هو من العلوم اآليلي 
 مه. مات الالزمة تلعلي م املقدي املتعلي  ئيهيي 

نةا الرؤوس ٰهذه ض لوسوف نتعري   يف املباحث اتلايلة: عض  بلبعضها  متضمي

 المنطق  علم أّوًلا: تعريف

آلٌة قانونييٌة تعصم مرااعتها اّلهن عن أن »اتلعريف املشهور للمنطق أنيه 
. بيد أني ٰهذا اتلعريف ليس لعلم املنطق بما هو علٌم، بل (1)«يضل يف فكره

                                                                                                                                                       

، عبد اهلل بن شهاب  ؛9، ص 1( انظر: ابن سينا، اإلشارات واتلنبيهات، ج 1) الّيديي
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ق اغيةا ماك  ل  للمنطق بما هو م   ، وٰهذا من قبيل (1)ٌة أو حالٌة نفسانييٌة حتقي
أن الفقيه عبارٌة عن قواعد تعصم مرااعتها بأنيه علم أصول الفقه  تعريف

مللكة األصول  ، فٰهذا ـ يف الواقع ـ تعريٌف استنباط احلكم الرشيعي يضلي يف 
بحث فيه عن تلك القواعد ومدى علم األصول هو علٌم ي   واحلقي أني واغيته، 

ييتها يف  استنباط األحكام الرشعّية. حجي

قواعد علٌم يبحث فيه عن  تعريف علم املنطق بأنيه:وّلا فإني األوىل 
اليّت من شأنها اإليصال إىل انلتائج املناسبة لألغراض اتلصّورّية  اتلفكري

 املطلوبة. (2)واتلصديقّية
تعريف الشيخ ابن سينا يف )اإلشارات( يروم ٰهذا املعىن، حيث لعلي و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 .166ادلين، احلاشية ىلع تهذيب املنطق، ص 
( Pragmatic( وقد ذكر بعضهم أني ٰهذا اتلعريف ناتٌج عن انلظرة العمليية املحضة )1)

( Science Theoriqueللمنطق، بينما يرى بعضهم أني املنطق علٌم نظريٌّ )
 Science(، وهناك من ذهب إىل أنيه علٌم معياريٌّ )Goblotكجوبلو )

Normative مثل ًلًلند وودندبلاند وجوبلو نفسه، واملقصود باملعياريي أني قوانني )
املنطق الصوريي تصبح بالنسبة للفكر معايري أو موازين مثايليةا جيب أن يرىق إيلها 

ا. اتلفكري إذا أريد به أن يكون  ا سليما ، أصول ، حممد ثابتالفندي]انظر : صحيحا
 [38ـ  36، صاملنطق الرياضي 

املراد من األغراض اتلصوريية اتلعريفات املختلفة من احلدي والرسم اتلاميني وانلاقصني،  (2)
اتلصديقيية القضايا الييت حتصل من األقيسة يف الصنااعت اخلمس، وسوف يأيت واألغراض 

 املوضواعت.ه مزيد بيان  لٰهذ
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تعليم فيه رضوب اًلنتقاًلت من أمور  حاصلة  يف ذهن املنطق علٌم ي  »قال: 
، وكذا تعريف بهمنيار يف )اتلحصيل(: (1)«اإلنسان إىل أمور  مستحصلة  

الصور واملوادي يكون  يي املنطق هو الصناعة انلظريية الييت تعريف أني من أ»
ي يسّمي حدًّ  حيح اّلي ي يسّمي برهانا  ،ااحلدي الصي  .(2)«او القياس الصحيح اّلي

ي جعلنا نعدل عن اتلعريف املشهور هو أني صياغته ًل تصلح و السبب اّلي
ا لعلم املنطق بقدر ما يه بياٌن للغاية الييت  قها ىلع معرفة ًل تعريفا يتوقيف حتقي

ٰهذا العلم فحسب، بل ىلع ممارسة تلك القوانني وراعيتها، ومعلوٌم أني 
خارجٌة عن أصل العلم، فقد يمارسها املمارسة واملرااعة لقواعد وقوانني العلم 

ا من ًل خربة هل يف كيفيية تطبيق تلك القواعد والقوانني.  تقليدا
فالعلم هو ما يبحث فيه عن مسائل إلثبات صالحييتها تلحقيق اغية 
، كما  العلم، والييت يه يف املنطق قواعد اتلفكري الصاحلة لإلنتاج الفكريي

ق ٰذلك ويتمي فيه استبعاد ما يظني أنيه حي   ليس كٰذلك.هو قي

 المنطقعلم ثانًيا: موضوع 

موضوع لكي علم  ما يبحث يف نفس العلم عن أحواهل )عوارضه 
ي يبحث فيه عن (3)اّلاتيية( ، كما تكون اللكمة موضواعا لعلم انلحو اّلي

                                                                                                                                                       

 .17، ص 1( ابن سينا، اإلشارات واتلنبيهات، ج 1)
 .6( بهمنيار، اتلحصيل، ص 2)
سوف يأيت يف صناعة الربهان ، و17، ص 1( ابن سينا، اإلشارات واتلنبيهات، ج 3)
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أحواهلا من حيث اإلعراب وابلناء، كٰذلك املنطق علٌم هل موضوٌع يبحث 
ة الفكريية املوصلة عن أحواهل فيه،  وموضوع املنطق هو قواعد اهليئة واملادي
 ريية واتلصديقيية.للمعلومات اتلصوي 

 المنطقعلم ثالًثا: مبادئ 

ويراد بها جمموعة القضايا واملفاهيم الييت يعتمدها ابلاحث يف حتقيق 
( أو مبيينةا يف  ا بيينةا بذاتها )بدهييةا مسائل العلم، ويشرتط فيها أن تكون إمي

ا بـ )ما منه الربهان(. ، وتعرف أيضا  علم  سابق 
فمبادئ علم املنطق يه القضايا ابلدهيية الفطريية الييت ًل خيتلف ىلع 

تها اثنان، اكستحالة اجتماع انلقيضني أو ارتفاعهما، أو قضايا  صحي
ل فيها، كقضيية  ق بها بمجريد تصويرها واتلأمي يقينييٌة قريبٌة من ابلدهيية يصدي

(، ومن هنا اكن علم املنطق ًل يعتمد ىلع علم  )مساوي ا ملساوي مساو 
.  سابق  عليه يف يشء 

 المنطق علم رابًعا: غاية 

الغاية الييت يهدف إيلها املنطق يه حصول املتعليم ىلع ملكة اتلفكري 
 املنتج ملا يتوافق مع األغراض اتلصوريية واتلصديقيية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 معىن العرض اّلايتي وفرقه عن العرض الغريب.
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 المنطق علم خامًسا: منفعة 

للمنطق منافع كثريٌة وخمتلفٌة، بيد أني أهمي تلك املنافع  يمكن أن تكون
ص يف نقطتني هما:  تتلخي

منفعٌة نفسييٌة: ويه اتلميّي بني الوهم واحلقيقة واحلصول ـ  1
ة وتميّيها عن ابلاطلة، وٰهذا يكون بصناعة  ىلع املعتقدات احلقي

 الربهان وصناعة املغالطة.

باآلراء الصحيحة وإفحام املجادلني غريييٌة: إقناع اجلمهور  منفعةٌ ـ  2
 وإسقاط حجج املعاندين، وٰهذه تكون بصناعة اخلطابة والشعر واجلدل.

 المنطق علم سادًسا: مرتبة 

املنطق يبحث عن قواعد اتلفكري، واتلفكري علم باعتبار أني 
مٌة ًلستحصال نتائج لكي العلوم، فاملنطق حيتلي الصدارة واملرتبة  مقدي

.األوىل بني ال  علوم اكفيةا

 سابًعا: مجال البحث المنطقّي 

م أني املنطق عبارٌة عن العلم بقواعد اتلفكري، واتلفكري  تقدي
(Thinking ) ومن هنا ، حركٌة عقلييٌة يطلب بها إزاحة جهل  حبصول علم 

وأقسامه وما يقابله من اجلهل وأقسامه؛ تلحديد  (العلم)ينبيغ معرفة 
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.  دائرة ابلحث املنطقي

  



 

 لم العـ

أي  ،(2)«حضور معلوٍم دلى اعلمٍ »ـ بنحو  اعمٍّ ـ بأنيه  (1)يعريف العلم
 انكشاف معلوم  ما ملوجود  ما.

، وهو ما  تارةا املعلوم يراد  من  احلقيقة احلاصلة يف انلفس بأثرها اخلاريجي
(، من قبيل حصول احلاًلت انلفسانيية لإلنسان،  يطلق عليه )العلم احلضوريي
؛ ألنيه ًلخيضع  اكأللم، والفرح، واحلزن...، وٰهذا خارٌج عن ابلحث املنطقي

، فهو عبارٌة عن إحساس  وشعور  مبارش  بالواقع.  لعمليية اتلفكري أصالا
 يراد منه و

 
، ويطلق (3)خرى الصور اّلهنيية املعربي عنها بـ )املفهوم(أ

                                                                                                                                                       

ا مص1) طلح العلم عند احلكماء فهو ( العلم هنا مصطلٌح اعمٌّ يعن مطلق اًلنكشاف، أمي
 ًل يطلق إًلي ىلع القضيية املطابقة للواقع يقيناا ًل يزتلزل.

 .، طبعة مكتبة اإلعالم اإلساليمي 82(   انظر: ابن سينا، اتلعليقات، ص 2)

( املفهوم مصطلٌح منطقٌّ وهو لكي صورة  ذهنيية  حاكية  عن أمر  ما، وهو قد يكون لكييًّا، 3)
صدقه ىلع كثريين، مثل مفهوم )إنسان( غري  متعنيي  بفرده، وقد يكون أي ًل يمتنع 

 جزئيًّا، أي ما يمتنع صدقه ىلع كثريين، مثل مفهوم )إنسان( متعنيي  بفرده.
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 .)  ىلع ٰهذا العلم )العلم احلصويلي
ا بديهي اتلصوير  ، وواملفهوم إمي  Theoretical)انلظريي العلم أو نظريٌّ

Science ) ي حيتاج إىل قوانني املنطق؛ ألنيه حيصل بواسطة اتلفكري.هو اّلي 
ا مثل: )إنسان(، أو مع غريه من املفهوم  ثمي إني  سواٌء ًلحظه اّلهن منفردا

املفاهيم األخرى إن لم تشتمل ىلع نسبة  بينها، مثل: )إنسان، شجر، حجر( 
ةا  ةا مثل: )اإلنسان العالم(، أو اكنت تامي أو اشتملت ىلع نسبة  ولٰكن ليست تامي

ةا أو اكن، ولٰكنيها إنشائييٌة وليست خربييةا مثل: )أكتب ادلرس( ت النسبة تامي
، ولٰكن ًل ترجيح ملطابقتها  ح مقابلها كما يف املفروض، سواٌء رجي  لواقعاوخربييةا

، أو لم يرجي الوهم) مورد ي يقابله الظني (، الشّك ح مقابلها كٰذلك وهو )( اّلي
العلم ًل  تكون من موارد العلم اتلصويريي  ٰهذهرتجيح الفإني حالة عدم 
، بل   (؛ لعدم استتباعه إذاعناا من انلفس. اتلصديقي  لاجله)  منيهاتلصديقي

ح  ، فإن رجي ةا ا إذا ًلحظ اّلهن نسبةا بني املفاهيم واكنت خربييةا تامي أمي
 ،) مطابقتها أو عدم مطابقتها للنسبة الواقعيية، فهو اتلصديق )العلم اتلصديقي

ر  يستتبع إذاعناا من انلفس بأحد املستويني اتلايل  ني: وهو عبارٌة عن تصوي
ها بدون احتمال اخلالف،  ل: ترجيح املطابقة أو عدم  اكن سواٌء األوي



ل: مباحث تمهيديية  ..............57  .........................................................................  الفصل األوي

ا اًلحتمال ٰهذا  ويمثيله  (1)(ايلقنيخفيًّا، وهو املعربي عنه بـ ) أمظاهرا
 ًلحتمال الوقوع،( %100)ة النسبة املئويي  ( أو1الصحيح ) العددرياضيًّا 

( أو 0العدد الصحيح ) لهي يمثي ، ويقابله املحال اّلي (Ω)ويرمز هل بـ 
من قبيل: ، (Ø)ويرمز هل بـ ( ًلحتمال عدم الوقوع، %0) ةالنسبة املئويي 

ترجيح مطابقة قضيية )اللكي أعظم من جزئه( للواقع، أو ترجيح عدم 
مطابقة قضيية )جمموع زوايا املربع يساوي قائمتني( للواقع، وٰهذا هو ما 

 عند احلكماء.  (العلم)يصطلح عليه 
 اثلاين: ترجيح املطابقة أو عدمها مع احتمال اخلالف، وهو املعربي عنه 

من  أكرب من انلصف وأصغر من الواحد رياضٌّ  ويمثيله كسٌ (، الظنّ بـ )
: ترجيح مطابقة قضيية )لكي الكواكب كرويية الشلك( مثاهل( 0.7) قبيل:

                                                                                                                                                       

ا ًل 1) مني إًلي بمعىن اإلدراك املطابق للواقع جزما ( لم يستعمل ايلقني يف لكمات املتقدي
عوا من  رين وسي ، فأطلقوا ىلع ٰهذا يزتلزل، بيد أني املتأخي ٰهذا املصطلح ليشمل لكي جزم 

ي يمكن أن يزتلزل فأطلقوا عليه  ا اجلازم اّلي ، وأمي املعىن بأنيه ايلقني باملعىن األخصي
ب، وهو ما  ، فدخل يف ضمن دائرة ايلقني اتلقليد واجلهل املركي ايلقني باملعىن األعمي

يية، فأنصح املتعليم أن ًل يستخدم يؤديي إىل اخللط يف اتلميّي بني املوضوعيية واّلات
ا ثابتاا ًل يزتلزل، وهو احلاصل عن طريق ابلدهييات  مصطلح ايلقني إًلي فيما يعلم علما
والربهانييات. نعم، يمكن أن يطلق ىلع ما جيزم به دون ثبات  بشبه ايلقني. ]راجع: ابن 

 [51سينا، برهان الشفاء، ص 
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ذا ، وهٰ اخلالفللواقع، بناءا ىلع مشاهدات  استقرائيية  للكواكب، مع احتمال 
 أكرب من صفر   وهو كٌس رياضٌّ  عندهم بالوهم،عنه اًلحتمال هو املعربي 
 . (0.3من قبيل ) ،وأصغر من انلصف
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ط اتلايل:  انظر املخطي
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ا الوهم  ، أمي وىلع ٰهذا، فإني العلم اتلصديقي هل قسمان هما: ايلقني والظني
( ، والشكي 0.2مثل )وأكرب من الصفر فإنيه نسبٌة احتمايليٌة أصغر من انلصف 

  .(½تساوي انلصف )ثابتة نسبٌة احتمايليٌة 
ان من أقسام العلم بل من اجلهل  ؛ وّلا ًل يعدي فال ترجيح يف الوهم والشكي

ي سوف تأيت اإلشارة إيله  -اتلصديقي البسيط  ة   -اّلي وٰذلك لوجود نسبة  تامي
خربيية  فيهما من دون ترجيح  للمطابقة، وباتلايل ًل تستتبع إذاعن انلفس، فال 

 فيهما. اعلم تصديقيًّ 

خلرب
يف ا

بة 
نس

ال
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ة   ورشطه حصول الرتجيح، من  ،فمقتىض اتلصديق وجود نسبة  خربيية  تامي
  إنيما يكون يف القضايا الييت من شأنها أن حيصلهنا فإني اجلهل اتلصديقي 

ة  وفاقدة  الرتجيح.  ،فيهااتلصديق   ويه خصوص املشتملة ىلع نسبة  خربيية  تامي
ط اتلايل:    انظر املخطي
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ثمي إني الك قسيم اتلصديق إن احتيج يف حصوهلما إىل حركة  فكريية  
وانلظريي منهما  ،ديهي لعلم ابلإنيهما من ا، وإًلي فمن العلم انلظريي فإنيهما 
 ي حيتاج إىل قوانني املنطق؛ ألنيه حيصل بواسطة اتلفكري.هو اّلي 

، سواٌء  وبٰهذا يتبنيي جمال ابلحث املنطقي وهو يف العلم احلصويلي انلظريي
ي حيصل من خالل  ريًّا أم تصديقيًّا، فإني ٰهذا القسم الوحيد اّلي اكن تصوي

 فاملنطق  قواعد اتلفكري.اتلفكري، وأينما اكن اتلفكري اكن جمال املنطق، 

 معيار البداهة والنظرّية 

م أني انلظريي ما  وابلديهي ما ًل حيتاج إيله،  ،حيتاج إىل تفكري  تقدي
وعدم ولٰكن يأيت السؤال: ما هو سبب حاجة بعض املعلومات إىل تفكري  

 ؟احتياج  ابلعض اآلخر إيله
( اجلواب هو أني بعض املعلومات حيتاج حصوهلا يف اّلهن إىل واسطة  )علي  ة 

 كما ييل: ة والقضاياوبعضها ًل حيتاج إىل ٰذلك. وتوضيحه يف املفاهيم املفرد
ويه تلك الصور اّلهنيية اخلايلة من النسبة اخلربيية،  املفاهيم املفردة:
بةا  )إنسان(،  مفهوممن قبيل  يف اّلهن معقولة   من أجزاء  فإن اكنت مركي

يل املفهوم إىل أجزائه فإنيها حتتاج إىل تفكري  حلصوهلا، فاّلهن يبدأ بتحل
قت البسيطة املعقولةه ئأجزاوبمعرفة البسيطة،  معرفته، فواسطة  تحقي

.املفاهيم  ٰهذهّلا اكنت و؛ ه املعقولةؤيه أجزا وعليتها معرفته  نظرييةا
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ا البسيطة منها  فإنيها غري قابلة   - األجزاء املعقولةأي اخلايلة من  -أمي
فتحصل بشلك  مبارش   ،للتحليل واتلجزئة، وباتلايل ًل حتتاج إىل تفكري  

 وٰهذا رسي بداهتها. ،طة  دون أيي واس
، فإن  القضايا: ويه تلك الصور اّلهنيية املشتملة ىلع نسبة  خربيية 

، من قبيل : )جمموع زوايا ةقضيي  اكن حصوهلا يف اّلهن حيتاج إىل ديلل 
اتلفكري؛ ألني ة عمليي املثلث تساوي قائمتني(، فقد احتاجت إىل 

ة يعن أني هناك عمليي وادليلل ادليلل هو الواسطة والعلية ملعرفتها، 
 ،إىل ديلل   فيه ليست حمتاجةا  إىل تفكري  وإذا لم تكن حمتاجةا ، تفكري  

، من قبيل )الواحد  قضيية: فمعرفتها تكون مبارشةا وبدون واسطة 
. ،نصف اًلثنني(  وٰهكذا تكون بدهييةا

فاملعيار والضابطة نلظريية املعلوم أو بداهته هو حاجته للواسطة يف 
 (األجزاء املعقولةعدم حاجته. وواسطة معرفة املفاهيم هو ) املعرفة أو

ة ، وواسطة معرفة القضايا هو )ادليللفيه وسوف يأيت بيانه  ،(أو احلجي
 .يف موضوع القياس

 الجهل وأقسامه

م؛ ّلا ل  ع  باعتبار أني اجلهل هو ما يقابل العلم؛ ألنيه عدمه يف من شأنه أن ي  
 العلم تصوريٌّ وتصديقٌّ كٰذلك اجلهل، غري فإنيه ينقسم بانقسامه، فكما أني 
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أني اجلهل اتلصوريي هو عدم فهم املعىن وعدم تصويره، واجلهل اتلصديقي هو 
 عدم حكم انلفس وعدم ترجيحها ألحد طرف انلقيض يف القضايا.

وللجهل انقساٌم آخر باعتبار اتلفات صاحبه إىل جهله وعدمه، 
 حيث ينقسم إىل: 

 البسيط: وهو عدم العلم بالواقع مع اتلفاته إىل جهله.اجلهل ـ  1
ب:ـ  2 إىل  عدم اتلفاتهبالواقع مع  وهو عدم العلم اجلهل املركي

؛ أي أني احلكم والرتجيح فيه تعليق بطرف جهله، بل يعتقد بأنيه اعلٌم به
 النسبة املخالف للواقع.

ا؛ ألني صاحبه ًل يطلب العلم، بل ًل يقبل بأن  والقسم اثلاين من اجلهل خطرٌي جدًّ
يف  عيلٍّ إلمام م املعروفة لـك  يتعليم؛ ًلعتقاده بأنيه من أهل العلم واملعرفة؛ ومن احل  

 فذاك اعلمٌ  ،ه يدرييدري ويدري أني  : رجٌل لرجال أربعةٌ ا»: ٰهذا الصدد قوهل
 ،فأرشدوه فذاك مسرتشدٌ  ،ه ًل يدريني أًل يدري ويدري  ورجٌل  ،فاسألوه
 ورجٌل  ،فارفضوه فذاك جاهٌل  ،ه ًل يدريًل يدري وًل يدري أني  ورجٌل 

 .(1)«نبهوهأف ه يدري فذاك نائمٌ ني أيدري وًل يدري 

                                                                                                                                                       

د بن ع1) ، معدن اجلواهر: ص ( الكراجيكي، أبو الفتح حممي  .41يلٍّ
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ط   اتلايل:انظر املخطي
 
 
 
 
 
 
 

ب، واجلهل البسيط يمكن  فاجلهل اتلصوريي ًل جيتمع مع اجلهل املركي
ريًّا وتصديقيًّا، كما يمكن للجهل اتلصديقي أن يكون أن يكون تصوي 
باا. ا  ومركي  بسيطا

م ي علم أني علم املنطق يعليمنا كيف نكتسب املجهول  ا تقدي وممي
، وكيف نكتسب املجهول اتلصديقي باملعلوم  اتلصوريي باملعلوم اتلصوريي
. والوسيلة الصحيحة الاكسبة للتصوير تسّمي باملعرِّف، والوسيلة  اتلصديقي

ة أو ادليلل.   الصحيحة الاكسبة للتصديق تسّمي باحلجي
ة ولكي واحد   ث عنه تارةا بلحاظ املادي ة ي بح  من املعرِّف واحلجي

 وأخرى بلحاظ الصورة.
ق  ة العاقلة للنفس تتحقي وحاصل حبث العلم واجلهل هو أني حركة القوي

ة   :يف أجزائها اثلالثةفيما لو حتققيت عليتها اتلامي
  فقدان املعلومة.أي  ،حالة اجلهلوجود 

 جهٌل تصوري  

 جهٌل تصديق  
 جهٌل مرّكٌب 

 جهٌل بسيٌط 
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  للمجهول.املعلومات املخزونة املناسبة وجود 

  الة اجلهل وفقدان املعلومة. حب الويعوجود 

تها العاقلة ؛ ألنيها تكشف فحالة جهل انلفس بمثابة املقتيض حلركة قوي
واملعلومات املخزونة  ،عن نقص  يف انلفس الطاحمة لالستكمال لطبيعتها

اًلتلفات للجهل والرغبة يف الويع واملناسبة بمثابة الرشط لٰهذه احلركة، و
 بمثابة عدم املانع هلا. زواهل 

وبطبيعة احلال أني اجلهل امللتفت إيله هو ما يسّمي بـ)اجلهل البسيط(، 
واملعلومات املخزونة املناسبة يه علوٌم حصويليٌة من شأنها حتقيق املعلوم 
، فالقواعد املنطقيية يكون دورها تنظيم احلركة الفكريية انلاشئة  انلظريي

 معلومات  مناسبة  إلزاتله. من حالة اجلهل البسيط ووجود

 ثامًنا: أقسام المنطق 

مة  يف معىن اتلفكري وأقسامه؛  قبل ذكر أقسام املنطق ينبيغ تقديم مقدي
م  -ألني علم املنطق  هو ما يبحث عن قواعد اتلفكري وقوانينه  -كما تقدي

 ومدى صالحييتها يف إنتاج الفكر:
ة العاقلة اإلنسانيية حبثاا اسٌم يطلق ىلع احلركة اإلراديية اتلفكري: للقوي

ٰهذه ضمن خطوات  تبدأ  (1)عن املطالب املجهولة، وتكون حركة انلفس
                                                                                                                                                       

 (  ىلع اختالف املباين يف أني انلفس تتحريك بذاتها أو بقواها.1)
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من مواجهة املجهول، فتتحريك حنو املعلومات املوجودة عندها، باحثةا عن 
مبادئ تلك املطالب املناسبة هلا إىل أن جتدها، ثمي ترجع منها حنو 

 ئ ىلع هيئة  موصلة  إىل انلتيجة. املطالب، مؤلِّفةا بني تلك املباد

، ونطلب العلم به، فإني  بمعىن أنينا حينما نلتفت إىل جمهول  معنيي 
انلفس تبدأ من اجلهة الييت علمتها عن ٰذلك املجهول، ثمي تنتقل إىل 
املعلومات املخزونة عندها، والييت اكتسبتها من قبل، فتبحث فيها عن 

ذا ضمن ما يسّمي باحلركة اّلاهبة، فإذا معلومات  تناسب ما تطليبه لكي هٰ 
وجدتها أليفت بينها ىلع صورة  تؤديي إىل حصول انلتيجة املطلوبة، ويه 
ا، وٰهذه اخلطوة األخرية يه  ي اكن جمهوًلا سابقا العلم بٰذلك املطلوب اّلي

 الييت تسّمي باحلركة الراجعة. 
م يتبنيي أمران: ا تقدي  وممي

يكتسب معلومات  جديدةا ما لم يكن  ًل يمكن لإلنسان أن األّول:
دليه معلوماٌت مسبقٌة، وباتلايل فعمليية اتلفكري رهينة تلك 
املعلومات، فيه بمثابة رأس املال هلا، فكما أني اتلاجر ًل يمكنه أن 
ر. وٰهذا معىن  ، كٰذلك املفكي ا بال رأس مال  مسبق  يكتسب رحباا جديدا

 .(1)«ٍم قد سبقلك تعليٍم وتعلٍّم فبعل»قول احلكماء: 
                                                                                                                                                       

 .57(  ابن سينا، برهان الشفاء، ص 1)
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: أني احلركة اتلفكرييية حركٌة صناعييٌة مؤليفٌة من حركتني: أحدهما اثلاين
، واألخرى لرتتيب ٰهذه املوادي ىلع الصورة املناسبة. فكما املناسبةتلجميع املوادي 

ًلا بتجميع  ار إذا أراد أن يصنع كرسيًّا، فإنيه بعد ختييل الكرسي يقوم أوي أني انلجي
، ثمي يؤليف بينها ىلع صورة  وهيئة  معيينة  املوادي امل ناسبة هل اكألخشاب مثالا

ر يقوم بتجميع املعلومات  ، كٰذلك املفكي ة  بمطلوبه، كهيئة الكرسي مثالا خاصي
ة  باملطلوب.  املناسبة ملطلوبه، ثمي يؤليف بينها ىلع صورة  خاصي

ا من جهة  ي يقع يف صناعة الكرسي إمي ة )اكملوادي وكما أني اخلطأ اّلي املادي
ا من جهة الصورة )اكلصورة املنحرفة أو انلاقصة(،  الرديئة أو املغشوشة(، وإمي
كٰذلك قد يقع اخلطأ يف اتلفكري من جهة نوعيية املوادي املنتخبة، كأن تكون موادي 
غري مناسبة  للمطلوب، أو من جهة الصورة وعدم ترتيب ٰهذه املعلومات ىلع 

 ة باملطلوب.اهليئة الصحيحة اخلاصي 
ت احلاجة إىل صناعة  فكريية  تعليمنا كيفيية  ومن هنا فقد مسي
انتخاب املوادي العلميية املناسبة للمطلوب، وكيفيية ترتيبها ىلع صورة  

 وهيئة  صحيحة  ًلكتسابه. 
ي جيمع قواعداملنطق فاكن   الصحيحة، اتلفكري هو ٰذلك العلم اّلي

ا، املناسبةاملعلومات  قواعد انتخابمنا يعلي و  ملا نطلبه انتخاباا صحيحا
 حبيث يوصلنا إىل ما نطلبه، ،بينها يعليمنا كٰذلك قواعد اتلأيلف الصحيحو

ي واجهناه املجهولب وهو العلم فصناعة املنطق تعليمنا طريقة اتلفكري  .اّلي
ا، كما سيأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل. ة والصورة معا  الصحيح من جهة املادي
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صوريٍّ نتعليم املنطق إىل بتقسيم ل )أرسطو( م األوي املعلي  مقاومن هنا 
فيه قواعد اتلأيلف الصحيح، ومادييٍّ نتعليم فيه قواعد انتخاب املادية 

م  -العلميية الصحيحة. وألني العلم  ٌر وتصديٌق  -كما تقدي فإني لكي  ؛تصوي
. لواحد  من قسيم املنطق يشتم   ىلع قواعد تصوريية  وتصديقيية 

ط اتلايل: انظر  املخطي
 
 
 
 
 
 

 يف العلم اتلصديقّ 

 يف العلم اتلصوريّ 

 املنطق

 الصوريّ 

 املاّديّ 

 يف العلم اتلصوريّ 

 يف العلم اتلصديقّ 
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 الفصـل الثـاني

 المنطـق الصـورّي
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 (Formal Logic)املنطق الصورّي يف  مقّدمٌة

جيري يف املنطق الصوريي ابلحث عن القواعد املناسبة هليئة اتلفكري املنتج 
بغضي انلظر عن املوادي املستخدمة فيه، فاهليئة أقرب إىل معادلة  حتتوي املتغريي 

(X يف الرياضييات، وف ٰهذا الفصل سوف نتعريض )  حول املفاهيم  ملبحث
.، ةا تمهيديي  مةا مقدي يلكون   ومن ثمي نرشع بمباحث املنطق الصوريي

 مقّدمٌة في المفاهيم

وألني قواعد اتلفكري املنطقيية موضوعها األساسي املفاهيم؛ فمن 
الرضوريي إعطاء نظرة  إمجايلية  حول معىن املفهوم وتقسيماته والعالقة بني 

 املفاهيم، وٰهذا ما سنتعريض هل هنا:

 :
ا
 Concept))  المفهوم تعريفأّوًل

 حتيك معىنا ما.ويمكن تعريف املفهوم بأنيه لكي صورة  ترتسم يف اّلهن 
ا، وسيمي مصداقاا من حيث  نيه يصدق وينطبق عليه إواملصداق مفهوٌم أيضا

مفهوٌم أوسع منه، ومن الرضوريي اتلنبيه إىل أنيه ًل وجود للمصداق يف اخلارج؛ 
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واًلنطباق بالنسبة للمفاهيم ًل يكون إًلي يف اّلهن، ألني قانون الصدق 
فاّلهن ظرٌف للمفاهيم. نعم، هناك أشخاٌص يف اخلارج حييك عنها املفهوم 

 .لكوليست كذٰ  مصاديقـ  ـ تساحمااتسّمي  قدو

 ّ ي
ّ والجزئ  ي

ّ
ا: الكل  ثانيا

هل إنيما يتعنيي  ،)ًل برشط( عن اللكييية واجلزئييةـ أيي من حيث هو ـ املفهوم 
رط ًل( عن اإلشارة إىل ـأحد الوصفني باللحاظ، فإن لوحظ املفهوم )بش

الشخص املحيكي به، يكن لكييًّا؛ بمعىن ًل يمتنع صدقه ىلع كثريين ولو 
هل أفراٌد كثريٌة كمفهوم واجب الوجود،  (1)بالفرض، أي حىتي لو لم يكن يف الواقع

 بىق لكييًّا. أو لم يكن هل أفراٌد أصالا كمفهوم العدم، فإنيه ي
فإنيه  -أي يلحظ مع اإلشارة اّلهنيية  -وإن لوحظ املفهوم برشط يشء  

، بمعىن امتناع صدقه ىلع كثريين ولو بالفرض، أي حىتي لو فرضنا هل  جزيئٌّ
ا، فإنيه يمتنع صدقه عليها ًلحنصاره بفرد    (2)معيينة   أو بمجموعة   معنيي  أفرادا

ييٌة كما لو من خالل اإلشارة، سواٌء صحب  اإلشارة اّلهنيية إشارٌة حسي
استحرضنا صورةا ذهنييةا لشخص  بعينه وأرشنا إيله بأيدينا، أو اكنت اإلشارة 

ييةيية جمريدةا عن اإلاّلهن ومن  ،ا يف اتلعريف العهديي كم ،حلكمة   شارة احلسي
                                                                                                                                                       

ا.(  1) ي سوف يأيت الالكم عنه ًلحقا  أعن بالواقع ظرف اتيصاف القضيية اّلي

(، فإني ٰهذا مفهوٌم جزيئٌّ وإن اكن حي (  2) .من قبيل )اعئلة عيلٍّ  يك عن جمموعة 
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ل)أمثلته  اإلشارة ، أو ًلمتناع إىل احلكيم أرسطو ذهنييةٌ  إشارةٌ وهو  (املعليم األوي
يية يف ٰهذا املورد كما يف مصداق واجب الوجود.  احلسي

ّية
ّ
ا: أصناف المفاهيم الكل

ا
 ثالث

 ينقسم املفهوم حبسب ظرف حمكييه إىل صنفني رئيسييني:
يلية املاهويية ل: املفاهيم األوي ويه الييت حتيك معىنا هل ما بإزاء  يف  ،األوي

 شمس...(. اخلارج، كـ )اإلنسان، والشجر، والكوكب، وال
اثلاين: املفاهيم اثلانويية اًلعتباريية، ويه الييت حتيك معىنا ليس هل ما 

 بإزاء  يف اخلارج، وٰهذه ىلع قسمني: 
، والوحدة، ةة، واملعلويلي ي، كـ )العلي (1)هلا منشأ انزتاع  خاريجٍّ  (1

 عنها بـ )املفاهيم الفلسفيية(، ويه تعربي عن والكرثة...(، ويعربي 
 .األشياء من حيث يه موجودةٌ خصائص 

، وإنيما منشأ انزتاعها يف اّلهن،  (2  ليس هلا منشأ انزتاع  خاريجٍّ
 كـ )القضيية، واجلنس، والفصل...(، ويعربي عنها )املفاهيم املنطقيية(.

                                                                                                                                                       

" ما يكون خارج الوجود اّلهني اإلدرايكي، وىلع ٰهذا 1) ( املراد من "منشإ انزتاع  خاريجٍّ
فإني اخلارج يشمل وجود األعيان اخلارجيية ووجود املدراكت يف انلفس من حيث إنيها 
موجوداٌت، ًل من حيث إنيها مدر اكٌت، فاملفاهيم والقضايات موجوداٌت اعرضٌة ىلع 

 نلفس اإلنسانيية، وهلا خصائصها الوجوديية املعرب  عنها باملفاهيم الفلسفيية.ا
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 وبٰهذا تكون املفاهيم دلينا ىلع ثالثة أصناف  يه: املاهويية والفلسفيية واملنطقيية.

ا: العالقة بي    ّية )النسب األرب  ع( رابعا
ّ
 المفاهيم الكل

ًل ما النسبة بينه ني يقاس أحدهما إىل اآلخر، فإني )لكي مفهومني لكييي 
ا أن ، فإنيهما حاًلت  أربع   ىحدختلو من إ لكي منهما ىلع تمام  ينطبقإمي

ا أن ينطبق ، ويه نسبة التساويأو نقيصة   مصاديق اآلخر دون زيادة   ، وإمي
دون العكس، ويه نسبة العموم  مصاديق اآلخرأحدهما ىلع تمام 
ا واخلصوص من وجه   ينطبق لكي منهما ىلع بعض مصاديق اآلخر أن ، وإمي

ا أن ، ويه نسبة العموم واخلصوص من  وجه  دون بعض    لكي ًل ينطبق ، وإمي
ا  ذه نسٌب أربعٌ ، ويه نسبة اتلباين، فهٰ منهما ىلع مصاديق اآلخر مطلقا

 وتفصيلها فيما ييل:

1 

دةٌ ينطبق  ىلع  لكٌّ منهماويه أن يكون هناك مفهومان أو مفاهيم متعدي
، من قبيل: مفهوم )الشلك  اآلخرمصاديق  دون زيادة  وًل نقصان 

 ناطٌق وضاحٌك(.واملثليث(، ومفهوم )ذو الزوايا اثلالث(، أو )إنساٌن 
 (A = Bويرمز هلا رياضيًّا بما ييل: )

ا.  ىلع بعضهما اننطبقتالنسبة برسم دائرتني ويمكن تقريب ٰهذه   تماما

2 
A B 
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 وٰهذه النسبة ىلع حنوين: 

 

اوويه أن يكون هناك مفهومان أو أكرث  أي  ،يكون أحدها أعمي مطلقا
ا، فيكون املفهوم  ينطبق ىلع تمام مصاديق مفهوم  آخر أخصي منه مطلقا
ل فيه زيادٌة ىلع اآلخر دون العكس، من قبيل مفهوم )الشلك(  األوي

 :  ومفهوم )املثليث(، فإني
مفهوم الشلك ينطبق ىلع تمام مصاديق املثلث دون العكس، أي أني 

اه. املثليث ًلينطبق إًلي ىلع بعض مصاديق الشلك و  ًل يتعدي
 (B < A)أو  (A > B) : ويرمز هلا رياضيًّا بما ييل

 ويمكن تقريب ٰهذه النسبة بدائرتني أحدهما تتضمين األخرى:
 

 

 
 

 

ه  ويه أن يكون هناك مفهومان أو أكرث، لكي واحد  منها هل مصاديق ختصي
ومصاديق أخرى يشرتك فيها مع اآلخر، فيكون املفهوم من جهة املصاديق 

B 

A 
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 ، ه أعمي من اآلخر، ومن جهة املصاديق الييت يشارك فيها اآلخر أخصي الييت ختصي
بيض ثوٌب، من قبيل: )اثلوب واألبيض(، فإني بعض اثلوب أبيض، وبعض األ

وبعض اثلوب ليس أبيض إذا اكن بلون  آخر، وبعض األبيض ليس ثوباا كما لو 
ا. را ا أو سكي  اكن ثلجا

  (A∩B)ويرمز هلا رياضيًّا بما ييل: 
 :اجزئيًّ  وتقريب النسبة برسم دائرتني متداخلتني

 
 
 

3 

لكٌّ منها ىلع ما صدق ويه النسبة الييت تكون بني مفاهيم ًل يصدق 
 عليه اآلخر، من قبيل: )املثليث واملربيع(.

ني متوازيني إشارةا إىل عدم اتلقائهما، وكما ا رياضيًّ ويرمز هلا  خبطي
  ( A ∥ B) ييل:

ا:  وتقريب النسبة برسم دائرتني منفصلتني تماما
 

 
A B 

B 
B 

A 
A 
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ا: المفاهيم المتباينة متقابلة  خامسا

هنا حبٌث يطلق عليه )اتلقابل( بني املفاهيم، واتلقابل ًل يكون إًلي بني 
م الالكم عنها، ويه املعاين املتنافية الييت ًل يوجد بينها  املفاهيم املتباينة الييت تقدي

 . ٌّ وًلجزيئٌّ  تطابٌق ّلكي

 قد جتتمع املعاين املتقابلة لو فقدت أحد الرشوط اتلايلة: 
وحدة اجلهة: فلو فقدت ٰهذه اجلهة ًل يكون هناك تقابٌل ويمكن أن  (1

ة يف شخص  واحد   ة وابلنوي ق األبوي جتتمع املعاين املتقابلة، كما يف حتقي
 ولٰكن من جهتني.

: بدون ٰهذا الرشط قد جتتمع املعاين املتقابلة، كما يف (1)وحدة املحلي  (2
ق اإلبصار والعّم يف زمان  واحد  ولٰكن يف   حمليني )شخصني(.حتقي

وحدة الزمان: فقد جتتمع املعاين املتقابلة بسبب اختالف الزمان، كما  (3

                                                                                                                                                       

املحلي أعمي من املاكن؛ ألني املاكن هو حّيي اجلسم، واملحلي يدلي عليه وىلع موضوع (  1)
 األعراض، أي اجلوهر.
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 يف حصول معىن ابلياض والسواد يف جسم  واحد  ولٰكن يف زمانني.

من أجل حصول  ؛من هنا ًل بدي من مالحظة ٰهذه الوحدات اثلالث
 يه: ٰهذه املفاهيم ىلع أربعة أنواع  واتلقابل بني تقابلة.املعاين امل

وهو اتلنايف بني مفهومني يف اًلجتماع واًلرتفاع  األّول: تقابل انلقيضني:
ا صل بني مفهومني يدلي أحدهما ىلع يشء  واآلخر ىلع سلب حي اٰهذ، ومطلقا

 ، فنقيض لكي يشء  سلبه، من قبيل )املثليث( وعدمه.لك الّشءذٰ 

 يمخصائص اتلناقض بني املفاه
 .(1)أني ٰهذا اتلقابل ًل يكون إًلي بني ثبوت معىن يشء  وسلبهـ  أ

، من ـ  ب أنيه يشمل املفاهيم الييت حتيك اّلوات والصفات ىلع حدٍّ سواء 

                                                                                                                                                       

السييد ادلاماد  وذهببني وجود الّشء وعدمه، هو ما يكون لتناقض لاملعىن املشهور  (1)
تها إىل يف )األفق املبني( ر املاهيية أو تذوي ، أي بني أني اتلناقض يكون يف مرتبة تقري

، ويه ما ت سّمي بمرتبة  مٌة ىلع الوجود رتبةا الّشء والاليشء؛ فإني الشيئيية مرتبٌة متقدي
ر أو  اتلجوهر  ، األفق أو الفعليية واجلعل ]انظر: ادلاماد، حممدباقرواتلذويت، اتلقري

رها، بيد أني لكي ماهيية   [.7املبني، ص  ر املاهيية يناقض عدم تقري ومن ابلديهي أني تقري
رٌة ًلزمها أنيها موجودة   ر بعد  ترورة، ولكي ماهيية  لم تـبالضمتقري فيه ليست موجودةا  قري
 .ومن هنا يكيف ذكر الوجود والعدم يف اتلناقض؛ بالرضورة
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 برص(.اللا ∥نسان( أو )ابلرص لالإا ∥قبيل: )اإلنسان 

ا.ـ  ج  ًل واسطة بني املتناقضات؛ أي ًل جيتمعان وًل يرتفعان مطلقا

وهو اتلنايف بني مفهومني يف اًلجتماع  امللكة والعدم:اثلاين: تقابل 
ا، بل يف حملٍّ تصحي فيه امللكة.   واًلرتفاع ًل مطلقا

 خصائص تقابل امللكة والعدم
أني ٰهذا اتلقابل بني الصفات ًل اّلوات، وف حملٍّ تصحي فيه امللكة ـ  أ

 لعّم( يف اإلنسان.ا ∥من قبيل: )ابلرص 

لٍّ ًل تصحي فيه امللكة، من قبيل: )ابلرصيرتفع املتقابالن يف حمـ  ب

 العّم( يف اجلدار. ∥

وهو اتلنايف بني مفهومني يف اًلجتماع دون  اثلالث: تقابل الضّدين:
. ي يتعاقبان عليه بصفة  ثاثلة   اًلرتفاع، فقد يرتفعان عن موضوعهما اّلي

ين  خصائص تقابل الضدي
 أني ٰهذا اتلقابل بني الصفات ًل اّلوات.ـ  أ

 يشرتط وجود موضوع  يعرضانه ويتعاقبان عليه.ـ  ب

بل وقد يرتفعان  ،يف غري موضوعهما انيمكن أن يرتفع املتضادي ـ   ج
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، من قبيل: )ابلياض  السواد(  ∥عن موضوعهما بوجود صفة  ثاثلة 
ن يتعاقبان ىلع اجلسم الكثيف، فإنيهما يرتفعان يف اجلسم يالذل

قه ـ ـ بناءا  الشفيف أو عن املوجود املجريد ويمكن أن يرتفعا ىلع حتقي
كما يف ارتفاع السواد  ؛عن موضوعهما )اجلسم الكثيف( كٰذلك

ق احلمرة أو الصفرة يف اجلسم.  وابلياض عند حتقي

 اًلجتماع دون اًلرتفاع. يفوهو اتلنايف بني مفهومني الرابع: تقابل املتضائفني: 
 خصائص تقابل املتضائفني

 الصفات ًل اّلوات.أني ٰهذا اتلقابل بني ـ  أ

ا، بمعىن لكيما حرض مفهوم أحدهما يف اّلهن حرض ـ  ب الن معا املتقابالن يتعقي

ة  ∥معه اآلخر اضطراراا، من قبيل: )العلييية  ة(. ∥املعلويلية، األبوي  ابلنوي

ة يرتفعان يف ـ  ج ة وابلنوي يمكن أن يرتفعا يف غري موضوعهما، فاألبوي
هما ًل ني العلييية واملعلويلية؛ فإني احلجر، ويستثىن من ٰذلك اتلقابل ب

ارتباطهما بموضوع  يستحيل عليه الزوال طالقاا؛ بسبب يرتفعان إ
ي ًل ختوهو امل  وأمن وصف العلييية مجيع مصاديقه لو وجود اّلي

 املعلويلية أو لكيهما من جهتني.

ض ملباحث وبٰهذا يتّم الالكم يف املقّدمة حول املفاهيم، وسوف نتعرّ 
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 :الفصل فيما ييلذا هٰ 

  



 

 (Definitionاملنطق الصورّي التصّورّي )التعريف : املبحث األّول

ة اًلستدًلل والربهنة ىلع يف عمليي  كبريةٌ  ةٌ يي أهمي  للتعريف املنطقي 
للتصديق بانلتيجة،  ةٌ رضوريي  ةٌ ي هو علي ّلي ر اه يمنح اتلصوي ألني  ؛اتانلظريي 
يف انلتيجة، من هنا  يمٍّ حت ي إىل خلل  ر سوف يؤدي اتلصوي يف  خلل   وأيي 

 معرفة قواعده ورشوطه.مع ا من اًلهتمام عطاء اتلعريف مزيدا إينبيغ 
يراد به القواعد والرشوط الييت تعتمد  ريي اتلصوي  وحبث املنطق الصوريي 

تها، واهلدف من  يف حتصيل اتلصويرات أو اتلعريفات أيًّا اكنت مادي
ا سواه من املعاين  املنطقي اتلعريف  هو بيان حقيقة معىنا أو تميّيه عمي

، وٰهذه القواعد يطلق عليها يف بعض كتب  األخرى بنحو  تامٍّ أو ناقص 
 املنطق )رشوط اتلعريف(، ويه اتلايل:

 قانون التعريف  :أّوًلا

ًلا  قانون أحد الذا هٰ وباخلاصي ثانياا.  هقييدتثمي  ،جعل املعىن العامي أوي
 معىنا للعقل يف معرفة  السلوك الفكريي  ؛ فإني قوانني العقل البرشيي 
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يت تدخل يف تعريف الي  ةا ما، ينطلق من املعاين األكرث عموميي  ب  مركي 
، وًل يمكن السري فاألخصي  خصي األاملعر ف، للنفوذ من خالهلا إىل ما هو 

صيل ذا يستلزم حتهٰ  ؛ ألني إىل العامي  ، أي من اخلاصي ة  عكسيي  بطريقة  
ة، وًل عكس، فلو ربالرضو يستلزم وجود العامي  احلاصل، فوجود اخلاصي 

 ضالع اثلالثة()ذا األ (، فإني شلٌك  ثالثة   ه )ذو أضالع  ث بأني عر ف املثلي 
ا ًل فائدة لك يكون لغوا يده بالشلك بعد ذٰ ي، فتقيستلزم كونه شالكا 

(، ثالثة   ذو أضالع   ث )شلٌك املثلي  ني إنلا وذا خبالف قمنه، وهٰ  ةا منطقيي 
 الشلك أعمي  ألني  ؛ثالثة   وصفه بالشلك ًل يستلزم كونه ذا أضالع   فإني 
ة اتلحليل وابلحث عن ذا ما جيعل لعمليي يصدق عليه وىلع غريه، وهٰ و

؛اجلزء اخلاصي  ا املعىن العامي  ألني   معىنا تمام اتلعريف إلو ،ا ًل يعطي تمّيي
، واملمّيِّ  املممن استحصال املعىن اخلاصي  بدي  ًل يف اتلعريف املذكور هنا  ّيي

 (.ثالثة   هو )ذو أضالع  

 شروط التعريف :ثانًيا

مةا  1  فة متقدي ىلع املعر ف. ـ بالعلم ـ أي  إثباتاا ـ أن تكون املعاين املعرِّ
فة م إثباتا م بالعلم هو اتلقدي واملراد من اتلقدي  ا، أي أن تكون املعاين املعرِّ

 -لك مع ذٰ  -ذه املعاين اكنت هٰ  املعر ف، سواءٌ ا من معىن را أسبق تصوي 
ة كما يف أجزاء املاهيي  ،اا وف الواقع أيضا ىلع اتلعريف ثبوتا  مةا متقدي 
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أو  ؛ة، من قبيل )احليوان انلاطق( بالنسبة لـ )اإلنسان(بالنسبة للماهيي 
ة بالنسبة هلا، من قبيل: يف الواقع كما يف لوازم املاهيي  مةا ليست متقدي 

ها بيد أني  ،ارا تصوي  مةٌ ذه املعاين متقدي ك الضاحك( لإلنسان، فهٰ ري )املتح
 ها لوازم تتبع امللزوم. ألني  ؛من حيث الواقع رةٌ متأخي 

م املعاين تقدي  حال   فعىل لكي  ،(1)ًل زماينٌّ  ة هنا رتبٌّ م واألسبقيي واتلقدي 
فة يف العلم  ىلع املعلول  مةٌ ة متقدي ر، والعلي للتصوي  ةٌ ها علي أني  يعناملعرِّ

 تها.يي ا يف ظرف علي ذاتا 
ذا الرشط عييٌة. وهٰ يـ أن يكون بني املعرِّف واملعر ف تالزٌم وعالقٌة طب 2 

 تعن عالقةا  ة  ومعلويلي  يية  علي  عالقة   ع عن الرشط السابق، فلكي يتفري 
 ةا حدهما علي أمن كون الطرفني  ، وإن اكن اتلالزم أعمي ةا طبيعيي  ةا تالزميي 
ة أي ًل ، والطبيعيي ثاثلة   ة   لعلي نييمكن أن يكونا معلولكن ولٰ  ،لآلخر
 .ل وًل تتغريي تتبدي 

ا يرتبط ذا الرشط أيضا ـ أن يكون املعرِّف أجىل وأوضح من املعر ف. هٰ  3 
ر يستلزم أن يكون أوضح يف اّلهن م باتلصوي ل، فاملتقدي بالرشط األوي 

م عليه من ا ظهورا  ًلتكون أقلي ة ة، والعلي ريي ته اتلصوي ه علي ؛ ألني املتقد 
                                                                                                                                                       

م الرتبي هو اتل( 1) ٌم ىلع رتبة وجود اتلقدي ، بمعىن أني رتبة وجود العلية متقدي ي م العيلي قدي
 : م أحدهما ىلع اآلخر؛ مثالا املعلول، وإن اكنا حبسب الزمان مقرتنني؛ أي ًل يتقدي
ر عليه، ولٰكني  وجود مصدر احلرارة يستلزم يف نفس الزمان وجود احلرارة وًل تتأخي

ٌم رتب  ةا ىلع احلرارة؛ ألنيه عليتها.العقل يدرك أني مصدر احلرارة متقدي
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ا، يكشف إبهاما  من معلوهلا، واتلعريف باألخىف أو األشدي  وجالءا 
ذا إذا اكن ر، فيلزم اخللف، هٰ ا يف اتلصوي ما املعرِّف ليس متقدي  عن أني 

رة يف اّلهن، املراد من )الظهور واجلالء( من حيث املعاين املتصوي 
تكون ألفاظ ه قد فإني  ،ا إذا اكن املراد من ناحية األلفاظوأمي 

كن يقبح ولٰ  ًل حياله وّلا فإني  ؛من لفظ املعر ف خفاءا  شدي أاتلعريف 
 اتلعريف بها. حينئذ  

ذا ـ عدم توقيف العلم باملعرِّف ىلع املعر ف؛ ئلالي يلزم ادلور. وهٰ  4 
ا ىلع اتلعريف ما ل، فكون املعرِّف متقدي للرشط األوي  ا ًلزمٌ أيضا 
 معىن ادلور أني  ألني  ؛يف اتلعريف ا يستلزم عدم وجود دور  را تصوي 

ر ا واملتأخي را م متأخي فيكون املتقدي  ،ىلع اآلخر رتبةا  مٌ أحدهما متقدي 
 ا، ولدلور صورتان:ما متقدي 

و)ب(  ،ر )ب(تلصوي  ةٌ )أ( علي  األوىل: ادلور يف طرفني، مثاهل: أني 
ح أو الرصيح.   ر )أ(، وهو املسّمي تلصوي  ةٌ علي   ادلور املرصي

ر )ب(، و)ب( تلصوي  ةٌ ر يف أكرث من طرفني، مثاهل: )أ( علي اثلانية: ادلو
 ادلور املضمر. ر )أ(، وهو املسّمي تلصوي  ةٌ ( علي (، و)جر )جتلصوي  ةٌ علي 

)أ(  ر )أ(، فيلزم أني تلصوي  ةا علي ستكون )أ( أني انلتيجة يف الصورتني 
يلزم ه ألني  ؛، وهو حماٌل ارا وليس متأخي  رٌ ، ومتأخي اما وليس متقدي  مٌ متقدي 

 .وارتفاعهما اجتماع انلقيضني
؛ ئلالي يلزم  ًل   5 بدي أن تنتيه معاين اتلعريف إىل معان  بدهيية  بيينة 

بني  مرتابطةا  هناك سلسلةا  التسلسل. واملقصود من التسلسل هو أني 
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ه ينتيه ؛ ألني  عقالا . والتسلسل حماٌل متناهية   غري ومعلوًلت   علل  
 يف ٌف )أ( متوقي  أني مثاهل:  هما.ارتفاعأو انلقيضني إىل اجتماع 

ىلع  ٌف ( متوقي و)ج ،(ىلع )ج ٌف و)ب( متوقي وجوده ىلع )ب(، 
 السلسلة موجودةٌ  ذا يعن أني هٰ  فإني  ؛كذا ًل إىل نهايةوهٰ  (... د)

من  واحد   يدنا ىلع أيي  ناوضع نا إذاألني  ؛واحد   يف آن   ومعدومةٌ 
يسبقه،  بّشء   رشوٌط وجوده مأني نجد فس ،ذه السلسلةهٰ أعضاء 

إذا دخل قبله   إًلي فهو من قبيل أن تقول ًل يدخل الغرفة شخٌص 
 ا.إطالقا  شخص   ، فيلزم أن ًليدخل الغرفة أيي شخٌص 

من املعرِّف  ىنا مع لكي لنا أني ختيي  إذانا لك بالنسبة للتعريف، فإني كذٰ 
انلتيجة تكون عدم وجود أيٍّ من املعاين  حيتاج إىل معرِّف، فإني 

فة فة إىل  بدي  وباتلايل ًل وجود للتعريف. فال ،املعرِّ أن تنتيه املعاين املعرِّ
م واجبة العلم ًل حتتاج إىل غريها يف اتلعريف، ويه ما تقدي  معان  

 ة(.ة يف موضوع )معيار ابلداهة وانلظريي وصفها باملفاهيم ابلدهيي 

دام األلفاظ ذات ادلًلًلت الواضحة يف مقام ًل بدي من استخ   6
 صياغٌّ  ذا رشٌط اتلعريف، اخلايلة من املجاز واًلشرتاك والكنايات. وهٰ 

عطاء إاهلدف من اتلعريف هو  ألني  ؛لغة   ينبيغ مرااعته يف لكي  لفظيٌّ 
ة يوجب عن املعر ف، واستعمال املعاين املجملة واملجازيي  واضحة   صورة  

 .ا للغرض، وهو يقبح عقالا وباتلايل يكون نقضا إيهام املعاين، 
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 املنطق الصورّي التصديقّي : املبحث الثاني

 (Reasoning  )االستدالل

ة  جمموعة  اًلستدًلل: هو القواعد املعتمدة يف حتصيل اتلصديقات بأيي مادي
ٍّ جلزئيياته،  ا من أجل إثبات حكم  ّلكي ، وهو إمي اكنت، ويسّمي باًلستدًلل املنطقي
ا من أجل إثبات حكم جزئييات  للكيييها، وهو املعربي  ويعربي عنه بـ )القياس(، وإمي

ا من أجل إثبات حكم  جزيئٍّ  عنه  وهو املعربي  ،جلزيئٍّ مثيله بـ )اًلستقراء(، وإمي
.   عنه بـ )اتلمثيل(، إذن اًلستدًلل املنطقي ىلع ثالثة أصناف 

 .فيما ييل ةصنافه والعالقات اًلستدًليلّ أنبحث عنارص اًلستدًلل ووسوف 

 عناصر االستدالل )القضايا(: أّوًلا

يلية  يطلق عليها القضايا  اًلستدًلل املنطقي يتأليف من عنارص أوي
 .الييت يه مجع قضيية  

 قول  يصحي وصفه بالصدق أو (proposition) املراد من القضيية
: لكي

 )باري أرمينياس( كما يف منطق أرسطو. الكذب، ويطلق عليه اخلرب أو العبارة
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ي القضايا
 
 األصل ف

، أحدهما طرفنيويه قضييٌة مؤليفٌة من ة، احلمليي  واألصل يف القضايا هو
: املخرب به ، وثانيهما(Subject) )احلامل(أو )املوضوع(  املخرب عنه
 ةٌ سياقيي  أو ةٌ لفظيي  ةٌ دالي ة ة احلمليي توجد يف القضيي و، (Predicate) )املحمول(

: األوىلومثال ، ىلع الربط بني املوضوع واملحمول تفهم من هيئة اجلملة تدلي 
 (.موجودٌ )واجب الوجود  اثلانية:، ومثال حمدٌث(و ه)العالم 

 معن  الحمل

ة ىلع ألحد طرف القضيي  هناك محالا  عن أني ن "ةمحليي " :عندما نقول
ة  اآلخر، واحلمل يعن اد بني املوضوع واملحمول، ويشرتط يف صحي اًلحتي

بني املوضوع واملحمول؛ ليك ًل يكون   مغايرة  احلمل أن تكون هناك جهة  
 من محل الّشء ىلع نفسه غري املفيد وابلاطل.

 احلمل ىلع حنوين: 
ا انلحو األّول: احلمل األّويّل اذلايّت:  وهو ما يكون املحمول فيه متيحدا

مع املوضوع ذاتاا ومصداقاا، وألني احلمل ًل يصحي إًلي إذا اكنت هناك جهة 
اد    ، فقد ذكروا أني املغايرة يف ٰهذا احلمل اعتبارييٌة. رة  مغاي    وجهة  احتي

وقد يكون  ،فاملحمول هنا قد يكون منزتاعا من نفس ذات املوضوع
 من تمام ذاتيياته:



 ..............91  ...........................................................................  الفصل اثلاين: املنطق الصوريي 

ل:  من قبيل: )اإلنسان إنساٌن(، واملغايرة املفرتضة هنا يه من جهة أني واألوي
باإلدراك اثلاين يف ٰهذه القضيية هو نفسه اإلدراك حيثييٌة تقييدييٌة، بمعىن أني اإلنسان 

 . (1)اإلنسان باإلدراك األويل، وقد عدي بعضهم ٰهذا من اهلذر غري املفيد

من قبيل: )اإلنسان حيواٌن ناطٌق( واملغايرة هنا يه من جهة  واثلاين: 
ٌل هل.  باإلمجال واتلفصيل، فاإلنسان هنا جممٌل، واحليوان انلاطق مفصي

ا  حلمل الشائع الصنايّع:انلحو اثلاين: ا وهو ما يكون املحمول فيه مغايرا
د معه مصداقاا.  للموضوع ذاتاا، وإن احتي

فاملحمول قد يكون منزتاعا من جزء ذات املوضوع، من قبيل: )اإلنسان 
ناطٌق( أو )اإلنسان حيواٌن(، وقد يكون منزتاعا من أحد عوارض املوضوع 

ة به أو العامي  ة، من قبيل )اإلنسان ضاحٌك( اخلارجة عن ذاته اخلاصي
و)اإلنسان موجوٌد(، وٰهذا احلمل هو املهمي يف صناعة املنطق، بل يف لكي 

 ، وسوف يأيت مزيٌد من اإليضاح يف مطالب أخرى.(2)الصنااعت األخرى
                                                                                                                                                       

 .26ماد، حممدباقر، األفق املبني، ص اادلانظر: ( 1)
ا آخر قريباا من ٰهذا (  2) يلي والشائع الصنايعي مصطلحا استعمل اكنط بدل احلمل األوي

م القضيية من حيث عالقة املحمول باملوضوع إىل  اًلستعمال إىل حدٍّ ما، فقد قسي
، و ناا حتليليية  وتأيلفيية  اتلحليليية ـ عنده ـ يه أن يكون املوضوع فيها متضمي

(، بينما اتلأيلفيية يه أن يكون املحمول ليس  للمحمول، من قبيل: )اجلسم ممتدٌّ
ناا يف املوضوع، من قبيل: )اجلسم ثقيٌل(. ]انظر: اكنط، نقد العقل املحض[  متضم 
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يلي اّلايتي أم الشايع الصنايعي  -إني املحمول  حتقيٌق:  -سواٌء اكن باحلمل األوي
ا ًل يمكن أن  ا ودائما هو مفهوٌم ثانويٌّ منزتٌع من نفس املوضوع، فهو أبدا
يكون غري املوضوع ذاتاا، نعم يغايره من حيثيية  ما، فاألبيض املحمول ىلع 

ألبيض ـ كما هو اجلسم ليس هو إًلي اجلسم من حيث عرضه ابلياض، فا
، ومعىن املشتقي هو يشٌء ثبت هل مب دأ اًلشتقاق، فيكون األبيض واضٌح مشتقٌّ

اجلسم أبيض( تكون انلتيجة: ٰهذا )لنا قضيية ثبت هل ابلياض(، فلو حلي  ئاا)شي
 هل ابلياض. اجلسم جسٌم ثبتٰهذا 

، فاملحمول يف الواقع هو  وٰهكذا دوايلك يف لكي القضايا بدون استثناء 
فهوٌم انزتايعٌّ ثانويٌّ منزتٌع من ماهيية املوضوع بلحاظ أجزائه اّلاتيية أو ما م

 يعرضه من عوارض.
ة »ومن هنا قال السييد ادلاماد:  ا هو صحي مّيان تصحيح احلمل مطلقا

انزتاع املعىن املصدريي اكإلنسانيية واملوجوديية والزوجيية واألبيضيية 
 .(1)«والفوقيية والعّم واملمكنيية

ًل يمكن انزتاع املعىن املصدريي منه فهو غري  مفهوم   لك  وٰهذا يعن أني 
 .(2)من حيث يه ماهييٌة ًل يمكن محلهاقابل  للحمل، وكذا نفس املاهييات 
                                                                                                                                                       

 .39ماد، حممدباقر، األفق املبني، ص ا( ادل1)
ليس من الصواب أن يقال إني »: )Jan Łukasiewicz(ان لواك شيفتش ي قال ( 2)

مل...  شيئاا مل ىلع يشء  آخر. فاألشياء ًل يمكن أن حت  ]نظريية القياس « يمكن أن حي 
، ص   [.18األرسطيي
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ي حي    ما يشتقي من املعىن املصدريي  ،نعم  -مل، فمثل ماهيية ابلياض هو اّلي
ي حيمل األبيض املشتقي من  -كما أسلفنا  ًل حتمل ىلع اجلسم، وإنيما اّلي

  مالحظة عروض ابلياض ىلع اجلسم، أيي األبيضيية.
ا تكرارييٌة  وقد ذكروا أني  ، إمي القضيية يف املنطق الرياضي ىلع أحناء  ثالثة 

(Tautological Proposition)  ا متناقضٌة ويه الرضوريية، وإمي
(Contradictory Proposition)  ا العارضة  Contingent)ويه املحالة، وإمي

Propsition )أو  املمكنة ويه اًلحتمايلية. 
بموادي القضايا،  وٰهذه األحناء اثلالثة يه املعربي عنها يف املنطق األرسطيي 

 هلا يف موضوع رشوط اتلناقض.  توضيح   وسوف يأيت مزيد
ويمثيلها رياضيًّا الرقم ، True (Tللقضيية الصحيحة باحلرف ) يرمز

 (.0ويمثيلها الرقم )للقضيية اخلاطئة،  False( Fوباحلرف ) ( 1)
؛ ألجل أن (R,Q,P)رياضيًّا للقضيية بأحرف  كبرية  من قبيل:  يرمز

 .متعيينةٌ  ةٌ ًل تكون هناك مادي 
ا ريمز هلا بوضع خطٍّ مع  ف(Negation Symbol)  انليفعالمة  وأمي

 (.P( ليس )not P( وتعن )P∽أو ) (¬Pاحلرف، من قبيل )
(، χP∀)بـ  (Universal Quantifier)سور اللكييية وي رمز ل

 (.Pχأي )لك  (for all χ P) :وتعن
 :(، وتعنχP∃)بـ  (Quantifier  Particular) سور اجلزئييةلوي رمز 
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 (There is χ such that P) 

 بين القضايا العالقاتثانًيا: 

 ويه كما ييل: بينها، خمتلفةا  عالقات   تشلكي ة يمكن أن القضايا احلمليي 

طّية : األوىل  (Conditional Relation) العالقات الشر

من خالل  واحدةا  ةا قضيي  أن ترتبط بينها لتشلكي لقضايا احلمليية يمكن ل
، ونعن حينها تتحويلورابطته، وأداة الرشط  قضييةا بها  إىل قضية  رشطيية 

م(، ويحدإ عن يعربي ، تنيمحليي  من قضييتني مؤليفةا  عن هما الرشط أو )املقدي
العالم حادٌث فإنيه حيتاج  من قبيل: )إذا اكن ثانيهما املرشوط أو )اتلايل(،

ا ممكٌن(. ا واجٌب وإمي (، أو )املوجود إمي  إىل حمدث 

 إىل قسمني رئيسييني:ـ باعتبار عالقة طرفيها ـ تنقسم القضيية الرشطيية 
 :(Conjunctive Conditional Proposition) املّتصلةأحدهما: 

م ومتوقيٌف عليه، من  ويه القضيية الييت يكون تايلها ًلزٌم لوجود املقدي
قائمتني(، فال يصدق ثاا فمجموع زواياه يساوي قبيل: )إذا اكن الشلك مثلي 

ي يساوي قائمتني ما لم يصدق املثليث.  الشلك اّلي
 :(Disjunctive Conditional Proposition) ثانيهما: املنفصلة

 : ، وتكون ىلع ثالث  مها وتايلها تناف   ويه القضيية الييت يكون بني مقدي
مها وتايلها تناف  يف  ويه القضيية الرشطيية الييت احلقيقّية:ـ  1 بني مقدي
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ا ممكٌن(،  ا واجٌب وإمي ا، من قبيل: )املوجود إمي اًلجتماع واًلرتفاع معا
ا زوجٌ فاملوجود ًل خيلو من أحدهما وًل جيتمعان فيه أو  ، وكذا.. )العدد إمي

ا متيصلةٌ فردٌ   .(أو منفصلةٌ  ( و )القضيية إمي
مها وتايلها  مانعة اجلمع:ـ  2 ويه القضيية الرشطيية الييت بني مقدي

تناف  يف اًلجتماع دون اًلرتفاع، أي يمكن أن يرتفعا، من قبيل: 
ا مربيعٌ  فيه، ولٰكن يمكن   أو مستطيٌل(، فال جتتمع الصفتان)الشلك إمي

.  أن يرتفعا يف الشلك ادلائريي

مها وتايلها تناف  يف ويه القضيية الرشطيية الييت بني مقدي  مانعة اخللّو:ـ  3
ا ًل  اًلرتفاع دون اًلجتماع، أي يمكن أن جيتمعا، من قبيل: )اجلسم إمي
ا؛ ألنيه بارتفاعهما يلزم  ا ًل أسود(، فٰهذان ًل يمكن أن يرتفعا معا أبيض، وإمي
ا، وهو حماٌل، بيد أنيه يمكن اجتماعهما بأن  أن يكون اجلسم أسود وأبيض معا

، ف يصدق عليه أنيه ًل أبيض وًل أسود يف الوقت يكون اجلسم أمحر مثالا
ا ليس مثلي نفسه، ومن هٰ  ا، فهما جيتمعان ثاا أو ليس مربي ذا القبيل: الشلك إمي عا

، ولٰ   نيهما إذا ارتفعا فسوف يكون الشلكأل ؛كنيهما ًل يرتفعانيف ادلائرة مثالا
ا ثاا ومربي مثلي  ، عا  .وهو حماٌل يف آن  واحد 

  والمنقوضة والمعكوسة ابلةالعالقات المتق : الثانية

تدًلل املبارش اًلس ، ويطلق عليهاواملنقوضة العالقات املتقابلة واملعكوسة
(Immediate Inference) ، وٰهذا أبسط صور اًلستدًلل، حيث يعتمد

ىلع قضيية  واحدة ، ويستدلي منها ىلع صدق قضايا أخرى ذات عالقها بها، أو 



 ..............معالم املنطق  ...................................................................... 96

 ؛ىلع القضايا املحصورة ة  رئيسيي  يعتمد بصورة  ذا اًلستدًلل هٰ  وألني  .كذبها
 .مة  ذا انلوع من القضايا كمقدي توضيح هٰ  فمن الرضوريي 

 القضايا احلملّية املحصورة
ا أن يكون ىلع موضوع  شخصـيٍّ وتسّمي  احلكم يف لكي قضيية  محليية  إمي

من قبيل:  (Singular Proposition)أو مفردةا ضيية حينها شخصييةا الق
)ابلحر األبيض عميٌق(، أو يكون احلكم ىلع موضوع  اعمٍّ، فإن اكن 
( من  احلكم ىلع طبيعة املوضوع بما يه يف اّلهن، فالقضيية تسّمي )طبيعييةا

ا إن اكن احلكم بواسطة  املوضوع ىلع أفراده، قبيل: )اإلنسان نوٌع(، وأمي
يية األفراد  ا بدون حتديد كمي  ، من(1)وتسّمي املهملةفيه ىلع قسمني: إمي

قبيل: )اإلنسان متعليٌم(، بناءا ىلع أني األلف والالم يف )اإلنسان( ليست 
ا مع حتديد كميية األفراد، وتسّمي املحصورة، (2)للعموم والشمول ؛ وإمي

يية أفراده، وقد اصطلح ىلع  ويه الييت يقرتن موضوعها بأداة  حترص كمي
 ـ )سور القضيية(.األداة الييت حترص كميية األفراد ب

يية األفراد يف القضيية ىلع حنوين:  لكي األفراد حرص وبما أني حرص كمي

                                                                                                                                                       

ييٌة ما يف نسق أرسطو املنطقي »( 1) مات املهملة أهمي  ]يان لواك شيفتش« ليست للمقدي
 Jan Łukasiewicz  :ص ،  [.18نظريية القياس األرسطيي

، وإدخال اتلنوين »يقول ابن سينا:  (2) ا ورشكةا إن اكن إدخال األلف والالم يوجب تعميما
ا، فال مهملة يف لغة العرب  [.117، ص 1]اإلشارات واتلنبيهات، ج « يوجب ختصيصا
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 بعضها وتسّمي جزئييةا حرص ، أو (Universal) ةا أو كونيي  وتسّمي لكيييةا 
(Particular)، ا ثابٌت هل احلكم وتسّمي  ،ولكي واحد  من اللكي وابلعض إمي

 أو مسلوباا عنه وتسّمي سابلةا ، (Affirmative) موجبةا حينئذ  القضيية 
(Negative):فاملحصورات إذن أربٌع يه ،  

 املوجبة اللكييية (Universal Affirmative Proposition) :
 يرمز هلا بـ: ، وف املنطق الرياضي (1)ويرمز هلا )لكي ب ج(

(A⊆B∀) ( تعن ∀وعالمة )ي ال أو كوني الم كمي امل  for) لكي

all( وعالمة ، )⊆ إىل( ينتيم)( تعن. 

 ،)وف املنطق الرياضي  السابلة اللكييية، ويرمز هلا )ًل ب ج
 (A⊆B∀)¬يرمز هلا بـ : 

 املوجبة اجلزئيية (Particular) ،)ويرمز : ويرمز هلا )ع ب ج
م الوجوديي  تعن( ∃)عالمة  )∃ (A⊆B هلا رياضيًّا: املكمي

(Exist)(2).  .وتستعمل يف املوجبة اجلزئيية 

                                                                                                                                                       

 )ب( يرمز للموضوع، و)ج( يرمز الا ٰهذه رموٌز تستعمل يف كتب املنطق، مث (1)
ا )لك، ًل، ع، س( فيه بالرتتيب )اللكييية املوجبة، اللكييية السابلة،  للمحمول، أمي

 اجلزئيية املوجبة، اجلزئيية السابلة(.
 Existentialولٰهذا يطلق ىلع املوجبة اجلزئيية يف بعض األحيان الوجوديية )(  2)

Quantifierاًلستعمال يعن بادلقية )الفعليية(، واحلال أني بني الفعليية  (، ولٰكني ٰهذا
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 ،)ويرمز هلا رياضيًّا: السابلة اجلزئيية، ويرمز هلا )س ب ج 

)B⊆A∃(¬ (1). 
مة يف القضايا املحصورة، يمكننا الالكم عن أنواع ذه املقدي بعد هٰ و

 ييل:كما  ويه ثالثةٌ  ،العالقات

عليها  الييت يطلق وهو نوٌع من اًلستدًلل يعتمد ىلع العالقة بني القضايا
 .(Opposite Propositions) القضايا املتقابلة

 (Contradiction) اتلناقضاألوىل: 

؛ فقتني يف املوضوع واملحمول وخمتلفتني يف الكمي تني متي ما يكون بني قضيي 
هما يحدإأني أي  ؛الكيفخمتلفتني يف و ،ةٌ واألخرى جزئيي  ةٌ يي هما لكي يحدإأني  أي

وكذا  ،األخرى هما كذبيإحد فيلزم من صدق، واألخرى سابلةٌ  موجبةٌ 
العكس، مثال الصادقة: )لكي عدد  زويجٍّ يقبل القسمة ىلع اثنني( فيكذب 
نقيضها: )بعض األعداد الزوجيية ًل تقبل القسمة ىلع اثنني(، مثال الاكذبة: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

. ا من وجه  ا وخصوصا  واملوجبة عموما

 ؛36راجع كتاب: أسس املنطق الرمزيي املعارص، د. جنيب احلصادي، ص  (1)

Introduction to Mathematical Logic, p 16. 
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ا(.   إنسان  حجٌر( فيصدق نقيضها: )بعض اإلنسان ليس حجرا
 )لكي

ات  وقد ذ  ة ونقيضها ويه فيما ييل:بني القضيي  لالختالف اّلايتي  كروا مشخصي
: بمعىن أني أحدهما لكيييٌة (Quantity)اختالف الكمي   -أ

 واألخرى جزئييٌة.

(: بمعىن أني أحدهما موجبٌة Qualityاختالف الكيف ) -ب
 واألخرى سابلٌة.

أني لكي قضيية  هلا جهٌة  بمعىن :(Modality)اجلهة اختالف  -ج
األخرى، تعربي عن النسبة بني موضوعها  عنخمتلفٌة 

والقضيية الييت تقييد يف مرتبة اتلصور جبهة  ما تسّمي وحمموهلا، 
، والييت ًل تقييد جبهة  تسّمي مطلقةا  هةا   .موج 

 

مر والواقع ـ ًل خيلو إني لكي مفهوم  بالنسبة إىل مفهوم  آخر ـ يف نفس األ
، يه: األوىل: رضورة اتيصاف أحدهما باآلخر،  من إحدى حاًلت  ثالث 
واثلانية: رضورة عدم اًلتيصاف، واثلاثلة: إماكن اًلتيصاف وعدمه، 
ر  اكن، ويعربي عنها  وٰهذه يه النسبة الواقعيية بقطع انلظر عن أيي تصوي

ة القضيية(، وف اًلصطالح يه كما ييل:   )مادي
ـ الوجوب: ويعن رضورة محل مفهوم  ىلع مفهوم  آخر مع استحالة  1
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 سلبه عنه، من قبيل: )اًلثنان زوٌج(.
ـ اًلمتناع: وتعن رضورة سلب مفهوم  عن مفهوم  مع استحالة  2

 ثبوته هل، من قبيل: )اًلثنان فرٌد(.

ـ اإلماكن: وتعن عدم رضورة ثبوت مفهوم  ملفهوم  آخر أو سلبه  3
 من قبيل: )الشلك مربيٌع( أو )الشلك مثليٌث(.عنه، 

م يف مبحث القضيية يف املنطق الرياضي تقسيٌم ثاليثٌّ بمفردات   وقد تقدي
أخرى، ويه: اتلكراريية، واملتناقضة، والعارضة، وف الواقع أني ٰهذه 
تها الوجوب،  األقسام اثلالثة يه نفس ما نذكره هنا، فاتلكراريية مادي

تها اإلماكن.واملتناقضة مادي   تها اًلمتناع، والعارضة مادي

ا إذا ًلحظنا نسبة لكي مفهوم  إىل اآلخر يف ظرف انعقاد  ٰهذا، وأمي
، فإني النسبة حينئذ  تسّمي )جهة  رها اّلهني قضيية  أي من حيث تصوي
ا ىلع إحدى موادي القضيية  ا أن تنطبق تماما لة إمي القضيية(، ويه باملحصي

أعمي منها، ويه ىلع قسمني: البسائط آنفة اّلكر، أو تكون 
بات، وسوف نكتيف ببحث البسائط؛ ألني املقام ًل يسع حبث  واملركي
ا أنيها ترجع إىل البسائط، فيمكن للمتعليم أن  بات، خصوصا املركي
ًلت املنطق ٰهذا ابلحث ويفهمه؛ ألني من فهم البسائط  يراجع يف مطوي

 يسهل عليه تركيبها بعد ذٰلك.
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ع البسائط إىل أربعة أصناف  برشط ثبوت اّلات، ويمكن إرجا 
، كما يف  وأربعة  أخرى برشط ثبوت صفة  لذلات، فتكون ثمانيةا

 :اتلايلاجلدول 
 

 

وًل رغم أني مبدأ اتلناقض أمٌر بديهٌّ ًل حيتاج إىل تفكري  
، فنقيض لكي يشء  رفعه، ورشطه األساسي هو وحدة  ل  تأمي
املوضوع واملحمول بني القضيية ونقيضها، بيد أني هناك من 
حاول نكران مبدإ اتلناقض أو التشكيك فيه، بعد وقوعه يف 
ي رشطه األساسي )وحدة املوضوع واملحمول(؛ من  مغالطة ختطي

 لذلات برشط ثبوت صفةٍ  برشط ثبوت نفس اذلات

 (ةٌ اعمي  ة )مرشوطةٌ الرضورة الوصفيي  ةالرضورة اّلاتيي  -1

 ة(ة العامي ة )العرفيي ادلائمة الوصفيي  ة )ادلائمة املطلقة(ادلائمة اّلاتيي  -2

 ة املطلقة(ة )احلينيي ة الوصفيي الفعليي  ة(ة )املطلقة العامي ة اّلاتيي الفعليي  -3

 ة(ة )املمكنة احلينيي املمكنة الوصفيي  ة(ة )املمكنة العامي املمكنة اّلاتيي  -4
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ا ترجع إىل وحدة هنا اضطري املناطقة إىل بيان رشوط  لكيه
ق اتلناقض،  قت حتقي املوضوع واملحمول يف الواقع، فمىت حتقي
ق اتلناقض، كما  يت ٰهذه الرشوط بالوحدات اثلمان تلحقي وسمي

 :يف اجلدول اتلايل
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 جدول الوحدات اثلمان تلحقيق اتلناقض بني القضايا
 



 ..............معالم املنطق  ..................................................................... 104

 : ، مثالا  يتمي اًلستدًلل باتلناقض بطريقة القياس اًلستثنايئي
)بعض أ  ( صادقةا لزم أني قضيية:كانت قضيّة: )كّل أ هو بلو 

ليس ب( اكذبٌة؛ وذلك بقضيية  خفيية  يه )انلقيضان ًل يصدقان 
ا وًل يكذبان(، لٰكني  ب( صادقٌة، إذن   قضيية: )لكي أ هومعا

 قضيية: )بعض أ ليس ب( اكذبٌة. 

 (Contrariety) اثلانية: اتلضادّ 

ي نيمتيفقتتني وهو ما يكون بني قضيي   يف املوضوع واملحمول والكمي اللكي
يف اًلجتماع دون اًلرتفاع، بمعىن بينهما تناف  يكون و يف الكيف، نيخمتلفتو

ا، ولٰكن قد تأنيه ا، مثال صدق إحديكذبان ما ًل تصدقان معا هما دون معا
األخرى: )لكي عدد  زويجٍّ يقبل القسمة ىلع اثنني( )ًل يشء من العدد الزويجي 

ا، بل األوىل صادقٌة دون اثلانية، تيقبل القسمة ىلع اثنني(، فإنيهما لم  صدقا معا
.) ( )ًل يشء من العدد هو زويجٌّ ا: )لكي عدد  فهو زويجٌّ  مثال كذبهما معا

 (Subalternation) تلداخلااثلاثلة: 

يف املوضوع واملحمول والكيف دون  متيفقتنيتني وهو ما يكون بني قضيي 
فال تصدق اللكييية الكم، فإذا صدقت اللكييية صدقت اجلزئيية دون العكس، 
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وًل وإذا كذبت اجلزئيية كذبت اللكييية دون العكس، لكيما صدقت اجلزئيية. 
ا هلا: )لكي اللكيييةتكذب اجلزئيية لكيما كذبت  . مثال صدق اللكييية واجلزئيية تبعا

مثليث  هل زوايا ثالٌث( )بعض املثليثات هلا زوايا ثالٌث(، وعندما نقول "بعض" 
ًل نعن أني ابلعض اآلخر خمالٌف، بل قد يكون مثله بيد أنيه مسكوٌت عنه. 

ٌة، )لكي األعداد ومثال صدق اجلزئيية دون اللكييية: )بعض األعداد فردييٌة( صادق
ا مثال كذب اجلزئيية واللكييية باتلبع: )بعض األشاكل املربيعة  فردييٌة( اكذبٌة. وأمي

 هلا زوايا ثالٌث( )لكي األشاكل املربيعة هلا زوايا ثالٌث(.

 (Subcontrarietyحتت اتلضاّد ) ادلخولالرابعة: 

الكمي اجلزيئي املوضوع واملحمول ويف  متيفقتنيتني وهو ما يكون بني قضيي 
يف اًلرتفاع دون اًلجتماع،  وخمتلفتني يف الكيف، ويكون بينهما تناف  

ا، ولٰكن قد تًل أنيهما بمعىن  ا، مثال األوىل: )بعض تكذبان معا صدقان معا
ا( صادقٌة، ومثال اثلانية:  اإلنسان حجٌر( اكذبٌة، و)بعض اإلنسان ليس حجرا

ا. )بعض املعدن ذهٌب( صادقٌة، و)بعض املعدن   ليس ذهباا( صادقٌة أيضا
 :بالشلك اتلايل املتقابلةالقضايا  -اعدةا  -وختترص 
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 (1)يف املنطق الرياضّ املتقابلة  العالقات
 عن املنطق اتلقليديي  ًل ختتلف العالقات املتقابلة يف املنطق الرياضي 

                                                                                                                                                       

ا، وقد صنع لغةا رمزييةا ( نشأ املنطق الرياضي يف منتصف القرن اتلاسع عرش تقريبا 1)
تشبه لغة الرياضييات. يتصوير ابلعض أني املنطق الرياضي سنٌخ مغايٌر للمنطق اتلقليديي 
 . ، والواقع أنيه ًل خيتلف عن سابقه إًلي من حيث كونه معاجلةا رمزييةا صورييةا األرسطيي

، ص (Jan Łukasiewicz)]انظر: يان لواك شيفتش  [ 7نظريية القياس األرسطيي
، »مع العلم أني  اإلسكندر أويل من قال رصاحةا إني أرسطو صاغ أقيسته من حروف 

متني، بل تلزم عن صورتيهما واجتماعهما  ة املقدي ...« حىتي يبنيي أني انلتيجة ًل تلزم مادي
 [.21]املصدر السابق، ص
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 ها:ألهمي  ة، وهذا بيانٌ  من حيث استعمال الرموز الرياضيي إًلي 
 الوصل(Conjunction)  :(P ∧ Q) وتعن ،(and)  قضيية(P 

 يساوي قائمتني(.و، ومثاهل: )املثليث هل أضالٌع ثالثٌة (Qوقضيية 

وتكون انلتائج املرتتيبة ىلع احتماًلت الصدق والكذب يف الوصل 
 كما يف اجلدول اتلايل: 

P∧ Q Q P 
T T T 
F T F 
F F T 

F F F 
 

 الفصل (Disjunction) :P ∨ Q ( وتعن ،or قضيية( )P  أو

 ، ومثاهل: )الشلك مثليٌث أو ًل يساوي قائمتني(.(Qقضيية 

 (.Non- Exclusive orٰهذه الطريقة بـ )أو( غري احلرصيية ) وقد تسّمي 
وتكون انلتائج املرتتيبة ىلع احتماًلت الصدق والكذب يف الفصل 

 كما يف اجلدول اتلايل: 
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P∨ Q Q P 
T T T 
T T F 
T F T 

F F F 
 

 ( اًلستلزام املنطقيLogical Implication )(: ويسّمي )الرشط

(Condition( ويرمز هل ،)⇒( أو )⇐( :مثاهل ،)Q⇒P ويه ،)

(: )إذا وفقط إذا من طرف  If….thenعالقٌة بني قضييتني وتعن )
ل مع بطالن الطرف اثلاين،  ( أي استحالة صدق الطرف األوي واحد 

، مثل : إذا )ويعربي عنها  ( يدلي P(، أو )Q( فإني )Pبتعبريات  خمتلفة 
(، ويه القضيية الرشطيية باصطالح املنطق P( يتبع )Q(، أو )Qىلع )

مها، مثاهلا: )إذا اكن املوجود  األرسطيي الييت يكون تايلها أعمي من مقد 
ر. ي يفكي (، فاليحي أعمي من اّلي ر فهو يحٌّ  يفكي

وتكون انلتائج املرتتيبة ىلع احتماًلت الصدق والكذب يف 
 اًلستلزام املنطقي كما يف اجلدول اتلايل: 
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Q ⇒P Q P 
T T T 
T T F 
F F T 

F F F 
 

  اتلالزم املنطقي (Logical Equivalence) ويسّمي باتلاكفؤ :
ا، ويرمز هل )  ، ويه (P⇔Q)(، مثاهل: ⇔املنطقي أيضا

 قضييتني وتعن: )إذا وفقط إذا من الطرفني(عالقٌة بني 
(If and only if if)  ل إذا بطل ، أي استحالة صدق الطرف األوي

الطرف اثلاين، واستحالة صدق الطرف اثلاين إذا بطل الطرف 
ل، ويمكن أن تكتب ٰهذه القضيية بطريقة  أخرى، ويه :  األوي

(Q ⇒ P )∧ (P ⇒ Qا قضييٌة رشطييٌة من ن وع  (، ويه أيضا
آخر، مثاهلا: )إذا اكن العدد زوجيًّا فإنيه يقبل القسمة ىلع اثنني(، 
(، وقد  وكذا )إذا اكن العدد يقبل القسمة ىلع اثنني فهو زويجٌّ

 . (exclusive or)احلرصيية تسّمي ٰهذه الطريقة بـ )أو( 

وتكون انلتائج املرتتيبة ىلع احتماًلت الصدق والكذب يف اتلالزم 
 املنطقي كما يف اجلدول اتلايل: 
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P⇔ Q Q P 
T T T 
F T F 
F F T 

T F F 
 

  املنطقي اتلناقض(Logical Cuntradiction):  ويه عالقٌة
بني قضييتني وتعن )إذا وفقط إذا استحال صدق الطرف 
ا(  ا، واستحال بطالنهما معا ل والطرف اثلاين معا  األوي
 ويه القضيية الييت تبطل بناءا ىلع مبدإ الوسط املرفوع 

(The Law of Excluded Middle). 

وتكون انلتائج املرتتيبة ىلع احتماًلت الصدق والكذب يف 
 اتلناقض املنطقي كما يف اجلدول اتلايل: 

 

P∧¬P ¬P P 
F T T 
T T F 
T F T 

F F F 
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  اتلقابل ادلخول حتت(Subcontrariety)عالقٌة بني قضييتني  : ويه
ا،  ل واثلاين معا وتعن )إذا ـ وفقط إذا ـ استحال بطالن الطرف األوي

ا(.  واحتمال صدقهما معا

ٍّ، فال يمكن وضع جدول  كما   بنحو  ّلكي
وألني بعض نتاجئها ليست صادقةا

 .(1)يف السابقات، فيف بعض املوارد يمكن أن تصدق، ويمكن أن تكذب

اة باملعكوسة  ،  (Converse Propositions) ٰهذه العالقات تكون بني القضايا املسمي
 ويه ىلع صنفني:

 العكس املستوي  ـ  1
طرف القضيية مع بقاء الصدق والكيف )السلب  وهو تبديل

 واإلجياب(، والعكس املستوي يتنويع بتنويع القضايا املحصورة:
: إذا صدقت القضيية املوجبة ـ سواٌء اكنت لكيييةا أم جزئييةا ـ املوجبتان -أ

ي هو موجبٌة جزئييٌة موضوعها حممول  فإنيه يلزم صدق عكسها اّلي
القضيية األصل وحمموهلا موضوعها. من قبيل: )لكي زاويتني قائمتني 

                                                                                                                                                       

، جنيب، أسس املنطق الرمزيي املعارصانظر:  (  1)  ؛36، ص احلصداويي

Introduction to Mathematical Logic, p 16. 



 ..............113  .........................................................................  الفصل اثلاين: املنطق الصوريي 

زاويتان  º 180( عكسها: )بعض ما يساوي º 180جمموعهما يساوي 
ألخرية عكسها: )بعض الزاويتني القائمتني يساوي قائمتان(، وٰهذه ا

180 º.؛ ألني املوجبة اجلزئيية عكسها موجبٌة جزئييٌة) 

اللكييية: إذا صدقت القضيية السابلة اللكييية، فإنيه يلزم صدق  السابلة -ب
ا، موضوعها  حممول األصليية عكسها وهو قضييٌة سابلٌة لكيييٌة أيضا

)ًل يشء من املثليث منحن من قبيل: وحمموهلا موضوعها، 
 األضالع( عكسها )ًل يشء من منحن األضالع مثليٌث(.

السابلة اجلزئيية: إذا صدقت السابلة اجلزئيية، فليس بالرضورة أن  -ج
 ليسيصدق عكسها، فقد يكذب، من قبيل: )بعض الشلك 

( وًل )ًل يشء من  ا(، فإنيه ًل يصدق )بعض املربيع ليس شالكا مربيعا
 (؛ وّلا قيل ًل يوجد عكٌس مستو  للسابلة اجلزئيية. املربيع شلٌك 

وجتدر اإلشارة إىل أنيه ليس لكيما صدق العكس صدق أصله، فقد 
يصدق العكس، إًلي أني أصله اكذٌب، من قبيل: )بعض اإلنسان حيواٌن( 

 حيوان  إنساٌن(.
ي اكذٌب وهو: )لكي  صادقٌة، ولٰكني أصلها اللكي

 (Contraposition)  عكس انلقيض  ـ 2

 وهو ىلع حنوين:  
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تبديل الطرفني بأن جيعل نقيض املحمول موضواعا ونقيض املوضوع  -أ
 إنسان  ناطٌق( عكس 

، من قبيل: )لكي حمموًلا مع بقاء الكيف دون الكمي
؛ ألنيه أحياناا  نقيضه )لكي ًل ناطق ًل إنسان(، وإنيما لم ي شرتط بقاء الكمي

ن قبيل: )ًل يشء من احلجر ًل يصدق عكس نقيضها بالكمي نفسه، م
إنساٌن(؛ فإنيها ًل يصدق عكس نقيضها ىلع حنو اللكييية )ًل يشء من الال 

ة )بعض الال إنسان ليس إنسان ًل حجر(، وإنيما يصدق ىلع حنو اجلزئيي 
 ًل حجر(. وٰهذه طريقة القدماء، وتسّمي بـ )عكس انلقيض املوافق(.

، وعني  -ب تبديل الطرفني بأن جيعل نقيض املحمول موضواعا
 إنسان  ناطٌق( 

، مع اختالف الكيف، مثاهل: )لكي املوضوع حمموًلا
وإنيما اشرتط عكس نقيضه )ًل يشء من الالناطق إنساٌن(، 

ة ىلع الكيف ًل يبىق صدق القضيي  اختالف الكيف؛ ألنيه لو بق
عكس إىل موجب تبديلنا ال حنو ادلوام، كما يف املثال املذكور حال

رين ، إنسان( فإنيها اكذبةٌ  اكألصل )لكي ًل ناطق وٰهذه طريقة املتأخي
 وتسّمي بـ )عكس انلقيض املخالف(.

اة ويه  موضوع القضيية حتويل  به هواملراد بانلقض، والعالقات املسمي
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 :ثالثة   ىلع أقسام   إىل انلقيض، ويهأو حمموهلا أو لكيهما 
ل ـ  نقض املوضوع: حتويل موضوع القضيية األصل إىل نقيضه مع األوي

 إنسان  ناطٌق( إذا صدقت، فإني )بعض الالإنسان 
تغيري الكيف، مثل: )لكي

ا، منقوضة املوضوع. ا( صادقٌة أيضا  ليس ناطقا

نقض املحمول: حتويل حممول القضيية األصل إىل نقيضه مع اثلاين ـ 
 إنسان  ناطٌق( لو اكنت صادقةا فإني )ًل  تغيري

، مثل: )لكي الكيف دون الكمي
ا، منقوضةيشء من اإلنسا  .املحمول ن ًل ناطق( صادقٌة أيضا

نقض الطرفني: حتويل موضوع القضيية األصل وحمموهلا إىل اثلالث ـ 
 إنسان  ناطٌق( 

، مثل: لو اكنت ) لكي نقيضيهما، مع بقاء الكيف دون الكمي
ا، منقوضة  صادقٌة،   .طرفنيالفإني )بعض ًل إنسان ًل ناطق( صادقٌة أيضا

 ذا يتّم ابلحث حول اًلستدًلل املبارش.وبهٰ 

ي يشمل العالقات اّلي  وجتدر اإلشارة أخرياا إىل أني ٰهذا اًلستدًلل
املبارش؛ اًلستدًلل أطلقوا عليه  اثلالث )املتقابلة واملعكوسة واملنقوضة(

راا منهم أنيه  مة  واحدة  يه األصل، واحلال ليس كذٰ تصوي لك حيصل من مقدي
 كما ستقرأ يف اتلحقيق.

متني،  ني ٰهذا انلوعإحتقيٌق:  من اًلستدًلل يقوم ىلع قياس  مؤليف  من مقدي
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ر أنيه معتمٌد ىلع واحدة  فقط.  ولٰكن حلضور الكربى يف اّلهن ي تصوي
 إنسان  ناطٌق( ع

كسها املستوي مثال ٰذلك: املوجبة اللكييية: )لكي
 )بعض انلاطق إنساٌن(.

 إنسان  
فإني ٰهذا يف احلقيقة يرجع إىل قياس  استثنايئٍّ مفاده: لو اكن )لكي

 إنسان  ناطٌق(، إذن )بعض انلاطق 
ناطٌق( للزم )بعض انلاطق إنساٌن(، لٰكني )لكي

ويه )إذا صدق األصل  حدسيية  خفيية  إنساٌن(، واتلالزم يكون بسبب قضيية  
 عكسه املستوي(.صدق 

يف الواقع  -وٰهكذا يف بقيية أقسام اًلستدًلل املبارش فلكي استدًلل  
ا أو غري مبارش   متني. -سواٌء اكن مبارشا  ًل خيرج عن القياس ثنايئي املقدي

ت وفق  ،(1+  1( من مجع )2ة )انلتيجة الرياضيي  وحىتي  فإنيها إنيما صحي
اه: إذا اكن )س( هو الواحد الص حيح، و)ص( هو الواحد قياس مؤدي

  .(1)ثنانا)س وص( هما  عن )ص(، فإني  االصحيح، واكن )س( خمتلفا 
  

                                                                                                                                                       

 .35، ص 1راتراند رسل، أصول الرياضييات، ج (  ب1)



 

 أصناف االستداللاملبحث الثالث: 

معرفة بعد و، اًلستدًلل عنرصالقضيية تمثيل  بعد اتيضاح كون
 يتالي  اًلستدًلل بيان أصناف دور، يأيت بني القضايا أنواع العالقات

ط  يه  :اتلايلثالثٌة كما يف املخطي
 
 
 
 
 

 

 

 اًلستدًلل املنطقّ 

 قياٌس 

 تمثيٌل 

 استقراءٌ 
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 (Syllogism)الصنف األّول: القياس 

 ويعربي  -هو عبارٌة عن تأيلف  بني قضايا يفرتض أنيها مسليمٌة  :القياس
ماٌت   جمهولةا اكنت قضييٌة وهو  ،املطلوبإلنتاج  - (Premises)عنها مقدي

 (.Conclusion) بانلتيجة يعربي عنها
ميت القياس( إلنتاج قضيية  ثاثلة   وبتعبري  آخر هو ما يتأليف من قضييتني )مقدي

ي ىلع جزئيياته.  )نتيجة القياس(، وتكون انلتيجة عبارةا عن تطبيق حكم اللكي
مةو ، و (Premise) املقدي لكي واحدة  من عبارٌة عن قضيية  محليية  أو رشطيية 

ر أو العامل املشرتك  ين، أحدهما املكري ميت القياس تشتمل ىلع حدي مقدي
ي يكون  ا احلدي اّلي ي حيذف يف انلتيجة، أمي ويسّمي )احلدي األوسط( وهو اّلي
مة املشتملة عليه  موضواعا يف انلتيجة فإنيه يسّمي )احلدي األصغر(، واملقدي

ي يكون حمموًلا  يسّمي )األكرب(،   انلتيجةيفتسّمي )صغرى(، واّلي
مة املشتملة عليه تسّمي )كربى(، ووظيفة احلدي األوسط هو أن  واملقدي

ا باألكرب يف انلتيجة،  وتلقريب الفكرة نضع جيعل األصغر متيصفا
متني ىلع شلك كس رـاملقدي ، تلكون انلتيجة ر  وحنذف احلدي األوسط املتكري

ا بني األصغر واألكرب كما ييل:  ادا   احتي
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:  بعضهمالقياس  وعريف من  ة نسٌق ة القياس األرسطيي نظريي »قائالا
ة باثلوابت   .(1) «القضايا الصادقة اخلاصي

 أنواع القياس

 القياس نواعن هما:
ح بانلتيجة أو بنقيضها يف إحدى ـوهو ما يص األّول: اًلستثنايّئ: ري

متني مة الي ولهٰ  ؛املقدي انلتيجة أو يت حتوي ذا ًل بدي أن تكون املقدي
، نقيضها رشطيي  ويسّمي استثنائيًّا ألنيه يشتمل ىلع معىن اًلستثناء أو ةا

 اًلستدراك، من قبيل: 
 اتلرصيح بانلتيجة: •

مٌة   (A D)  لاكن (A B) : لو اكناألوىلمقدي

مٌة   (A B) لٰكني : اثلانيةمقدي

 (A D)إذن  انلتيجة:

 اتلرصيح بنقيضها:  •

مٌة   (A D)  لاكن (A B) لو اكن: األوىلمقدي

مٌة   (A~ D) لٰكني  :اثلانيةمقدي

                                                                                                                                                       

، ص (Jan Łukasiewicz)يان لواك شيفتش (  1)  .35، نظريية القياس األرسطيي
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 (A~ B) إذن  نتيجة:
 وكما يف املثال اآليت: 

مة األوىل:   .فالكواكب خفييةٌ  اكنت الشمس طالعةا  إذااملقدي
مة اثلانية: لٰ   .الكواكب ليست خفييةا  كني املقدي

 .انلتيجة: الشمس ليست طالعةا 
متيه، من قبيل:   اثلاين: اًلقرتايّن: ح بانلتيجة وًل بنقيضها يف مقدي  وهو ما لم يرصي

 

 
، اكتلايل:  ة  معيينة   ويمكن أن نمثيل هل بمادي

مٌة صغرى(: لكي مثليث   ل )مقدي مؤليٌف من زوايا  شلٌك هو  املعطى األوي
 ٌة(.ثالث  )بدهيي 

مٌة كربى(: لكي شلك  مؤليف   املعطى اثلاين من زوايا ثالث   )مقدي
 مجموع زواياه تساوي قائمتني )مربهنٌة(.ف

 زواياه تساوي قائمتني. جمموع  شلٌك لكي مثليث   ∴انلتيجة: 
ويلعلم أني القياس اًلقرتايني ينقسم إىل أربعة أشاكل  حسب موضع 

متني الصغرى والكربى، ويه اكتلايل:   )احلدي األوسط( يف املقدي
ل(  الكربى )الشلكاحلدي األوسط حمموٌل يف الصغرى موضوٌع يفـ  1                     األوي
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احلدي األوسط حمموٌل يف الصغرى والكربى )الشلك ـ  2

  اثلاين(               
 
 
 .احلدي األوسط موضوٌع يف الصغرى والكربى )الشلك اثلالث(ـ  3
 
 
احلدي األوسط موضوٌع يف الصغرى حمموٌل يف الكربى )الشلك الرابع(               ـ  4

 

 
 

ا،  ، وإًلي ًل يكون منتجا ةا ًل بدي من توفيرها يف لكي قياس  ا اعمي ثمي إني هناك رشوطا
 وسوف نتعريض هلا يف مبحث صناعة املغالطة، وىلع حنو اتلعداد يه أربعٌة: 

متني.ـ  1 ر احلدي األوسط يف املقدي  تكري

متني،ـ  2  فال إنتاج من جزئييتني. لكييية إحدى املقدي

متني، فال إنتاج من سابلتني.ـ  3  إجياب إحدى املقدي

مينت، فإذا اكنت إحداهما جزئييةا تكون ـ  4 انلتيجة تتيبع أخسي املقدي
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. ، وإذا اكنت سابلةا تكون انلتيجة سابلةا  انلتيجة جزئييةا

ةا مضافا و ، إىل الرشوط العامي ةا يف لكي شلك  ا خاصي ، فإني هناك رشوطا
  ا.ورضوباا منتجةا وأخرى غري منتجة  من لكي شلك  أيضا 

ل  يف مطويًلت الكتب املنطقيية، ًل  ولكي ٰهذه الرشوط ذكرت بشلك  مفصي
 .(معالم املنطق)يسع املجال ّلكرها يف 

أني األقيسة ليست بسيطةا  وف ختام ٰهذا املبحث نودي اإلشارة إىل
بٌة من نوع  واحد  أو من  بالرضورة كما بيينيا، فقد تكون هناك أقيسٌة مركي

 نوعني، ومن أبرز ٰهذه األقيسة قياس ما يسّمي بـ )اخللف(.
قياس )اخللف(: وهو إثبات انلتيجة بإبطال نقيضها، يعن أنينا نأخذ 

مةا صغرى يف  ، ثمي خترج انلتيجة نقيض املطلوب إثباته وجنعله مقدي قياس 
خالف املفروض، من قبيل لو اكن املطلوب إثبات )العالم حادٌث(، ودلينا 

ٌّ مفروٌض  ٌ فيكون القياس اكتلايل:هو  حّسي  أني العالم متغريي
 لو لم يثبت أني العالم حادٌث ثلبت نقيضه )العالم ليس حادثاا(.ـ  1

هلو اكن العالم ليس حادثاا لـ  2     .                                                                                                                            لزم عدم تغريي

 ولكي قديم  ثابٌت، فالعالم ثابٌت.ـ  3

(. ـ  4 ٌ  لٰكني ٰهذا خالف الفرض )العالم متغريي
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 إذن: العالم حادٌث.ـ  5
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  تنبيهٌ 

ا  يف واقع احلال ، إًلي أن يكون خاضعا ليس هناك يشٌء اسمه تصديٌق نظريٌّ
، وسوف يتيضح أني انلتائج اًلستقرائيية واتلجريبيية  لصورة القياس املنطقي

ا  -واملتواترة واتلمثيل  يية مطلقا يية واحلسي ق  -بل حىتي املعطيات انلصي ًل يصدي
م، بها اإلنسان، ما لم تأت يف صورة قياس  منطقٍّ ىلع حنو م  مع اتلفات  ا تقدي

 .لك أو دون اتلفات  منه ّلٰ 
عليم صورة القياس؛ ألني اإلنسان يستعملها ومن هنا فإني املنطق ًل ي  

، بل ي   م الرشوط الييت ينبيغ مرااعتها يف تلك الصورة علي بصورة  فطريية 
، و طبيعة املوادي الييت يؤديي استخدامها تلحصيل عليم ي  ليك تكون منتجةا

 الغرض املطلوب حتقيقه. 
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 (Induction)الصنف الثاني: االستقراء 

ًل  -وابلاحثني رين من األحباث املنطقيية الييت حظيت باهتمام املفكي  
قون بني  مع العلمهو حبث اًلستقراء،  -سييما الغربييني منهم  أنيهم ًل يفري

يف لكماتهم ويراد منه اتلجربة اء واتلجربة؛ فقد يطلق اًلستقراء اًلستقر
(Experiment). احلكم ىلع ّلّكٍّ من بأنيه  اًلستقراءيعريف  ويمكن أن

الطريق من »، أو كما ورد عن أرسطو بأنيه خالل ما ثبت يف جزئّياته
 .(1)«األمر اللّكّ األمور اجلزئّية إىل 

ي اكفيةا ويسّمي واًلستقراء قد يكون باستقصاء ا حلكم يف جزئييات اللكي
ي ينرصف إيله اسم  اتلامي، وقد يكون يف بعضها ويسّمي انلاقص، واّلي

 .(2)اًلستقراء بدون قرينة  هو انلاقص
ا حقيقييٌة أو مانعة خلوٍّ  : القضيية الرشطيية املنفصلة إمي مثال اًلستقراء اتلامي

، ولكي  واحدة  من ٰهذه يوجد بني طرفيها أو مانعة مجع  حسب احلرص العقيلي
. ، إذن القضيية الرشطيية املنفصلة يه ما يوجد بني طرفيها تناف   تناف 

ومثال اًلستقراء انلاقص: ٰهذه احلديدة وٰهذه احلديدة وٰهذه احلديدة... 
دت باحلرارة، فنحكم  د باحلرارة، وٰهذا القسم هو بأني تمدي لكي حديد  يتمدي

                                                                                                                                                       

، ج  منطق أرسطو، حتقيق د. (1)  .507، ص 2عبد الرمحٰن بدويي
 .231، ص 1واتلنبيهات، ج انظر : ابن سينا، رشح اإلشارات ( 2)
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.املنرصف من إطالق اًلس  تقراء دون قرينة 
 موضوع اًلستقراء نستعرضها فيما ييل:بوهناك مباحث ترتبط 

 
ا
 الفرق بي   اًلستقراء والقياس : أّوًل

، وقد مّيي  املالحظ أني أرسطو أشار إىل اًلستقراء بشلك  مقتضب 
اًلستقراء عن القياس يف املقالة اثلانية من كتاب أنالوطيقا األوىل، بقوهل: 

 .(1)«بني بالطبع، وأّما اًلستقراء فأبني عندناوالقياس أقدم وأ»
ثمي يظهر من بعض لكماته أني اًلستقراء هو أساس القياس، حيث قال: 

الربهان إنّما يتّم من مقّدماٍت لكّّيٍة، وأّما اًلستقراء فإنّما يكون من »
اجلزيّئ، واملقّدمات اللكّّية ًل طريق نلا إىل إظهارها والعلم بها إًّل 

الربهان إنّما يكون »... بقوهل:  رها ابن رشد  ـ. وقد فسي (2)«اءباًلستقر
باملقّدمات اللكّّية، واملقّدمات اللكّّية حيصل علمها نلا باًلستقراء، فإذن لّك 

مراد  كونابن رشد  أن ي . وقد نىف(3)«علمنا إنّما يكون من قَِبل اًلستقراء
م أني مجيع اللكيييات حتصل نلا عن طريق  أرسطو من انلصي املتقدي

                                                                                                                                                       

، ج  (1)  .308، ص 1منطق أرسطو، حتقيق د. عبد الرمحٰن بدويي
، ص  (2) ، رشح الربهان ألرسطو وتلخيص الربهان، حتقيق: د. عبد الرمحٰن بدويي  .414ابن رشد 
 . 415املصدر السابق، ص  (3)
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مات الييت   -حتصل نلا بالطبع )ابلدهييات(، فٰهذه اًلستقراء، حىتي املقدي
حاصلةا نلا من املحسوسات املشرتكة منذ  وإن اكنت -والالكم ًلبن رشد  

ماتالصبا، بيد أني أرسطو ًل يعنيها، وإنما عىن ت الييت حتصل من  لك املقدي
مات إذا أردنا  نا، وٰهذه املقدي ة  من حواسي ة بكلي حاسي املحسوسات اخلاصي

من الكم  وذكر قرينةا  بيانها لآلخر فإنينا حنتاج إىل استقرائها باملحسوسات.
م من أني (1)أرسطو ىلع ٰهذا املعىن ، ولعلي ما ذكره أقرب إىل ما تقدي

 أي أنيه أبني إثباتاا ًل ثبوتاا.اًلستقراء أبني عندنا ًل حبسب الطبع، 
وكذا فالسفة املسلمني لم يعطوا لالستقراء مساحةا بقدر ما أعطوا 
للقياس، ولكي ما يمكن استخالصة من لكماتهم هو أني اًلستقراء انلاقص 

ا وهو غري منتج  للعلم، واغية ما يمكن حتصيله منه هو ليس قياسا 
اء غري موجٍب للعلم الصحيح؛ اًلستقر»، قال الشيخ ابن سينا: (2)الظني 

ي أغفل يف (3)«فإنّه رّبما اكن ما لم يُستقرأ خبالف ما استقرئ . واألمر اّلي
لكمات الفالسفة اإلسالمييني هو أني اًلستقراء عند أرسطو قياٌس فيه 

                                                                                                                                                       

 .417و 416انظر: املصدر السابق، ص  (1)
 .231، ص 1انظر : ابن سينا، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج  (2)
 .املصدر السابق (3)
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أرسطو ـ  يكون احلدي  كما يرى  -صغرى وكربى، اغية األمر أني اًلستقراء 
ملحمول للموضوع يف انلتيجة، بينما يف القياس األصغر فيه واسطةا ثلبوت ا

م  - ي يبنيي ثبوت املحمول للموضوع هو احلدي األوسط،  -كما تقدي أني اّلي
ا اًلستقراء فأقدم  ا أني القياس أقدم وأبني بالطبع، أي ثبوتاا، وأمي وأيضا

اًلستقراء من جهٍة »وأبني عندنا، أي إثباتاا، وإيلك انلصي املنقول عنه: 
القياس؛ ألّن القياس ـ بالواسطة ـ يبنّي وجود الطرف األكرب، وأّما يعارض 

باًلستقراء فيبنّي بالطرف األصغر وجود األكرب يف األوسط، والقياس أقدم 
  .(1) «وأبني بالطبع، وأّما اًلستقراء فأبني عندنا

اعنا يف ، ولٰ (2)ذا الالكم وإن كنيا ًل نتيفق معه باجلملةوهٰ  كنيه يوافق مدي
 اجلملة، وهو أني اًلستقراء قياٌس أو يرجع إىل قياس.

ه عن بقيية  انلتيجة هو أني اًلستقراء من حيث الشلك قياٌس، وما يمّيي
 . ي  األقيسة هو أني صغراه تعتمد ىلع املشاهدة واتلتبيع احلّسي

                                                                                                                                                       

، ص  (1)  .308و 307منطق أرسطو، حتقيق د. عبد الرمحٰن بدويي
ي ًل نوافقه عليه هو ما ادياعه من أني احلدي األصغر يف اًلستقراء يكون  (2) األمر اّلي

ي يكون فيه احلدي واسطةا إلثبات احلدي األكرب يف احلدي األوسط،  ىلع خالف القياس اّلي
األوسط واسطةا إلثبات األكرب يف األصغر، وسوف يتيضح يف الفرق بني اتلجربة 

 واًلستقراء أنيهما ًل خيتلفان عن القياس من ٰهذه انلاحية.
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Experiment

اغبلاا ما حيصل اتلداخل بني موضوع اًلستقراء واتلجربة؛ وّلا من 
املهمي بيان معىن اتلجربة وفرقها عن اًلستقراء، فاتلجربة قد تعريف بأنيها 
مة  صغرى حاصلة   لكي ممارسة  ذهنيية  تعتمد ىلع قياس  خيفٍّ مؤليف  من مقدي
بة، وكربى فطريية  مفادها: )اًلتيفايقي ًل  عن تتبيع  واع  حلاًلت العيينة املجري

من ٰهذه  -هنا يمكن عدي اتلجربة  ، ومن(1) يكون دائميًّا وًل أكرثيًّا(
وتصلح أن  (3)والييت تفيد ايلقني (2)احليثيية ـ قضييةا فطرييةا قياساتها معها

 تكون من مبادئ الربهان كما سوف يأيت.

دباقر الصدر يف بيانه لهٰ  :اًلتّفاق ذا يعن الصدفة، وقد أجاد السييد حممي
 :(4)أني الصدفة ىلع حنويناملعىن، حيث ذكر 

 ، ل: الصدفة املطلقة، وتعن وقوع الّشء بدون علية  وسبب  انلحو األوي
 ذه حماٌل أن حتدث. وهٰ 

                                                                                                                                                       

 .95 انظر : ابن سينا، برهان الشفاء، ص (1)
 الربهان. ئض ملبادة عند اتلعري للقضايا الفطريي  سوف يأيت مزيد إيضاح   (2)
 .40 سس املنطقية لالستقراء، صانظر : الصدر، حممدباقر ، األ (3)
 .95انظر : ابن سينا، برهان الشفاء، ص  (4)
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انلحو اثلاين: الصدفة النسبيية، وتعن اقرتان حدثني ىلع حنو  نادر  أو 
، ويستحيل أن تقع ىلع حنو  أكرثيٍّ  ٍّ ، كما لو اقرتن خروج نبات الفطر أقيلي

فإني ، الرعد، أو هطول األمطار يف بدل  ما حبرائق الغابات اًلستوائييةبصوت 
 ؛وبعيدةٌ  ،ايندر اجتماعه من أجزاء   ةٌ ها حركيي كني ولٰ  ذا اًلقرتان هل عليةٌ هٰ 

 .لتفت إيلها اعدةا فال ي  
واملراد من اًلتيفايقي يف القاعدة الفطريية هو انلحو اثلاين أي الصدفة 

 يستحيل أن تكون دائميية الوقوع وًل أكرثييته.ذه الصدفة النسبيية، وهٰ 
ذا وهو اقرتان حكم  بموضوع  يف لكي حاًلته املحتملة، وهٰ ادلائّم: 

ة لالقرتان. ق العلية اتلامي  يكشف عن حتقي

هو اقرتان حكم  بموضوع  يف أغلب حاًلته املحتملة،  األكرثّي:
ق املقتيض لالقرتان، وختليفه يف وهٰ  بعض احلاًلت ذا يكشف عن حتقي

.  لوجود مانع  أو فقدان رشط 

ا:   الفرق بي   اًلستقراء والتجربة ثانيا

ي أديى  ا بني اًلستقراء واتلجربة، األمر اّلي ة تشابها من املالحظ أني ثمي
إىل وقوع ابلعض يف اخللط بينهما؛ ّلا نرى من الرضوريي اتلنبيه إىل الفرق 
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 .(1)ذين الطريقني يف اًلستدًللبني هٰ 

، بمعىن أني  اًلستقراء واتلجربة بنيالفرق احلقيقي  صغرويٌّ ًل كربويٌّ
ي  حنو اتلتبيع خمتلٌف بني اًلستقراء واتلجربة، فاملستقرئ يتتبيع أفراد اللكي
 ، بنحو  ساذج  دون انلظر إىل اخلصوصييات الفرديية أو الصنفيية للكي عيينة 
بة إللغاء احتمال  بينما املجرِّب يتتبيع بنحو  واع  أحوال العيينة املجري

وصييتها الفرديية أو الصنفيية يف احلكم؛ ألني إعمام احلكم إذا مدخليية خص
ما أردنا إثباته لطبيعة العيينة، فإنيه ًل يكون للطبيعة الالبرشط، وإنيما 
للطبيعة برشط وجودها، وًل للطبيعة الشخصيية أو الصنفيية؛ وإًلي امتنع 

إثبات احلكم إعمام احلكم ىلع أفراد الطبيعة املوجودة، نعم لو اكن املراد 
 لصنف  خاصٍّ منها يكيف أن جنريب أحوال الصنف املوجود.

ة األسربين يف إزالة الصداع عن  د من فاعليية مادي فلو أردنا اتلأكي
فإني اتلجربة تقتيض تقّصي أحوال اإلنسان ًل أفراده؛  -مثالا  -اإلنسان 

                                                                                                                                                       

رةا،  (1) يرى ابن سينا أني اتلجربة واًلستقراء وإن اكنا يشرتاكن يف أني فيهما مشاهدةا متكري
ها قياٌس خيفٌّ كرباه )اًلتيفايقي ًل يكون بيد أني اتلجربة تفرتق عن اًلستقراء بأنيها يقارن

 دائميًّا وًل أكرثيًّا( بينما اًلستقراء ليس كٰذلك. ]انظر: ابن سينا، برهان الشفاء، 
الصحيح من وجهة  [ بيد أني 217، ص 1؛ رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج 96ص 

 نظرنا ما أثبتناه يف املنت.
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أكرثها ألني أحواهل مهما كرثت فيه حمدودٌة وباتلايل استقصاء مجيعها أو 
أمٌر ممكٌن، مثالا جنريب عقار األسربين ىلع املصابني بالصداع من أفراد 
به ىلع رجل  وامرأة ، ىلع صغري  وكبري  سقيم   اإلنسان حسب أحواهل، فنجري
، وٰهكذا، حىتي نستوعب مجيع حاًلت اإلنسان أو  ، بدين  وحنيف  وسليم 

نة   ؛ ألنينا يف لكي حالة  نليغ أكرثها، وبٰهذا يمكننا احلصول ىلع نتيجة  متيقي
دخالة خصوصييتها يف تأثري العقار، وباتلايل نصل إىل أني ٰهذا اتلأثري لوجود 
ة األسربين وطبيعة اإلنسان، وٰهذه يه اتلجربة، ومن  اقتضاء  بني مادي
، وينتيف  خالل ٰذلك حيصل مربير إعمام احلكم ىلع أفراد اإلنسان اكفيةا

، ولو ختلي  ف يف بعض األفراد فإني ٰهذا يكون صدفةا كون احلكم صدفةا
ا لو ختليف يف بعض احلاًلت، فإنه يكشف  ، أمي لوجود مانع  أو فقدان رشط 

احلاًلت باتلأثري ىلع احلكم، فال بدي من استثنائها من  ٰهذهة عن مدخليي 
ي وحرص احلكم يف جمال احلاًلت الييت ثبت فيها احلكم.   احلكم اللكي

ًل ينظر إىل احلاًلت وإنيما إىل األفراد، ومن املعلوم بينما يف اًلستقراء 
ل إىل العدد  أني أفراد اإلنسان ًل حدود هلا، وباتلايل ًل يمكننا اتلوصي
ق  بناه ىلع آًلف انلاس، فال يتحقي ، حىتي لو جري األكرثيي فضالا عن ادلائيمي

ة األسربين وإزالة  الصداع يقنٌي بالعالقة العلييية أو اًلقتضائيية بني مادي
يف ثبوته لٰهذه  -لطبيعة اإلنسان املوجودة، وباتلايل فإني احتمال الصدفة 

ًل يزول، واغية ما حنصل عليه هو الظني أو  -األفراد مهما كرثت 
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، بيد أن ٰهذا  اًلطمئنان بنسبة ما بثبوت احلكم ألفراد اإلنسان اكفيةا
؛ ألنيه ينتج عن تأثري    انفعايلٍّ نفّسٍّ اثلبوت ًل حيظى بأيي قيمة  علميية 
، فيبىق احلكم هنا ذاتيًّا ًل موضوعيًّا.  ٌر عليمٌّ  وليس هل مربي

، هو أني اتلجربة بعبارٍة خمترصٍة: أّن الفرق بني اتلجربة واًلستقراء
ات ما يتتبي  عه املجريب، بينما اًلستقراء ممارسة ممارسة تتبيع  واعيٌة ملتغريي

ا  ت.تتبيع  ساذجٌة غري واعية  للمتغريي
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 (1)حساب االحتماالت ثالًثا:

من املوضواعت املرتبطة باًلستقراء ًل سييما يف ابلحوث املعارصة هو 
ق من  ، وهو طريقٌة حسابييٌة يف(2)اًلحتماًلتموضوع حساب  اتلحقي

ر املصادفة  انلتائج، وقد نشأت فكرة اًلحتمال وتطورت من تصوي
(Chance) ويعىن منها ما يقابل الرضورة ،(Necessity) وبدأ اًلهتمام ،

بٰهذه الطريقة يف منتصف القرن السابع عرش امليالديي من خالل األحباث 
وبرنويل  (Fermat)وفريمات  (Pascal)الييت قام بها لكٌّ من باساكل 

(Bernoulli ) م العالم عند دراستهم ألرقام  معيينة  يف اعلم املراهنة، وقد قدي

                                                                                                                                                       

ة: الصدر، حممدباقر، األسس املنطقيية استفدت  ٰهذا ابلحث من املصادر اتلايل (1)
؛ د. 262 د. ماهر عبد القادر حمميدعيل، املنطق ومناهج ابلحث، ص لالستقراء؛

مٌة يف نظريية  ؛ مجهوريية العراق، 30، ص 1، ط اًلحتماًلتجبار عبد مضيح، مقدي
، ص  ؛ 2015، اعم 7، ط 225وزارة الرتبية، الرياضييات للصفي اخلامس العليمي

 ؛  194، منطق اًلستقراء )املنطق احلديث(، ص اهيم مصطىف إبراهيمإبرد. 
Donald Gillie, Philosophical theores of probability, p 59 – 63. 

هناك ثالث نظرييات  يف اًلحتمال: انلظرية اتلقليديية ويمثيلها برنويل وًلبالس، (  2)
اتلكراريية ويمثيلها مّيس وانلظريية املنطقيية ويمثيلها كيزن ورسل، وانلظريية 

وريشنباغ وغريهما، انظر: د. إبراهيم مصطىف إبراهيم، منطق اًلستقراء )املنطق 
 .195احلديث(، ص 
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ظريية الالكسيكيية حلساب اًلحتماًلت الصياغة انل (Laplace)ًلبالس 
، 1812بصورة  نسقيية  يف مؤليفه )انلظرييات اتلحليليية لالحتمال( يف اعم 

ةا يف تاريخ انلظريية؛ ألنيه  ر عنه عالمةا ممّيي ه بعض من تأخي ي يعدي واّلي
بمثابة النسق املتاكمل نلظريية اًلحتماًلت يف ٰهذه الفرتة، وقد أصبحت 

دة   اًلحتماًلت( اآلن حتظى بأهميية  كبرية  يف)نظريية حساب  جماًلت  متعدي
 يية والعلوم اهلندسيية وغريها.مثل األرصاد اجلوي 

ريد لٰهذه الطريقة أن تكون بديلةا عن القياس املنطقي األرسطيي يف 
 
وأ

، وقد اهتمي  عمليية إنتاج املعرفة، وادُّيع أنيها ًل حتتاج إىل القياس يف يشء 
دباقر الصدر بعض  رين املعارصين بٰهذا املنهج ومنهم السييد حممي املفكي

صاحب الكتاب املعروف بـ )األسس املنطقيية لالستقراء(، وقد اعتمده يف 
 يية واألصويلية، ًل سييما حبث اتلواتر.بعض املباحث اإلهلٰ 

ط  وخمتص ر  بما يناسب ـوارتأينا أن نطرح ٰهذه انلظريية بنحو  مبسي
 يستفيد منها املتعليم.املقام؛ ل

ق نلا إًلي صغرى القياس واجلدير باّلكر هنا أني هٰ  ذه انلظريية ًل حتقي
ا ملبدإ العلييية يف أنيه لكيما  ، ويبىق تراكم احتماًلت الصدق خاضعا اًلستقرايئي
، وف املقابل  ق احلكم صدفةا ازدادت احتماًلت الصدق ابتعد احتمال حتقي
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 قائمة الرموز املستعملة يف ٰهذا ابلحث
 

بيية؛ إذ ًل مربير ًلعتماد تراكم اًلحتماًلت ـ يقرتب احتمال العالقة السب
 انلظريية ضمن املراحل اتلايلة: ٰهذهذا، ونلقرأ كما سيأيت ـ إًلي هٰ 
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 (Probability) اًلحتمال   1

يكون تصوير طرفيه اكفياا، بل يرتديد اّلهن يف هو ما ًل »اًلحتمال يف اللغة 
ة ماكنيي إل هو مقياٌس : ا. واصطالحا (1)«النسبة بينهما، ويراد به اإلماكن اّلهني 

( 1-0بني ) (2)، وهو لكي عدد  حقيقٍّ )P(، ويرمز هل معنيي   وقوع حدث  
. ويمثيل بسط العدد الكسيي يف P (A) < 1 > 0فيكون اًلحتمال هو اتلايل:

 .¼ر  ـ( يف الكس1اًلحتماًلت، مثل الرقم ) حساب

 (Random Experiment)   التجربة العشوائّية 2

ويه العمليية الييت قد نعلم يقيناا بنتاجئها املحتملة ىلع وجه اإلمجال، 
 ، بمعىن نعلم أني أحد اًلحتماًلت سيقع، ولٰكن ًل نعلم أيًّا منها تفصيالا

رت اتلجربة يف الظروف أي ًل نعلم وقوعه الفعيلي حىتي  نفسها. من  لو كري
-1، فإنينا نعلم يقيناا أني عدد احتماًلته )(Dice)قبيل: إلقاء مكعيب الرند 

( ىلع عدد أوجهه، ونعلم أني أحدها سوف يظهر، ولٰكن ًل نعلم أيًّا منها 6

                                                                                                                                                       

، اتلعريفات، صاجلرجايني (  1) د   .16 ، عيلي بن حممي

ن من األعداد غري  (Real Number)ة األعداد احلقيقيي ( 2) ويه جمموعة أعداد  تتكوي
، وتشمل جمموعة األعداد الكسيية (Q)موعة األعداد الكسيية وجم (R/Q)النسبيية 

والكسور، وتشمل جمموعة األعداد الصحيحة  (Z)جمموعة األعداد الصحيحة 
 .(N)جمموعة األعداد الطبيعيية 
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.  باخلصوص سيظهر يف لكي رمية 

 (Sample Spaces) فضاء العّينة   3 

ويه جمموع ما حيتمل حدوثه، من قبيل: مجيع أوجه  ،(S)ويرمز هلا 
(. ويمثيل مقام العدد الكسيي يف حساب 6-1)حجر الرند 

1  يف الكس (6اًلحتماًلت، مثل الرقم )
6⁄. 

 (Event)الحدث    4

واحلدث جمموعٌة جزئييٌة من فضاء العيينة، ويمكن  ،(E)ويرمز هل 
 E(A)⊇ (S) كتابتها رياضيًّا اكتلايل:

 احلدث نواعن:
ل:  عنرص   : وهو حدوث(Elementary Event)احلدث البسيط األوي

ةا واحدةا؛  واحد  من فضاء العيينة، كما لو ألقينا قطعة انلقود املعدنيية مري
فإنيه سوف يظهر أحد الوجهني ًل ىلع اتلعيني، ونلفرض أنيه ظهر وجه 

 H( = A)، فاحلدث (H)الصورة الييت يرمز هلا 

ب اين: احلدث اثل رين ـحدوث عنص : وهو(Compound Event)املركي
تني، فإنيه يف لكي  أو أكرث من فضاء العيينة، كما لو ألقينا قطعة انلقود مري
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، ولو (T)أو انلقشة  (H)رمية  حيتمل ظهور أحد وجيه العملة الصورة 
فهنا يكون احلدث  (T)، يف الرمية األوىل وف اثلانية (H)فرضنا ظهور 

باا منهما، وتصاغ:  مركي

 E(A)& E(B) =(H¸T) 

:  حدث   ولكي  باا ـ ىلع ثالثة أصناف  ا اكن أم مركي  ـ بسيطا
د )أ ـ  ن( احلدث املؤكي  : (Certain Event)املتيقي

ي يساوي العدد )  .(1)(Ω) ويرمز هل P(S)= S/S = 1(، من قبيل: 1وهو اّلي

 :(Impossible Event)أو املحال  (Empty Event)احلدث اخلايل ب ـ 
وهو  ،(Empty Set) }{، أو املجموعة اخلايلة ورمزها (2)(Øويرمز هل بـ )

ا، ي يساوي صفرا  P(Ø)= 0/S = 0 من قبيل: اّلي

 :(Possible Event)احلدث املمكن  ـجـ 

ي تكون نسبة احتمال وقوعه األعداد احلقيقيية بني ه  و احلدث اّلي
ي يعنينا يف  ، =  A  / S   = P   (A  )½ (، من قبيل:0- 1) وٰهذا األخري هو اّلي

  موضوع حساب اًلحتماًلت.

                                                                                                                                                       

(1) Omega. 
(2) Phi. 
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ط   :اتلايلانظر املخطي
 

 

 

 

 

 

 

 (Complementary event)  احلدث املكّمل أو مكّمل احلدثـ  5

وهو ابلايق من عنارص العيينة الييت لم تقع، فاحلدث هو جمموع العنارص 
، ومكميل احلدث هو جمموع العنارص (A)الواقعة من العيينة، ويرمز هل بـ 

 .=S(+À A) 1=  وعليه فإني  (À) غري الواقعة من العيينة، ويرمز هل

ل هو ما يساوي فضاء العيينة  ويمكن القول إني احلدث املكمي
ا  .S-AÀ= احلدث: ناقصا

 (Possible Cases) احلاًلت املمكنةـ  6

إلجراء  يت يمكن أن تظهر نتيجةا يه احلاًلت أو انلتائج املختلفة الي 
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أو  تكون نتيجتها صورةا  عملة   ، فمثالا عند ريم قطعةنة  معيي  جتربة  
 4أو  3أو  2أو  1تكون نتيجتها  ، وعند ريم زهرة نرد  (H or T) كتابةا 

فيقال إني عدد احلاًلت املمكنة يف حالة ريم قطعة العملة ، 6أو 5أو 
 (.6(، وف حالة ريم مكعيب الرند )2هو )

 (Cases Favorable) املواتيةاحلاًلت ـ  7

ي هو موضع ي إىل حتقيق احلادث اّلي يت تؤدي و احلاًلت الي أيه انلتائج 
 فإني  ،يف حالة ريم زهرة الرند فرديٍّ  رقم  كنيا نهتمي بتحقق اهتمامنا، فإذا 

 احلاًلت وٰهذه ،5أو  3أو  1ق ٰهذا احلادث يه احلصول ىلع يت حتقي احلاًلت الي 
 املواتية. احلاًلت تسّمي  اثلالث

 (Cases Likely Equally)احلاًلت املتماثلة ـ  8

 واحدة   ة  من مادي  مصنوعة   ة  معدنيي  كرات  ة ن دلينا عدي اكإذا 
وضعناها يف ه، ونفس وهلا الوزن واحلجم ،يف الكثافة متجانسة  
ٰهذه  فإني  ،ادا بعد خلطها جيي عشوائيًّا منها  كرة  وسحبنا  صندوق  

 الكيفيية والنسبةمنها  للكٍّ  أي يكون ،متماثلةا  الكرات تكون حاًلت  
 .يف السحب هانفس
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 (Events Exhaustive) احلوادث الشاملةـ  9

 حدوث إحداها عند إجراءيه جمموع عنارص العيينة الييت ًل بدي من 
ٌد ار ب عند اختفمثالا  اتلجربة. طالب  يف درس الرياضييات، فإني أمره مردي

ًل لفرد ا ألني  ؛شاملةا  ٰهذه احلاًلت حوادث دي تعو بني انلجاح والرسوب،
أو  1ل ىلع العدد احلصو ٰذلك فإني ك. خيلو من إحدى احلاتلني املذكورتني

؛ حوادث الرند تعدي  حجر ريم عند 6أو  5أو  4أو  3أو  2 ًل  ألنيه شاملةا
ا. حدوث من بدي   إحداها قطعا

  (Disjoint Events)( املتنافية)األحداث املنفصلة ـ  10

، يكون  ا، وبتعبري  رياضٍّ
ويه األحداث الييت ًل تقاطع بينها إطالقا

(A( ،)B ) وإذا فقط اكن:حدثني منفصلني إذا A∩B = Ø 

، فإنيه يستحيل  ، كقطعة نقود  معدنيية  بمعىن أني تقاطعها يكون حماًلا
ا من رمية  واحدة .  حدوث وجهيها معا

 (Joint Events)األحداث املّتصلة )غري املتنافية( ـ  11

ويه األحداث الييت يمكن وقوع اتلقاطع بينها، أي قابلٌة لالجتماع، 
: يكون  اكن:  إذا وفقط إذامتيصلني حدثني  (B)و (A)وباتلعبري الرياضي
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A∩B≠Ø ، بمعىن أني تقاطعهما ًل يساوي جمموعةا خايلةا أي ًل يكون

، كما لو سحبنا ورقةا من أوراق  مرقيمة  من واحد  إىل عرشة ، 
حماًلا

واحتملنا أني الورقة املسحوبة فيها حدثان، أحدهما أني رقمها أكرب من 
ا زوجيًّا، فإنيهما يمكن أن جيتمعا. ، وثانيهما كونه عددا  ثالثة 

Axioms of Probability

 ؛ ألنيه يعربي عن جمموع عنارص العيينة الييت1( = sفضاء العيينة )ـ  1 
 .(Ω)ًل بدي أن يقع أحدها ىلع أقلي اتلقادير، فيه واجبة الوقوع 

، ألني عدم وقوع أحد عنارص 0( = `sنقيض فضاء العيينة )ـ  2 
 (.Øالعيينة حماٌل )

(؛ أي 1) > (A)  > (0) :(؛ فإني s) ⊇(Aإذا اكن احلدث ) ـ  3 

 .        ( فيمثيل عدداا كسيًّا من قبيل1 -0أنيه ينتيم للفرتة املغلقة )

ٰهذا يعن أني نسبة احتمال وقوع احلدث مهما كربت ًل تصل  تنبيٌه:
د املوجب  أي ايلقني بالوقوع )الوجوب(، وكٰذلك مهما  (،Ω)إىل املؤكي

د السالب ) (، أي ايلقني Øصغرت نسبة عدم وقوعها ًل تصل إىل املؤكي
 بعدم الوقوع )اًلمتناع(.
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تعتمد عمليية حساب اًلحتماًلت ىلع حتديد مورد اهتمام القائم باحلساب، 
ق حدث  بعينه دون بقية األحداث،  فقد يكون اهتمامه منصبًّا ىلع مقدار حتقي

ق ٰهذا احلدث مع حدث    آخر أو وقد يكون اهتمامه منصبًّا ىلع مقدار حتقي
ه، وإيلك اتلفصيل:، وللكي مورد  من املوردين قأحداث  أخرى  انوٌن خيصي

: قانون مجع اًلحتماًلت  أّوًلا

عند احتساب احتمال وقوع أحد احلدثني أو األحداث، تكون العمليية 
 الرياضيية يه اجلمع؛ ويه ىلع صورتني:

ا: الصورة األوىل:  إذا اكنت األحداث متنافيةا أي أني تقاطعها يساوي صفرا
 P(A∩B) = 0 اكتلايل: يقترص ىلع عمليية اجلمع،؛ فيف ٰهذه الصورة 

 
P(A∪B)=P(A)+P(B) 

 
د خروج 10-1مثاٌل: إذا اكن دلينا بطاقاٌت مرقيمٌة ) ( فإنيه من املؤكي

ا، اأو فرديًّ  ازوجيًّ  ابطاقة  حتمل رقما  ، ويستحيل أن يكون زوجيًّا وفرديًّا معا
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ا زوجيًّا أو فرديًّا؟  فما هو احتمال أن تكون ابلطاقة حتمل رقما
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 :  احللي
 

 (أي يقنيٌ ) 1انلتيجة = 

 العمليية الرياضيية:

 

، أي أني تقاطعها أكرب  الصورة اثلانية: إذا اكنت األحداث غري متنافية 
 : ، فإني العمليية الرياضيية يف ٰهذه الصورة يه مجع P(A∩B) > 0من صفر 

 نسب احلدثني أو األحداث، وطرح نسبة اتلقاطع بينها اكتلايل:

 P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B)  
( وأردنا أن نسحب 10-1ر بطاقات  مرقيمة  )ـاكنت دلينا عش إذامثاٌل: 

ا بطاقةا   واحدةا، فكم يه نسبة احتمال حدوث بطاقة  واحدة  حتمل رقما

ا أكرب من )  (؟6زوجيًّا أو رقما
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 ة اكتلايل: والعملية الرياضيي 
 

     ( هو6أو أ كرب من ) إذن نسبة احتمال بطاقة رقمها زويجٌّ 

 ثانياا: قانون رضب اًلحتماًلت

ا، تكون  عند احتساب احتمال وقوع الك احلدثني أو األحداث معا
  P(A∩B)=P(A)×P(B)الرياضيية يه الرضب،  العمليية 

ا:   وهو ىلع صورتني أيضا

 : احلدث غري املرشوط )املستقّل(األوىلالصورة 
ي ًل تتأثير نسبة   احتماهل بآخر.وهو احلدث اّلي

(، فكم هو 10-1سحبنا بطاقةا من ابلطاقات العشـر املرقيمة ) إذا: مثاٌل 
ا حتمل احتمال أن   (؟4أكرب من )وزوجيًّا ابلطاقة املسحوبة رقما

 :  احللي

ل: بطاقٌة رقمها زويجٌّ احل  (     = ) دث األوي

6( = )4احلدث اثلاين: بطاقٌة رقمها أكرب من )

10
) 
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من الواضح أني األحداث املستقلية ًل تتأثير نسبة أحدها باآلخر، 
 :(1)والعمليية الرياضيية اكتلايل

  

 الصورة اثلانية: احلدث املرشوط )غري املستقّل(
، تتأثير نسبته بٰذلك احلدثوباتلايل  ،احلدث املرشوط حبدث  آخروهو 

                                                                                                                                                       

ينبيغ اًلتلفات هنا إىل أني حساب اًلحتماًلت ًل يتطابق أحياناا مع النسبة الواقعيية  (1)
أردنا من ابلطاقات العرش املرقيمة  إذاة املجمواعت، ومثال ٰذلك: املستخرجة وفق نظريي 

ا زوجيًّا وأكرب من )1-10) ة املجمواعت فإني النسبة الواقعيية حسب نظريي  ،(7( عددا
يه جمموعة  (S)فرضنا أني  إذابناءا ىلع تقاطع املجموعتني، ف    تكون اخلمس
، (7( جمموعة األرقام األكرب من )Bو) ،( جمموعة األرقام الزوجييةAابلطاقات، و)

 فإني انلتيجة اكتلايل: ،(A∩Bواملطلوب مالحظة )
S = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 
A = {2,4,6,8,10} 
B = {8,9,10} 

(A ∩ B)   {8,10=} =      S 

 ويه نسبة اخلمس، بينما وفق حساب اًلحتماًلت تكون النسبة السدس تقريباا، ًلحظ اتلايل:  

 
ت النسبة،  ي نريد أكرب أو أصغر منه، فإنيه إن اكن زوجيًّا صحي  وٰهذه املشلكة بسبب الرقم اّلي

ون إىل احتساب الرقم إذا اكن فرديًّا ضمن وإن اكن فرديًّا اختليت  النسبة؛ وّلا حنن مضطري
(، فال 7األرقام األكرب أو األصغر من أجل تصحيح النسبة، فإن اكن العدد املطلوب أكرب من )

(، ثمي ترضب بنسبة األرقام        )  (، فتكون النسبة10بدي أن حنسب ٰهذا الرقم مع ما فوقه إىل )
 حسب نظام املجمواعت. للنسبة الواقعيية ، وٰهذه مطابقةٌ      فستخرج انلتيجة       الزوجيية
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ى، فلو اكن  ا أو معطا وٰهذا حيصل حينما يكون هناك حدٌث معلوٌم مسبقا
ا باحلدث  (A)احلدث  ى،  (B)، فٰهذا يعن أني احلدث (B)مرشوطا معطا

 ،(B)بشـرط احلدث  (A)ويقرأ: احلدث  (A/B)ويكتب اكتلايل: 
 والصياغة الرياضيية يف ٰهذه الصورة يه اتلايل:

P(A∩B)=P(A)×P(A/B) 

(، فكم هو 10-1سحبنا بطاقةا من ابلطاقات العشـر املرقيمة ) إذا: مثاٌل 
ا فرديًّا برشط أن تكون ابلطاقة الييت سحبت ابلطاقة احتمال أن حتمل  رقما
 ا زوجيًّا ولم ترجع مع ابلطاقات؟قبلها حتمل رقما 

ًلا نسبتها )  (؛ ألني ابلطاقات 9ر املقام )إنيما صاو  ابلطاقة املراد سحبـها احتماهلـا        (   ابلطاقة املسحوبة أوي
ط، إذن وٰهذا معىن تأثير النسبة بالرش ،؛ لعدم إرجاعهابطاقةا واحدةا  نقصت

ا فرديًّا برشط أن تكون ابلطاقة األوىل  ذاتاحتمال أن تكون ابلطاقة  رقما
ا زوجيًّا اكتلايل:   محلت رقما

 

 بني الصورتني: مقارنةٌ 
اكن دلينا صندوٌق فيه  : إذاوهو واحد   نقارن بني الصورتني من خالل مثال  

نة   ( كرات  10)  اكتلايل: ملوي
 (R(، ولرنمز هلا باحلرف )5عدد الكرات احلمر ) -1
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 (G)(، ولرنمز هلا باحلرف 3عدد الكرات اخلرض ) -2

 (Y)(، ولرنمز هلا باحلرف 2عدد الكرات الصفر ) -3

كم هو احتمال خروج كرتني يف ، فعشوايئٍّ  سحبنا كرتني بنحو   إذا
فمع فرض كون السحبة  ؟سحبتني متشابهتني أو خمتلفتني باأللوانال

ل، ومع انلتيجة تكون كما يف اجلدول األوي  فإني  ،اثلانية غري مرشوطة  
تكون  انلتيجة بالسحبة األوىل فإني  فرض كون السحبة اثلانية مرشوطةا 

 كما يف اجلدول اثلاين. 
 
 

  

ل )الصورة األوىل(:اجلدول   األوي

 اجلدول اثلاين )الصورة اثلانية(:
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م يتبنيي أني قيمة دالية اًلحتمال ترتكز ىلع معرفة مقدار  ا تقدي ممي
اًلحتماًلت املمكنة لفضاء العيينة، وٰهذه اًلحتماًلت قد تكون بسيطةا 
ذات عدد  حمدود  قابل للحساب بالطرق ابلدائيية، فتسهل معرفة 
حة  يف اًلحتماًلت املمكنة يف فضاء العيينة، كما يف األمثلة السابقة املوضي

ا إذا اكنت عنارص العيينة ذات أعداد  كبرية  يصعب  اجلدول السابق، أمي
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ها يف الطرق اتلقليديية، فإنيه يستعان بطرق  رياضيية  غري تقليديية  يف  عدي
احلساب، ومن أهمي تلك الطرق الييت يمكن اًلستعانة بها يف ٰهذا املجال 

لكريم هاتني طريقتا )اتلباديل واتلوافيق(، وليك تتيضح للقارئ ا
ة ومعانيها  الطريقتني فال بدي من بيان رموز بعض املصطلحات املهمي

 وقوانينها يف املقام:
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 (Permutation)الطريقة األوىل: اتلباديل 
م يف اجلدول أعاله أني اتلباديل عملييٌة حسابييٌة تلوزيع عدد  من األشياء  تقدي

 :انظر املثال اتلايلىلع عدد  آخر، تلوضيح ٰهذه الطريقة 
فني نريد توزيعهم ىلع  (4)إذا اكن دلينا  فكم شاغرة ،  ة  فوظي (2)موظي

 طرق اتلوزيع؟ تاحتماًل يه

: نتيبع اخلطوات اتلايلة:  احللي
 قانون اتلباديل:  استحضار  -1

 (2( بالرقم )r) ( وعن لكي 4( بالرقم )nنعويض عن لكي )  -2

ر ونرضب ما يتبىقي اكتلايل:  -3  حنذف املتكري

 

 
4

12 = 1
3 ( فني ىلع )4( طريقةا تلوزيع )12انلاتج ، ة  فيوظ( 2( موظي

  :اًلحتمال، وتكون نسبة العيينة أو اًلحتماًلت املمكنة فضاءوٰهذا انلاتج يمثيل 
 

مت يف حال كون      مالحظٌة: يف قانون اتلباديل: الطريقة الييت تقدي
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( 4( كتب  خمتلفة  يف ماكن  يسع )4مثاهل: أوجد عدد طرق ترتيب )
 كتب  من مكتبتك.

 :  احللي
  نستعمل اخلطوات نفسها يف املثال السابق.

 
 

 ( 4( كتب  يف ماكن  يسع )4( طريقةا لرتتيب )24انلاتج ، ( كتب 
 وٰهذا انلاتج يمثيل عنارص العيينة أو اًلحتماًلت املمكنة.

 ( والقانون يكون اكتلايل:1فإني انلاتج يكون )               وإذا اكنت 

 

 
 مثال املعادلة الرياضيية: 

 

 

   (Combination) الطريقة اثلانية: اتلوافيق 

م تعريف اتلوافيق، وأنيه انتخاٌب أو اختياٌر ملجموعة  من األشياء  تقدي
(، وتلوضيح ٰهذه الطريقة n( من جمموعة  أخرى حبجم )rحبجم )

 :اتلايلة نستعني باألمثلة
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( طالب  وأردنا انتخاب جلنة  منهم تتأليف 10(: إذا اكن دلينا )1املثال )
، فكم طريق3من )  ةا يمكن انتخاب ٰهذه اللجنة؟( أفراد 

: نتيبع اخلطوات اتلايلة:  احللي
 
 

 
 
 
 
 
 

 ( ة  من ( أفراد  يساوي 10( أفراد  من )3عدد طرق انتخاب جلنة  مشلكي
، وٰهذا هو عدد اًلحتماًلت املمكنة من فضاء العيينة.120)  ( طريقةا

م مالحظةٌ  ا إذا اكن  n > r  إذا اكن يصحي : ما تقدي  = rأو اكن  n = rأمي

 (.1: )فإني انلتيجة يف لكيهما تكون 0
 

نكتيف بٰهذا القدر من موضوع حساب اًلحتماًلت وما يتعليق به، 
اعتمدنا طريقة اتلبسيط واًلختصار مهما أمكن؛ تلكون فقد وكما بيينيا 

 من أراد املسري يف ٰهذا الطريق.لكي يلج من خالهلا  باباا
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ا  ي اًل   : رابعا
 
ير اإلعمام ف  ستقراء )مشكلة اًلستقراء(تبر

م احلكم من  املالحظ أني اًلستقراء بكال قسميه )اتلامي وانلاقص( يعمي
ي، وًل ضري يف إعمام احلكم يف اًلستقراء اتلامي؛ ألني تمام  اجلزئييات إىل اللكي

ي إًلي عنوانا  انزتاعيًّا يعربي عن  ااجلزئييات حارضٌة ويه عني لكيييها؛ وليس اللكي
ي بالرضورة.  جمموع جزئيياته، وباتلايل فما ثبت للجزئييات اكفيةا يثبت لللكي

وف الواقع أني ٰهذا اًلستقراء قياٌس تامي الصغرى والكربى، ويسّمي 
م( ي يف الكربى كما يف )القياس املقسِّ ؛ ألني صغراه عبارٌة عن تقسيم  لللكي

م، وانلتيجة  ق املثال املتقدي ه املحقي فيه تنبيهييٌة أقرب إىل ابلداهة، وعدي
 .(1)الطوسي من الربهان

ر إعمام احلكم يف اًلستقراء انلاقص؛ ألني ما  غري أني الالكم وقع يف مربي
ي؛ ًلحتمال أن  ليس بالرضورة أن يثبت بلعض اجلزئييات يكون ثابتاا لللكي

م يف يكون احلكم يف بعض اجلزئييات ناشئاا من خصوصيية  فيه ا، وقد تقدي
متني، فكيف أصبحت يف اًلستقراء  القياس أني انلتيجة تتبع أخسي املقدي

 انلاقص تتبع أرشفهما؟!

                                                                                                                                                       

 .231، ص 1انظر: رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج  (1)
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مت ذواًلستقراء انلاقص قياٌس   : هما نيمقدي
مٌة صغرى،  -1 . حتصل من خاللمقدي ٍّ معنيي  بشلك  ساذج   تتبيع أحاكم أفراد ّلكي

مٌة كربى  -2 ويه )اًلتيفايقي ًل يكون فطرييٌة  ةٌ عقليي  ةٌ رتكازيي امقدي
 دائميًّا وًل أكرثيًّا(.

ي خبالف القياس.    وانلتيجة تكون تطبيق حكم األفراد ىلع العنوان اللكي
قنا م يية ملياه اآلبار، فلو فرضنا أنينا تذوي  هايمثاهل: اتلتبيع واملشاهدة احلسي

، فإنينا سوف نستنتج:  دة  وبصورة  عشوائيية  ووجدناها لكيها ماحلةا آبار  متعدي
 ماء برئ  مالٌح.

 أني لكي

مة الصغرى: امللوحة يف مياه اآلبار أكرثييٌة )حسب تتبيع أفراد ماء ابلرئ(.  املقدي
مة الكربى: األكرثيي ًل يكون اتيفاقيًّا )بدهييٌة   فطرييٌة(.املقدي

. إذن امللوحة ملاء ابلرئ  انلتيجة: امللوحة يف مياه اآلبار ليست اتيفاقييةا
 ماء برئ  مالٌح(.

 ذاتييٌة هل فيلزم )لكي
ا يبدو القياس  حتقيق: الوضع وٰهذا  ،من انلاحية املنطقييةأعاله سليما
حال اًلستقراء دون شعور  منه،  البرشيي هن اّلسلكه ي ياّلي  الطبييعي 

مة  ة الواهمة يف حممول املقدي ة تلبيٌس خيفٌّ ىلع اّلهن من ق ب ل القوي ولٰكن ثمي
م كون الكثري أكرثيًّا، وًل خيىف الفرق بني الكثري  الصغرى، وهو توهي
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 كثري  أكرثيًّا.
؛ فليس لكي  واألكرثيي

ون أكرثيًّا يف أفراد  فاًلتيفايقي قد يكون كثرياا، ولٰكنيه يستحيل أن يك 
ر إحصاؤها ـغري منحرصة العدد؛ ألني تتبيع أفراد  غري حمدودة  أو يعس

لكرثتها العظيمة يمنع من إحراز حكم مجيع األفراد أو أكرثها، وباتلايل ًل 
ا دائميًّا وًل أكرثيًّا، لعدم إماكنيية حرص أفراد املوضوع، فيكون  ي نتج حكما

ا ظ ي حكما نييًّا ًل يقينيًّا؛ ًلحتمال أن يكون احلكم بلعض احلكم ىلع اللكي
 األفراد اتيفاقيًّا بسبب خصوصيية  فيها. 

وٰهذا هو الفرق الفارق األساسي بني اًلستقراء واتلجربة، كما 
مت اإلشارة إيله.  تقدي

بناءا ىلع حساب اًلحتماًلت، فقد ذكروا أني  وأّما تربير اإلعمام
قة تراكم احتماًلت الصدق، فلكيما احتمال كذب القضيية يضعف بطري

ازداد احتمال صدق القضيية يضعف كذبها، حىتي يصل إىل درجة  من 
وًل يتعاىط معها، وبٰذلك  -اعدةا  -الضآلة الييت يهملها اّلهن البرشيي 

م احلكم للكي أفراد املوضوع ح صدق القضيية ىلع كذبها، فيعمي   .(1)يرجي
 هنا مالحظتان:  حتقيق:

                                                                                                                                                       

 . 428(  انظر: الصدر، حممدباقر، األسس املنطقيية لالستقراء، ص 1)
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ذا ا، وهٰ ه ًل يزول واقعا ل اًلحتمال مهما بلغ فإني ؤتضا ني أاألوىل: 
 وًل تنفع املعاجلاتة، يي يكيف يف عدم حصول ايلقني بانلتيجة اللكي 

؛ ألني احتمال  املقرتحة ي والكييفي ( أو الكيمي بعنوان )املضعِّف الكييفي
ا وإن زال حبسب الوهم فٰهذا اتلفسري ـ يف  ،(1)اخلالف ًل يزول واقعا

وًل تصل إىل  ةا ا تبىق كسيي انلتيجة رياضيًّ  ؛ ألني الواقع ـ غري مقنع  
 . (%100)( ونسبة 1العدد الصحيح )

ًل يكون  فايقي ة )اًلتي اًلرتكازيي اتلجربة لكربى ر اتلنكي  أني  اثلانية:
تراكم  ةمن عمليي  اإلعمام حلصول ر  مربي  يسلب أيي  (2)ا(ا وًل أكرثيًّ دائميًّ 

ألني السؤال يبىق ملاذا لكيما تراكمت احتماًلت الصدق ضعف  اًلحتماًلت؛
ضعف احتمال الكذب لكيما ازداد تراكم فال طريق إلثبات احتمال الكذب؟
ي باملالزمة بني تراكم ـعقيلٍّ يقض  باعتماد قانون  إًلي  اًلحتماًلت،

احتماًلت الصدق، وبني ترجيح أني ٰهذا احلكم من العوارض اّلاتيية 
م ذكره يف املنطق  للموضوع الييت ًل تنفكي عنه، وٰهذا القانون هو ما تقدي
: )اًلتيفايقي ًليكون دائميًّا وًل أكرثيًّا(، فإني العقل بناءا ىلع ٰهذا  األرسطيي

                                                                                                                                                       

دباقر، احللقة اثلاثلة، دروٌس يف علم األصول، (  1)  .125ص  ،1جانظر: الصدر، حممي

 . 39(  انظر: الصدر، حممدباقر، األسس املنطقيية لالستقراء، ص 2)
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، بل ًلحتمال وجود القانون يدرك أني تراكم ا ًلحتماًلت لم يكن لصدفة 
، ومن جهة  أخرى فإني العقل ًل  علية  ذاتيية  يف املوضوع، ٰهذا من جهة 

يدرك أني القضيية  العقل ألني  ؛يمكن أن يهمل أيي احتمال  مهما اكن ضعفه
ا أن يكون حماًلا  ا أن يكون احلكم فيها رضوريي اثلبوت للموضوع، وإمي إمي

، وليس هناك جماٌل لفرض  آخر.أو ممكناا،   وٰهذا حرٌص عقيلٌّ
ة ـ املشارأني اعتماد القياس ضمن الصورة  واحلاصل: ـ ًل ا مإيله واملادي

 يف حتصيل اتلصديق من اًلستقراء بأيي حنو  اكن. غىن عنه
د املجريب من نتاجئه و ، ينبيغ هل اتلجريبيية يف صغرى القياسليك يتأكي
اأن ي    للتايل: عدي جدوًلا مشابها

 

 

حاًلت  احلكم املوضوع
 املوضوع

احلاًلت 
 املجّربة

النسبة املئوّية 
 احلكم للمطابقة

زوال الصداع بعقار  اإلنسان
 األسربين

 أكرثي   95% 70 100

 دائم   %100 50 50 اتلمّدد باحلرارة احلديد
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 (Analogy) الصنف الثالث: التمثيل

يه تشابٌه جزيئٌّ، واتلمثيل حسب  (Analogy)الرتمجة احلرفيية للكمة 
 آخر لوجود شبه بينهما إىل جزيئٍّ  جزيئٍّ  املنطقي وهو نقل حكم   اًلصطالح

 لعالقة  ما بينهما، من قبيل: 
 ( يعاين من اتلهاب الرئتني؛ ّلا ارتفعت حرارته.Aاملريض )
 ( مرتفعٌة حرارته.Bاملريض )

 ( يعاين من اتلهاب الرئتني.Bإذن املريض )
ة  إ حتقيق:  ة  ارتكازيي  ني اتلمثيل نوع قياس  يعتمد ىلع كربى فطريي

مفادها )حكم األمثال فيما جيوز وما ًل جيوز واحٌد(، غري أني 
ا، فيف املثال املذكور لم  مشلكة القياس اتلمثييلي يف الصغرى أيضا

ق عندنا أني هٰ  ا فيما جيوز يتحقي ذين مثالن يلكون حكمهما واحدا
ذٰلك ألني ارتفاع احلرارة عند لكي مريض  قد حيصل وما ًل جيوز؛ و

. فلو اكتشفنا أني العلية يف احلكم ترجع إىل طبيعة  من أسباب  كثرية 
ل، واجلزيئي اثلاين مثيٌل هل يف نفس الطبيعة ستكون  اجلزيئي األوي

ا  . (1)انلتيجة صحيحةا حتما

                                                                                                                                                       

ر، بيد بناءا ىلع هٰ (  1) ذا يتيضح أني اإلنسان بطبعه يرجع إىل مرتكزاته العقليية حينما يفكي
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( يف املاء دون A( ووضعنا اخلشبة )A ،B مثال ٰذلك: إذا اكن دلينا خشبتان )
(B وشاهدنا أنيها تطفو ىلع املاء، وعرفنا أني طفو ها اكن بسبب ،) طبيعتها

( إن وضعناها يف املاء فسوف تطفو Bأني اخلشبة )ستكون اخلشبيية، فانلتيجة 
ا؛ لوجود الطبيعة نفسها فيها.  أيضا

 وٰهذا يرجع إىل قياس  اقرتاينٍّ مفاده: 
مة الصغرى: )اخلشبتان )  ( مثالن يف الطبيعة(A(،)Bاملقدي

مة الكربى: )ولكي مثلني حكمهما واحٌد(   املقدي
 انلتيجة: )اخلشبتان حكمهما واحٌد(.

 ويمكن صياغته بالقياس اًلستثنايئي اكتلايل:
مة الصغرى: )لو جاز أني اخلشبة ) ( تطفو ىلع املاء، جلاز أن تطفو Aاملقدي

 واحٌد(فيما جيوز وًل جيوز ( )حكم األمثال Bمثيلتها يف الطبيعة اخلشبة )
مة الكربى: )لٰكني اخلشبة )  ( تطفو ىلع املاء(.Aاملقدي

 ( تطفو ىلع املاء(.Bانلتيجة:)إذن: اخلشبة )
ةا رشعييةا  من هنا صار اتلمثيل املسّمي بـ )القياس منصوص العلية( حجي
؛ تلنقيح أصل املثليية يف الصغرى، خبالف اتلمثيل املسّمي   بل وعقلييةا

ةا عقالا وًل رشاعا )القياس غري منصوص العلية(؛ فإني بـ  لعدم ؛ ه ليس حجي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

م تكرر احلدي األوسط.أني املشلكة ـ اعدةا ـ تكون يف استح  صال الصغرى وتوهي
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 .الصغرى يف (ةثليي امل)حراز إ
م أني طرق اًلستدًلل اثلالث لكيها ترجع إىل القياس  يتيضح من لكي ما تقدي

م ذكره من أمن حيث الصو يف  هوقسام اًلستدًلل رة؛ من هنا فإن ما تقدي
 للقياس. الواقع أقسامٌ 
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 الفصل  الثالث

 المنطق الماّدّي
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 ّياملنطق املاّد

كما اكن الالكم يف املنطق الصوريي يف اتلصويرات واتلصديقات كٰذلك يف 
ة  ، فابلحث هنا يتناول القوانني والقواعد الييت حتكم مادي املنطق املادييي

ة اتلصديقات للوصول إىل نتائج تتناسب والغاية   املستهدفة.اتلصويرات ومادي
 والالكم يقع يف مبحثني:

 ّي التصّورّياملنطق املاّداملبحث األّول: 

ر  ملعىنا من املعاين؛ ًل بدي من   تعريف ٰذلك تصوير حىتي حنصل ىلع تصوي
 املعىن، وقبل بيان مادية اتلعريف ًل بدي من إيضاح أني املعاين ىلع قسمني:

بٌة من معنينيـ 1 يلية املاهويية )احلقيقيية(، ويه معان  مركي ، وتسّمي املفاهيم األوي
هلا ما بإزاء  يف اخلارج، مثل: )اإلنسان،  أي أني الييت حتيك عن حقائق يف اخلارج، 

 القمر، السماء، انلفس، املالئكة...(. 

، وتسّمي املفاهيم اثلانويية اًلعتباريية، ويه الييت ليس هلا بسيطةٌ معان  ـ  2
  اخلارج، وٰهذه ىلع حنوين:ما بإزاء  يف
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ل: أن يكون هلا منشأ انزتاع  خاريجٍّ  ق (1)انلحو األوي ، بمعىن أني حتقي
الصورة املفهوميية يف اّلهن يكون من خالل مالحظة اخلارج واملقارنات 
ة عن اخلارج، والييت يتيصف بها  الييت جيريها اّلهن بني املفاهيم املعربي

، وتسّمي  )املفاهيم اثلانويية الفلسفيية(، مثل )الوحدة املوجود اخلاريجي
م والوجود و...(.يوالعلي   ة واتلقدي

انلحو اثلاين: أن ًل يكون هلا منشأ انزتاع  خاريجٍّ وًل يتيصف بها 
، وتسّمي )املفاهيم اثلانويية املنطقيية( ي (2)املوجود اخلاريجي ، مثل: )اللكي

 .واجلزيئي واملوضوع واملحمول والقضيية و...(
يلية  ل أي املفاهيم األوي واملعني بموضوع )اتلعريف( هو القسم األوي
بٌة من معنيني )جنس   املاهويية؛ ألني املفاهيم املاهويية اكفيةا مركي
بة تكون جمملة املعىن، فيحتاج العقل حتليلها إىل  (، واملركي وفصل 

                                                                                                                                                       

وأعن باخلارج ما ليس يف ظرف انعقاد القضيية، واملوجود يف اّلهن قد يكون (  1)
 خارجيًّا بٰهذا اللحاظ.

(  نلفت انلظر  إىل أني املفاهيم الفلسفيية قد تنزتع من الوجود اخلاريجي أو الوجود 2)
، ومن هنا فإني بعض املفاهيم اثلا  اتان: حيثيية كونها مفهوما نويية هلا حيثيي اّلهني

، من قبيل: مفهوم اجلنس والفصل امنطقيًّ  اوحيثيية كونها مفهوما  ا،فلسفيًّ 
 وانلوع والعرض.
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، وٰهذه املفاهيم يه ما يع ة  يلية ضمن عمليية  فكريي ربي عنها أجزائها األوي
ا املفاهيم اًلعتباريية بكال  ، أمي ريي ( اتلصوي بالعلم انلظريي )الكسبي
قسميها الفلسفيية واملنطقيية، فيه مفاهيم بسيطٌة، وباتلايل ًل حتتاج 
؛ ّلا فإنيها من العلم ابلديهي  إىل عمليية  فكريية  وحتليل  ذهنٍّ

، نعم قد تكون اغمضةا من حيث املصطلح ريي لٰكن من ، و(1)اتلصوي
فت فإني  ري ، وإذا ما ع  ما حيث املعىن واضحٌة جلييٌة ًل حتتاج إىل تعريف 

ا لفظيًّا دوريًّا، كما لو س فإنيه ل سائٌل عن معىن الوجود؟ أت عريف تعريفا
ق وثابت العني؟  ق أو ثابت العني، وما هو اتلحقي جياب: هو اتلحقي

جواباا، فيه ًل ، والسؤال ، فيعود  اجلواب سؤاًلا جياب: هو الوجود
.تعريف وإنيما ت فسي بتعاريف  لفظيي   ة 

 املعاين املرّكبة تعّرف لغرضني أساسّيني: 

ل: من أجل بيان حقيقة املعىن فيكون باحلدي اتلامي أو احلدي انلاقص.   األوي
ا يشاركه فيكون بالرسم اتلامي أو الرسم انلاقص.  اثلاين: من أجل تميّي املعىن عمي

                                                                                                                                                       

بدي من اتلفريق بني مفرديت )املفهوم واملصطلح(، فـ )املفهوم( هو تنبيٌه للمتعليم: ًل ( 1)
ا  ي نضعه ّٰللك الصورة اّلهنيية احلاكية عن أمر  ما، أمي )املصطلح( فهو خصوص اللفظ اّلي

 املفهوم، واخللط بينهما قد يسبيب بعض التشويش.
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ني وانلاقصني؛ ًل بدي من بيان املحموًلت وليك يتيضح  احلدي والرسم اتلامي
 (.ةاخلمسة، والييت يطلق عليها )اللكيييات اخلمس

 ( The Five Predicables) ةالكّلّيات الخمس

وي عىن بها املحموًلت ، (Isagogeإيساغويج )اللكييات اخلمسة، وتسّمي 
 خيلو من إحدى حاتلني هما:لكي حممول  حيمل ىلع موضوع  ًل ، فإني اخلمسة

(،  األوىل: ا هل، ويسّمي )اّلايتي ما أن يكون داخالا يف موضوعه مقوي
 وهو ىلع حنوين:

تمام موضوعه، وهو )انلوع( مثل )إنسان( املحمول  أن يكون املحمول -1
 يف قضيية: )أمحد إنساٌن(.

 جزء موضوعه، وٰهذا ىلع قسمني:  أن يكون املحمول  -2

ٰهذا املوضوع وغريه، وهو )اجلنس( مثل: )حيوان( جزٌء مشرتٌك بني أ ـ 
 املحمول يف قضيية: )اإلنسان حيواٌن(.

خمتصٌّ بموضوعه، وهو )الفصل( مثل: )ناطق( املحمول يف قضيية ب ـ 
 )اإلنسان ناطٌق(.

م   اثلانية: ا عن موضوعه غري مقوي (،  أن يكون خارجا هل، ويسّمي العرضي
ا:   وهو ىلع حنوين أيضا

بني موضوعه وغريه، وهو )عرٌض اعمٌّ(، مثل: )موجود( مشرتٌك   -1
 املحمول يف قضيية )املاء موجوٌد(.
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ة(، مثل: )  -2 ( املحمول يف ثقيلخمتصٌّ بموضوعه، وهو )اخلاصي
 (.اجلسم ثقيٌل قضيية )

: )انلوع(، )اجلنس(، ةإذن املحمول ًل خيلو من أحد ٰهذه اخلمس
ة(.  )الفصل(، )العرض العامي(، )اخلاصي



 ..............171  ..........................................................................  نطق املادييي الفصل اثلالث: امل

 انظر الشلك اتلايل:
 

 المحمول

 ذاتي  

 عرضي  

 تمام الموضوع )نوٌع(

 جزء الموضوع

)  مشترٌك )عرٌض عام 

 (مختص  )خاّصةٌ 

 مشترك )جنٌس(

 مختص  )فصٌل(
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 ماّدة التصّور

 تنقسم مادة اتلصور ـ حبسب الغاية من اتلعريف ـ إىل قسمني، هما:
ة إذا اكنت الغاية من  األّول: اتلعريف معرفة حقيقة املعىن )املاهيية(، فاملادي

(، فإن يالييت ينبيغ استعماهلا يه ذاتييات املعريف، و سيمي اتلعريف بـ )احلدي
ا  اكن بتمام اّلاتييات ـ أي باجلنس والفصل القريبني ـ سيمي اتلعريف حدًّ

ا. ا ناقصا ا، وإن اكن ببعضها سيمي حدًّ  تامًّ

 
ّ
 طريقة تحصيل الحد

، وإنيما يكتسب من خالل الرجوع  ذكر احلكماء أن ًل برهان ىلع احلدي
ها وحتليلها  يلية إن وجدت، عقليًّا إىل اّلات املراد حدي إىل أجزائها األوي

يسّمي )اجلنس(، من قبيل وغريها واّلات  بني مشرتكٌ والييت يه جزٌء 
لفصل(، ويسّمي )ا خاصٌّ باّلاتمفهوم احليوان بالنسبة لإلنسان، وجزٌء 

من قبيل مفهوم انلاطق لإلنسان، فيكون حدي اإلنسان: )حيواٌن ناطٌق(، 
مةا ّلات املحدود، حبيث تزول اّلات ويشرتط أن تكون هٰ  ذه األجزاء مقوي

لك ًل بدي أن يكون احلدي املؤليف من اجلنس املقييد بالفصل بزواهلا، وكذٰ 
 .(1)املحدودةمساوياا لذلات 

                                                                                                                                                       

 .287ـ   270انظر: ابن سينا، كتاب الشفاء، املقالة الرابعة، ص (  1)
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تميّي املعىن عن غريه، إذا اكنت الغاية من اتلعريف يه  اثلاين:
، ويسّمي اتلعريف يف اتلعريف فر  استعمال عرضييات املعفيمكن 
ا، فال  املعر  ّيتمييه بـ )الرسم(، فإن اكنت الغاية حينئذ   ا تامًّ ف تميّيا

ة(  ف مضافاا إىل جنس املعر  فيه، بدي من استعمال العرضي )اخلاصي
(، وإن اكنت الغاية  القريب، ويسّمي اتلعريف حينئذ  بـ )الرسم اتلامي

اه يه تميّي ا ناقصا ة(  اتفيكيف استعمال العرضيي  ،تميّيا فيه، )اخلاصي
ا ًل يتمي معه اتلميّي، ويسّمي حينئذ   مع وحدها أو  ( ممي )العرض العامي

 بـ )الرسم انلاقص(.
  



  



 

 )الصناعات اخلمس( الثاني: املنطق املاّدّي التصديقّياملبحث 

ملعرفة  اتلصديقي  يي حول املنطق املادي  يدوراخلمس  (1)الصنااعت حبث
تلك  عبتنوي ف، دة  حمدي  اغيات  ف منها اًلستدًلل تلحقيق يت يتألي الي القضايا 
ها صنااعت   ىلإاًلستدًلل  عتنوي الغايات  ةا ختصي ، واقتضت لكي صناعة  مادي  .مخس 

ًلا حول اغيات اًلستدًلل ملعرفة أيي صناعة    من هنا ينبيغ نلا أن نبحث أوي
 .املستعملة فيها واملوادي  تتناسب معها

 غايات االستداللأّوًلا ـ 

 اًلستدًلل يؤليف لغايات  مخس  يه: 
 لي هل، وتسّمي صناعة الربهان.املستد  لي أو نلفس املستد   الواقعمن أجل معرفة ـ  1

 من أجل إيهام املخاطب وتضليله أو اختباره، وتسّمي صناعة املغالطة.ـ  2
 من أجل إلزام اخلصم وإفحامه، وتسّمي صناعة اجلدل.ـ  3

 من أجل إقناع املخاطب، وتسّمي صناعة اخلطابة.ـ  4

ا ـ  5 ا، وتسّمي صناعة الشعر.من أجل اتلأثري اًلنفعايلي يف املخاطب قبضا  وبسطا
                                                                                                                                                       

ة  ا(  1) ناع  لم  »: ويه (Art) لصِّ و فنٍّ  لكُّ ع 
 
ه اإلنسان حىتي  أ   يمهر فيه ويصبح حرفةا مارس 

 [.545، ص 1لوسيط، ج املعجم ا، ]«هل
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 االستدالل مواّدـ  ثانًيا

مات األقيسة الييت بموادي ا عنن  يه مخٌس:ًلستدًلل مقدي
ا رضورييٌة فيستنتج منها  مات الواجب قبوهلا، ويه إمي األوىل: املقدي
، أو ممكنٌة فيستنتج منها املمكن. ويه من جهة كونها واجبة  الرضوريي

 صناعة احلكيم. ٰهذهاألقيسة الربهانيية، وستخدم يف القبول ت
ذه اثلانية: املشهورات واتلقريرييات )أي الييت يسليم بها املجادل(، هٰ 

قضايا من ناحية شهرتها وتسليم اخلصم بها تؤخذ يف األقيسة اجلديلية، 
.  ويه صناعة اجلديلي

من حيث إنيها مقنعٌة للمخاطب ويه اثلاثلة: املظنونات واملقبوًلت، 
 صناعة اخلطيب. ٰهذهتخدم يف األقيسة اخلطابيية، وتس

، وانفعاًلته الرابعة: املخييالت، ويه قضايا تؤثير ىلع خمييلة املخاطب
ٰ فيها صدقها أو كذبها، فقد يكون  منظورا وليس  ر  صادقاا ول

، كنيه غري مؤثي
ا ولٰ  ، (الشعر أكذبه أعذبه)من  ، وكما يقال:ه غري صادق  كني ومؤثيرا

 صناعة الشاعر. ٰهذهاألقيسة الشعريية، و وتستخدم يف
ة أو املشهورة، وتشاركها  ا: املشبيهات، لكونها تشبيه القضايا احلقي خامسا

بة ىلع سبيل اتلغليط،  نة واملجرِّ وتستخدم باألقيسة املغالطيية، املمتح 
صناعة املغالط، فإن اكن التشبيه بالواجب قبوهلا يسّمي صاحبها  ٰهذهو
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قبال احلكيم، وإن اكن باملشهورات يسّمي صاحبها مشاغباا سوفسطائيًّا يف 
 .(1)وممارياا يف قبال اجلديلي 

وبما أني هدفنا من ٰهذا الكتاب هو بيان القواعد الفكريية الييت من 
الوقوع يف الوهم؛ ّلا سوف  ومنعه مناإلنسان إىل احلقيقة  إيصالشأنها 

بايق الصنااعت يف  وتراجع ،نتعريض لصناعيت الربهان واملغالطة فقط
 مطويًلت املنطق.

  

                                                                                                                                                       

 .288و 287، ص 1انظر: ابن سينا، اإلشارات واتلنبيهات، ج  (1)
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 (Demonstration) صناعة الربهان

 مقّدمٌة: في معيار صدق القضّية

 لكي قضيية  تلحظ بلحاظني: 
ظرف انعقادها، ونعن به تمثيل القضيية يف اّلهن  اللحاظ األّول:

مها بموضوعها وحمموهلا والنسبة بينهما إذا اكن ، وبمقدي ت القضيية محلييةا
، وف احلقيقة ٰهذا هو موطن  وتايلها والرابط بينهما إذا اكنت رشطييةا
القضيية األصيلي وًل موطن هلا وراء ٰذلك إًلي باملساحمة واًلعتبار، وبما أني 
ك يف ٰهذا الظرف، ثمي يكون هناك محٌل أو بمثابته  القضيية حتليل وتفكي

؛ ّلا سيمي ٰهذا الظرف بـ )ظرف العروض(، ألحد جزئيها ىلع اآلخر
 والعروض هنا بمعىن احلمل.

ظرف واقع حميكي القضيية، وهو ما يعربي عنه بـ )نفس األمر  اللحاظ اثلاين:
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ا )ظرف اًلتيصاف ، (1)مطاب ق القضيية( أو حمكييها)و( والواقع( ويسّمي أيضا
، أي  وٰهذا الظرف يكون فيه حميكي املوضوع وحميكي املحمول بوجود  واحد 
، فالوصف يف ٰهذا الظرف ليس هل ما بإزاء   املوصوف وصفته بوجود  واحد 

ق  ومنحاز  يف اخلارج، 
ات من حيثيي  ة  أو حيثيي  عن عالقة   هو عبارةٌ بل متحقي

 .امعه وجودا  ة  حداملوضوع متي 
م من خالل املثال اتلايل: إذا نظرنا إىل قضيية يمكن توضيح ما ت توضيٌح: قدي

)اجلسم أبيض(، فال شكي أني اجلسم مفهوٌم حييك عن يشء  هل ما بإزاء  يف 
ا )أبيض( فهو معىنا اشتقايقٌّ )يشٌء ثبت هل مبدأ األبيض ومبدأ  (اخلارج، أمي

متيحٌد مع موصوفه  األبيض  وصٌف واألبيض هو ابلياض العارض ىلع اجلسم، 
 .(2)ليس إًلي اجلسم من حيث عرضه ابلياض ه)اجلسم(، بل إني 

)ظرف وظرف انعقادها القضيية  مفادومعيار صدق القضيية هو مدى مطابقة 
ل  عقيلٍّ العروض( إىل ن  .(3)فس األمر والواقع )ظرف اًلتيصاف(، بدون أيي تعمي

 أقسام  ثالثة  يه: من هنا انقسمت القضيية بلحاظ ظرف اًلتيصاف إىل 
، وتسّمي  األّول: أن يكون حميكي القضيية وظرف اتيصافها الوجود اخلاريجي

                                                                                                                                                       

 .46ادلماد، حممدباقر، األفق املبني، ص : انظر( 1)
يلية، وهل 2) ي هو وجود عرض  من املفاهيم املاهويية األوي ( ًلينبيغ اخللط بني )بياض( اّلي

ي هو  معىنا اعتباريٌّ ثانويٌّ فلسيفٌّ ليس هل ما ما بإزاء  يف اخلارج، وبني )أبيض( اّلي
.  بإزاء  يف اخلارج وإن اكن هل منشأ انزتاع 

 .47ادلماد، حممدباقر، األفق املبني، ص  انظر:( 3)
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القضيية بٰهذا اللحاظ )اخلارجيية(، ومعيار صدقها مطابقتها لواقع حمكييها 
، من قبيل: )الكون متحريٌك( أو )الشجر مثمٌر(.  اخلاريجي

، وتسّمي  اثلاين: أن يكون حميكي القضيية وظرف اتيصافها الوجود اّلهني
القضيية بٰهذا اللحاظ )اّلهنيية(، ومعيار صدق ٰهذه القضيية بمطابقتها 

(. لواقع حمكييها اّلهني  ٌّ  ، من قبيل: )اإلنسان مفهوٌم( أو )اإلنسان ّلكي
القضيية  إىل أني ظرف انعقاد القضيية يف اّلهن غريهنا ه نبي اتلوينبيغ 

أي  جزاء القضيية بما يه قضييةٌ نعقاد إنيما يكون ألألني ظرف اًل اّلهنيية؛
ذا وهٰ ي يطلق عليه أحياناا ظرف العروض، ّلي ا)املوضوع واملحمول والنسبة( 

االقضيية اّلهنيية، وإن اكن واقعها اّلهن أ اتيصافيغاير ظرف  فانلظر فيه ، يضا
 حمول املتيحدين ىلع شلك موصوف  بصفتهإىل واقع حميكي املوضوع وحميكي امل

ل  عقيلٍّ   . (1)بدون أيي تعمي
أن يكون حميكي القضيية وظرف اتيصافها غري مقييد  بظرف اخلارج  اثلالث:

ق ،واّلهن أو أيي ظرف  آخر أو  اكن املحمول من اّلاتييات إذا وٰهذا إنيما يتحقي
ه يثبت ثلبوت املوضوع يف أيي للموضوع، فإني الالاقتضائية اللوازم اّلاتيية 

ظرف  اكن، وتسّمي القضيية هنا بـ)احلقيقيية(، ومعيار صدقها مطابقتها لٰهذا 
 الظرف الالبرشط، من قبيل: )اإلنسان ناطٌق( أو )اإلنسان ممكٌن(. 

                                                                                                                                                       

 املصدر السابق.( انظر: 1)
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والطريق السهل ملعرفة أني ٰهذه القضيية خارجييٌة أو ذهنييٌة أو 
خالل حممول القضيية، فإن اكن هو من  ـ ىلع فرض صدقها ـ حقيقييةٌ 

، مثل )اإلنسان  ا خارجيًّا تكون القضيية خارجييةا حمموهلا حييك وصفا
ا ذهنيًّا فالقضيية ذهنييٌة، مثل )اإلنسان  ضاحٌك(، وإن اكن حييك وصفا
ا ملحيكي  ا أعمي من اّلهن واخلارج، ًلزما ٌّ(، وإن اكن حييك وصفا ّلكي

 ثل )اإلنسان ممكٌن(.، مموضوعها، فإنيها تسّمي حقيقييةا 

هان  تعريف البر

، بيد أنيها لكيها تنتيه إىل  للربهان تعريفاٌت  دٌة من حيثييات  خمتلفة  متعدي
نتيجة  واحدة  ويه أني ما ينتجه الربهان يقنٌي مطابٌق للواقع ًل حيتمل 

؛ »اخلالف إطالقاا، قال أرسطو:  وأعن بالربهان القياس املؤتلف ايلقيني
ي نعلمه بما هو موجودٌ وأعن باملؤتل فه (1)«نلا... ف ايلقيني اّلي . وقد عري

سبٌب لعلمنا بوجود يشء  ما »الفارايبي بلحاظ احلدي األوسط فيه، بأنيه: 
فه (2)«وسبٌب لوجود ٰذلك الّشء ماته عري ، وبلحاظ رشطيية ايلقني يف مقدي

 .(3) «قياٌس مؤليٌف من يقينييات  إلنتاج يقينٍّ »ابن سينا بأنيه: 

                                                                                                                                                       

 .333، ص 2( منطق أرسطو، حتقيق د. عبد الرمحٰن بدوي، ج 1)
 .1( آل ياسني، الفارايبي يف حدوده ورسومه، ج 2)
 .126( ابن سينا، كتاب انلجاة، ص 3)



 ..............183  ..........................................................................  الفصل اثلالث: املنطق املادييي 

هان وط البر  شر

، ومعرفة احل قي كما تبنيي أني الغاية من ٰهذه الصناعة يه معرفة احلقي
دراك نلفس األمر والواقع )ظرف تعن حصول ايلقني بمطابقة اإل

ط يشء   .اًلتيصاف( ألنيها  ؛وايلقني يف القضايا ابلدهيية ًل حيتاج إىل توسي
ا القضايا انلظريي  ة طريٌق لليقني معلومٌة بنفسها كما سيأيت، وأمي ة فليس ثمي

مات  تتوفير فيها الرشوط اتلايلة:  بها سوى اعتماد قياس  مؤليف  من مقدي
ميت القياس ثابتاا ملوضوعه ىلع أن يكون املحمول  الرشط األّول: يف مقدي

ا حبسب اّلات، ويه )الض  مثل: )لكي ، (1)رورة اّلاتيية(ـحنو الرضورة، أمي
ا حبسب ا(، وم موجودا دا رورة ماـبالض حيوانٌ  إنسان   ، ويه الوصفأمي

ة( ويمكن تسميتها بـ )ال ثبوت  ويعىن بها، (ةوصفيي الرضورة )العرفيية العامي
 ، مثل: )لكي معنيي   املحمول للموضوع بالرضورة ما دام املوضوع ىلع وصف  

 ا(.دام اكتبا  ك األصابع بالرضورة مامتحري  إنسان  
ميت القياس الرشط اثلاين:  ا ذاتيًّاأن يكون املحمول يف مقدي ، عرضا

دٌة؛ ّلا يستحسن اتلعريض لٰهذه  وألني مصطلح اّلايتي هل استعماًلٌت متعدي
.  املعاين ومدى ارتباطها بالعرض اّلايتي

                                                                                                                                                       

، اكدلائمة واحلينيية والفعليية مالحظةٌ ( 1) هة يصحي أن تكون برهانييةا : بقيية القضايا املوجي
ا أعراٌض ذاتييٌة  واملمكنة، سواٌء اكنت برشط اّلات أم برشط الصفة؛ ألنيها مجيعا

ق هٰ  نعم، يه ليس مطلوبةا يف  ذا الرشط يكيف يف برهانيية القضيية.ملوضواعتها، وحتقي
 .يهي ابلاحث عن املطالب اللكييية الرضوريية العلم اإللٰ 
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م استعمال ؛ماملتعلي ليك ًل خيتلط األمر ىلع  ٰهذا املصطلح املهمي يف  نقدي
 معانيه املنطقيية والفلسفيية، كما يف اتلايل: 

م لذلات  اّلايتي يستعمل  .1  كـ )انلاطقيية لإلنسان( مقابلبمعىن املقوي
 .(ةات اخلمسيي )اللكي   اخلارج عن اّلات يف بابالعرضي 

رط اجتماعها، ـمعىن ذات الّشء وذاتيياته بشب اّلايتي يستعمل  .2
 ) يلي اّلايتي )باب  يف الصنايعي املقابل للشائع ويطلق عليه )األوي

ل أعمي  ،احلمل( ل هو أني األوي والفرق بني ٰهذا املعىن واملعىن األوي
ا، ألني اّلايتي هنا ًل يشمل محل أحد اّلاتييات، فاحلمل يف  مطلقا

 ، اإلنسان ة )خبالفه يف قضيي قضيية )اإلنسان ناطٌق( شائٌع صنايعٌّ
.احلمل فيها أوي ف ،حيواٌن ناطٌق(  يلٌّ ذايتٌّ

، هلا يف قبال املفارق معىن الالزم لذلاتب اّلايتي يستعمل  .3
 .ة لألربعةاكلزوجيي 

ي اّلايتي يستعمل  .4  فايقي ًلتي ا للوقوع املقابل  بمعىن اتلالزم العيلي
 .يف باب العللويبحث ، )الصدفة(

ي حيمل ىلع موضوعه حقيقةا ًل ب اّلايتي يستعمل  .5 معىن املحمول اّلي
ذايتي باب  هوذا ؛ وهٰ يف قبال الغريب )باب العروض(جمازاا، 

 .الربهان، وهو ما نقصده من العرض اّلايتي 
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أو  ،موضوعه ا يف حدي ما اكن مأخوذا » بأنيهاّلايتي ويعريف 
وليس  .(1)هيف حدي  مأخوذااه مات موضوع  مقوي  ه أو أحد  موضوع  

م يف اتلعريفات يف قبال الرسم،  املراد من احلدي هنا احلدي املتقدي
وإنيما املراد منه لكي ما يدخل يف تعريف الّشء حقيقةا دون 

، فاملأخوذ يف حدي موضوعه، (، )اإلنسان ناطٌق  مثل: جماز 
ه من قبيل: )انلاطق إنساٌن(  أو واملأخوذ موضوعه يف حدي

ه وهو ، واملأخوذ أحد مقوي (الشلك مثليٌث ) مات موضوعه يف حدي
يكون فيما لو اكن املحمول من اللوازم اّلاتيية ألحد األجزاء 
ب  ٌب(، فاملتعجي اّلاتيية يف املوضوع، مثل: )اإلنساٌن متعجي
ًلزٌم جلزء  ذايتٍّ يف اإلنسان وهو )انلاطق(، وانلاطق مأخوٌذ يف 

ب يشٌء ناطٌق ثب ب، أي يف تعريفه، فيقال املتعجي ت حدي املتعجي
ب. املعىن املقصود بمصطلح )ذايتي باب هو وٰهذا  هل اتلعجي

م من معاين اّلايتي   .الربهان( ويشمل ما تقدي

، وباتلايل معرفة بليان معىن احلقيقة واملجاز يف املنطق والفلسفة
 اتاحلمل أو عالق ًل بدي من توضيح حبث حيثييات العرض الغريب؛

اًلتيصاف بني املوضوع واملحمول، فاحليثيية يف ارتباط أيي حممول  

                                                                                                                                                       

 .127بن سينا، برهان الشفاء، ص ، ا95 ، كتاب احلروف، صلفارايبي انظر: ا (1)
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 بموضوعه ًل ختلو من أحد ثالثة أمور  يه:
ا عدم الواسطة يف احلمل ة:ة اإلطالقيّ احليثيّ  (1 الوصف  بمعىن أني ، مطلقا

اكنت، وٰهذا ما  واسطة   بدون أيي  للموضوع حقيقةا  ثابٌت  واملحمول
، من قبيل: الالاقتضائية واللوازم اّلاتييةمة ات املقوي يكون يف اّلاتيي 
 .(و)اجلسم ممكنٌ  و)األربعة زوٌج( )اإلنسان ناطٌق(

ه ٰهذمع وجود الواسطة يف و ،يف احلمل واسطة  ال ة:ة اتلعليليّ احليثيّ  (2
، ويطلق ىلع ٰهذه للموضوع حقيقةا  ايكون الوصف ثابتا احليثية 

عليةا يف ثبوت ؛ ألنيها سوف تكون يف اثلبوت( الواسطة )واسطةٌ 
ٌب(، بواسطة انلاطق  . املحمول للموضوع، من قبيل: )اإلنسان متعجي

 اثابتا ـ  ـ هنا الوصفيكون مل، واحليف  واسطة  الة: ة اتلقييديّ احليثيّ  (3
، (1)جمازاا فلسفيًّا، فيكون احلمل محالا جمازيًّاللموضوع  وحقيقةا  للواسطة

 ،لسطحللجسم بواسطة افاألبيضيية ثابتٌة من قبيل: )اجلسم أبيض(، 
، ويطلق حقيقةا وللجسم جمازاافيكون الوصف )األبيضيية( ثابتاا للسطح 

، روض(واسطة يف الع  ال) املذكور: ثالامليف )السطح(   ٰهذه الواسطةىلع
                                                                                                                                                       

، والف (1) حة   جماز  حيتاج إىل واسطة  مصحي
املجاز الفلسيفي هو رق بني املجاز اللغويي ولكي

ل حيتاج إىل  ، واثلاين حيتاج أني األوي حة  لالستعمال اللغويي ( مصحي واسطة  )قرينة 
حة  لالتيصاف املفهويمي   .واسطة  مصحي
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 . (غريبالعرض )الاملحمول يطلق ىلع و

، وهو مرتتيٌب ىلع  الرشط اثلالث: يليةا مات أوي أن تكون املقدي
متني مات هو أني املحمول يف املقدي يلية املقدي  الرشط اثلاين: ونعن بأوي

، وًل أخصي  وًل أعمي  ليست مباينةا  أو بواسطة   حيمل بدون واسطة  
 األخرية.يف الواسطة  ىلع خالف  

ا حيمل بدون واسط حممول   أيي  ني إلك نقول: وتلوضيح ذٰ  ة  إطالقاا، إمي
مة، من قبيل: )اإلنسان  وٰهذا ًل يكون إًلي يف املحموًلت اّلاتيية املقوي

، وٰهذه الواسطة ًل بدي أن تكون مساويةا  ا بواسطة  ناطٌق(، وإمي
ب ىلع اإلنسان  ، كما يف محل املتعجي للموضوع، سواٌء اكنت داخلييةا
بواسطة انلاطقيية، أو اكنت خارجييةا كحمل الضاحك ىلع اإلنسان 

ب.   مثل مباينة   واسطة  ما اكن ب فليس من العرض اّلايتي بواسطة اتلعجي
هو  مباين   بواسطة عرض   فاألبيض هو حمموٌل  ،)اجلسم أبيض(

(مثل  أعم   أو اكن بواسطة  ابلياض،  ، فاملايش حيمل ىلع )اإلنسان ماش 
اإلنسان بواسطة أعمي ويه اجلنس )احليوان(، بل ليس من العرض 

ثل ، مأخص   بواسطة  املحمول حيمل لو اكن اّلايت ـ كما عن بعضهم ـ 
مل ىلع اإلنسان بواسطة  (، فإني )مريٌض مريٌض  )اإلنسان   أخصي يه  ( حي 

  ذه مجيعها من األعراض الغريبة.)املحموم(، فهٰ 
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يلي هو ما حيمل ىلع موضوعه بدون واسطة  أو إذن  فالعرض اّلايتي األوي
.بواسطة  مساوية  ملوضوعه،    سواٌء اكنت داخلييةا أم خارجييةا
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 انظر الشلك اتلايل:
 

ط اتلايل:ا من اإليضاح ملزيد    نظر املخطي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مات لكيييٌة، وبليان معىن اللكييية يف الربهان الرشط الرابع:  أن تكون املقدي
ي املستعمل يف املنطق:   حنتاج إىل توضيح مصطلح اللكي

ي يف املنطق يطلق   ىلع معان  ثالثة يه:باًلشرتاك اللكي
 : ي الطبييعي يت والي ، واملقصود به الطبيعة )احلقيقة( من حيث يهاللكي

 من قبيل )اإلنسان(. ،عنها ةا ًل منحازوجودها يف اخلارج بوجود أفرادها 
ي( كمفهوم   : واملقصود به وصف )اللكي ي املنطقي موجود  يف  منطقٍّ اللكي

 .ة الصدق ىلع كثريين، وهو بمعىن قابليي اّلهن بقطع انلظر عن موصوفه
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ي  : املقصود به املجموع املؤليف من الوصف واملوصوف اللكي  ؛ أيالعقيلي
ٌّ(.حال وصفها بالطبيعة   اللكييية، من قبيل )اإلنسان ّلكي

ي( فيه هو  وليس من ٰهذه املعاين مراٌد يف باب الربهان، فإني معىن )اللكي
ي يعن  أني املحمول ثابٌت للموضوع ىلع حنو ادلوام، يف قبال اجلزيئي اّلي

 تغريي غري اثلابت.امل
اكبن سينا يف  ،هناك من املناطقة من ذكر رشطني فقط مالحظٌة:

)اإلشارات(، حيث ذكر رشط الرضورة والعوارض اّلاتيية، وهناك من ذكر 
ا اكخلواجة نصري ادلين الطوسي يف رشحه ىلع )اإلشارات(، بيد  مات  مخسا مقدي
ق الطوسي ذكر أني ٰهذه اخلمس مستنبطٌة مجيعها من الرشطني الذلين  أني املحقي

 .(1)ذكرهما الشيخ ابن سينا
قت حتق  ٰهذه  مة إذا حتقي ولليقني عند احلكماء  ،ق ايلقنيالرشوط املتقدي

ق بها القضيية تكون معىنا واحٌد وهو أني  للواقع وًل حتتمل  مطابقةا املصد 
أو  عنه بايلقني املنطقي  ، وقد يعربي اا وًل خفيًّ ًل ظاهرا ، اخلالف إطالقاا

 .(%100( والنسبة )1له العدد الصحيح )ويمثي ، الرياضي 

م ذكرها إنيما املراد منها حتصيل ايلقني يف  لكي الرشوط الييت تقدي

                                                                                                                                                       

، رشح اإلشارات، ج 1) ق الطوسي  .297، ص 1( انظر: املحقي
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مات القياس، وباتلايل يف نتيجته.  مقدي

 (1)(Postulateمبادئ البرهان )البدهّيات 

مات   ا ىلع مقدي ًل يمكن أن يكون اًلستدًلل برهانيًّا ما لم يكن مستندا
، أو يقينيية  ترجع إىل ابلديهة ضمن قياس  من ؛ وّلا صارت بدهيية  طقٍّ

 : ، يهستٌّ ات ابلدهيي القضايا ابلدهيية مبادئ للربهان، وبعض 
ل القضايا الييت  ،وقد تسّمي )واجبة القبول( األوىل: األّويّلات: ويه أوي

ريي موضوعها وحمموهلا حيكم باملالزمة ـجمريد أن يتصوير اّلهن البش
ا ا جازما ق بها تصديقا يليات  (ا)يقينا  ويصدي ل تلك األوي ًل يقبل اخلالف، وأوي

)انلقيضان ًل جيتمعان وًل يرتفعان(، فٰهذه القضيية تعدي واجبة  مبدأ
، ولكي ما سواها  العلم، ويه القاعدة الييت يقوم عليها رصح العلوم اكفيةا
يلية ًل يبىق يشٌء اسمه علٌم أو واقٌع، ومجيع  يرجع إيلها، وبدون ٰهذه األوي

 طقيية قائمٌة عليها.القواعد املن
خلرب  ـ ويه املعارف املأخوذة من تتبيع حاًلت خمربين  اثلانية: املتواترات:

                                                                                                                                                       

أحياناا بدل ابلدهييات، بيد أني ٰهذا  (Axioms)( قد يستعمل مصطلح املسليمات 1)
املسليمات أعمي من ابلدهييات، فقد تكون قضييةا مسليمةا اًلستعمال فيه مساحمٌة؛ ألني 

. ، بل قد تكون ليست صحيحةا  ولٰكنيها ليست بدهييةا
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يمتنع تواطؤهم ىلع الكذب لكرثتهم، وف الواقع فإني ٰهذا يشبه ـ ما 
؛ ألنيه يعود إىل قياس  كرباه   ةٌ ارتكازيي  ةٌ عقليي اتلجربة إىل حدٍّ كبري 

 ًل أكرثيًّا(، وصغراه حاًلت املخربين. )اًلتيفايقي ًل يكون دائميًّا و

ينبيغ اًلتلفات إىل أني ما حيصل ايلقني به هنا ليس مدلول مالحظٌة: 
وإنيما صدوره، فإني تواتر القرآن ـ مثالا ـ يثبت نلا بنحو   ،ومفادهاخلرب 

، ولٰكن ليس الكريم أو عن رسوهل  -تعاىل  -يقينٍّ أنيه صادٌر من اهلل 
يه ظاهرة ادلًللة؛ وّلا فإنيها من ٰهذه فبإماكننا ايلقني بمدايلل آياته، 

وف أحسن األحوال تكون قطعيية ادلًللة، بيد  ،احليثيية ظنيييٌة أو ما يقاربها
، فإنيها ًل أني القطع بمدايلل انلصوص ًل يعن أنيها يقينييٌة باملعىن األخصي 

ه خيضع اكن؛ ألني  نصٍّ  ذه طبيعة أيي وهٰ  ،تليغ احتمال اخلالف باملطلق
 .ةة واملقاميي ة واحلايلي من القرائن املقايلي  يت يه مجلةٌ ، الي ملعايري الفهم العرفي 

؛ أي ًل يغيب عن  اثلاثلة: الفطرّيات: ويه علوٌم حتصل من قياس  خيفٍّ
ونصف  ،من قبيل ما حيصل من انضمام قياس املساواةويع اإلنسان، 

ا يساويه، وغري ٰهذه من القضايا  انلصف ربٌع، واألكرب من يشء  أكرب ممي
ة . ا وًل حتتاج إىل عمليية تفكري  معقدي  احلارضة يف اّلهن دائما

م أني الفكر هو حركة العقل بني املعلوم  الرابعة: احلدسّيات: تقدي
ا عبارٌة عن حركتني: حركة  جتميعيية  وحركة  ترتيبواملجهول، فهو  ، وأمي يية 
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، صل حبركة  واحدة  مفاجئة  من العقلحي ياّلي فهو  ،(Intution)احلدس 
عدي ي، فال األوسط يف انلفس عند تكرار املشاهدة حيث يتمثيل احلدي 

وقد تسّمي  ة،ة الكسبيي من العلوم انلظريي  عملييةا تفكريييةا مع كونهاحلدس 
س بكون نور القمر باإلهلاماتاحلدوس  د  وليس  ،الشمس سببه، كما حي 

ت القمر عند من متابعة تشالكي  ذا احلدسنتج هٰ وبنفسه،  ئاامضي القمر
ون  احلدسصل حيواعدةا ما تغيري مواضعه من الشمس،  ين يتمّيي للبرش اّلي

، من قبيل العلماء واحلكماء.   بقوة  حدسيية  وذاكء  اعل 

املعارف ىلع حنوين: وجدانيياٌت ويه وٰهذه  اخلامسة: احلّسّيات:
) ة اخلارجيي  واملشاهدات ،املأخوذة من احلسي ابلاطني )العلم احلضوريي

 ارف املأخوذة من احلسي الظاهريي )احلواسي اخلمس(.ويه املع

ويه القضايا الييت تستنتج من اتلجربة الييت  السادسة: اتلجريبّيات:
ل حتت عنوان اًلستقراء، ويه قضا م الالكم عنها يف الفصل األوي يا تقدي

 كما مري ذكره. ةٌ ارتكازيي  ةٌ كرباه عقليي يقينييٌة ناجتٌة من قياس  
وما ينبيغ اًلتلفات إيله هو أني اتلجربة ًل تبحث عن أحاكم الطبيعة 

، وإنيما عن الطبيعة برشط الوجود، وقد (الالبرشط)من حيث يه، أي 
تضاف قيوٌد أخرى تلضييق موضوع اتلجربة، ولكيما اكن املوضوع أضيق، 

 صار حتصيل احلكم اتلجريبي هل أسهل.
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ب يسىع تلحصيل علية احلكم للطبيعة بقيودها من وعليه فإني املجرِّ 
ة ألفرادها، فيكون احلكم ناشئاا من  خالل حذف دخالة العوارض اخلاصي
لوازم الوجود الييت ترجع بدورها إىل لوازم الطبيعة اّلاتيية أو ذاتيياتها، فإني 

ا ذاتيًّا، لكي ما بالعرض ًل بدي   أن يرجع إىل ما باّلات، فيكون احلكم عرضا
 برهانيًّا.

ا
 ومن هنا صحي جعل اتلجريبييات مبدأ

الستية، فايلقني ًل  اتيه ايلقينيي  إذن فمبادئ الربهان أو ابلدهييات
هو ، كما ا إىل ما ينتجه القياس الربهايني ة مضافا ذه الستي يف هٰ  حيصل إًلي 

حٌ   : ط اتلايليف املخطي  موضي
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 أقسام البرهان

ينقسم الربهان إىل مخسة أقسام  حسب العالقة اثلبوتيية للحدي األوسط 
 باحلدي األكرب، توضيح ٰذلك: 

ر يف مقام اإلثبات ) علم(، فإنيه يكون الاحلدي األوسط ٰذلك املعىن املتكري
العلية للعلم واسطةا )علية( للعلم باتيصاف احلدي األصغر باألكرب، وباتلايل فهو 

 بانلتيجة؛ وّلا يقال: احلدي األوسط واسطٌة يف اإلثبات، أي عليٌة يف العلم.
األوسط، وهو ىلع  احلدي  حميكي  يوجد مقام اثلبوت )الواقع( ولٰكن يف
  نوعني هما:

 :حاتلني هماًلتيصاف األصغر باألكرب يف الواقع، وٰهذا ىلع  عليةٌ  -1

لوجود األكرب يف نفسه ويسّمي )برهان اللمي املطلق(. مثاهل:  عليةٌ  -أ
تها انلار  ٰهذه تها انلار، ولكي خشبة  مسي فيه حمرتقٌة، اخلشبة مسي
  :ويمكن وضعها بانلحو اتلايل، اخلشبة حمرتقةٌ فٰهذه 

 

(. مثاهل:  -ب ليس عليةا لوجود األكرب يف نفسه ويسّمي )برهان اللمي
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 إنسان  حيواٌن، انلاطق حيواٌن، 
ويمكن انلاطق إنساٌن، ولكي
 :وضعها بانلحو اتلايل

 

ىلع كرب يف الواقع، وٰهذا ليس علةا ًلتيصاف األصغر باأل -2
 : يه حاًلت  ثالث 

، ويسّمي )برهان  -أ احلدي األوسط واألكرب معلوًلن لعلية  ثاثلة 
(. مثاهل: ٰهذا الشلك هل ثالث زوايا، ولكي شلك  هل  شبه اللمي

جمموع زواياه ساوي قائمتني، ٰهذا الشلك فهو يثالث زوايا 
 ساوي قائمتني. أو املثال اتلايل:ي

وًل  أن يكون أحدهما عليةا احلدي األوسط واألكرب متالزمان دون  -ب
 يية:، ويسّمي )برهان اتلالزم(. مثاهل يف الصفات اإلهلٰ معلوًلا لآلخر

 

 

ي الاحلدي األوسط معلوٌل لألكرب يف الواقع، ويسّمي ) -ج ربهان اإليني
أو ادليلل(. مثاهل: ٰهذه اخلشبة حمرتقٌة، ولكي خشبة  حمرتقٌة 

تها انلار.  تها انلار، فٰهذه اخلشبة مسي  فقد مسي
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:ومثاٌل آخر   بصيغة  رياضيية 

 

 
 

ا األوسط ذا تكون حاًلت احلدّ وبهٰ   :اتلايلانظر اتلخطيط اتلوضييّح ، مخسا
 

 

 

 

 

 
  

هما يحدإمتيه أو يف لكون املحمول يف مقدي  ًل اعتبار بربهان اإلني  :مالحظةٌ 
 ماتها عرٌض املحمول يف مقدي  فإني  ؛ة األقسام، خبالفه يف بقيي اغريبا  اعرضا 
 .ةا عن موضوعه، فتكون انلتائج املبتنية عليه يقينيي  ًل ينفكي  ذايتٌّ 

 



 ملحق الربهان

(1)التطبيقات اهلندسّية
  

يعليمون تالميذهم اهلندسة بعد األويلني أنيهم اكنوا سرية احلكماء 
ا وصناعة الربهان إكماهلم لعلم املنطق  أساسيًّا؛ إذ تعدي اهلندسة رشطا

ييات، وف حوارات سقراط اإلهلٰ  ها منئوما ورادلراسة مباحث الطبيعييات 
ترتفع بانلفس  ،إنيها ]اهلندسة[ إذن يا صاحب العزيز»مع غلوكون قال: 

، وختلق روح الفلسفة . وقد اشرتط أفالطون دلخول (2)«حنو احلقي
ا باهلندسة ؛ حىتي قيل إنيه كتب ىلع (3)أكاديمييته أن يكون الطالب اعلما

وٰذلك ألني «! ل املدرسةًل يدخ اهلندسةمن لم يدرس »باب األكاديميية 
ي ينتقل بواسطته ـاهلندسة اكجلس  يلقرتبمن اعلم املحسوس املتعليم ر اّلي

إىل اعلم املعقول، ولعلي من أهمي الكتب اهلندسيية الييت اكنت تدريس عند 

                                                                                                                                                       

(1 ).  انظر: اقليدس، كتاب األصول اهلندسيية، ترمجة: كرينليوس فان ديك األمريكيي
 .199، أفالطون، ص أمحد فؤاد ،األهواين انظر: (2)
 .62املصدر السابق، ص انظر: ( 3)
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ي يشتمل ىلع أصول  احلكماء الكتاب املعروف بـ )أصو ل إقليدس( اّلي
حة  عقليية  بدهيية  وبراهني هندسيية  متسلسلة  يف األشاكل املسطي
مة، وقد حظي ٰهذا الكتاب باهتمام  كبري  من قبل الفالسفة حىتي  واملجسي
رين ـ  ، لٰكني املتأخي ق الطوسي املسلمني منهم، ًل سييما ابن سينا واملحقي

دراسة ٰهذا العلم املهمي يف ابلناء الفكريي  ولألسف الشديد ـ أعرضوا عن
ي أديى إىل ضعف  يية، وأحجموا عن تدريسه؛ األمر اّلي لطلبة العلوم اإلهلٰ 

ر العلوم اإلهلٰ   يية يف املراكز العلميية.واضح  يف تطوي
 ودلراسة اهلندسة هدفان أساسييان: 

احلقيقة ليك ، إذ إني اهلندسة أفضل جمال  لطالب األّول: هدٌف علم  
ّلهني للمعارف اإلهلٰيية يتدريب ىلع تطبيق القوانني املنطقيية واًلستعداد ا

ة؛ وٰذلك لسهولة الرباهني اهلندسيية وعدم اخلالف يف نتاجئها، املعقيد
ٌج.  فالسري من املنطق إىل اهلندسة ومنها إىل اإلهلٰييات سرٌي طبييعٌّ متدري

املعارف اإلهلٰيية تتعريض ملسائل هلا  ، باعتبار أني اثلاين: هدٌف تربوي  
ا بالغ  قدسييٌة يف نفسيية املتلقي املتديين؛ وّلا يعدي اخلوض فيها أمرا
ا براكم  ثقايفٍّ اجتمايعٍّ  د أني املتعليم سوف يكون حماطا احلساسيية، ومن املؤكي
، وباتلايل يبتعد عن  وأرسيٍّ وأحاكم  قبليية  تؤثير يف سلوكه الفكريي

يية، ومن أفضل السبل يف الرتبية الفكريية والوصول إىل املوضوعيية املوضوع
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العلميية، تعليم الرباهني اهلندسيية؛ وٰذلك ألني الرباهني اهلندسيية موضوعها 
املقدار، وٰهذا املوضوع ليس فيه حساسييٌة وًل تتعلق به اًلنفعايليات، 

ا ًل يؤثير نفسيًّا فثبوت جمموع زوايا املثليث يساوي قائمتني أو عدم ثبوته
، وباتلايل فإني ادلارس للهندسة تنمو دليه الروح املوضوعيية  ىلع املتلقي
واًلستعداد للتعايط مع الرباهني يف املعارف اإلهلٰيية؛ نتيجة وثوقه 

 .مارسها يف الرباهني اهلندسيية بالقوانني املنطقيية الييت
اثن عرش برهاناا  وليك نسهيل ىلع الطالب العزيز؛ ارتأينا أن ننتخب

هندسيًّا ـ من كتاب )أصول إقليدس( ـ متسلسلةا من املبادئ املسليمة إىل 
بة، ونعتقد أني ٰهذا القدر من الرباهني اهلندسيية اكف   الرباهني البسيطة واملركي

ذا بهٰ ، ومن خالل تطبيقه عليها والوثوق بالربهان املنطقي يف إيصال الفكرة 
، ويمكن للطالب خمترصةا وق( دورةا منطقييةا اكملةا يكون كتاب )معالم املنط

 . ؤ 
ع دون تلكي  بعد ٰذلك أن يتوسي

 ، املهمي يف كتاب )أصول إقليدس( أنيه راىع منهج ابلحث بنحو  دقيق 
فقد بدأ باملفردات اتلصوريية، ثمي العبارات املسليمة، أو ما نطلق عليها 

قضايا( الربهانيية بناءا ىلع القضايا ابلدهيية، ومن ثمي تناول العبارات )ال
مة واملربهنات ، وسوف القضايا ابلدهيية، وقد رتيبتها ىلع قسمني: املقدي

 ذا الرتتيب كما ييل:نسري وفق هٰ 
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  أّوًلا: المقّدمة

ة وتش  :مباحثمل عدي

 
 
 أّولّية

 
 األّول: مصطلحات

 (.موضوعه قياس املقادير )الطول والعرض والعمق علمٌ  :اهلندسة .1
 ا ًل لبس فيه.وينبيغ أن يكون تامًّ  ،ااصطالحا  يضاح معىن لفظ  إ: هو احلدّ  .2
 اللكي  :كقوهلم ،ًل تقبل زيادة إيضاح   واضحةٌ  قضييةٌ  ة:يلّ وّ األ .3

 .عظم من اجلزءأ

تها، كقوهلم: جمموع انلظرّية:  .4 قضيية حمتاجٌة إىل برهان  إلثبات صحي
 زوايا املثليث يساوي قائمتني.

 .( )اإلجيايبي ، ويسّمي ة قضيية  ثبت صحي أهو ما  الربهان املستقيم: .5
أني خطأها ثبات إب ة قضيية  ثبت صحي أهو ما  ستقيم:املالربهان غري  .6

 .(سلبي  )ال، ويسّمي حماٌل أو يستلزم املحال
 إتمامه. مطلوب   ىلع عمل   حاويةٌ  يه قضييةٌ  ة:العمليّ  .7
 سيمي  عداد  أ عن ٰذلك بعربي  هو استخراج جوابها، فإني  ة:عمليّ الحلُّ  .8

 ا.هندسيًّ يسّمي ف ة  و بمبادئ هندسيي أا،  عدديًّ حالًّ 
 خيترص بها برهان األخرى.ليك ذكر قبل أخرى ت   ةٌ استعداديي  قضييةٌ  السابقة: .9

 نتيجٌة تستنتج باًلستقامة من قضيية  سابقة  هلا. الفرع: .10
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 قوٌل مبنٌّ ىلع قضيية  سبقته. اتلعليقة: .11

ة قضيية  ليك يبن عليها برهان قضيية  أخرى. اًلفرتاض: .12  هو أن يسليم بصحي

ل  املقتضيات أو املمكنات: .13 عمليياٌت يسليم بإماكن عملها من أوي
، وسوف يأيت بيانها.  وهلة 

هو صناعة وضع مجلة براهني متتابعة  ىلع ترتيب  مناسب   انلظام: .14
ة قضيية  أو فسادها أو لربهانها للغري.  للبحث عن صحي

ة قضيية   حليل:اتل .15 من القضيية نفسها  بالرتاجعهو استعالم صحي
ا انلظام اتلحلييلي وهو املستعمل يف  ، ويسّمي أيضا إىل مبدإ  معلوم 

 علم اجلرب واملقابلة.

م شيئاا فشيئاا من مبدإ  معلوم  بسيط  إىل انلتيجة،  الرتكيب: .16 هو اتلقدي
، وهو املستعمل يف علم اهلندسة. ا انلظام الرتكيبي  ويسّمي أيضا

 : ي
 )التعريفات( الحدود الثائ 

 ، ويمكن تقريبها باتلايل:متداد  افقط دون  هل وضعٌ  يشءٌ  انلقطة: .1

 .وًل عمق   بدون عرض   امتداٌد طويلٌّ  :اخلّط  .2

ني نقطٌة.  فرٌع: نهايتا اخلطي نقطتان، وتقاطع اخلطي

  .بني نقطتني األقرصهو ابلعد  املستقيم: .3
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 .ةيي انطبقا باللكي  دذا انطبقا يف نقطتني منهما فقإاملستقيمني  ني إ فرٌع:

 باملناسبة ًل بّد من اتلفريق بني اتلايل:* 

: :املستقيم -أ  هو خطٌّ ممتدٌّ من اجلهتني دون نهاية 

 

:ما هو  :لشعاعا -ب  هل نقطة بداية  دون نهاية 

 

 يه حمدودٌة من اجلهتني: :املستقيم قطعة -ج

 

 :دون عمق   وعرٌض  ما اكن هل طوٌل  السطح أو البسيط: .4

 

 

املستقيم املوصل  إذا فرضت فيه نقطتان فاخلطي  السطح املستوي: .5
 بينهما يقع مجيعه يف ٰذلك السطح.
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اتلقيا يف  ني مستقيمنينفراج خطي ا الزاوية املستقيمة البسيطة: .6

 .واحدة   وليسا ىلع استقامة   ،نقطة  

 

 يسّمي  أفقٍّ  القائم ىلع خطٍّ  اخلطي  العمود والزاوية القائمة: .7

  والزاويتان الواقعتان ىلع جانبيه قائمتان. ،اعمودا 

 

 .كرب من قائمة  أ زاوية   لكي  الزاوية املنفرجة: .8

 

 .أصغر من قائمة   زاوية   لكي  ة:الزاوية احلادّ  .9

 

A 

A B 

A 
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رة ـ، ومساحة الشلك يه الفسحة املنحصحمدودةٌ  ةٌ ئهي الشلك:
 يف حدوده بدون نظر  إىل ماهيية تلك احلدود.

 

 

 املحيط، وف وسطه يسّمي  واحدٌ  حييط به خطٌّ  مستو   شلٌك  ادلائرة: .10
، ونصفه نصف ا قطرا ها يسّمي ع املركز، وما يقطتسّمي  نقطةٌ 

 .ومجيع اخلطوط اخلارجة من مركزها إىل حميطها متساويةٌ القطر، 

 

 

وًل تلتق ولو  مستو   واحد   يه الواقعة يف سطح   اخلطوط املتوازية:
  .أخرجت يف جهتها إىل غري نهاية  
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 :مستقيمةٌ  يت حتيط بها خطوٌط ويه الي  ضالع:األشاكل املستقيمة األ

 اتلايلة: أنواعهو، حييط به ثالثة خطوط   شلٌك  ث:املثلّ 
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  .زواياه قائمةٌ  ولكي  متساوية   مستقيمة   حييط به أربعة خطوط   شلٌك  :عاملربّ 

 

   

 ،غري متساوية   مستقيمة   ربعة خطوط  أحييط به  شلٌك  :املستطيل

 .وزواياه قائمةٌ 

 

 .وزواياه غري قائمة   متساوية   مستقيمة   ربعة خطوط  أحييط به  شلٌك  :املعني

 

 

 غري متساوية   مستقيمة   حييط به أربعة خطوط   شلٌك  :شبيه املعني

 .وزواياه غري قائمة  
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 ، مثل:أعاله غري ما ذكر ضالع  أذي أربعة  لكي هو  الشلك املنحرف:

 

 

 يمقتضالثالث: 
 
  أو  ات

 
 ممكنات

 .أو غري مستقيم   مستقيم   نقطتني خبطٍّ  يمكن أن يوصل بني لكي  .1

 

 

 

ىل إىلع استقامته يف جهتني  حمدودٌ  مستقيمٌ  يمكن أن خيرج خطٌّ  .2

 ما يراد. حدي 
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 .نيضوفرم بعد   يي أوىلع  مركز   يي أىلع  ن ترسم دائرةٌ أيمكن  .3

 
 
 
 

 

 

  ات(هيّ )البد اتليّ األوّ الرابع: 

 .(1)متساويةٌ  واحد   شياء املساوية لّشء  األ .1

يكون  خرى متساوية  أشياء أل شياء متساوية  أضافة عند إ .2
 .ياااملجموع متساو

 .ياايكون ابلايق متساو شياء متساوية  أمن  شياء متساويةٌ أذا طرحت إ .3

 خرى غري متساوية  أشياء أل شياء متساوية  أضافة عند إ .4
                                                                                                                                                       

( يمكن تفريع قواعد عقليية  أخرى ىلع ٰهذه القاعدة، من قبيل: األكرب من األكرب 1)
 أكرب، واألصغر من األصغر أصغر .
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 .فاملجموع غري متساو  

 .ابلايق غري متساو  ف شياء غري متساوية  أمن  شياء متساويةٌ أذا طرحت إ .5

 .ها متساويةٌ فإني  واحد   يت يه مضاعف يشء  شياء الي األ .6

 .ها متساويةٌ فإني  واحد   يت تعادل نصف يشء  شياء الي األ .7

 .ها متساويةٌ فإني  واحدةا  يت تمأل مساحةا املقادير الي  .8

 ه.ئأعظم من جز اللكي  .9

 .مجيع الزوايا القائمة متساويةٌ  .10

آخر  ان مستقيمان ًل يكون الكهما موازيني خلطٍّ ذا تقاطع خطي إ .11
متقاطعان و)أ( ، انظر للخطوط أدناه، فإني )أ( و)ب( مستقيم  

 يوازي )ج(: افقط هو م

 

 
 أ
 ج
 ب
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 المبرهنات الهندسّيةثانًيا: 

ة مطالب:  وفيها عدي

ي الهندسة: البر األّول
 
ّ ف ي

 هان المنطق 

م يف صناعة الربهان أني ادليلل الربهايني  ٌّ منه تقدي ٌّ  منهو ليمي ، والفرق إيني
ي يكون واسطةا يف بينهما أني احلدي األوسط يف الرب احلدي  إثبات وثبوت هان الليمي

ي يكون واسطةا يف ، بينما يف األكرب لألصغر احلدي  األكرب إثبات الربهان اإليني
فقط، ثمي إني معىن )واسطٌة يف اإلثبات واثلبوت(، هو أن يكون  لألصغر

، (1)لوجود األكرب، أو عليةا حتليلييةا ( ةا )خارجيي احلدي األوسط عليةا حقيقييةا 
؛ وّلا أطلق عليه برهان  بمعىن أني بني احلدي األوسط واحلدي األكرب مالزمةا

يية؛ املالزمات، وٰهذا هو املستعمل يف الرباهني الرياضيية واملباحث اإلهلٰ 
ييات انزتاعييٌة حتليلييٌة ليس هلا ما بإزاء  باعتبار أني األحاكم الرياضيية واإلهلٰ 

 برهان املالزمات.ـ ا هنـ يف اخلارج؛ وسوف نستعمل 

                                                                                                                                                       

ر، ( 1) م من املتأخي املقصود بالعلية اتلحليليية الييت ترجع إىل حتليل العقل وإدراكه املتقدي
مها عليها ثبوتاا.من قبيل أني أجزاء املاهيية عليٌة حتليلييٌة للماهيية نفسها؛ تل  قدي
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ي 
 : القضايا الهندسّية وبراهينهاالثائ 

 : صنفنيالقضايا اهلندسيية ىلع 
املطلوب فيها إجياد  ما يكون ويه ة:العمليّ القضايا : الصنف األّول

، ضالعث متساوي األجياد مثلي إالربهان، من قبيل  عن طريق معنيي   شلك  
 .اا عمليًّ فيكون املطلوب أمرا 

ثبات إاملطلوب فيها ما يكون ويه  ة:انلظريّ القضايا اثلاين: الصنف 
ث من قبيل )جمموع زوايا املثلي  ،اتيف الرياضيي  ة  غري بدهيي لكييية   قضيية  

 .اا نظريًّ فيكون املطلوب أمرا ، (يساوي قائمتني
مع اإلشارة إىل  وسوف نتعريض للقضايا من الصنفني ضمن املربهنات

 :فيما ييل صنف   لكي 

1 

 (.ضالعمتساوي األ ث  رسم مثلي مربهنة: )
 العمل: 

1- .  نرسم نقطتني )ب( )أ( ىلع سطح  واحد 

 نرسم دائرة )ر( مركزها )ب( وحميطها يمري بانلقطة )أ(. -2

 نرسم دائرة )د( مركزها )أ( وحميطها يمري بانلقطة )ب(. -3

 ادلائرتني.نضع نقطة )س( يف موضع اتلقاء حميطي  -4

 نوصل خبطوط  مستقيمة  بني انلقاط )ب، أ، س( -5
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 انظر الشلك اتلايل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الربهان مرّكٌب من قياسني:
 القياس األّول:

 املعطيات: 
ىل إاخلارجان من مركز ادلائرة )د( ب( )أ س( و )أ ان اخلطي : 1املعطى 

 (.ادلائرة حميطها متساويان )حسب حدي 
 ىل حميطها.إاخلارج من مركز دائرة )ر( أ(  ه )بعينهو )أ ب(  :2املعطى 

 قياٌس استثنايئ   :الصيغة املنطقّية
مة األوىل: لو اكن )أ س(  ألني  )أ =أ(  )ب أ( لاكن )ب =ب(  املقدي

 (.مساو   )مساوي املساوي
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مة اثلانية: لٰكني )أ ب( = )ب  أ(؛ ألنيه عينه. املقدي
 س(            انلتيجة: )ب أ( = )أ

  :لقياس اثلاينا
ىل إ، اخلارجان من مركز ادلائرة )ر( أ( )ب س( = )ب: 1 املعطى

 (.ادلائرة حميطها متساويان )حسب حدي 
 ل(.)حسب القياس األوي س(  )ب أ( = )أ :2املعطى 

  استثنايئ   قياٌس  :الصيغة املنطقّية
مة األوىل ب( حسب  لو اكن )ب أ( = )أ س(، لاكن )ب س( = )أ :املقدي

يلية   (.)مساوي املساوي مساو  ( 1)أوي
مة اثلانية: لٰكني )ب أ( = )أ ل(. املقدي  س( )حسب القياس األوي

 ب(. انلتيجة: )ب س( = )أ
 متساويةٌ  ثالثةٌ  ضالعٌ أ( أ و)أ س( و)ب (س ب) :ب أني نتيجة القياس املركي 

 األضالع )وهو املطلوب إثباته(. ث املتساوياملثلي  ، وٰهذا هو حدي واحد   لشلك  

2

.) ني خارجني من نقطتني خمتلفتني ىلع سطح  واحد   مربهنة )إثبات تساوي خطي
 الربهان:

: العمل: ًلا  أوي
ني )ب س( و)أ -1 ي( خارجني من نقطتني خمتلفتني  نرسم خطي

 هما )ب( و )أ(.
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ها يمري بانلقطة )س( وحميطنرسم دائرةا )ح( مركزها انلقطة )ب(  -2
 س(. من اخلطي )ب

ل( قاعدته نرسم مثليثاا متساوي األضالع )بطريقة الربهان األوي  -3
 ب(  اخلطي بني انلقطتني )أ

 غ( من مركز ادلائرة )ح( إىل حميطها. نرسم خطي )ب -4

د( من املثليث متساوي األضالع نرسم دائرةا أخرى )ك( مركزها انلقطة ) -5
 ي( يف نقطة )ل(. يمري بانلقطة )غ( ويقطع اخلطي )أب( وحميطها  )أ د

 انظر: الرسم أدناه
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 :املعطيات
  ادلائرة( )حسب حدي س(  )ب غ( = )ب :1املعطى
 (السابق )احلدي غ(   )د ل( = )د :2املعطى
( ضالعمتساوي األ ث  هما ضلعا مثلي )ألني ب(  )د أ( = )د: 3املعطى

 .1حسب الربهان 
 مرّكٌب من قياسني: استثنايئ   القياس

 الصياغة املنطقّية للقياس األّول
مة األوىل:  من ب(   )د ل( واخلطي )دمن اخلطي أ(  )د اخلطي  لو طرحاملقدي

طرح : )عند 3ة يلي وي حسب أ، غ( )أ ل( = )ب :لزم أني غ( ل  )داخلطي 
 (من متساويني فابلايق متساو   متساو   مقدار  

مة اثلانية:   نفرض أني اخلطوط املذكورة قد طرحت.املقدي
 غ(  = )ب ل( انلتيجة: إذن )أ

مة األوىل: لو اكن )أ ل( = )ب غ( لاكن )أ ل( = )ب س( )مساوي  املقدي
:املساوي مساو (؛ أل  (1)معطى  س( )ب =( غ )ب ني

مة اثلانية: لٰكني )أ ل( = )ب  ألويل(غ( )نتيجة القياس ا املقدي
 س( وهو املطلوب إثباته. انلتيجة: إذن  )أ ل( = )ب
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3

 قرصهما.أ يساويني مستقيمني مفروضني طول خطي أمن جزء   قطع
 الربهان:

 ب( روض: أني خطي )س( أقرص من خطي )أاملف
 ب( بما يعادل اخلطي )س( املطلوب: أن نقطع من اخلطي )أ

 العمل:
ا من انلقطة )أ( ويلنرسم  -1 ا خارجا ت( حبجم  يعادل  كن )أخطًّ

 (.2اخلطي )س( حسب )مربهنة 

نرسم دائرةا )ف( مركزها )أ( ويمري حميطها بانلقطة )ت( وتقطع  -2
 ب( يف انلقطة )ي(. )أاخلطي 

 انظر الشلك اتلايل:
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 املعطيات من الرسم املتقّدم: 
 (2ت( = )س( )حسب املربهنة  اخلطي )أ -1

 ي( )حسب حدي ادلائرة(  اخلطي )أ ت( = )أأني  -2

مة األوىل: لو اكن )أ ت( = )س( لاكن )أ ي( = )س( حسب  املقدي
يلية   ( )مساوي املساوي مساو (1)أوي

مة اثلانية: لٰكني )أ  (2ت( = )س( )حسب املربهنة  املقدي
 ي( = )س( وهو املطلوب إثباته. انلتيجة: )أ

 1
والزاوية مع ضلعني  ث  من مثلي والزاوية بينهما  ،اذا تطابق ضلعان

، ان من املثلثني متطابقانان املتبقيفالضلع، آخر ث  من مثلي بينهما 
ا، منهما متطابقتان  والزاويتان األخريان  .ثان متساويانوباتلايل املثلي أيضا

ل  ف(،  )د ي  س(، واثلاين )أ ب املفروض: أني دلينا املثليثان: األوي
 وفيهما ما ييل:

 ي( الضلع )أ ب( = الضلع )د -1

 ف(. الضلع )أ س( = الضلع )د -2

 الزواية )أ( = الزاوية )د( -3
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 املطلوب إثباته:
 ي( القاعدة )س ب( = القاعدة )ف -1

 الزاوية )ب( = الزاوية )ي( -2

 )ف(الزاوية )س( = الزاوية  -3

ا. -4  وباتلايل انطباق املثليثني ىلع بعضهما تماما

 انظر الشلك اتلايل:
 
 
 
 
 
 

 :الربهان

ة أقيسة  استثنائيية  منطقيية   ٌب من عدي  :ٰهذا الربهان مركي
 القياس األّول:

مة األوىل: لو  متطابقتان،( د ( و))د ي( فانلقطتان )أ=  ب( )أ أني  املقدي
 متطابقتان.ي( ب( و)ن )اانلقطتو

مة اثلانية: لٰك  .1ي( حسب الفرض ني )أ ب( = )داملقدي
 انلتيجة: إذن انلقطتان )أ( و)د( متطابقتان، وكذا انلقطتان )ب( و)ي(.
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 القياس اثلاين:
مة األوىل: لو اكن س( ( و)ف(، فانلقطتان )أ )د=  س( )أ املقدي
 .ف( بالرضورة( و)تنطبقان ىلع انلقطتني )د

مة اثلانية: لٰكني )أ   ف( س( = )داملقدي
 انلتيجة: إذن انلقطتان )أ( و)د( متطابقتان، وكذا انلقطتان )س( و)ف(.

  القياس اثلالث:
مة األوىل: إ ل ىلع األوي املثليث )ب( و )س( من  انلقطتانذا انطبقت املقدي

من  س( اثلاين فقط انطبقت القاعدة )ب املثليث )ي( و)ف( من انلقطتني
ل  ( 3 حدي )ىلع فرع  بناءا من املثليث اثلاين؛ ي(  فىلع القاعدة ) املثليث األوي

 .ةيي انطبقا باللكي  داملستقيمني اذا انطبقا يف نقطتني منهما فق ني أوهو 
مة اثلانية: لٰكني انلقطتني  )ب( و)س( تنطبقان ىلع انلقطتني املقدي

 )ي( و)ف( حسب القياسني السابقني.
ل تنطبق ىلع ا انلتيجة: إذن القاعدة )ب  لقاعدة س( من املثليث األوي

ف(،  )د ي س( و )أ ب من املثليث اثلاين، وباتلايل تطابق  ي( )ف
 وهو املطلوب إثباته.

2

متساوي الساقني، فالزاويتان عند القاعدة متساويتان، وإذا  ث  مثلي  لكي 
خرج الضلعان املتساويان من طرف القاعدة، فالزاويتان احلادثتان ىلع أ

 .ايضا أاجلانب اآلخر من القاعدة متساويتان 
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 :الربهان
 املفروض:

 .(س أ) =( ب س( متساوي الساقني، )أ ب )أدلينا   -1

ب( إىل   من الضلع )أني مستقيمنيخطي كور من املثليث املذرج خن -2
يتان من اجلانب و(، فتحدث زا)ي س( إىل نقطة ضلع )أ)د( ومن ال نقطة

 اآلخر لقاعدة املثلث. انظر الشلك اتلايل: 
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 .ث متساويتانالزاويتان يف قاعدة املثلي  -1

 .ايضا أ الزاويتان احلادثتان يف اجلانب اآلخر من القاعدة متساويتان -2

  :عمل اتلايلالنقوم ب
 ، ثمي ق( )ب يها )ق(، فيكون دلينا خطي د( ونسمي  بني )ب نضع نقطةا 

بطريقة ق(،  رهما )أـقصأني بمقدار ي( أطول اخلطي  )أ نقطع من اخلطي 
ثم نوصل ق(،  ( = )أغ ( فيكون عندنا )أ3مربهنة )حسب رسم ادلائرة 

 .()ب بني )ق( و)س( وآخر بني )غ( و خبطٍّ 
 فيكون دلينا الشلك اتلايل:
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 :استثنايئ  مؤلٌّف من مخسة أقيسةٍ  القياس

مة األوىل: لو اكن ب( والزاوية  أ( و)أ )غ يساويانس(  ( و )أأ )ق املقدي
س(،  القاعدة )ق=  ب( القاعدة )غ، لاكنت ق( مشرتكةٌ  أ بينهما )غ

 ،متطابقانب( الواقعان ىلع القاعدتني )غ أ  س( و)ق أ  وكذا 
 تساوي نظريتها واحدة   ( ىلع القاعدتني لكي غ ب أو) (ق سأ والزاويتان )

 (.4 مربهنة) حسب 
مة اثلانية: لٰكني )ق أ( = )غ ب(  س( = )أ (. و)أ3)مربهنة حسب أ(  املقدي

 حسب املفروض أنيهما ضلعا مثليث  متساوي الساقني.
س( ق أ ) ب( و)غ أ س(، وانلتيجة: القاعدة )غ ب( = )ق 

 س( متساويتان. الزاوية )غ س ب( والزاوية )ق بوباتلايل متطابقان، 

مة األوىل: لو اكن  املتبقي  (، لاكنس )أ=  ب( )أ غ( و)أ=  ق( )أ املقدي
 (.3ة ويلي أغ( ) )س = املتبقق(  )ب

مة اثلانية: لٰكني )أ ق( = )أ س( ، و)أ ب( = )أ 3 غ( للمربهنة املقدي
 أ ب( حسب الفرض. )س لكونهما الضلعني املتساويني من 

 غ( )ب ق( = )س انلتيجة: إذن
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مة األوىل: لو اكن  غ(  )س=  ق( )ب لاكنس(،  )ق=  ب( )غ املقدي
 .4، حسب مربهنة ب( )غ = س( )قو

مة اثلانية: لٰكني )غ ب( = )ق ل( املقدي  س( )نتيجة القياس األوي
 ب(  إذن )ب ق( = )س غ( و)ق س( = )غانلتيجة: 

مة األوىل: لو اكن )ب ب(، لاكنت  ق( = )س غ( و)ق س( = )غ املقدي
س( )ب غ  ب( والزاوية )غ( من )س ق  الزاوية )ق( من 

ا، وكذا املحصورتان بني لكٍّ من الضلعني املتساويني متساويتني أيضا 
املثليثني املذكورين، والزاويتان ب( بني يتساوى الضلع اثلالث )س 

س( بناءا لواقعتان ىلع ٰهذا الضلع وهما )غ س ب( و)ق  ب املتناظرتان ا
 .4ىلع مربهنة 

مة اثلانية: لٰكني )ب ق( = )س غ( و)ق س( = )غ ب( )نتيجة  املقدي
 القياس اثلالث(.

 .ق(، وٰهذا هو املطلوب اثلاين ب الزاوية )س =غ(  س : الزواية )بانلتيجة

مة غ(،  ب )أ ق( تساوي الزاوية س الزاوية )أ األوىل: لو اكنت املقدي
 من الزاويتني ابلايق ، لاكنغ( ب )س= ق(  س اجلزء منهما )ب وأني 

، (3 ةيلي أوي )حسب ا ا أيضا س( متساويا  ب ب( و )أ س الكبريتني وهو )أ



 ..............225  ..........................................................................  الفصل اثلالث: املنطق املادييي 

 .ب( س )أ ث وهما الزاويتان عند قاعدة املثلي 
مة اثلانية س ق( =  غ( واجلزء )ب : لٰكني زاوية )أ س ق( = )أ باملقدي

ل من ٰهذا الربهان. اجلزء )س ب  غ(، حسب القياس األوي
  ق( والزاويةابلاقية من الزاوية الكبرية )أ س  ب( س )أانلتيجة: أني الزاوية 

، وهما (3 ةيلي أوي )حسب غ( متساويتان  ب ابلاقية من الزاوية الكبرية )أس(  ب )أ
 .لوٰهذا هو املطلوب األوي ، ب( س )أالزاويتان عند قاعدة 

3

متساويتني فالضلعان الذلان يقابالنهما  ث  إذا اكنت زاويتان من مثلي 
 ا.يضا أمتساويان 

 .س( متساويان ب )أ ب( من  س س( و)أ ب تني )أيالزاو املفروض: أني 
تني املتساويتني يب( املقابلني للزاو س( و )أ )ألضلعني ا ىع: أني املدي 

 .امتساويان أيضا 
 انظر إىل الشلك اتلايل:
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 :الربهان
 )اخللف(:  قياس

مة األوىل:  متساويني لاكن  ب( )أ س( و )أ لو لم يكن الضلعاناملقدي
 .قرص من اآلخر بابلداهةأأحدهما 

مة اثلانية:  م مثله.فاملقدي  اتلايل باطٌل  املقدي
تني املتساويتني ين للزاوب( املقابال س( و )أ ن )أاالضلعانلتيجة: 
 .امتساويان أيضا 

 ب( ا )دب( هو األطول، فلنقطع منه جزءا  بيان املالزمة: لو فرضنا )أ
 (.3مربهنة ني، بطريقة )قرص اخلطي أيساوي 

 صغريٌ  ٌث فيكون دلينا مثلي  ،ا من نقطة )د( إىل نقطة )س(ولرنسم خطًّ 
 (.س ب )أ كبري   ث  من مثلي  جزءٌ ، وهو ب( س )د  هو

الكبري ـ  س( من  ث الصغري يساوي )أب( من املثلي  فلو اكن )د
ب(  ـ لاكن الضلعان )د ب( واحدةٌ  القاعدة بينهما )س واملفروض أني 

الكبري،  ب( من  س( و)س )أ ،نيتساويمالصغري،  س( من  و)ب
(، فيلزم أن 4مربهنة ا )حسب تماما ثني ه يلزم تطابق املثلي وباتلايل، فإني 

 اللكي » :( القائلة9ة يلي أوي )كما يف  وهو حماٌل  ،لللكي  ايكون اجلزء مساويا 
 «.عظم من جزئهأ

م وهو )عدم تساوي الضلعني املقابلني ، فاملقدي اتلايل باطٌل  وبما أني  
فيثبت نقيضه )تساوي الضلعني املقابلني  ا،أيضا  للزوايا املتساوية( باطٌل 

 .ثباتهإللزاويتني املتساويتني( وهو املطلوب 
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مة األوىل:  لو لم يكن الضلعان املقابالن للزاويتني املتساويتني املقدي
 .هللكي  للزم أن يكون اجلزء مساو   ،متساويني

مة اثلانية: لٰكني مساواة اجلزء  يلية املقدي  (.9للكيه حماٌل، حسب )أوي
  ن.الضلعان املقابالن للزاويتني املتساويتني متساوياانلتيجة: 

 ه يمكننا قطع مقدار  س(، فإني  طول من )أأب(  بيان املالزمة: لو اكن )أ
ني ما يساوي طول اخلطي أمن  ع  ط  ( )ق  3س(، حسب )قضيية  منه يساوي )أ

 .(قرصهماأ
 (.س )أ ا لـب( ومساويا  من )أ اب( جزءا  )د يلكن ٰهذا املقدار هو

 واحدة   ثان بقاعدة  ه يصبح دلينا مثلي س( فإني  من )د افعندما نعمل خطًّ 
يه  واحدة   ب( بقاعدة   س )د صغر األب( واثلاين  س )أ  األكربحدهما أ

 .(ب )س
 لضلع )دل اساويا مب( والزاوية بينهما  س( و )س فإذا اكن الضلع )أ

 ب( 
  مع  ب( س )أ  للزم تساويس( والزاوية بينهما،  )بو
 .(4حسب مربهنة ب( ) س )د

ومساواة  ،ب( س )د   ب( أكرب من س )أ  املفروض أني لٰكني 
ة  يلي وهو عدم  ،م مثلهاملقدي و ،باطٌل  فاتلايل، (9اجلزء للكيه حماٌل حسب )أوي

 .ب( س( و)أ تساوي )أ
  ب( )أ س ( من )أ سالضلع ساوي يب(  )أ  الضلعفيثبت املطلوب وهو أني 



 ..............معالم املنطق  ..................................................................... 228

4

 ،واحدة   ثني متساويني وينتهيان إىل طرف قاعدة  اكن ضلعان من مثلي  لو
  .فالضلعان اآلخران منهما الذلان ينتهيان إىل الطرف اآلخر غري متساويني

  ن:الربها
 ب( يقعان ىلع قاعدة   د )أ ب( و  )أ س دلينا  املفروض: أني 

 .(ب )أ واحدة  
د( من اثلاين الواقعان ىلع طرف  ل و)أث األوي س( من املثلي  والضلعان )أ

 .القاعدة يف نقطة )أ( متساويان
ب( من اثلاين،  )دول ث األوي ب( من املثلي  الضلعني )س ىع: أني املدي 

 .هماساوييستحيل ت الواقعني ىلع الطرف اثلاين من القاعدة يف نقطة )ب(
 :ًل ثالث هلما تاناملسألة فيها فرضيّ 

  :، كما يف ٰهذا الشلكاآلخرث ثني خارج املثلي األوىل: أن يكون رأس أحد املثلي  
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اآلخر، كما يف ث ثني داخل املثلي اثلانية: أن يكون رأس أحد املثلي 
 الشلك اتلايل:

 
 
 
 

 ة األوىل: الفرضيّ برهان 
 د( ع )أ س( = الضلع )أأني الضل املفروض:

ن دلينا يصل بني نقطيت )د( و)س( فيتكوي  امستقيما  االعمل: نرسم خطًّ 
 (، فيتشلكي دلينا اتلايل: د س )ب   متساوي الساقني د( س )أ : ثانمثلي 

1-  د(. )ب س 

 د(. الزاوية )أ س د( وجزؤها )ب س -2

 س(. الزاوية )ب د س( وجزؤها )أ د -3

 د 

 ب

 س

 أ
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 اتلايل:انظر الشلك 

 
 
 
 
 
 
 

 مرّكٌب من قياسني:القياس 
 اقرتاين   :القياس األّول

مة الصغرى:   د( متساوي الساقني )حسب الفرض(. )أ س املقدي
مة الكربى: لكي مثليث  متساوي الساقني فالزاويتان احلادثتان ىلع  املقدي

 (.5جانب الساقني املتساويني متساويتان )مربهنة 
س( الواقعتان ىلع  زاويتاه )أ س د( و)أ د د( )أ س انلتيجة: 

 الضلعني املتساويني متساويتان.
 استثنايئ   :القياس اثلاين

مة األوىل:  د(  )ب س من د(  لو اكن الضلعان )ب س( و )باملقدي
د(  س س( و)ب د ايتان احلادثتان ىلع جانبيهما )بلاكنت الزو متساويني،

 (.5مربهنة ا )حسب متساويتني أيضا 
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مة اثلانية:   .لٰكنيهما ليسا متساوينياملقدي
د( ليسا  )ب س د( من  انلتيجة: الضلعان )ب س( و)ب

 متساويني، وهو املطلوب إثباته.
يلل ىلع عدم تساوي الزاويتني )ب س د( )ب د س( هو أني الزاوية ادل

أ د س( الييت يه د( املساوية للزاوية ) )ب س د( جزٌء من الزاوية )أ س
س(، وبابلداهة جزء مساوي اجلزء ًل يساوي  من الزاوية )ب دجزٌء 

، وإيلك الصياغة الرياضيية:  اللكي

 س(.  )ب د > س( )أ د =د(  )أ س > د( )ب س

 األكرب من األكرب أكرب(.9ة يلي وي فرع )أحسب س(  )ب د >د(  )ب س( ) 

د( الزاوية )ب س   س(. )ب دالزاوية 
 

 ثني داخل اآلخرأحد املثلّ  سأة اثلانية: رالفرضيّ برهان 
إىل  س( )أ الضلع ثني )د( و)س(، وخنرجس املثلي أالعمل: نصل بني ر

 (، وسوف يتشلكي دلينا اتلايل: د( إىل )ق )ي( والضلع )أ
1-  د(. )أ س 

 د(. الزاوية )ي س د( وجزؤها )ب س -2

 س(. د الزاوية )ب د س( وجزؤها )ق -3
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 انظر الشلك اتلايل:

 
 
 
 

هما ألني س(؛  أني الزاوية )ي س د( تساوي الزاوية )ق داملفروض: 
  للضلعني املتساويني د( )س ان ىلع اجلانب اآلخر من القاعدةتواقع

 (.5مربهنة )حسب  د( )أ س( و)أ

د( املتيصلني يف انلقطة  املطلوب إثباته: أني الضلعني )ب س( و)ب
 ب( ليسا متساويني. )أ د وب(  )أ س )ب( من قاعدة املثليثني 

مة األوىل:  ب( يساوي  )أ س من  س( لو اكن الضلع )باملقدي
 ايتان احلادثتان ىلع جانبيهما ، لاكنت الزوب( )أ د د( من  )ب  الضلع
  .(5مربهنة ا )حسب د( متساويتني أيضا  س س( و)ب د )ب

مة اثلانية:  الزاوية )ب س د(؛ ألني  س(  زاوية )ب د لٰكني املقدي
زاوية )ب س د( جزٌء من زاوية )ي س د( الييت تساوي زاوية )ب د س(، 
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وٰهذه جزٌء من زاوية )ب د س(، فانلتيجة أني زاوية )ب س د( جزٌء من 
يلية )س(، واألصغر من األصغر أصغر  مساوي جزء زاوية )ب د ًلزم أوي

 (، وإيلك الصياغة الرياضيية:9

 س( )ب د>د(  )ب س =د(  )ي س >د(  )ب س
  س( الزاوية )ب د >د(  الزاوية )ب س 
 د(الزاوية )ب س  س( الزاوية )ب د 

د(؛ لعدم تساوي الزاويتني ىلع  )ب  س( انلتيجة: الضلع )ب
 .جانبيهما )وهو املطلوب إثباته(

5

بني  تاناحلادث تانفالزاويإذا تساوا مثليثان يف ضلعني والقاعدة منهما، 
ا.ملتساويني من لكي مثليث  متساويتااالضلعني   ن أيضا

 :الربهان
س( يساويان  ب )أ س( من  ب( والضلع )أ الضلع )أ أني  املفروض:

 ب(  )س تانف( والقاعد ي )د ف( من  ي( والضلع )د الضلع )د
 .ايضا أ تانفيهما متطابق (ي و)ف

 )ي د ف( =املطلوب إثباته: أني الزاوية )ب أ س( 
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 انظر الشلك اتلايل:
 

 

 

 

 ( تتساوى أضالعهما وقاعدتاهما.ف ي د)و( س ب أ)املفروض: أني 
مة األوىل:  تطابق ف( للزم عدم  تساو الزاويتان )ب أ س( و)ي دتلو لم املقدي

 .، مع تساوي قاعدتيهما حني وضع أحدهما ىلع اآلخرثني )أ( و)د(رأس املثلي 
مة اثلانية: لو لم يتطابق رأسا املثليثني، للزم عدم تساوي ضلع   املقدي

، (7املربهنة )حسب ( ف ي د) و( س ب أ) واحد  ىلع األقلي بني 
ا،    .ٰهذا خلٌف واملفروض تساويها مجيعا

ن امتطابق( ف ي د) ( س ب أ) ثني املثلي س أر أني انلتيجة: 
 ، وًلزمه تساوي الزاويتني همايضالعهما وتساوي قاعدتأحال تساوي 

 وهو املطلوب إثباته. ف( )ب أ س( و)ي د
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 صياغٌة أخرى
مة األوىل: لو ختييلنا أني انلقطة )أ( من  س( لم تنطبق ىلع  )أ ب املقدي

ف(، وإنيما انطبقت ىلع نقطة  خارجة  ونلفرضها  )د ي انلقطة )د( من 
)ر(، فإنيه سيلزم عدم تساوي ضلع  واحد  ىلع األقلي مع أحد ضليع املثليث 

 (.7اآلخر )مربهنة 

مة اثلانية: لٰكني األضالع متساويٌة حسب الفرض.  املقدي
 د( املستلزم لتساوي الزاويتني ) انلتيجة: انطباق انلقطتني )أ( و

 ف( وهو املطلوب إثباته.  ي د)ب أ س( و)
 

 انظر الشلك اتلايل:
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4

 (إىل نصفني متساويني  بسيطة  مستقيمة  تنصيف زاوية  مربهنٌة ىلع )
  (، انظر الشلك اتلايل:س أ )ب  بسيطةا مستقيمةا زاويةا  دلينا ملفروض: أني ا
 
 
 
 
 
 
 

 العمل:
( مقابل د )أ قصريٌ  ب( فيصبح دلينا خطٌّ  )د( ىلع )أ نقطة نعنيي  -1

 س(. خطٍّ أطول منه )أ

مربهنة ني بمقدار أقرصهما )حسب طول اخلطي أس(  نقطع من )أ -2
 (.د ي( يساوي )أ فيكون دلينا )أ (،3

 (.1بني )د( و)ي( )حسب مقتضية  صل خبطٍّ ون
( 1مربهنة ي( )حسب  )د ضالع ىلع اخلطي ا متساوي األثا نرسم مثلي  ثمي 

 (.ي ق ويلكن )د

 أ

 س ب
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 (1 مقتضية)حسب  مستقيم   نصل بني نقطة )ق( و)أ( خبطٍّ  ثمي 
ىع:  .(ق أ ق( تساوي الزاوية )ي أ الزاوية )د أني  املدي

 انظر الشلك اتلايل:
 
 
 
 
 
 
 
 

 : قياٌس اقرتاين  الصياغة املنطقّية
مة الصغرى:   فيهما الضلعان  ى( يتساوق أ ي) ( وق أ د) املقدي

 (.ق د( والقاعدة )أ ي ( )أ د)
مة الكربى: لكي  فيهما ضلعان وقاعدٌة فزواياهما  ى يتساونيمثليثاملقدي

 (.5املتناظرة متساويٌة )حسب مربهنة 
 ( ق أ د( زواياهما املتناظرة )ق أ ي) ( وق أ د) انلتيجة: 

 ( متساويٌة )وهو املطلوب إثباته(.ق أ يو)
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مة اثلانية:ادليلل ىلع   املقدي
فيهما ق(  أ )ي ق( و أ )د  ثني همادلينا مثلي  املفروض أني  -1
 بينهما، ق( مشرتكٌ  )أ، والضلع أ( )يوأ(  )د ، همان متساوياناضلع

  فيصبح يف لكي مثليث  ضلعان يتطابقان مع ضلعني من املثليث اآلخر.

اثلاين  املثليث ق( تساوي القاعدة من ل )داألوي املثليث القاعدة من  -2

  .ضالعاأل متساوي ث  ن ملثلي اهما ضلعألني  ؛ق( )ي

5

 .(إىل قسمني متساويني مفروض   حمدود   مستقيم   ف خطٍّ يص)تن مربهنٌة ىلع

  إىل قسمني متساويني. فهن ننصي أب( نريد  )أ امستقيما  ادلينا خطًّ  املفروض: أني 

 

 العمل: 
 ،(1مربهنة ضالع ىلع وفق )ا متساوي األثا مثلي  اخلطي نرسم ىلع  -1

 (.ب س )أ ث هو املثلي يلكن و

  (9 مربهنةد( وفق ) املستقيم )س ب( باخلطي  س ف الزاوية )أننصي  -2

 :نتيجة العمل
 (.د س )ب د( و س )أ ثان صبح دلينا مثلي أ -1
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س( من  ل يساوي الضلع )بث األوي س( من املثلي  الضلع )أ أني  -2
 (.متساوي األضالع ث  هما من مثلي )ألني اثلاين 

  ا.بينهم د( مشرتكٌ  الضلع )س -3

 انظر الشلك اتلايل:

 
 
 
 
 
 
 

ىع: أني   هما )ب د(  ىل قسمني متساوينيانتصف إ)أ ب(  اخلطي املدي
م و)أ  .د( بالعمل املتقدي

 الصيغة املنطقّية: قياٌس اقرتاين  
مة الصغرى والزاوية بينهما من د(  )سوس(  الضلعني )أ : أني املقدي

د( والزاوية بينهما من  )سوس(  ل تساوي الضلعني )بث األوي املثلي 
 حسب )نتيجة العمل(. ث اثلايناملثلي 
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 لضلعني وزاوية   ث  بينهما من مثلي  ن وزاويةٌ اضلع ىما تساو: لكي الكربى مةاملقدي 
 (.4مربهنة ) ثني متساويانآخر، فالضلع اثلالث من املثلي  ث  بينهما من مثلي 

(، د ل تساوي القاعدة )بث األوي د( من املثلي  القاعدة )أ انلتيجة: أني 
  .ثباتهإوهو املطلوب  ب(، املستقيم )أ انصفوٰهذان هما 

6

 نقطة   ىلع أيي  مستقيم   رسم خطٍّ مربهنٌة ىلع )حدوث زاويتني قائمتني ب
 .(آخر حمدود   مستقيم   من خطٍّ  مفروضة  

 ا:مستقيما  اب( خطًّ  نلفرض )أ
  

 
 العمل: 

 (.ب  نقطة )س( ىلع املستقيم )أنعنيي  -1

فيصبح دلينا (، )أ س( وتلكن )د كيفما اكن ىلع اخلطي   نقطةا نعنيي  -2
 (.س )د خطي 

 رهما ـقصأني بمقدار طول اخلطي أي هو س( اّلي  نقطع من )ب -3
 (.س ( ويلكن )ي3 مربهنةس(، حسب ) )د
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ي( حسب  ا متساوي األضالع ىلع املستقيم )دثا مثلي  نرسم -4
 (. ي )د ق (، ويلكن 1 مربهنة)

 (.ا بني نقطيت )ق( و)سنرسم خطًّ  -5

 انظر الشلك اتلايل:

 

 

 
 
 

ىع: أني زاوييت )ق س ي( و)ق س   .ناقائمتد(  املدي
 :الربهان
 )ي والقاعدة يف  س( يساويان الضلعني ق )د والقاعدة يف  الضلعان

املنحرصتان بني الضلعني  ق( س )ي ق( س )د تانإذن الزاوي ،س( ق
ا،    .(8 مربهنةحسب )املتساويني متساويتان أيضا

  اقرتاين  قياٌس  :الصياغة املنطقّية
ق( متساويتان  س ق( و)ي س : الزاويتان )دالصغرى مةاملقدي 
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 ب(. )أ آخر ىلع مستقيم   قائمٌ  س(  )قمتوايلتان يفصل بينهما مستقيمٌ 
آخر فالزاويتان  ىلع مستقيم   اقائما  ما اكن مستقيمٌ : لكي الكربى مةاملقدي 

 (.7 )حدي  ، حسباملتوايلتان احلادثتان ىلع جانبيه قائمتان

 .ثباتهإوهو املطلوب  ،ق( قائمتان س ق( و)د س انلتيجة: الزاويتان )د

7

غري حمدود  من أيي نقطة   ىلع مستقيم   عمود  إماكنيية رسم مربهنٌة ىلع )
.)  مفروضة  خارج اخلطي

 :خارج اخلطي  ونقطة )س( مفروضةٌ ، غري حمدود   مستقيمٌ  ب( خطٌّ  )أ املفروض:
 
 
 

 قائٌم ىلع)س(  مفروضة  من نقطة  مستقيم   رسم عمود   إثباته: املطلوب
 (.ب )أ اخلطي 

 الربهان:
 العمل:

 (.نقطة ىلع اجلانب اآلخر من املستقيم وتلكن )د نرسم  -1

 د( حسب )ممكنة )سوبعدها )س(  نرسم دائرةا )ي( مركزها -2
 (.)أ ب( يف نقطتني )ق( و)غاملستقيم فتقطع (، 3

 س

 أ ب
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 (.10مربهنة غ( يف )ج( حسب ) ف )قصي نن -3

 ىلع املستقيم. )س ج( وهو عموديٌّ  رسم خطي ن -4

ج(  س )ق ثان نلا مثلي فيحصل (، غ )س ق( و)س نرسم خطي  -5
 (.ج س )غ و

 انظر الشلك اتلايل:

 
 
 
 
 
 
 
 

   اقرتاين  مرّكٌب قياٌس  :الصيغة املنطقّية
 القياس األّول:

فيهما  ىيتساو (ج س غ)  (ج س ق) : الصغرىمة املقدي 
والقاعدتان  ،بينهما ج( مشرتكٌ  ج( والضلع )س الضلعان )ق ج( و)غ



 ..............معالم املنطق  ..................................................................... 244

 (.11 متساويتان، حسب )حدغ(  ق( و)س فيهما )س
مجيع  فإني  ،ثني يتساوى فيهما ضلعان وقاعدةٌ مثلي  : لكي الكربى مةاملقدي 

 حال تطابقهما. اياهما متساويةٌ وز
 )قفالزاوية  ،زواياهما متساويةٌ  (ج س غ) و (ج س ق)  انلتيجة:

  .وهما متوايلتان ،س( ج س( تساوي الزاوية )غ ج
 القياس اثلاين:

مة   غ) و( ج س ق) ( يف س ج غ( )س ج قالصغرى: الزاويتان )املقدي
ل. ويتان متوايلتان بينهما الضلع )س( متساج س  ج( مشرتٌك، نتيجة القياس األوي

مة الكربى:  هما قائمتان تني متوايلتني فإني يزاويتني متساو لكي املقدي
 (.8 مربهنة، حسب )ىلع مستقيم   بينهما عمودٌ والضلع 

 (،7 ، حسب )حدب( )أ ستقيماملىلع  )س ج( عمودٌ  فاخلطي انلتيجة: 
 .)وهو املطلوب إثباته(ًل ىلع اتلعيني  قد رسم من نقطة  

 زوايا املثلث تساوي قائمتني.
ٰ هٰ  رةا يف تسلسل الرباهني اإلقليديية، ول كن ذه املربهنة وإن اكنت متأخي

ييتها ولكرثة ما  ثل بها وددنا أن خنتم بها هٰ ألهمي  ذا املبحث:يتمي
، وسوف نأخذها  هناك بعض القضايا قد تمي إثباتها يف مربهنات  سابقة 



 ..............245  ..........................................................................  الفصل اثلالث: املنطق املادييي 

ني  تلكون أصالا موضوعيًّا، ويه أني بعض الزوايا الييت تقع ىلع خطي
 متوازيني مساويٌة اكتلايل:

 
 الزوايا املتبادلة متساويٌة: -1

 
 

 

 متساويةٌ الزوايا املتقابلة بالرأس  -2

 
 
 
 
  الزوايا املتناظرة متساويةٌ ـ  3
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 الربهان:

 س( مثليٌث، كما يف الشلك اتلايل:  املفروض: أني )أ ب

 

 

 

 

 
 املّدىع: 

 (.°180جمموع زوايا املثلث تعادل قائمتني ) -1

 العمل: 
ا من انلقطة )س( إىل انلقطة )د(. -1  نرسم خطًّ

ا من انلقطة )س( إىل )ي(، حبيث -2 يكون موازياا إىل  نرسم خطًّ
 س( يلتق بني املتوازيني. ضلع املثلث )ب أ(، والضلع )أ
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 انظر الشلك اتلايل:

 
 
 
 
 

 املعطيات:
ان )أ ب( و)ي  -1  س( متوازيان. اخلطي

ب( تشلكي زاويةا مستقيمةا  الزوايا )د س ي( و)ي س أ( و)أ س  -2
 (.° 180تساوي )

س( )األصل  أني الزاوية )أ س ي( تساوي الزاوية )ب أ -3
 ( باتلبادل.1املوضويعي 

س( )األصل  أني الزاوية )ي س د( تساوي الزاوية )أ ب -4
 ( باتلناظر.3املوضويعي 
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م  اوية أ( مع الزيتان )د س ي( و)ي س وة األوىل: لو اكنت الزااملقدي
 .°180د( تساوي )أ س 

 °180د( تساوي )ب أ س( و)أ ب س( مع الزاوية )أ س  يتا وفزا

ا )حسب بدهيية   (.2أيضا

مة اثلانية: لٰ   يتني )د س ي( و)ي س أ( مع الزاوية وكني الزااملقدي
 .°180د( تساوي )أ س 

د( )ب أ س( و)أ ب س( مع الزاوية )أ س  يتا واانلتيجة: إذن ز
 )وهو املطلوب إثباته(.. °180تساوي 
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 (1)(ةة والعملّيالنظرّي) املربهناتنتائج يف  امللحقخامتة 
 .متساوي األضالع ث  ع: رسم مثلي  1مربهنة 
 .آخر مستقيم   خلطٍّ  مساو   نقطة   يي أمن  مستقيم   ع: رسم خطٍّ  2مربهنة 
 قرصهما.أيعدل  ماني املستقيمني طول اخلطي أمن جزء  ع: قطع  3مربهنة 
وتساوت  ،آخر ث  ضليع مثلي  ث  مثلي  ان: إذا ساوى ضلع 4مربهنة 

فالضلع  ،لني للزاوية بني اآلخرينالزاوية املنحرصة بني الضلعني األوي 
 . لآلخرمساو   ث  مثلي  لكي من اثلالث 

الزاويتان عند القاعدة  ،متساوي الساقني ث  مثلي  لكي يف ن:  5مربهنة 
فالزاويتان احلادثتان من ، ن من القاعدةاخرج الضلعأن، ولو امتساويت

 .االقاعدة متساويتان أيضا اجلهة األخرى من 
متساويتني، فالضلعان  ث  ن: إذا اكنت زاويتان من مثلي  6مربهنة 

 ا.يضا أاملقابالن هلما متساويان 
إذا تساوى ضلعان  واحدة   ثان الواقعان ىلع قاعدة  ن: املثلي  7مربهنة 
صالن من صالن يف طرف القاعدة، فالضلعان اآلخران املتي منهما متي 

 ر ًل يتساويان.طرف القاعدة اآلخ

                                                                                                                                                       

 ة بـ )ع(.ة بـ )ن(، ونرمز للعمليي نرمز للنظريي (  1)
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آخر، واكنت  لضليع مثلث   ن: إذا تساوى ضلعا مثلث   8مربهنة 
، فالزاوية احلادثة بني الضلعني األولني تساوي القاعدة هلما متساويةا 

 الزاوية احلادثة بني اآلخرين. 

 إىل نصفني متساويني. ع: تنصيف زاوية   9مربهنة 

 إىل قسمني متساويني. مستقيم   ع: تنصيف خط  10مربهنة 

 ىلع أيي  مستقيم   رسم خطٍّ حدوث زاويتني قائمتني بع: 11مربهنة 
 .آخر حمدود   مستقيم   من خطٍّ  مفروضة   نقطة  

غري حمدود  من أيي نقطة   ىلع مستقيم   عمود  ع: إماكنية رسم 12مربهنة 
.  مفروضة  خارج اخلطي

 ن: جمموع زوايا املثلث يساوي قائمتني. 32مربهنة 

  



 صناعة املغالطة

من أخطر الصنااعت الفكريية صناعة املغالطة، وتأيت مرتبة تعليمها بعد 
ي جيهل تعليم الربهان؛ ملا هلا من أهمي  يية  كبرية  يف دفع األوهام والضالًلت، فاّلي

مها برهٰهذه الصناعة قد تنطيل عليه الكثري من املغا  اناا، ويهلطات الييت يتوهي
 كٰذلك.  تليس

فاملغالطة ـ يف احلقيقة ـ يه فني اتلالعب يف األقيسة وتزيينها تلكون 
بصورة  تشبه إىل حدٍّ ما الربهان؛ ّلا ينبيغ لطالب احلكمة دراسة ٰهذه 
ا؛ ألنيها بمثابة مصل اللقاح ضدي الضالًلت واًلحنرافات  الصناعة جييدا

ق الربهان. الفكريية، ويه بمثابة رفع املانع عن  حتقي
وتفاصيل ٰهذه الصناعة كثريٌة، بيد أنينا قرصنا انلظر ىلع أهمي 

 املغالطات، مولكني اتلفاصيل إىل مطويًلت املنطق ملن أراد ٰذلك.

 أنواع المغالطات

ة ، واملغالطة يمكن أن حتصل  م أني القياس يتأليف من صورة  ومادي تقدي
ته، أو يف لكيهما، من هنا من خالل اتلالعب يف صورة القياس أو يف م ادي

يية فيما ييل:  سوف نتعريض إىل املغالطة الصوريية، واملغالطة املادي
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: المغالطات الصورّية 
ا
 أّوًل

من أكرث األمور خفيةا يف املغالطة الصوريية استخدام األرضب غري املنتجة 
ا لعدم توفير  م ذكرها؛ وٰذلك إمي من القياسات يف األشاكل األربعة الييت تقدي

م  نتاجاإلرشوط  ة، وىلع ٰهذا نقسي ة، أو لعدم توفير رشوطه اخلاصي العامي
 املغالطة الصوريية إىل اتلايل:

1 

ةا للقياس، وفقدان أيي رشط  منها قد يؤديي إىل  ا اعمي ة رشوطا م أني ثمي تقدي
، وٰهذا ما يستغليه بعض املغالطني للتمويه وادياعء املنطقيية يف  نتائج خاطئة 
 :  اًلستدًلل، وإيلك لكي رشط  من ٰهذه الرشوط، وما يسبيب فقدانها من مغالطة 

 األوسطعدم تكّرر احلّد أ ـ 

ر احلدي   عياا تكري ا منطقيًّا مدي من املمكن أن يوهم املغالط أنيه يشلكي قياسا
 األوسط فيه، من قبيل ٰهذا القياس:

مة الصغرى: )اإلهٰل    موجوٌد( املقدي

 ) مة الكربى: )ولكي موجود  حيتاج إىل موجد   املقدي

(. انلتيجة: )اإلهٰل    حيتاج إىل موجد 
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ر احلدي  متني؛ وٰذلك لفقدان تكري انلتيجة خاطئٌة مع سالمة املقدي
األوسط، فهنا حبسب الظاهر أني احلدي األوسط )موجوٌد( ويوهم أنيه 

 مشرتكٌ نفسه يف املقدمتني، لٰكن لو دقيقنا انلظر جند أني )موجوٌد( 
، فـ)املوجود( املحمول ىلع بني املوجود باّلات واملوجود بالغري لفظيٌّ 

وهو  ،ه عني ذات املوضوعأي أني  ،يف الصغرى، هو املوجود باّلات هٰل اإل
بينما )املوجود( املوضوع يف الكربى هو ما ًليكون وجوده ، الواجب

فالوجود  ،ٌل معلي  عرض   لكي أني  بديهٌّ وعليها،  اعرٌض هو عني ذاته، بل 
يل متني، وباتلااألوسط يف املقدي  ، فاختلف احلدي ة  العارض حيتاج إىل علي 

 فبطل القياس. ،رلم يتكري 

ّصٌّ ًل خروج اإلهٰل ف ( خروٌج ختصي  من قاعدة )لكي موجود  حيتاج إىل موجد 
؛ ألني مفاد القاعدة العقليية )املوجود  ( ًل  املمكنختصيّصٍّ حمتاٌج إىل موجد 

لزم اتلناقض يف  ا اكإلهٰل، وإًلي ، فال تشمل ما اكن وجوده واجبا مطلق املوجود
 وٰهذه من مغالطات امللحدين. ،وهو حماٌل  ،ةالقاعدة العقليي 

 حدى املقّدمتنيإجياب إب ـ 
ا؛ وّلا اشرتط يف  القياس إذا تأليف من سابلتني قد ًل يكون منتجا
؛ وّلا من املمكن  ماته ىلع األقلي موجبةا القياس أن تكون إحدى مقدي

 مؤليف  من سابلتني اكتلايل:إعطاء نتيجة  فاسدة  من قياس  
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مة الصغرى: ًل يشء من املثليث شلٌك مربيعٌ   املقدي

مة الكربى: ًل يشء من الشلك املربيع   ساوي قائمتني.تجمموع زواياه املقدي

 انلتيجة سابلٌة: ًل يشء من املثليث يساوي قائمتني.

تصدق موجبةا قد  جدًلا فانلتيجة هنا خالف الواقع، وإذا جعلنا انلتيجة  
مة  نا املقدي ة  أخرى من قبيل لو غريي ة، ولٰكنيها ستكذب يف مادي يف ٰهذه املادي

.) (، فتكون انلتيجة )املثليث دائريٌّ  الكربى )ًل يشء من املربيع شلٌك دائريٌّ

متني راجٌع إىل فقدان رشط  ة املقدي فبطالن انلتيجة هنا مع صحي
متني.   إجياب إحدى املقدي

 قّدمتنيلكّّية إحدى املـ   ـج

متيه جزئييتني، من قبيل: إعطاء نتيجة  خاطئة  من خالل قياس   يمكن   مقدي

. مة الصغرى: بعض املثليثات شلٌك هندسٌّ  املقدي

مة الكربى: بعض الشلك اهلندسي مربيٌع.  املقدي

 انلتيجة: بعض املثليثات مربيٌع.
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متني؛ وٰذلك لعدم  توفير انلتيجة هنا واضحة ابلطالن مع صدق املقدي
متني.  رشط لكييية إحدى املقدي

 انلتيجة تتبع أخّس املقّدمتنيـ د 

املقصود باألخسي هو السابلة يف قبال املوجبة، واجلزئيية يف قبال اللكييية، 
متني إحداهما جزئييٌة فانلتيجة تكون  فلو اكن دلينا قياٌس مؤليٌف من مقدي

، وإذا اكنت إحداهما سابلةا فانلتيجة تكون  .جزئييةا  سابلةا

ا قد   ، فلو اكن دلينا قياٌس اكتلايل: يغالط بهاوٰهذه أيضا

مة الصغرى: بعض املتديينني يكذبون.  املقدي

مة الكربى: لكي الاكذبني غري صاحلني لقيادة املجتمع  املقدي

 انلتيجة: لكي املتديينني غري صاحلني لقيادة املجتمع.

مات، والسليف م أن تتبع انلتيجة ٰهذه انلتيجة باطلٌة مع صدق املقدي
متني فتكون: )بعض املتديينني غري صاحلني لقيادة املجتمع(.  أخسي املقدي

 وكٰذلك يف القياس اتلايل:
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مة الصغرى: لكي العالم معلوٌل.  املقدي

مة الكربى: ًل يشء من املعلول إهٰلٌ   .املقدي

 .انلتيجة: لكي العالم إهٰلٌ 

؛ ألنيها لم تتبع أخسي  متني، والييت يه  أصبحت انلتيجة باطلةا املقدي
 (.سابلٌة، والصحيح )ًل يشء من العالم إهٰلٌ 

 ًل إنتاج من سابلٍة صغرى وجزئّيٍة كربىـ   ـه

ا يف الصورة املنطقيية، وانلتيجة ًل تكون  ا يسبيب غلطا ا ممي وٰهذه أيضا
 مطابقةا للواقع، من قبيل القياس اتلايل:

مة الصغرى: ًل يشء من اإلنسان فرٌس.  املقدي

مة الكربى: بعض الفرس حيواٌن.  املقدي

 انلتيجة: بعض اإلنسان ليس حيواناا.

مات جاءت من صورة القياس  ٰهذه انلتيجة اخلاطئة مع صدق املقدي
ا.  اخلاطئ؛ ألنيه بٰهذا الوضع ًل يكون منتجا
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2 

األربعة الييت لكي قياس  من األقيسة ًل بدي أن يكون ضمن أحد األشاكل 
ل من ٰهذا الكتاب، ولكي شلك  من أشاكل األقيسة  تعريضنا هلا يف القسم األوي
ا، ونلأخذ ىلع سبيل املثال  ٌة، ما لم تتوفير ًل يكون منتجا هل رشوٌط خاصي
ي يكون احلدي األوسط فيه حمموًلا يف الصغرى وموضواعا  )الشلك األويل( اّلي

 بقيية األشاكل جتنيباا لإلطالة. يف الكربى، ونرتك بقيية الالكم يف

 للشلك األويل رشطان هما:

 .إجياب الصغرىأ ـ 

 لكييية الكربى.ب ـ 

ح هٰ  ل، ـرطني والشـذين الشوسوف نوضي ة يف الشلك األوي روط العامي
متني بناءا ىلع اًلختالف واًلتيفاق يف  حاًلتفاحتمال  القضايا يف املقدي

، شاكل األربعة()رضوب األ وتسّمي ، حالةا 16=4×4الكمي والكيف تكون 

 اجلدول اتلايل: كما يف
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 سبب عدم اإلنتاج       حاهل القياس 
  منتجٌ  د( لكي )ب ج( لكي ) ـج 1
  منتجٌ  د( ) ـج ج( ًل لكي )ب 2
 (رشط  خاصٍّ فقدان صغرى ) جزئييةٌ  غري منتج   د( لكي )ب ج( ع ) ـج 3
 (خاصٍّ   رشط  فقدان  صغرى ) جزئييةٌ  غري منتج   د( لكي )ب ج( س ) ـج 4
متني ) غري منتج   د( ج( ًل ) ـج ًل )ب 5  (اعمٍّ   رشط  فقدان  سلب املقدي
 (خاصٍّ   رشط  فقدان  صغرى ) سابلةٌ  غري منتج   د( ًل )ب ج( لكي ) ـج 6

 غري منتج   د( ًل )ب ج( ع ) ـج 7
كربى )فقدان  ةٌ وجزئيي صغرى  سابلةٌ 
 (اعمٍّ   رشط  

 غري منتج   د( ًل )ب ج( س ) ـج 8
كربى )فقدان  ةٌ صغرى وجزئيي  سابلةٌ 
 (، مضافاا إىل أنيهما سابلتاناعمٍّ   رشط  

متان جزئ غري منتج   د( ع )ب ج( ع ) ـج 9  (اعمٍّ  رشط  تان )فقدان يي مقدي
  منتجٌ  د( ع )ب ج( لكي ) ـج 10
  منتجٌ  د( ع )ب ج( ًل ) ـج 11
متان جزئ غري منتج   د( ع )ب ج( س ) ـج 12  (اعمٍّ  رشط  تان )فقدان يي مقدي

)فقدان  كربى ةٌ صغرى وجزئيي  سابلةٌ  غري منتج   د( س )ب ج( س ) ـج 13
 رشط  اعمٍّ (

 (فقدان رشط  خاصٍّ صغرى ) بلةٌ اس غري منتج   د( س )ب ج( لكي ) ـج 14
 (اعمٍّ  فقدان رشط  متني )سلب املقدي  غري منتج   د( س )ب ج( ًل ) ـج 15

 غري منتج   د( ب ج( ع ) ـجس ) 16
)فقدان  كربى ةٌ صغرى وجزئيي  ةٌ سابل

 (رشط  اعمٍّ 



 ..............معالم املنطق  ..................................................................... 260

نالحظ أني صور األقيسة املنتجة من ٰهذا اجلدول يه أربعٌة من ستي عرشة 
، صورةا، وٰهذا يعن أنيه يمكن املغالطة يف اثنيت عرشة صورةا من ٰهذا الشلك

  .كذا يف بقية األشاكلوهٰ 

ّية
ّ
ا: المغالطات الماد  ثانيا

ة األقيسة ـ أي  القضايا الييت تتأليف منها األقيسة  نفساتلغليط يف مادي
ٌد، بيد أنيه يرجع مجيعه إىل مخسة    يه: (1)ـ كثرٌي ومتعدي

ا به واملحكوم به  إيهام العكس: -1 بأن جيعل املحكوم عليه حمكوما
ا عليه، من قبيل لو قال قائل: لكي شلك  حماط  بإضالع  أربعة  فهو مربيٌع.  حمكوما

 ،) ٰهذه القضيية عكٌس لقضيية  أصل  ويه )لكي مربيع  حماٌط بأضلع  أربعة 
ل ماكن املحكوم عليه باملحكوم به  واملحكوم به ماكن املحكوم عليه. ،فبدي

: أخذ ما بالعرض ماكن ما باذلات: -2  وٰهذا ىلع أحناء 

 أخذ ما ليس بعلية  عليةا )السبب الزائف(.أ ـ 

 وٰهذه املغالطة فيها صوٌر خمتلفٌة سنذكر هلا بعض األمثلة:

                                                                                                                                                       

، رشح اإلشارات، ج 1) ق الطوسي   319، ص1( انظر: املحقي
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 : 1املثال 

الك   ﴿ ل   م  ا د خ  ل ي ه  ي   ع  ر 
ك  اب   از  ر  ح  د   ال م  ا و ج  ه  ند  قاا ع   .(1)﴾ر ز 

واحلال  ،فقد يوهم املغالط أني دخول زكرييا املحراب عليٌة لرزق مريم
ر؛أني ٰهذا  لعلمنا املسبق بعدم وجود أيي رابطة   أمٌر اتيفايقٌّ وإن تكري

 بني األمرين.

 : 2املثال 

 (.° 360ٰهذا الشلك جمموع زواياه تساوي )

 فإنيه مربيٌع. (° 360)ولكي شلك  جمموع زواياه تساوي 

 إذن: ٰهذا الشلك مربيٌع.

؛ ألنيهيي ذه انلتيجة ليست اضطرادولٰكني هٰ  ليس لكي شلك  جمموع  ةا
ا، فزوايا املستطيل ـ مثالا ـ تساوي )( ° 360زواياه ) ، (° 360مربيعا

ليس عليةا لٰهذه انلتيجة ( ° 360فمجموع الزوايا املساوية لـ )
 مضافاا ملساواة زواياه  -تيجة )الشلك مربيٌع(، بل علية ٰهذه انل
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حماٌط بأضالع  أربعة  متساوية  بينها زوايا قائمٌة، فٰهذا  -( ° 360)
من أخذ ما بالعرض ماكن ما باّلات؛ لكون مساواة جمموع زوايا 

م أني ( ° 360الشلك ) ًلزٌم أعمي للمربيع ويشمل املستطيل، وقد تقدي
ا ذاتيًّا.  الالزم األعمي ًل يكون عرضا

 املصادرة ىلع املطلوبـ ب 

من أكرث املغالطات شيواعا استخدام املصادرات يف األقيسة، ونعن 
مةا  ، وانلتيجة مقدي  .باملصادرة هو جعل ادلعوى ديلالا

 : 1مثال 

ث ًل يكذب.  ٰهذا املتحدي

 ولكي من ًل يكذب فهو يقول احلقيقة.

ث يقول احلقيقة.  إذن ٰهذا املتحدي

)ًل يكذب( ًل خيتلف من حيث املعىن مع فرتى أني احلدي األوسط 
 انلتيجة )يقول احلقيقة(، فٰهذا مصادرٌة ىلع املطلوب.

مات الييت أصلها داعوى من دون ديلل  يف إطار  ويمكن إدراج املقدي
 املصادرة ىلع املطلوب، من قبيل:
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 :2مثال 

 امليتافّيقيا ًل يمكننا إثباتها وًل نفيها.

 يه فهو ليس من مسائل العلم.لكي ما ًل يمكننا إثباته ونف

 إذن: امليتافّيقيا ليست من مسائل العلم.

وواضٌح أني هنا دعويني يف الصغرى والكربى بدون ديلل  هما: 
األوىل ادياعء أني امليتافّيقيا ًل يمكننا إثباتها ونفيها، وأخرى ادياعء 
أني لكي ما ًل يمكننا إثباته ونفيه فهو ليس من مسائل العلم. وٰهذه 

. اعتمدهامن املغالطات الييت   املنطق الوضيعي

أخذ الالحق للّشء ماكنه: أخذ بعض لواحق ما ينبيغ أخذه  ـج ـ 
 يف القضيية، وٰهذا يعود للنقطة السابقة.

 سوء اعتبارات احلمل: وهو ىلع صوٍر كٰذلك: -3

ة ماكن ما بالفعل وعكسه:أ ـ   أخذ ما بالقوي

 وٰهذا من قبيل قونلا: 

 حمدوٌد.لكي جسم  

.  ولكي جسم  ينقسم ًل إىل نهاية 
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. بعض املحدودإذن:   ينقسم ًل إىل نهاية 
؟ وألجل  ويأيت اإلشاكل هنا كيف ينقسم املحدود إىل ًل حمدود 

مة اثلانية وهو  منًل بدي  ستصحيح القيا أخذ رشط  يف املقدي
ا بالفعل  ة، أمي ة(، أي أني اجلسم ينقسم ًل إىل نهاية  بالقوي )بالقوي

 ليس كٰذلك.ف
إغفال توابع احلمل ويه األمور املتعليقة باملحمول، ويقصد بتوابع ب ـ 

احلمل من قبيل سور القضيية، من اجلزئيية واللكييية، وكٰذلك كيف القضيية 
ا جهة القضيية من الض رورة وادلوام و... من ـمن السلب واإلجياب، وأيضا
ذكر ٰهذه األمور سوف اجلهات اثلمان البسيطة وكذا املركبية، فبدون 
 تكون القضيية مبهمةا وتوجب اًلشتباه يف األقيسة.

اٌك  ـجـ  مجع املسائل يف مسألة  واحدة ، من قبيل: اإلنسان وحده ضحي
اٌك قضييتان: اإلنسان  اك  وحده حيواٌن، فقونلا اإلنسان ضحي ولكي ضحي

اٌك وليس غريه  ااكا ضحي مع  ، واملشلكة يف القضيية اثلانية؛ ألنيهاضحي
 الكربى قياٌس غري منتج  )وٰهذا يتعليق بفساد الصورة(.

  :استعمال القضايا الوهمّية -4
ٌة يف اإلنسان تدرك املعاين اجلزئيية املرتبطة باملحسوسات، وهو  الوهم قوي
أفضل وسيلة  للعقل يف إدراك القضايا الرياضيية؛ لكونها أموراا غري حمسوسة  

 اكملثليث واملربيع والزاوية وغري ٰذلك.وإن اكنت ترتبط باملحسوسات، 
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ى ٰهذه الوظيفة، فيبدأ باتلأثري ىلع  بيد أني مشلكة الوهم أنيه قد يتعدي
األحاكم العقليية الييت تسّمي باملعقوًلت، وٰهذه ًل ارتباط هلا باملحسوسات، 
ق  فيأخذ الوهم دور العقل يف إثبات أو نيف بعض تلك األحاكم، قال املحقي

 : قه العقل فيها، »الطوسي أحاكم الوهم يف املحسوسات حقٌّ أن يصدي
وتلطابقها اكنت ما جيري جمرى اهلندسييات شديدة الوضوح ًل يكاد يقع 
ا يف املعقوًلت الرصفة إذا حكمت أحاكٌم خيصي  ، وأمي فيها اختالف آراء 

. وٰهذه القضايا يصطلح عليها الوهمييات، وقد (1)«املحسوسات فيه اكذبةٌ 
فها  قضايا اكذبٌة إًلي أني الوهم اإلنسايني يقيض بها قضاءا »ابن سينا بقوهل: عري

ة... ك القويي دلى الوهم البش(2)«شديد القوي ريي ـ. ثمي يبنيي سبب ٰهذا اتلمسي
ها ومقابلها؛ »بالقضايا الوهميية فيقول:  ألنيه ]الوهم[ ليس يقبل ضدي

، فما ًل يوافق املحسوس  .(3)«ًل يقبله الوهم بسبب أني الوهم تابٌع للحسي
 ومن أبرز أمثلة الوهمييات ما ييل:

.أ ـ 
ٌ
 أني ما وراء ٰهذا العالم املادييي خأل

، وهو من تأثري الوهم املرتبط   واخلأل عبارٌة عن ظرف  خال  فارغ 
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 .222( املصدر السابق، ص 2)
 ( املصدر السابق.3)
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، ولٰكن  ن من تصوير أيي يشء  بدون ظرف  باملحسوسات؛ فإنيه ًل يتمكي
ه بناءا ىلع حمدوديية العالم املادييي فليس عند الرجوع إىل العقل والربهان فإني 

.
ٌ
 وًل خأل

ٌ
 وراءه مأل
 موجود  ًل بدي هل من ماكن  ب ـ 

. وزمان  أني لكي  وف جهة 

ا، واحلال أني العالم املادييي بناءا ىلع أنيه   وٰهذا ما حيكم به الوهم أيضا
؛ ألنيه لو اكن يف ماكن  ملا اكن حمدوداا؛ ّلا يقول  حمدوٌد، فهو ليس يف ماكن 
احلكماء إني العالم املادييي حمدوٌد، والفلك األخري فيه املسّمي بالفلك 

 األقىص هل وضٌع وليس هل ماكٌن. 

م بعض متيبيع األديان أني لإلهٰل ماكناا يف السماء؛ وأنيه يف جهة   وقد توهي
، والعقل يمنع ٰذلك، وحيكم بأني الوجود اإلليٰهي جمريٌد عن املاكن  معيينة 
واجلهة والزمان؛ ألنيه واجب الوجود، بيد أني الوهم ًلرتباطه باملحسوسات 

ذا الوهم يف هٰ وقد وقع  ًل يمكنه إدراك يشء  خال  من لوازم املحسوسات.
رين الغربيني)  (. 1بعض كبار املفكي

ة.  ـجـ   أني اجلسم ينقسم إىل أقسام  متناهية  بالفعل والقوي

واحلال أني العقل يدرك أني لكي جزء  جسماينٍّ مهما صغر فإني فيه امتداداا 
                                                                                                                                                       

ح بشلك  واكنط  اّلي أمثال: ديفيد هيوم وجون لوك، (  1) دراك إاستحالة ب واضح   ي رصي
 ]انظر: اكنط، نقد العقل املحض[.احلقيقة إًلي برشط الزمان واملاكن. 
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بابلداهة، ولكي امتداد  قابٌل لالنقسام، فاجلسم قابٌل لالنقسام إىل أجزاء  
ة، وإن انتهت أجزاؤه بالفعل، بيد أني الوهم ًل يغادر غري متنا هية  بالقوي

.  املحسوسات املتناهية؛ وّلا ًل يستطيع تصوير جتزئة  ًل متناهية 
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