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  منطقالعلم 
  الدرس العاشر

  

  بداھة مبدأ التناقض

  

  :مثال ، عندما نقول . نقیض القضیة رفعھا

  ".کّل إنسان حیوان"

  ".بعض اإلنسان لیس بحیوان"

  : ، ھو أن نقول " کّل إنسان حیوان"في الحقیقة ، نقیض ف

  ".لیس أّن کّل إنسان حیوان"

  ".بحیوان بعض اإلنسان لیس: "و معنی القضّیة األخیرة ھو أّن 

و علی ھذا األساس ، تنقدح بداھة حکم العقل باستحالة 

ألّن العقل یحکم بالضرورة و . اجتماع النقیضین و ارتفاعھما

البداھة بأّنه الیمکن أن تکون القضّیتان التالیتان صحیحیتین معا ، 

  :أو باطلتین کذلک 
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  ".کّل إنسان حیوان"

  ".لیس أّن کّل إنسان حیوان"

  

  لتناقض في االستداللدور مبدأ ا

  

القاعدة األساسیة  استحالة اجتماع المتناقضین و ارتفاعھما ھي

لالستدالل في طریق حّل المشاکل العلمیة و المسائل 

 .الفلسفیة

  :یوّضح ھذا األمر  ثاالو نذکر فیما یلي م

کمسألة حدوث (حّل مسألة علمیة أو فلسفیة  نریدعندما 

و نالحظ طرفیھا في ذھننا ،  تلک المسألة ، نتصّور) العالم

فکما نحتمل طرف . بالسوّیة) کحدوث العالم و عدم حدوثھا(

  .اإلیجاب ، کذلک نحتمل طرف السلب

حالة اإلذعان  اکتسابو ألجل الخروج من حالة الحیرة و التردید و 

و العلم بالواقع ، نتطّرق نحو الدلیل و البرھان علی ما ھو 

  .الصحیح من الطرفین

صحیح ،  ن، یحکم العقل بأّن أحد الطرفیو في المسألة المذکورة 

الیمکن أن و ذلک ألّنه . و الطرف اآلخر باطل بالضرورة و البداھة

مع وجود کّل الشروط (یکون العالم حادثا ، و أن الیکون حادثا 

  ).المذکورة لتحقق التناقض
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صّحة أحد الطرفین ، یحصل عندنا العلم  و بعد إقامة الدلیل علی

  .بذلک و ینقدح بطالن الطرف الثاني و انتفائھا بالبداھة

أ استحالة اجتماع فقد اّتضح علی ضوء ما شرحنا أّن مبد

لتحصیل العلم الراسخة رتفاعھما ، یشّکل القاعدة المتناقضین و ا

  .بأحد الطرفین و الخروج من حالة الشک إلی حالة المعرفة

  

  العکوس

  

  :قسمین  یإلعکس القضیة ینقسم 

 .العکس المستوي -

 .عکس النقیض -

  

  العکس المستوي

  

العکس المستوي ھو ما إذا یتبّدل طرفا القضیة الصحیحة ، مع 

و المقصود من الکیف ھو اإلیجاب أو . بقاء الکیف و الصدق

  .السلب

  األصل و العکس

و تسّمی القضیة األولی في مصطلح علم المنطق باألصل ، و 

  .لقضیة الثانیة بالعکسا
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: أصال ، فعکسھا المستوي ھو" کّل ذھب معدن"فإذا کانت قضیة 

  ".بعض المعدن ذھب"

من الخصوصیات و الشروط و یمکن استنتاج النتائج التالیة 

  :المذکورة للعکس المستوي 

  .الموجبة الجزئیة والعکس المستوي للموجبة الکلیة ، ھ – الف

  .الموجبة الجزئیة وھالجزئیة ،  العکس المستوي للموجبة – ب

  .السالبة الکلیة وھالعکس المستوي للسالبة الکلیة ،  – ج

  .أما السالبة الجزئیة ، فال عکس لھا – د

  

  :أّما أمثلتھا فھي کما یلي بالترتیب 

بعض " : ھو " کّل ذھب معدن" العکس المستوي لقضیة – الف

   ".المعدن ذھب

بعض ":  ھو " ض السائل ماءبع" و العکس المستوي لقضیة – ب

  ".الماء سائل

: ھو " الشئ من الحیوان بشجر" و العکس المستوي لقضیة – ج

  ".الشئ من الشجر بحیوان"

  

و اّنما قلنا بأّن السالبة الجزئیة العکس لھا ، ألّن النتیجة التکون 

  .صادقة دائما و في جمیع األحوال



 5

، النستطیع " نبعض الحیوان لیس بإنسا"مثال ، في قبال قضیة 

الشئ من اإلنسان : "أن نقول بأّن عکسھا المستوي ھو 

  .، و ھي سالبة کلیة" بحیوان

، و ھي " بعض اإلنسان لیس بحیوان: "و النستطیع أن نقول أیضا 

  .سالبة جزئیة

  

  لدور العکس المستوي في االستدال

  

قد اّتضح مما ذکرنا أّنه کّلما صّح األصل ، صّح عکسه المستوي 

و یلزم من ھذا القانون ، أّنه کّلما الیصح العکس المستوي ، . اأیض

  .فاألصل أیضا باطل

ھذان األمران من القواعد العاّمة في مقام االستدالل في یعتبر و 

  .العلوم المختلفة

یجدر بنا أن نشیر إلی أّنه و إن کان کّلما صّح األصل ، صّح و 

عکسه المستوي أیضا ، و لکن لیس أّن کّلما بطل األصل ، بطل 

بل یمکن أن یکون األصل باطال ، و لکّن . عکسه المستوي أیضا

  :و ذلک کما في المثال التالي . عکسه المستوي یکون صحیحا

  ".کّل ذھب أصفر: "األصل 

  ".بعض األصفر ذھب: "ستوي العکس الم
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العکس  و لکّن. فاألصل ھنا باطل ، ألّنه یوجد الذھب األبیض أیضا

  .صحیح المستوي

  

  نقیضالعکس 

  

  :عکس النقیض علی قسمین 

 .عکس النقیض الموافق -

 .عکس النقیض المخالف -

 

  عکس النقیض الموافق

  

عکس النقیض الموافق ھو أن نبّدل قضیة صحیحة إلی قضیة 

حیث یکون موضوع القضیة الثانیة نقیض المحمول اخری ، ب

للقضیة االولی ، و یکون محمول القضیة الثانیة نقیض الموضوع 

  .للقضیة االولی ؛ مع بقاء الکیف و الصدق

  : مثاله 

کّل : "ھو " کّل کاتب إنسان"النقیض الموافق لقضیة عکس 

  ).ال کاتب(ھو ) الإنسان(

  

  :نستنبط مما شرحنا أّن و 
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عکس النقیض الموافق للسالبة الکلیة ، ھو سالبة  – الف

  .جزئیة

  :  مثاله

  ".اإلنسان بشجر منالشئ "

  ".)الإنسان( لیس) الشجر(بعض "

. للسالبة الجزئیة ، ھو سالبة جزئیةعکس النقیض الموافق  – ب

  : مثاله 

  ".بعض المعدن لیس بذھب"

  .")المعدن(لیس ) الذھب(بعض "

. عکس النقیض الموافق للموجبة الکلیة ، ھو موجبة کلّیة – ج

  : مثاله 

  ".کاتب إنسان کّل"

  )".الکاتب(ھو ) الإنسان( کّل"

، أما الموجبة الجزئیة ، فلیس لھا عکس النقیض الموافق – د

  .النتیجةلبطالن 

  : مثاله 

بعض "قضیة أردنا أن نحصل علی عکس النقیض الموافق لإذا 

ھو ) المعدن(بعض : "ال نستطیع أن نقول ، " ھو معدن )الذھب(

  ". ذھب
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  ".ھو ذھب) المعدن(کّل : "النستطیع أن نقول أیضا و 

  .باطالنألّنھما 

  

  النقیض المخالفعکس 

  

النقیض المخالف ما إذا تتبّدل قضیة صادقة إلی قضیة عکس 

یکون موضوع القضیة الثانیة نقیض المحمول حیث اخری ، ب

للقضیة األولی ، و یکون محمول القضیة الثانیة نفس الموضوع 

  .ون الکیفللقضیة األولی ، مع بقاء الصدق ، د

  :مثاله 

الشئ : "ھو " کّل کاتب إنسان"ة النقیض المخالف لقضیعکس 

  ".بکاتب) الإنسان(من 

  

  :ینقدح مما ذکرنا أّن و 

عکس النقیض المخالف للسالبة الکلیة ، ھو موجبة  – الف

  .جزئیة

موجبة عکس النقیض المخالف للسالبة الجزئیة ، ھو  – ب

  .جزئیة

  .عکس النقیض المخالف للموجبة الّکیة ، ھو سالبة کلّیة –ج 
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،  ة ، فلیس لھا عکس النقیض المخالفأما الموجبة الجزئی – د

  .لبطالن النتیجة

  :مثاله 

) الإنسان(بعض "لقضیة  المخالف أردنا تحصیل عکس النقیضإذا 

ھو ) الحیوان(لیس أّن کّل : "، فالیصّح أن نقول  "حیوان

  )".الإنسان(

  )".الإنسان() الحیوان(الشئ من ": الیصّح أن نقول أیضا و 

  .باطالنما ألّنھ

*****  

 


