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  منطقالعلم 
  الدرس الحادي عشر

  

  

  ستداللالمباحث ا

  )الحجة(

  

في ھذا الدرس و الدروس القادمة ، سنھتّم بالبحث عن االستدالل 

  .و کیفیة إقامة الحجة

  :إّن أسالیب االستدالل من وجھة نظر علم المنطق ھي کالتالي 

   .قیاسال -

 .ستقراءاال -

 .تمثیلال -

  

لی بیان القیاس المنطقي ، إ –بعون اهللا  –في البدایة ، نتطرق 

  . ثّم نشیر إلی مباحث االستقراء و التمثیل
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   قیاسال

 

الکالم المتکّون من عّدة : "القیاس في مصطلح علم النطق ھو 

قضایا ترتبط بعضھا ببعض ، بحیث أّن قبولھا یستلزم القول بنتیجة 

  .معّینة ذاتا

سّلمت ،  قول مؤّلف من قضایا متی: "و بعبارة اخری ، القیاس ھو 

  ".لزم عنه لذاته قول آخر

  : مثاله 

  ".الحدید معدن"

  ".کّل معدن یمتّد بالحرارة"

  ".یمتّد بالحرارةالحدید : "النتیجة 

  

  الصغری ، الکبری ، و النتیجة

و المقّدمة علی . القضایا التي تتکّون منھا القیاس تسمی بمقّدماته

  : نحوین 

 .الصغری -

 .الکبری -

  .ي علی جزء نرید إثبات حکم له بالقیاستحتوالصغری ھي قضّیة 
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و الکبری ھي قضیة تشّکل قاعدة کلّیة تنطبق علی ذاک الجزء 

  .المعّین لیتبّین حکمه

  .إجراء القیاسناتج من أّما النتیجة ، فھي القول ال

  

  قیاسالحدود 

  :حدود القیاس ھي کالتالي 

  الحّد األصغر -

 الحّد األکبر -

  الحّد األوسط -

  .ّمی باألصغر ، و محموله باألکبرموضوع النتیجة یس

و علی ھذا األساس ، المقّدمة التي تشتمل علی األصغر ھي 

الصغری في القیاس ، و المقّدمة التي تحتوي علی األکبر ھي 

  .الکبری

یبّین االرتباط بین  ، الذيالمتکّرر في الصغری و الکبری  و الحّد

  ."الوسط"، أو " الحّد األوسط"األصغر و األکبر ھو 

  

  القیاس االقتراني و االستثنائي

  :باعتبار ھیأته و صورته إلی قسمین قیاس ینقسم ال
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  .القیاس االقتراني -

 .القیاس االستثنائي -

إذا کانت األجزاء التي تشکل النتیجة للقیاس منتشرة في 

  .، فیسمی ذاک القیاس اقترانیا) الصغری و الکبری(المقّدمتین 

  :مثاله 

  ".النبي بشر"

  ".کّل بشر یموت"

  ".النبّی یموت: "النتیجة 

مذکورة ھا أّما إذا کانت العبارة التي تشکل النتیجة أو نقیض

  .بالصراحة في مقّدمات القیاس ، فیسمی ذاک القیاس استثنائیا

  :األول مثاله 

  ".لو کان زید صادقا ، فکالمه مقبول"

  ".لکّن زیدا صادق"

  ".زید کالمه مقبول: "النتیجة 

  :الثاني  مثاله

  ".لو کان القمر نجما لکان مضیئا بذاته"

  ".لکّن القمر لیس مضیئا بذاته"

  ".القمر لیس نجما: "النتیجة 
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  .ففي ھذا المثال ، قد ذکر نقیض النتیجة في المقّدمة األولی

  

  القیاس الحملي و الشرطي

  :ینقسم القیاس االقتراني إلی قسمین 

 .الحملي -

 .الشرطي -

تراني متکّونا من مقّدمات ھي کّلھا قضایا لو کان القیاس االق

  .بالقیاس الحمليحملّیة ، فیسمی 

  :مثاله 

  ".المّریخ سّیارة"

  ".کّل سّیارة لیست مضیئة بالذات"

  ".المّریخ لیس مضیئا بالذات: "النتیجة 

أّما إذا کان متکّونا من مقّدمات ھي کّلھا أو بعضھا من القضایا 

  .رطيالشرطّیة ، فیسمی بالقیاس الش

  :مثاله األول 

  ".صادق، کّل إنسان تقّي "

  ".کّل من کان صادقا یفلح"

  ".کّلما کان اإلنسان تقّیا یفلح: "النتیجة 
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  :مثاله الثاني 

  ".الغزال حیوان"

  ".کّل حیوان إما مذّکر و إما مؤّنث"

  ".الغزال إما مذکر و إما مؤّنث"

  

  

   

***** 

 االستدالل
)الحجة(  

 
تمثیلال  

 

قیاسال  
 

 
 االستقراء

 

 

 االستثنائي
 

 االقتراني

 

 الشرطي
 

 الحملي


