
1 
 

 51محاضرة 
 القياس نقد

سمين أفسدوا القياس و ذلك ألنو تحصيل حاصل و ىناك انتقاد آخر وجو إلى القياس و ىو الذي ألأن ا نجد
عيب أرسطو أنو اىتم بسور ميزي، بحيث أن أرسطو اىتم بتقديم نظرية ناقصة و أن كقام بو ىاممتون االن

 الموضوع وترك سور المحمول و ىذا ما يؤدي إلى الغموض في بعض األحيان.
 دون المحمول في الكمية الموضوع واضح بسوره   :مثلً 

 كل إنسان حيوان، بحيث نقول: كل اإلنسان ىو بعض الحيوان ـــ سور المحمول
 .مستوياً  و بالتالي يمكن عكس القضية عكساً 

 يوان كل إنسانبعض الح
 و بالتالي القياس يكون أوضح و عممية االستدالل تكون أسيل.

 
 :شروط القياس

 -ولمقياس ثالثة أنواع من الشروط:
 نوع يرتبط بأصل القياس  -1
 نوع يرتبط بكم القياس )االستغراق وعدمو(  -2
 (نوع ثالث يرتبط بكيف القياس )اإليجاب والنفي -3

 
 :بناء األقيسة

 :األقيسة ما يمييشترط في أصل بناء 
يجب أن يشتمل كل قياس عمى ثلث قضايا ال أقل وال أكثر. إذ اثنتان مرتبطتان ببعضيما )مقدمتان(   -1

 !والثالثة تأتي نتيجة عنيما
ما أكثر من قياس مثلً  خطأأما األكثر، فإنو إذا كانت فيي إما   :وا 

 اف نصف، فالواحد نصف األربعة، ىذالواحد، نصف اإلثنين، واإلثنين، نصف األربعة. وكل نصف النص
 .خطأ
   2+6= 4+4 . 8= 6+2،    8 = 4+4 :ومثلً 

، ولكنيا قياسان في قياس إذ نحن بحاجة إلى رابطة فكرية لنعرف أن مساو المساوي، مساو خطأىذه ليست 
 :لنصنع قياسا ىكذا

 ، وكل مساو المساوي مساو، 8 = 6 + 2، 8 = 4 + 4
  )4  +  4=  6+  2وىذا مساو المساوي والنتيجة أن )
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  :السابقة التي تكتب ىكذا أخطاء حيث تظيرلحظ أننا بدون ىذه القاعدة ال نستطيع أخذ ىذه النتيجة إذ ن
 4/  1    إذا      2/4و     1/2
 
 .()ك ل ب سبإحدى األنماط السابقة  ذات سورن تكون كل قضية داخمة في بناء القياس أيجب  -2 

 :مثلً  ال تنتج شيئاً  السورفالقضايا غير 
 .إنسان فان          
 وفان ىالك       

 .ال ينتج: إنسان ىالك
إذ قد يكون سور المقدمتين بعض فتكون المقدمتان جزئيتين فل تنتجان شيئا إذ تكون صورة القياس حينئذ 

 .ىكذا
 .بعض أفراد اإلنسان فانون، وبعض الفانين ىالكون

 .وليست ليذه القضية نتيجة إذ قد يكون بعض الفانين غير بعض الناس
 

 :كم األقيسة
 :بالنظر إلى الكم يجب

، ال يمكن ، في إحدى المقدمتين. فمو كانت المقدمتان جزئية موجبة مثلً يكون الحد األوسط مستغرقاً  إن-1 
يقول: إنو ال داعي الشتراط استغراق الحد  . إال أن بعض المناطقة )ىاممتون(أخذ النتيجة منيا. كما سبق آنفاً 

، بل يكفي أن يكون االستغراق أكثر من نصف األفراد كي يصح القياس. وليذا يعدل تاماً  األوسط استغراقاً 
في وظيفتو )في الكبرى والصغرى( اكبر من كم  ىذا الشرط عمى النحو التالي: )يجب أن يكون كم الحد مقدراً 

 :ويضرب مثلً ( الحد نفسو مستغرقاً 
 .معظم الناس مرتكبون لمخطايا -أ
 .نصف الناس ناجون من العقاب اإلليي -ب
 .بعض مرتكبي الخطايا سينجون من العقاب اإلليي -ج
 

، بل بأي ( كل) ذات سورىذه كميا قضايا كمية، إذ القضية الكمية ليست فقط القضية  أن  إال أن الحقيقة
 .ن نصف الناس، أو ربع الناس سورأحتو، فأغمب الناس سور كما سور يشمل جميع األفراد الداخمين ت

في إحدى المقدمتين، ولتوضيح ىذا الشرط ال بد أن  أال يستغرق حد في النتيجة، ما لم يكن مستغرقاً  -د
نقول: إن النتيجة ـ كما نعمم ـ ىي موجودة في المقدمات ولكنيا خافية بعض الشيء ىناك وتظير جمية في 

ي قد تكون جزئية وقد تكون كمية، وفي الكمية تنقسم إلى كمية في كمية، وكمية في جزئية، أي أنو النياية، وى
 .قد نقول: كل إنسان ناطق قد يكون كل من المحمول والموضوع مستغرقين في بعضيما وقد ال يكون. مثلً 
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 .( وقد نقول: كل إنسان حيوان )أي بعض أنواع الحيوان
 :قد تكون النتيجة أكبر من حجم المقدمات في أحد حدييا فل تصح مثلً قدمة الواضحة لمبعد ىذه ا

 .إذا قمنا: بعض الرجال فقراء -أ
 .وليس من الفقراء سعداء

 .إذن فميس من الرجال سعداء
 فيو قياس باطل 

 
ذا قمنا: بعض األغنياء سعداء -ب  .وا 

 .وكل السعداء أصحاء
 .اذن فكل األغنياء أصحاء

فيذا القياس غير صحيح. لماذا؟ ألنو من الممكن أن يوجد غني غير سعيد وبالتالي غير صحيح فكيف 
 تحكم بأن كل غني صحيح؟ 

 
في النتيجة  وبتطبيق القاعدة: األغنياء )األصغر( غير مستغرق في المقدمة )الصغرى( فل يكون مستغرقاً 

 .ن تكون النتيجة كميةأى ال يمكن في جزئية صغر  ليذا قالوا: إذا كان األصغر موضوعاً 
 .(  في المقدمة )الجزئية كذلك ال يصح القياس لو كان األصغر محموالً 

 .مثل ما إذا قمنا: بعض السعداء أغنياء -ج
 .وكل السعداء أصحاء                   
 .فكل األغنياء أصحاء إذاً                 
 فيذا القياس غير صحيح                

 
 

 

 

 نسأل اهلل الموفقية والنجاح لمكل طالب عمم المحاضرة األخيرة فقد اكتمل المنهج ، و وبهذه 


