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 41محاضرة 
 قواعد القياس:

 
 ال يمكن أن تكون كبراه جزئية الشكل األول:-

 ال يمكن أن تكون صغراه سالبة موجبة.              
 

  البرهان:
الصغرى، و ىذا تعدي لمقانون القائل " يجب أن لو جاءت الكمية جزئية لما استغرق الحد األوسط مرة واحدة في  -1

 يستغرق الحد األوسط مرة واحدة عمى األقل في المقدمتين "
لو جاءت الصغرى سالبة فإن النتيجة تصبح خاضعة لمسمب و يصبح محمول النتيجة مستغرق مع أنو غير  -2

لنتيجة ما لم يكن مستغرق من مستغرق في المقدمة و ىذا خرق لمقاعدة التي تقول " يجب أال تستغرق حد في ا
 قبل في المقدمتين ".

 
 ك   و  س ك      ك  و   م ك       ك  -و   م ج أمثمة:
 و  ص   م ج      ص و   م ك       و -ص   م ك      
 ك   ص   م ج     ص ك  س ك      ك   ص  م ك      

 
 
 الكبرى جزئية.أن تكون إحدى المقدمتين سالبة، أن تكون  الشكل الثاني:-

 البرهان:
 لو جاءت المقدمتان موجبتين لما استغرق الحد األوسط ألنو محمول و الموجبة ال تستغرق المحمول.-1
لو جاءت الكبرى جزئية )مع سمب المقدمة الصغرى( لجاء الحد األوسط مستغرق في النتيجة و ىو لم يكن -2

 تغرقا في المقدمة التي ورد فييا.مس
 و  -ك  أمثمة:
 ص -ص       
 ك -ص       
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 إيجاب المقدمة الصغرى، جزئية النتيجة الشكل الثالث:-
 البرهان:

لو جاءت الصغرى سالبة و النتيجة تتبع األحسن فتكون سالبة و يترتب عمى ذلك أن النتيجة تستغرق الحد  -1
 األكبر بالرغم من أنو غير مستغرق في المقدمة التي ورد فييا.

 النتيجة كمية فإننا نخرق القانون المتعمق باالستغراق و ليذا يجب أن تكون جزئية.لو جاءت  -2
كل ضروب الشكل الثاني و الثالث و الرابع يمكن أن نرجع إلى ضروب الشكل األول ىذا باعتبار أن الحرف 

 كل األول.األول من ضرب الشكل الثاني و الثالث و األربع يمكن أن نرجعو إلى الحرف الذي يشبيو من الش
  و من ىنا جاءت مسألة الّرّد أي رد ضرب من الضروب إلى ضرب آخر "من كل األشكال

 

 القياس قواعد
لمقياس شروط معينة ال يمكن أن تكون عممية االستدالل أو االستنتاج غير المباشر. ىذه الشروط يمكن    

 حصرىا في ثالثة قواعد ضرورية و أساسية و كافية.
القياس أكثر من ثالثة حدود، ألن خرق ىذه القاعدة يؤدي إلى أقيسة فاسدة و التي يتمثل أن ال يكون في -1

 عيبيا في وجود ما يسمى بالحد الرابع.
ال إنتاج من مقدمتين سالبتين، ألن القضيتان المنفصمتان ليس ليا حد مشترك، إذن ال يمكن أن نحقق المبدأ -2

 وجبة.األعمى يعني يجب أن يكون لكل قياس قضية م
ال إنتاج من مقدمتين جزئيتين، ألن ليس ىناك صمة بين الجزئيتين النعدام الحد األوسط، مثال: بعض -3

 األفارقة مسممون / بعض األفارقة سود
    

في القياس ال إنتاج أما في الواقع نعم، و هي قواعد أساسية في كل قياس لكن المنطقيين قالوا بثمانية قواعد 
 هي:

 يتألف القياس من ثالثة حدود ال أكثر و ال أقل.يجب أن -1
 .يجب أن ال يستغرق حد في النتيجة ما لم يستغرق في المقدمة التي ورد فييا )كل الحدود( و العكس يجوز.2
.يجب أن ال تحتوي النتيجة عمى الحد األوسط ألن وظيفتو ىي عمة الربط ألنو لو ظير ال جمع أكثر من حدين و 3

 و معمول. نخمط بين العمة
 يجب أن تستغرق الحد األوسط عمى األقل مرة واحدة )معناه يمكن أن يستغرق مرتين(-4
 ال إنتاج من سالبتين لعدم وجود الوسط )الربط(-5
 المقدمتان الموجبتان ال تنتجان نتيجة سالبة.-6
بة تكون النتيجة سالبة. و إذا النتيجة تنبع األحسن من المقدمتين )الكم + الكيف(، إذا كانت إحدى المقدمتين سال-7

 كانت إحداىما جزئية و سالبة تكون النتيجة جزئية و سالبة أيضا.
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و إن كانتا سالبتين تعذر االستنتاج  1ألنهما إن كانتا موجبتين تعذر االستنتاج حسب القاعدة  (ال إنتاج من جزئيتين )االستغراق-8
  حسب القاعدة


