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 نبيل مسيعد: إعداد األستاذ 
www.nabilmasad@yahoo.fr 

 
 طرح المشكلة: مقدمة   
 

يتميز اإلنسان بالعقل ويجب ان يكون تفكيـره منطقـي متـى نعـرف انـه                
 عقـل وعنـدما يرفـضه العقـل يكـون           تفكير منطقي ؟ عندما يتقبله كل     

 .تفكير غير منطقي 
الفكر ملكة يمتاز بها االنسان ويكون التفكير سلبيا اذا احترم مبادئ العقل            
وقد يجانب حصول هذا االنطباق ، واذا حدث هذا االنطباق هـا هـو كـاف                
لضمان اتفاق جميع العقول ؟ وهل يكفي ان نعرف قواعد المنطق الصوري            

  أمن من االخطاء ؟ حتى نكون في م
 
 محاولة حل المشكلة  

 
 وضعية مشكلة

لقيادة السيارة يجب معرفة أمرين اوال ان يكون الـسائق مؤهـل لقيادتهـا              
وان يكون على معرفة بقوانين المرور ، ان السيارة بعد ان يتحصل عليهـا              
صاحبها ال يعقل ان يركنها امام المنزل ، انها صنعت من اجل غاية وهـي               

بها الى وجهاتهم بيسر وفي اقل زمـن اذن هـذه لـسيارة وهـذه               نقل ركا 
 .غايتها 

لكن السيارات كثيرة والغايات مختلفة ، وقد تصطدم ببعضها البعض لـو            
تصرف كل سائق كما يريد ، فكام من الـضروري وضـع قـوانين حتـى                

 .يكون مرور السيارات اسهل 
ة مـن هـذه   واإلنسان يملك عقل كملكيتـه للـسيارة واذات كانـت الغايـ         

االخيرة النقل فغاية العقل التفكير الجل تحقيق متطلبات االنـسان ، اال ان             
العقول متعددة كتعدد السيارات واذا ضمنا عدم تـصادم الـسيارات بفـضل         
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قوانين المرور فهل من قوانين تمنع تصادم العقول بمعنى اختالفها وعدم           
ان . ين المنطـق    اتفاقها على ما يمكن ان يوصـف بالحقيقـة ؟ انهـا قـوان             

المنطق بهذا المعنى هو علم بالقوانين التي تضبط فعل الفكر حتى يـصل             
. الى غايته وهي الحقيقة وعرفه القدماء بانه الة تعصم الفكر من الخطأ             

وهذه القوانين التى صاغها ارسطو محل اتفاق النهـا تـستند الـى مبـادئ               
 معه دون ان ياخذها     العقل أي تلك المبادء التي فطر عليها العقل ووجدت        

من التجربة وعن طريق الحواس الن كل معرفـة كبـرت او صـغرت ال               
  يمكن ان تتم اال اذا اذا كانت مسبوقة بمبادئ العقل

 تحليل الوضعية
التفكير المنطقي يتحول الى تفكير غير منطقـي عنـدما يريـد المحـاور          

م ،   والمراوغـة فـي الكـال     . الوصول الى نتيجـة عبـر التالعـب باأللفـاظ         
ولتفادي مثل هذه االنزالقات التي يمكن للفكر ان يقع فيها ، وضع ارسطو             

 مراعيا في ذلك مبادئ العقل ، فما هي مبادئ العقل ؟ . المنطق 
 

 مبادئ العقل
 

المبدأ هو كل مايقع منه البـدأ او يـرد اليـه الـسير وفـي المنطـق هـو                 
تنتج هي مـن هـذه      القضية التي تكون بداية الستنتاج قضايا اخرى و التس        

 : هذه المبادئ ححدها من قبل أرسطو في أربعة مبادئ وهي . القضايا 
ومعناه ان الشيئ هو هو بمعنى ان الفكر عندما يحمـل  :  ـ مبدأ الهوية  1

معنى على شيئ فانه يبقى كل منهما على ما هو عليه وقـت الحمـل و ال                 
 .يتحول عنه الى غيره 

من الممتنـع ان يكـون الـشيء موجـود ا     معناه  :  ـ مبدأ عدم التناقض 2
 .ومعدوما او متصفا بصفة معينة وغير متصف بها في نفس الوقت 

ومعناه الن الشيئ اما ان يكـون موجـود او ان    :  ـ مبدأ الثالث المرفوع 3
يكون معدوم فليست هناك حالة ثالثة والقـضية امـا ان تكـون صـادقة او                

 .تكون كاذبة وال توجد حالة ثالثة 
يتساءل العقل دائما عن اسباب الحوادث النـه مـا مـن    : مبدأ السببية  ـ  4

 ) 1716 – 1646( حادثة اال ولها سبب يقول اليبنتز غوتفريد فلهلـم          
Leibniz ":            يوجـب  ) علـة   ( ال يحدث شيء من غير ان يكون له سـبب
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حدوثه اعني سببا صالحا بصورة قبلية لتعليل السيء وبيان كونـه علـى             
 .وان نفس االسباب تؤدي الى نفس النتائج " ون غيرها هذه الصورة د
I  وحدات الفكر المنطقي و قواعده   ـ 

 
يتطابق الفكر مع نفسه أي ال يشعر بوجود تناقض في افكـاره ، اذا كـان                

 مستندا في احكامه الى قوانين المنطق الصوري ، فما هو المنطق  ؟
العقل من الوقـوع فـي       المنطق جهاز من القوانين يمنع       :مفهوم المنطق   

الخطأ،  و ينطبق الفكر مع نفسه اذا التـزم قـوانين المنطـق األرسـطي ،                 
ولمعرفـة  . الـسابقة الـذكر     . وهي قوانين مستندة الـى مبـادئ العقـل          

 .المنطق اكثر يجدر بنا االطالع على مكوناته 
في اللغة هو التخيل واصطالحا هو الكلي المجرد ، فتصور :   ـ التصور 1

ان هو المعنى الكلي الذي تتحقق به ماهية االنسان أي المعنى المجرد االنس
عن ماهو موجود في عالم الحـس وينطبـق علـى عـدد غيـر محـدد مـن                   

 .  االفراد
لكن اذا تصورنا فكرة االنسان مثال هل يبقى هذا التصور في حدود الذهن             

ت ؟ وكيف نعبر عنه ؟ وكيف يخرج الى الواقع ؟ اننا نعبر عن التـصورا              
 بالحدود واذا عرفنا التصور فما هو الحد ؟

الحد في اللغة هو نهاية الشيء واصطالحا هو مـا نعبـر بـه    :  ـ الحدود 2
عن تصوراتنا كقولنا حديد ، وقد نعبر عن التصور بلفظ او لفظتـين او              
اكثر ـ الحديد معدن ، كل معدن يتمدد بالحرارة  ـ  فهو بمثابة االسـم    

او العالمة التي تـشير الـى التـصور ويـتم وضـعه             او االشارة او التعبير     
 . باالتفاق فيصطلح الناس عليه 

  ـ المفهوم و الماصدق3
... كل تصور له مفهوم وماصدق، فاالنسان نفهم منه انـه حيـوان عاقـل               

 .يطلق على عدد ال محدد من االفراد / ويصدق 
 الذهن   هو جملة الصفات الذاتية الجوهرية التي متى وجدت في         :المفهوم  

 . وجد معها التصور فوجود الحيوانية و العقل معناه وجود االنسان 
.  كلمة منحوتة من االسم الموصول ما والفعل الماضي صدق           :الماصدق  

. وهو عدد االفراد الذي يقـال عـنهم ذلـك المفهـوم او يـصدق علـيهم                  
 . فمفهوم انسان يصدق على كل افراد الجنس البشري 
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 هي كلما نقـص المفهـوم زاد الماصـدق          :والماصدق  العالقة بين الفهوم    
 .وكلما زاد المفهوم نقص الماصدق فتكون العالقة بينهما عكسية 

  ـ التعريف و كلياته و قوانينه 4
هو مجموعة الصفات األساسية التي تميز مفهوم عـن مفهـوم           :  التعريف  

 . اخر وهو انواع 
والفصل و في المنطق هو الحد في اللغة هو المنع  :  ـ التعريف بالحد 1

فيجمع صفاته الذاتية والالزمة على وجـه       . القول الدال على ماهية الشيء    
وسـمي الحـد حـد النـه يمنـع افـراد            . يتم به تحديده وتمييزه عن غيره     

أي هو  ذكـر الـصفات        . المحدود من الخروج ويمنع غيرها من الدخول        
 .الجوهرية للشيء وهو نوعان 

يدل على ماهيـة الـشيء فيميـزه عـن سـائر       : تام ـ التعريف بالحد ال 1
االشياء ويكون بالحنس القريب والفصل النوعي مثل  االنسان حيوان عاقل           

. 
و التعريف ال يتحقق اال من خالل الكليات الخمسة و هي الفاظ تشير الى              
مجموعة من الوحدات او الصفات ولذلك كانت كليـة وليـست جزئيـة             

نبغي ان تكوم مجردة وكانت خمسة الن ما    وهي شرط لتعريف االشياء وي    
 يمكن ان نحمله على مفهوم ال يتجاوز خمسة محموالت او كليات 

هو حد كلي يطلق على مجموعة من االنواع تـشترك فـي   :  ـ الجنس  1
.... . صفات اساسية مثل الحيوان يطلق علـى االنـسان واالسـد والغـزال              

 . والجنس قسمان
يكون ماصدقه اعلـى مـن ماصـدق النـوع          وهو الكلي الذي     : جنس قريب 

 .برتبة واحدة مثل الحيوان بالنسبة لإلنسان 
وهو الكلي الذي يكون ما صدقه اعلى مـن مـا صـدق النـوع              : جنس بعيد   

 باكثر من رتبة مثل الكائن بالنسبة لإلنسان 
 .  وهو الكلي الذي ال يضمه كلي اخر :جنس اعلى 

موعة من االفراد تـشترك فـي   وهو حد كلي نقوله على مج :  ـ النوع 2
ويتميز النوع بصفات   .  صفات ثابتة فاالنسان نوع يحتويه جنس الحيوان        

تفصله عن االنواع االخرى داخل الجنس الواحد ، و يضم الجنس مجموعة            
 .من األنواع 

وهو حد يفصل بين النوع والجنس وهو الخصيـصة   :  ـ الفصل النوعي 3
سائر األنواع التي يدخل معها تحت جـنس        الذاتية التي يتميز بها نوع عن       

 5



 نبيل مسيعد: إعداد األستاذ  الفلسفة لطلبة الطور الثانوي 
 

فهو من حيث المفهوم فقط هو      . واحد فالنطق يميز االنسان عن الحيوان       
الصفة او الصفات المميزة التي تفصل نوعا من االنواع عن سائرها داخـل             

 . الجنس الواحد 
 هي جميع الصفات العرضية التي تخـص نـوع معـين مـن     : ـ الخاصة  4

كلي المقول على افراد نوع واحـد قـوال خارجـا عـن             االفراد فقط وهي ال   
الماهية كالضحك لالنسان ، فهي الصفة التي تميز نوع من االنواع داخل            
الجنس ولكن تمييزها له ليس تمييـزا حاسـما فاصـال كتمييـز الفـصل               

 . النوعي 
هو مجموعة الصفات العرضية التي تخص نوع معين  :  ـ العرض العام 5

تكون مانعة لالنواع االخـرى كالمـشي علـى رجلـين           من االنواع دون ان     
بالنسبة لالنسان ، او هو الصفة الالحقة لماهية الشيء او مفهومه وهي ال             

 . تمييز النوع عن غيره داخل الجنس ال تمييزا باالصالة و البالتبع 
 : قواعد التعريف 

 ـ يجب ان يكون التعريف بالماهيـة ال بـالعرض والماهيـة هـي جملـة       1
 . ائص الثابتة لذلك نستغني عن العرض العام في التعريفالخص

 ـ يجب ان يكون التعريف جامعا مانعا أي جامعـا لكـل افـراد المعـرف      2
والقاعـدة األساسـية    .مانعا لدخول باقي االفراد الغير مقصودة بالتعريف        

 .في التعريف هي إمكان وضع التعريف مكان المعرف والعكس صحيح 
 

II يةالحكم و القض ـ 
 

  :الحكم 
هواسناد امر الى اخر ايجابا اوسلبا او هو ايقاع النسبة بين امرين اورفعها 

مثال الـثلج ابـيض     . سواء كان ذلك نتيجة ادراك حسي او برهان عقلي          
 ـ محكـوم   2و ) الموضوع(  ـ محكوم عليه وهو الثلج  1حكم يتكون من 

ول وللحكـم   ـ وهي النسبة بين الموضـوع والمحمـ   3و ) المحمول (به  
 .انواع 

 القضية 
هي الصيغة اللفظية للحكم تثبته او تنفيـه  وهـي نوعـان قـضية                القضية

 فهـي القـضية التـي تثبـت         القـضية الحمليـة   حملية وقضية شرطية امـا      
 وتتـألف القـضية     كـل انـسان فـان     محموال لموضوع او تنفيه عنه نحو       
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فنتثبت لـه    وهو الجزء الذي نحكم عليه في القضية         موضوعالحملية من   
 وهو المحكوم به على الموضوع فنتثبـت        محمولو. صفة او ننفيها عنه       

 تبـين مـا اذا      رابطةوتتكون ايضا من    . به او ننفي به صفة عن الموضوع        
 التـي   عالمـة الكـم   وأخيرا  . كان المحمول مثبتا او منفيا عن الموضوع        

 .موجبة تحدد عدد افراد الموضوع  وتأتي كلية او جزئية ، سالبة أو 
 أنواع القضية الحملية 

 والكيف فيها   جزئي أو   كليالقضية كمية وكيفية  ، الكم فيها قد يكون          
و عند اجتماع الكم بالكيف ينتج ن ذلـك اربعـة           . سالب   أو   موجبيكون  

كلية  نحو كل جزائري أفريقي ، والكلية الموجبة: انواع للقضية  وهي  
نحو بعض االفارقـة بـيض ،        جزئية موجبة نحو المؤمن مشرك ، و    سالبة  

 .نحو ليس بعض االفارقة بيض جزئية سالبة و
 

III آليات االستدالل في المنطق ـ 
 

هو تقرير الدليل إلثبـات المـدلول ، وذلـك بتقريـر             :مفهوم االستدالل   
والفـرق بـين    ) نتيجة  (تلزم عنها قضية اخرى     ) مقدمات ودليل   ( قضايا  

ل ينطلق من النتيجة إلظهار دليلها بينما       االستدالل واإلستنتاج ان االستدال   
 .واإلستدالل نوعان .االستنتاج ينطلق من الدليل إلظهار نتيجته  

  ـ االستدالل المباشر 1
هو استنتاج صدق قضية او كذب قضية علـى افتـراض صـدق او كـذب                

 .قضية اخرى وهو نوعان
 االستدالل بالتقابل  ـ 1/1

ى تتماثـل معهـا فـي الموضـوع         وهو استنتاج صدق قضية من قضية اخر      
والمحمول وتتباين معها من حيث الكم او الكيف او هما معا ، وكل حالة              

 .اختالف تاخذ اسم خاص بها 
 . بالتنـاقض  تقابـل ـ اذا كان االخـتالف فـي الكيـف والكـم معـا يكـون                
 القضيتان المتناقضتان ال تصدقان معا وال تكذبان معا

اذا . التقابل بالتـضاد بين الكليتين يكون  ـ اذا كان االختالف في الكيف  2
كانت احداهما صادقة كانت االخرى كاذبة بالضرورة أي اليصدقان معا          

 . وقد يكذبان 
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التقابـل بالـدخول    ـ اذا كان االختالف في الكيف بين الجزئيتين يكون  3

اذا كانت احداهما كاذبة صـدقت االخـرى بالـضرورة أي            . تحت التضاد 
  يصدقاناليكدبان معا وفد

 التقابل بالتداخل ـ اذا كان االختالف في الكم واالتفاق في الكيف يكون  4
اذا صدقت الكلية تكون الجزئية صادقة واذا كذبت الكلية تكون الجزئية           . 

واذا صدقت الجزئية يكون حكـم الكليـة مجهـول واذا كـذبت             . مجهولة  
 . الجزئية فان الكلية كاذبة 

  ـ االستدالل بالعكس 1/2
الموضـوع  ( و الحصول على قـضية بتبـديل طرفـي القـضية األصـلية              ه

 . مع المحافظة على الصدق والكيف ) والمحمول 
  ـ االستدالل غير المباشر 2

اذا كنا نصل الى النتيجة في االستدالل المباشر من خالل مقدمة واحدة ،             
فانها تتطلب في االستدالل غير المباشر مقـدمتين علـى االقـل ، ويعـرف               

قول مؤلف من اقوال اذا صحت لزم عنها        "  وهو عند اهل المنطق      القياسب
اوهو قول مؤلف من قولين " بذاتها ال بالعرض قول اخر غيرها اضطرارا 

فاكثر متى سلم بها لزم عنها لذاتها وبالضرورة العقلية قول اخـر وهـو        
 .نوعان ، قياس حملي وقياس شرطي 

  ـ القياس الحملي 1/2
 : مثال . صل ياستنتاج نتيجة من مقدمتين حمليتينهو استدالل يح

 كل الثذييات ترضع صغارها 
 الحيثان ثذييات

 الحيتان ترضع صغارها 
 :مكونات القياس الحملي 

 .لماذا هو حملي ؟ النه يتكون من ثالثة قضايا حملية 
 ماهي هذه القضايا ؟ 

االكبر  ، وهي التي تحتوي على الحد مقدمة كبرى  حملية ـ  1:القضايا
 ـ كل التدييات ترضع صغارها

 ، وهي التي تحتـوي علـى الحـد االصـغر ـ       مقدمة صغرى  حملية ـ 2  
 الحيتان ترضع صغارها
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 ، وهي قضية حملية تلزم بالضرورة عن المقدمتين الكبـرى  النتيجة ـ  3

الحيتان ترضع صغارها ، ولكن كيف تتميز هذه الحدود عـن           . والصغرى  
 بعضها ؟   
 :الحدود

 ) ترضع صغارها. ( ، ويكون محموال في النتيجة الحد االكبر ـ 1
 )الحيتان. ( ، ويكون موضوعا في النتيجة  الحد االصغر ـ2
، يتكرر في المقدمتين وقد يكون موضوعا اومحمـوال  الحد االوسط  ـ  3

وظيفته الربط بـين المقدمـة الكبـرى        ) التدييات  (واليظهر في النتيجة    
 .شترط فيه ان يحمل نفس المعنى في المقدمتينوي. والمقدمةالصغرى 
 أشكال القياس الحملي 

شكل القياس هو الصورة الحاصلة من وضـع الحـد االوسـط فـي كلتـا                
مقدمتي القياس ، ففي كل مقدمة ياتي الحد األوسـط امـا موضـوعا او               
محموال وبما انه لدينا مقدمتين فثمة اربعـة حـاالت او وضـعيات للحـد               

ومن تمة نحـصل علـى أربعـة        . ة تاخذ شكال معينا       االوسط وكل وضعي  
 .أشكال 

  ـ القياس الشرطي 2/2
نصل فيه الى نتيجة من خالل مقدمتين االول تكـون شـرطية و الثانيـة               

 .تكون حملية 
  اتفاق النتائج مع المقدمات

بقدر ما يأخذ الفكر بهذه المبادئ و قواعد االستدالل مع االلتزام بهذا في             
قاء اسلم المقدمات ،  يجـد امكانيـات انطباقـه مـع نفـسه ، و        الواقع و انت  

بالمقابل فان  عدم وضوح المفاهيم و الحدود ، و عـدم ضـبط العالقـات                
فيما بينها و بين القضايا ، و عدم االهتمـام بمبـدأ الهويـة فـي تماسـك                  

فعلينا حتى ال ييقع فكرنـا      . االستدالل ، كل ذلك شانه ان يشوش العقل         
ات ان نحـافظ علـى احتـرام مبـادئ العقـل ، و نتحـرى دقـة                  في االنزالق 

 .المفاهيم ، ونحسن انتقاء المنطلقات 
 

IV ـ  قيمة المنطق الصوري 
 

ان القياس االرسطي يدور في دائرة مغلقة من حيث انه يقرر حقـائق قـد    
سبق اكتشافها ، فهو من ثم ال يضيف الـى معرفتنـا جديـدا فكـل انـسان                  
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فاننا لم نصل مـن ةهـذه   . ن ، اذن كل انسان فان حيوان ، وكل حيوان فا   
فضال على ان صحة المقدمة األولى متوقفة على صـحة          . النتيجة لجديد   

النتيجة وفي هذا يكمن الدور او تحصيل الحاصل مـن حيـث ان النتيجـة               
وهنـا  .متوقفة على المقدمة والمقدمة بـدورها متوقفـة علـى النتيجـة             

كن هذا اليمنع وجود من يخالفك فيمـا        انطباق الفكر مع نفسه حاصل ، ل      
توصلت اليه بعنى ان هذا التطابق بين الفكر و الفكر ال يعنـي ان العقـول                

 .و قد يخطئ العقل النه واقع تحت حتميات . ستتفق 
  ـ الحتمية النفسية و االجتماعية 1

يقع اإلنسان احيانا تحت تأثير عواطفه فتكون إحكامـه مجانبـة للـصواب             
م عملية يكتسبها الفرد داخل الوسط االجتماعي وتفكيره هو         كما ان الحك  

تفكير الحياة االجتماعية وضميره ضميرها حتى اذا خالفها لقـي مقاومـة         
 . من طرف المجتمع تتناسب في قوتها مع قوة المخالفة 

   ـ تأثير حتمية الفكر الفلسفي على الحكم المنطقي 2
يات قد تخلـصت مـن التفكيـر        اذا كانت الرياض    ـ حتمية الفكر الفلسفي   

الفلسفي بواسطة الرموز التي تعتمد عليها فان المنطق خاصـة الـصوري            
منه ظل تحت سيطرة الفلسفة أي يثير مسائله في ضوء التفكير الفلسفي            

. 
 آليات بديلة لالستدالل

الحظ الفالسفة و علماء المنطق نقصا كبيرا في االرغانون الذي وضـعه            
عا الى الغائـه تمامـا مـن الدراسـات الفلـسفية ،             ارسطو حتى ان البعض د    

 .وعمل هؤالء على استبداله باليات فكرية اخرى 
 ) الرياضي ، اللوجستيك (  ـ  المنطق الرمزي 1

هو المنطق الذي يستعمل بدل اللغة الطبيعية لغة رمزية تعبر عن جميـع             
بيعية صور التفكير الممكنة تعبيرا دقيقا وواضحا مثال ذلك ان اللغة الط          

تقول كل انسان حيوان فيمكن ان يفهم من هذه العبـارة ان كـل انـسان                
يتصف بصفة الحيوانية او ان افراد االنسان قسم من افراد الحيـوان او ان              
كل ما هو انسان مماثل لما هـو حيـوان دون ان يكـون فـي العبـارة مـا                    
يخصص احد هذه المعاني بينما يعبر المنطق الرمـزي عـن كـل صـورة               

تحول المنطق الصوري الـى المنطـق الرمـزي او          ا خاصا بها وهنا     تعبير
  .الرياضي

 كل انسان فان 
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 سقراط انسان 
 اذن فسقراط فان 

من الواضح ان صحة هذا االستدالل غير مرتبطـة بالـشخص الـذي وقـع               
فقط فهو صحيح أيضا بالنسبة الفالطـون وارسـطو         ' سقراط  " عليه أي   

ن ان نستعيض عن اسم سقراط بحـرف        وعلى أي انسان اخر ، ولذلك يمك      
الذي يقوم بدور المتغير غير المعين ، بل ليس من الـضروري ان             ) س  ( 

يكون اسم انسان فاذا كتبت بدل سقراط فان ، هيمااليا فان فان مقـدمتي              
الصغرى تكون بالتاكيد كاذبة وتتعرض نتيجتي الى للكذب ايضا لكن مع   

قـدمتين لـو كانتـا صـادقتين        ذلك يبقى استداللي صحيح بمعنى ان الم      
الذي يمثل أي شـخص     ) س  ( وهذا المتغير   . لكانت النتيجة صادقة ايضا     

وعنئذ يمكن ان نكتب استداللنا فـي هـذه         ) متغيرا شخصيا   ( فاننا نسميه   
 .الصورة األبسط 
 كل انسان فان 

 س انسان 
 اذن س فان 

علــى ان صــحة هــذا االســتدالل ال تتوقــف ابــدا .ولــنقم بخطــوة ثانيــة 
التصورين الموجودين فيه وهما انسان وفان وعندئـذ تجـوز االستعاضـة            

فـانني اسـتعيض    . عنهما بغيرهما دون ان يفقد االستدالل شييئا من قوته          
والـصالحين لتمثيـل    ) و  ( و  ) هـ  ( عن االسمين انسان و فان بالرمزين       

 تصورين ايا كانا فهما اذن متغيران تصوريان فينتج ما يلي 
  و كل هـ ـ
 س ـ هـ 

 اذن س ـ و 
وبهذا اكون قد استخلصت الهيكل المنطقي االسـتداللي وذلـك بتعريتـه            
تدريجيا من محتواه االول والحروف الرمزية تشير فيه الى الى محـالت            

اسـم  ) س( فارغة يمكن ملؤها بمحتوى ايا كان بشرط ان نضع في مكان            
ين فهو شـبيه    حدين يعبران عن تصور   ) و  ( و  ) هـ  ( شخص وفي مكاني    

 . باستمارة معلومات يطلب ملئ فراغاتها 
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   ـ المنطق المتعدد القيم2

المنطق األرسطي ثنائي القيم بمعنى ان القضية تكون صادقو او كاذبة و            
فال يوجد حل اوسط لكـن المنطـق        . و إما   ...اما  " بمعنى اخر انه منطق     

 .المتعدد القيم يقبل حل اوسط او عدة حلول 
 منطق الجدلي  ـ ال3

المنطق الجدلي هو جزء من الفلسفة الماركسية يـدرس الـصور العامـة             
لتطور العالم الموضوعي وقوانين هذا التطور ومقوالته العامـة ومبـدؤه           
العام هو تناقض األضداد المتداخلة والمتـشابكة التـي منهـا مـادة العـالم               

 . الدائمة التحول 
 ) االستقراء (  ـ المنطق المادي 4
اي ان الصدق فيه يراعـي تطـابق        . منطق يعتمد على المنهج التجريبي       هو

 .  الفكر مع الواقع التجريب المادي 
 
 )حل المشكلة ( خاتمة   
 

على الرغم من االنتقادات الكثير التي وجهت الى المنطق خاصة القياس 
وال . فاننا نتعامل به في حياتنا اليومية سواء شعرنا بذلك ام لم نشعر 

 . الحديث عن أي نشاط فكري في غياب التفكير المنطقي يمكن
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