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 :مقدمة

أن ندرك األهمٌة المتزاٌدة التً تلعبه المنهجٌة العلمٌة  إذا تتبعنا تارٌخ الفكر اإلنسانً، أمكننا 

أن ٌصوغ للٌونانٌٌن طرٌقة أو منهج ٌعصمهم من  ذةبعبقرٌته الف لذلك حاول أرسطو ؛فً تقدم العلوم

الزلل، وٌقٌهم من خطر أنزالق الفكر إلى األوهام، أو إلى اتباع طرٌقة السوفسطابٌٌن الجدلٌة التً تخلط 

رسطً بموضوعاته ونظرٌاته وأهمها فكان المنطق األ ،طل، بٌن صحٌح الفكر وفاسدهبٌن الحق والبا

 كمنهجان ٌتفقان وروح العلم فً ذلك الوقت.  ،القٌاس واالستقراء

وعبلقتة الوثٌقة بالقٌاس، والتفرقة بٌن االستقراء  لتوضٌح منهج االستقراء عند أرسطو جاء هذا البحث

 .أرسطومنطق إلى الموجه  دالنقمن ثم ، وواالستنتاج

لتفرقة فً تبٌان االمنهج التحلٌلً المقارن، حٌث استخدامت المنهج المقارن  لتوضٌح ما سبقمستخدماً 

القٌاس من جهة اخرى. أما المنهج عبلقة االستقراء ب إٌضاحفً و ،بٌن االستقراء واالستنباط من جهة

منهج االستقراء  مراحلل تًأرسطو، وفً دراسالتحلٌلً فأستخدمته فً توضٌح مفهوم االستقراء عند 

 .منطق أرسطوإلى  النقد الموجهأخٌراً استخدمته فً  و ،األرسطً

 إلى:وقد قسمت هذا البحث 

 تعرٌف االستقراء عند أرسطو أوالً:

 .لفرق بٌن االستقراء واالستنباطا ثانٌاً 

 .العبلقة بٌن االستقراء والقٌاس المنطقً :ثالثاً 

 . الستقراء عند أرسطواأنواع : رابعاً 

 .مراحل منهج االستقراء عند أرسطو :خامساً 

 .منطق أرسطو: النقد الموجه إلى سادساً 

 وفً األخٌر ختمت هذا البحث، بخاتمة استخلصت فٌها النتابج التً ترتبت عن هذا البحث.

 تعرٌف الستقراء عند أرسطو: أولا 

وقد كان ٌقصد باالستقراء إقامة . (1)استقراءق.م( أول من استخدم كلمة  466-414) وٌعد أرسط

البرهان على قضٌة كلٌة باالستناد إلى أمثله جزبٌة تؤٌد صدقها، كما ٌعنً به االنتقال من الحاالت 

 .(2)الفردٌة إلى القضٌة الكلٌة ومن المعلوم إلى المجهول

 وقد استخدم أرسطو لتوضٌح معنى االستقراء المثال التالً: 

                                                           

 .25م، ص9666(ـ  محمد قاسم: المدخل إلى مناهج البحث العلمً، دار النهضة العربٌة، بٌروت، الطبعة األولى، 1)

 .54م، ص9651محمود فهمً زٌدان: االستقراء والمنهج العلمً، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرٌة، الطبعة الرابعة،  -(2)
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األفضل وبالمثل ٌكون قابد العجلة الحربٌة الماهر هو األفضل، إذن الرجل الماهر فً القابد الماهر هو 

 .(1)صنعته عموما هو األفضل

أما االستقراء بمفهومه العام فهو العملٌة التً ٌنتقل فٌها الباحث من بحث حاالت جزبٌة بحثاً تجرٌبٌاً 

ن الباحث ٌستقرأ ال ؛سمً استقرابً إلى حكم عام ٌنطبق على هذه  الحاالت والحاالت المماثلة. وقد

 ثم ٌنتهً إلى القانون أو النظرٌة العلمٌة.  ،عن طرٌق المبلحظة والتجربة، )ٌقرأ( الواقع

 : الفرق بٌن الستقراء و الستنباطثانٌاا 

من المعلوم إلى المجهول، وانتقال العقل  عقلٌاً  ٌعّرف أرسطو االستدالل بصفة عامة بأنه االنتقال انتقاالً 

هنا ٌأخذ شكلٌن، أما االنتقال من األمور الجزبٌة إلى ما هو عام، وذلك هو االستقراء، أو هو االنتقال 

 .(2)ٌندرج تحته، وذلك هو االستنباطمن العام الكلً إلى الخاص الجزبً الذي 

 كأن نقول مثبلً:         مقدمة عامةخاصة من فباستخدام االستنباط ٌمكننا الحصول على نتٌجة 

 )مقدمة عامة(   ------تمدد  بالحرارةالمعادن تكل     

 )نتٌجة خاصة(  ------ النحاس ٌتمدد بالحرارة نإذ    

كمقدمات إذا تتبعنا كبلم العرب وألسنتهم  :فً حٌن نجد االستقراء مخالف لما سبق فعلى سبٌل المثال

كل  :نأ امفاده نتٌجة عامةن ذلك موجدنا أن كل فاعل فً اللغة العربٌة مرفوع، فنستخلص  خاصة،

 فاعل مرفوع. 

 :فً النقاط التالٌة أهم الفوارق بٌن االستدالل االستقرابً واالستنباطً نسردلمزٌد من اإلٌضاح 

استدالل مادي تجرٌبً ٌقوم على التجربة والمشاهدة وقراءة الواقع، وجمع ما  بًاالستقرااالستدالل  .0

ٌمكن جمعه من المبلحظات، قصد تكوٌن قانون عام جامع للمعانً الكلٌة لمختلف الجزبٌات من 

فهو استدالل عقلً تحلٌلً ٌعتمد على التفكٌر العقلً المجرد  ًاالستنباطاالستدالل أما  نفس النوع.

 النتٌجة من مقدمتها. فً استنتاج

أكثر  ًاالستنباطاالستدالل فً حٌن أن  ،فً العلوم الطبٌعٌة واإلنسانٌة مبلبم االستدالل االستقرابً .6

 لعلوم الرٌاضٌة والمنطق.ل ةمبلبم

االستدالل تركٌبٌة وصدق نتابجه ٌعتمد على الرجوع للواقع، بٌنما  بًاالستقرااالستدالل قضاٌا  .4

 .ذو قضاٌا تحلٌلٌة وصدق نتابجه ٌرجع لبلتساق بٌن المقدمات والنتٌجة ًاالستنباط

 : عالقة الستقراء بالقٌاس المنطقًثالثاا 

قول إذا وضعت فٌه  ))فــً كتــابه "التحــلٌبلت األولــــى" بأنــــه:  المنطقً َعرف أرســـطو القٌاس

أشٌاء أكثر من  واحد لزم شًء ما آخر من االضطرار لوجود تلك األشٌاء الموضوعة بذاتها. وأعنً 

"بذاتها" أن تكون ال تحتاج فً وجوب ما ٌجب عن المقدمات التً ألف منها القٌاس إلى شًء أخر غٌر 

سلمنا فٌه بمقدمات معٌنة لزم عنها  االستدالل الذي إذا. أي أن القٌاس  المنطقً هو (3)((تلك المقدمات

. أما فً ما ٌخص العبلقة بٌن االستقراء والقٌاس المنطقً (4)بالضرورة شًء آخر غٌر تلك المقدمات

                                                           

 .53، صم9661 ،رسل االستقراء ومصادرات البحث العلمً، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة برتراند :محمد قاسم-(1)
 .66م، ص5112محمد قاسم: مدخل إلى المنطق الصوري، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، الطبعة األولى، -(2)
(

3
-046م، ص0211أرسطو طالٌس: منطق أرسطو، تحقٌق: عبد الرحمن بدوي، الجزء األول، دار القلم بٌروت، الطبعة األولى،  -(

044. 

زهر األندلسً )رابد التجرٌب(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، الطبعة األولى،  جعفر ٌاٌوش، و غازي الشمري: الطبٌب ابن -(4)

 .49م، ص5193
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فنجد أنها عبلقة وثٌقة، بل هما أمران متبلزمان. فاالستقراء ٌضمن مطابقة المقدمات للواقع، والقٌاس 

دمات ما إلى نتٌجة صحٌحة صحة منطقٌة، فكبلهما محتاج ٌضمن عدم تناقض الفكر أثناء انتقاله من مق

 لآلخر.

فالقٌاس فً حاجة إلى االستقراء لٌمده بمقدمات كلٌة صحٌحة من ناحٌة الواقع؛ ألنه ال إنتاج من 

قضٌتٌن جزبٌتٌن. واالستقراء ٌحتاج إلى القٌاس لكً ٌقوم له بدور المراجع أو المحقق، ألن القضاٌا 

لٌها االستقراء بالمبلحظة والتجربة ال نستطٌع التحقق من صدقها إال بتطبٌقها على الكلٌة التً توصل إ

 .(1)حاالت جزبٌة جدٌدة

على سبٌل المثال: إذا قلنا: كل المعادن تتمدد بالحرارة، وهذا الجسم معدن، النتٌجة: أنه ٌتمدد بالحرارة. 

تتمدد بالحرارة( نصل إلٌها ونتحقق هذه صورة قٌاس منطقً، إال أن المقدمة الكبرى منه )كل المعادن 

الحدٌد معدن،  :، ونفس هذا القٌاس ٌمكن أن ٌكون استقراء إذا بدأ بقضاٌا جزبٌةمن صدقها باالستقراء

ومع ذلك فإن بٌنهما فروقاً نشٌر إلى أهمها فً  النحاس معدن...إلخ، إذن كل المعادن تتمدد بالحرارة.

 -:(2)النقاط اآلتٌة

بغض النظر عن موضوعٌة األشٌاء  ةة ذاتٌكخالصة، ٌستدل فٌها العقل بحرالقٌاس عملٌة فكرٌة  -0

ع المقدمات وتستخرج منها صنبحٌث ٌتسق فٌها العقل مع نفسه دون اللجوء إلى عناصر خارجٌة، ٌ

 النتابج، ولٌس لها عبلقة بالواقع، فهو عقلً بحث.

إلى الموضوعٌة البحتة لؤلشٌاء، أما االستقراء فهو عملٌة فكرٌة غٌر خالصة ٌتجه فٌها العقل  

المبلحظة بأنواعها، وفرض الفروض بأنواعه، والتحقق  من هذه  :وٌعتمد على قواعد المنهج العلمً

 الفروض بالتجربة، ثم التوصل إلى نتٌجة أو نظرٌة أو قانون، ومنه إلى التفسٌر، والتنبؤ و التطبٌق.

على العكس من الجزبٌات  ٌبدأ االستقراء ٌبدأ القٌاس من الجوهر لٌستدل على العرض، بٌنما -6

 العرضٌة لٌستدل بها على الجوهر.

، فهو حركة نازلة من الكلً إلً الجزبً أما فً نبدأ فً القٌاس من الكلً الشامل الذي قد ٌكون ٌقٌناً  -4

االستقراء فإننا نبدأ من حكم جزبً، أو بعبارة أخرى، نبدأ فً القٌاس من الخصابص الجوهرٌة 

بٌنما نبدأ فً االستقراء من الخصابص العرضٌة لها فهو حركة صاعدة من الجزبٌات لؤلشٌاء 

 الخاصة ) المقدمات( إلى قضٌة كلٌة ) النتٌجة(.

ٌعنى القٌاس بالصورة فً المقدمات دون التزام الصدق الواقعً بٌنما ٌعنى االستقراء فً مقدماته  -4

 منطقً.بالصدق الواقعً إلى جانب التزامه قواعد االتساق ال

 -:(3)ٌتوقف صدق القٌاس على قوانٌن الفكر األساسٌة وهً -4

قانون الذاتٌة: وهو ٌقوم على التوحٌد بٌن الفكرة وماهٌتها المكونة لها أي أن ذات الشًء ال ٌمكن  - أ

 أن تكون غٌره.

قانون عدم التناقض وٌعنً: أن الشًء ال ٌمكن أن ٌكون وال ٌكون فً وقت واحد، فبل ٌمكن أن   - ب

 ان ما فً وقت واحد حٌا ومٌتا، ألن النقٌضٌن ال ٌجتمعان وال ٌرتفعان معا.ٌكون إنس

 أو الوسط المرفوع وٌعنً: أنه ال ٌوجد وسط بٌن الوجود والعدم. االمتناعقانون  -جـ

                                                           

 .91م، ص9666إبراهٌم مصطفى إبراهٌم: منطق االستقراء "المنطق الحدٌث"، دار المعارف، اإلسكندرٌة،  -(1)

 .93-91المرجع السابق: ص  -(2)

(
3

م، 0222الحدٌث ومناهج البحث، دار الطباعة المحمدٌة، القاهرة، الطبعة الثانٌة، محمد األنور حامد عٌسى: نظرات فً المنطق -(

 .01ص
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 قانون العلٌة أو السببٌة وٌعنً: أن كل مسبب البد له من سبب، وكل علة البد لها من معلول. -د

( والتعامل مع الظواهر 0) النقطة رقمء على قواعد المنهج العلمً الذي ذكرتها فً بٌنما ٌعتمد االستقرا

 كما هً فً الواقع  ومحاولة التعرف على ما بٌنها من عبلقات.

ٌجب أن تكون إحدى مقدمتً القٌاس على األقل كلٌة، ومن ثم تكون نتٌجته كلٌة أو جزبٌة، بٌنما  -2

 كلٌة دابما. مقدمات االستقراء جزبٌة دابما ونتٌجته

نتٌجة القٌاس صادقة صدقا مطلقا فضبل عن خصوصٌتها، بٌنما نتٌجة االستقراء احتمالٌة دابما ولن  -4

ٌكون لها الٌقٌن المطلق بأي حال من األحوال ألننا نصل فً النتٌجة االستقرابٌة إلى قانون عام 

 من المبلحظات. ٌخص الظاهرة الطبٌعٌة قٌد البحث ع أننا  لم نختبر إال مجموعة محدودة

ال ٌأتً القٌاس بجدٌد بل ٌكتفً بإقناع الخصم بالنتابج إذا سلّم بالمقدمات، بٌنما االعتماد على  -1

 .(1)االستقراء ٌؤدي إلى االستمرار فً كشف حقابق الكون واالستفادة مما فٌه

 : أنواع الستقراء عند أرسطورابعاا 

 تناول أرسطو االستقراء على ثبلث أنواع هً:

 الستقراء التام أو اإلحصائً أو الصوري: .أ 

ٌسمى االستقراء تام حٌن ٌحصً كل األمثلة الجزبٌة فً مقدمات تنتهً إلى نتٌجة عامة تندرج تحتها  ))

والمثال الذي ضربه أرسطو على هذا النوع هو اإلنسان والحصان والثور طوٌلة كل تلك األمثلة. 

كل الحٌوانات قلٌلة المرارة، إذن كل الحٌوانات قلٌلة المرارة العمر، لكن اإلنسان والحصان والثور هً 

 .(2)(( العمر طوٌلة

تعرض هذا النوع من االستقراء لمأخذ كثٌرة، تفٌض بذكرها كتب المنطق، أهمها انه من المستحٌل 

إحصاء كل األمثلة الجزبٌة، إذ كٌف عرف أرسطو أن كل إنسان وكل حصان و كل ثور طوٌل العمر؟ 

أن اإلنسان والحصان والثور هً كل الحٌوانات قلٌلة المرارة؟ ألرسطو جواب على هذا،  وكٌف عرف

فهو ٌرى أن النوع عنده ال ٌختلف فً جوهره باختبلف أفراده، بل هو واحد فً كل منها. وقد كان 

ن ٌرى ٌعتقد أٌضاً أن األنواع ثابتة محدودة العدد، ولذلك فهً قابلة للعد والحصر، فكان مثبلً ٌكتفً أ

 عدداً محدوداً من أفراد النوع اإلنسانً؛ ألدراك معنى اإلنسان النوع، ال الفرد. 

ٌبلحظ أن هذا النوع من االستقراء ال ٌصلح إال إذا كان عدد أفراد الظاهرة محدودا، ولذلك ال ٌستخدم  

 االستقراء التام فً العلوم الطبٌعة. 

ول عنه إلى نوع آخر من االستقراء األرسطً  ٌسمى نتٌجة الستحالة القٌام باالستقراء التام، تح

 باالستقراء الناقص.

 الستقراء الناقص أو الحدسً أو العلمً: .ب 

العملٌة التً بواسطتها ))بأنه  فً كتابة التحلٌبلت الثانٌة، قد عّرف أرسطو ما ٌسمى باالستقراء الحدسً

العملٌة التً عن طرٌقها نصل إلى إدراك ما ندرك أن مثبل جزبٌا دلٌل على صدق تعمٌم ما. أو أنه تلك 

 . (3)((ٌسمٌه بالمقدمات األولى أو الحقابق الضرورٌة بواسطة بعض األمثلة الجزبٌة التً تكشف عنها

                                                           
(

1
 .00المرجع السابق: ص -(

رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه فً اآلداب إسماعٌل فرحات: المنهج التجرٌبً عند فرنسٌس بٌكون وأصوله العربٌة، -(2)

 .04صم، 6104من قسم الفلسفة، جامعة بنً سوٌف،

إبراهٌم مصطفى إبراهٌم: منطق االستقراء -(3)
((

المنطق الحدٌث
))

 .12، ص



 منهج الستقراء عند أرسطو

461 

نبلحظ أنه ٌكفٌنا فً هذه الحاالت مثال واحد إلصدار القضٌة الكلٌة، وكثرة األمثلة ال تزٌد القضٌة 

الرٌاضً معرفة: هل أن درجة زاوٌتً القاعدة فً المثلث متساوي  كما لو أراد العالم الحدسٌة صدقاً،

فإنه ٌقٌم البرهان على مثال واحد أو مثالٌن، ومنه ٌعمم الحكم إلى جمٌع  ،الساقٌن متساوٌتان أو ال ؟

جزبٌات المثلث متساوي الساقٌن، فٌضع القاعدة العامة التالٌة: كل مثلث متساوي الساقٌن ، زاوٌتا 

 متساوٌتان.  القاعدة فٌه

لكن االستقراء فً هذه الحالة لٌس على صورة منطقه، إذ لٌس االستقراء بهذا المعنى هو الذي ٌجعلنا 

وٌظهر هذا جلً فً ، بفضل قوة الحدس، نسلم بهذه المبادئ، ولكنه العقل الذي ٌدركها إدراكا مباشراً 

 لى االستقراء الحدسً.علوم الحساب والهندسة والمنطق الن قضٌاها  قضاٌا مجردة تقوم ع

 الستقراء الجدلً:  .ج 

تناوله أرسطو فً كتاب الطوبقٌا. وقد حاول أن ٌبحث عن وسٌلة ٌعوض بها عن النقص الموجود فً 

 وقد قال أن أو أقرب إلى الٌقٌن، فاستخدم المنهج الجدلً. ٌمكن أن ٌكون ٌقٌنٌاً حتى االستقراء التام 
اآلراء التً قٌلت حول المسألة التً هً موضوع البحث. ثم استنتاج االستقراء الجدلً ٌقوم على جمٌع ))

كل النتابج التً ٌؤدي إلٌها كل رأي من هذه اآلراء، ثم مقارنة هذه النتابج بعضها ببعض، ومقارنة هذه 

النتابج بحقابق ٌقٌنٌة مسلمة بها وعن طرٌق البحث فً اآلراء المتعارضة واستخدام ما هو مسلم به لدى 

جمٌعا، وما هو مشهور بٌنهم، من أجل تحدٌد ماهٌات األشٌاء ٌستطٌع اإلنسان  أن ٌكمل النقص الناس 

 .(1)((الذي وجده من قبل فً االستقراء التام

 : مراحل منهج الستقراء عند أرسطو:اا خامس

 أسس أرسطو منهجه فً االستقراء على  مراحل أساسٌة متمثله فً اآلتً: 

 مرحلة المالحظة:  .أ 

البد ألي قانون علمً ٌرٌد التعبٌر عن الواقع أن ٌبدأ بالمبلحظة الحسٌة أوالً، فالمبلحظة هً       

ولن نصل إلى القانون الكلً دون االستقراء  السبٌل إلى االستقراء الحسً ومن ثم إلى القانون الكلً

إن فقدنا ))علم فٌقول : . وقد ربط أرسطو بٌن المبلحظة الحسٌة وبٌن تكون الالحسً والمبلحظة الحسٌة

 .(2)((حساً ما وجب ضرورة أن نفقد علماً ما

من خبلل النص السابق نبلحظ أن المبلحظة الحسٌة عند أرسطو مرتبطة بتكوٌن العلم فإذا فقدنا حاسة 

من الحواس فإننا نفقد تبعا لذلك علما من العلوم، وبفقدان الحواس الخمس بالنتٌجة ال ٌكون لدٌنا استقراء 

 قٌاس. وال 

فالمبلحظة الحسٌة ضرورٌة فً تكوٌن العلم، إال أنها عند أرسطو مرتبطة بالعلم الكلً*، و  

ال ٌمكن أن نعلم العلم الكلً إال باالستقراء  وال ٌمكننا أن نستقرىء إذا لم ٌكن ثمة ))ألجل ذلك ٌقول 

، ألنه ال ٌستخلص من حس، ألن الحس هو األشٌاء الجزبٌة، فأنه ال ٌمكن أن نتناول العلم الجزبً

 .(3)((الكلٌات بدون االستقراء وال ٌستخلص باالستقراء بدون اإلحساس

فأرسطو ٌربط ربطاً ضرورٌاً بٌن الحس واالستقراء من جهة وبٌن االستقراء والعلم الكلً من  

و االستقراء الجزبً ال ٌكون من غٌر   ،جهة أخرى، فالعلم الكلً ال ٌكون من غٌر االستقراء الجزبً

 حس.
                                                           

 .04ص ،إسماعٌل فرحات: المنهج التجرٌبً عند فرنسٌس بٌكون وأصوله العربٌة -(1)

(
2

 م،0211د. عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بٌروت، الجزء الثانً، الطبعة األولى،  :أرسطو طالٌس: منطق أرسطو، تحقٌق -(

 .414ص
الكلً: الكلً عند أرسطو هو عبارة عن الصفة المشتركة  التً ٌستخلصها الذهن من مجموعة األشٌاء الجزبٌة الموجودة فً العالم *

 الواقعً، وذلك عن طرٌق االستقراء.

(
3

 .414المصدر السابق: ص  -(
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 التجربة:  .ب 

وهً المرحلة الثانٌة فً المنهج االستقرابً عند أرسطو، فالتجربة عنده كالمبلحظة، من حٌت  

انه ال ٌتكون علم كلً بدون تجربة، ولكن هذه الحاجة للتجربة لٌس ألجل التجربة و أنما ألجل العلم 

ة بالتجربة ولكن إن معارفنا بالمبادئ العلمٌة متأصل ))الكلً وبناءه التام، وٌتضح ذلك من قول أرسطو: 

 .))(1)تقوم فً نهاٌة األمر فً الحدس

فهذا النص ٌكشف لنا عن أهمٌة التجربة ووظٌفتها فً نظرٌة االستقراء األرسطً،  فأهمٌتها إنما هً 

 لها.  محكماً عنصر )ناقل( للمعرفة ولٌس 

أي  ،من التجربةوهذا أقصى ما ٌمكن أن تقوم به التجربة من أهمٌة فً استقراء أرسطو فالمبادئ تؤخذ 

 –منهج االستقراء األرسطً تؤخذ من التجربة وكذلك من المبلحظة الحسٌة كما رأٌنا فً  مقدمات الأن 

 والعقل ٌعمم ذلك و ٌحدس حدساً مباشراً بالنتٌجة. ،و كلتاهما تنقبلن لنا المعرفة نقبلً مباشراً إلى العقل

 النظرٌة : .ج 

من خبلل النصوص التً أوردها  أرسطو عن عنصري المبلحظة والتجربة ٌتبٌن لنا أنه كان  

مطابقتها للواقع ٌسعى بأن تكون صٌاغة النظرٌة االستقرابٌة صٌاغة رٌاضٌة ٌقٌنٌة، بغض النظر عن 

 .أو تعرٌف علمً علمٌة ٌكون نتاجها نظرٌةبحٌث ، أو مخالفتها له

و إٌضاح معنى شًء مبهم  وغٌر معروف، أو هو  العبارة هعند أرسطو حٌث أن التعرٌف  

التً تصف جوهر األشٌاء، وذلك عن طرٌق صٌاغة تعبٌراً مساوٌاً لها، والهدف منه وضع أوضح 

مثبلً النتٌجة التً تقول: أن الرعد هو صوت فً السحاب  التعرٌف كأن ٌكون معرفة للشًء المعرف.

حاب من قبل على وجود الصوت فً الس باالستقراء برهنما  إذا وذلك (، التعرٌف تكافا هنا النتٌجة)

 :التالًبالشكل ، وذلك (2)وجود تموج للرٌح فٌه

 )مقدمة كبرى( -----الموجات هً عبارة عن أصوات        

     )مقدمة صغرى( -----الرعد هو عبارة عن  تموج فً السحاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (بمثابة التعرٌف )نتٌجة -----اب     سحالرعد هو صوت فً ال 

الجنس  :عن كٌفٌة اكتساب التعرٌف عن طرٌق " الطوبٌقا" فً كتابه أٌضاً  أرسطوبحث كما  

 المثال التالً: نورد ، وإلٌضاح ذلكٌكتسبان باالستقراءو وكبل المعنٌٌن)الجنس والفصل(  والفصل

 )مقدمة كبرى( -----كل إنسان حٌوان       

 )مقدمة صغرى( -----     مفكراإلنسان كل 

                                                           
  الحدس(. والمقصود من حسن الحدس هو الذكاء. وقد الحدس: استخدم مصطلح الحدس عند أرسطو بصٌغة لٌدل معناها على )حسن

عرفه دٌكارت بأنه نحو من أنحاء المعرفة ٌصدق على كل نمط تفكٌري قابم على االستقراء " تتبع الجزبٌات للتوصل منها إلى حكم 
لكتاب الثقافً للنشر كلً".) انظر كتاب أنماط التفكٌر االستراتٌجً وأثرها فً اختٌار مدخل اتخاذ القرار: طارق شرٌف، دار ا

(.  كذلك ٌرى أرسطو أنه ٌجب أن ٌكون لنا طاقة ما تشبه قوة التمٌٌز الطبٌعٌة الخاصة 11م، ص6106والتوزٌع، األردن، 

بالحٌوانات، والتً ندعوها الحس. فلندعها بقوة الحدس ) أو البدٌهة( التً تنكشف لها المبادئ األولى للبرهان مباشرة كما تنكشف 

م، 0241لقوة الحس عند الحٌوان مباشرة )انظر أرسطو طالٌس المعلم األول: ماجد فخري، المطبعة الكاثولٌكٌة، بٌروت،  المحسوسات

 .44ص

((
1

بٌروت،  جبلل محمد عبد الحمٌد موسى: منهج البحث العلمً عند العرب فً مجال العلوم الطبٌعٌة والكونٌة، دار الكتاب اللبنانً، -

 .41م ، ص0216ب ط، 

(
2

م،  5195، جامعة سرت، 95إسماعٌل فرحات و مفتاح أبوشحمة: األسس االستقرابٌة لمنطق أرسطو طالٌس، مجلة أبحاث، العدد (

 .915ص
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  نتٌجة -----مفكراإلنسان حٌوان() 

 لئلنسان، وذلك باختٌار صفتً الجنس والفصل المبلبمتٌن لتعرٌف بمثابة التعرٌفالنتٌجة السابقة 

 والمكتسبتٌن باالستقراء. اإلنسان

حظة القابم على المبل إذن من خبلل العرض السابق نرى أن أرسطو فً منطقه أعتمد على االستقراء

جعلها مقدمات كبرى للقٌاس، وأن التعرٌف الصحٌح هو نفسه ٌكتساب قضاٌاه الكلٌة والتجربة، وذلك ال

القوانٌن والنظرٌات العلمٌة التً ٌحاول العلماء الوصول إلٌها عن طرٌق المبلحظة والتجربة أي عن 

 طرٌق منهج االستقراء.

 أرسطو منطق: النقد الموجه إلى اا سادس

أرسطو لنقد شدٌد من بعض المناطقة، فمنهم رأى أنه عقٌم ومجدب وال ٌأتً تعرض منطق  

، وٌجب أن نستبدله بمنطق جدٌد وهو المنطق ال ٌفٌد فً العلم شٌبا بجدٌد، وأنه تحصٌل حاصل

، "مل" مثبلً ٌرى أن المنطق األرسطً مصادره على المطلوب األول، وذلك ألن النتٌجة (1)التجرٌبً

الكبرى، وعلى هذا األساس، فالقٌاس ال ٌوصلنا إلى تقرٌر حقٌقة جدٌدة، على متضمنة فً المقدمة 

 .(2)أساس أن ما نحكم به على الكل نحكم به على الجزء

إال أن هذا النقد قد رد علٌه أرسطو نفسه بقوله فً كتاب )التحلٌبلت الثانٌة(: بأن القٌاس ال  

مستدلة من المقدمتٌن، وأن المطلوب فً القٌاس ٌعتمد مصادره على المطلوب األول، وذلك ألن النتٌجة 

)أي المقدمة  األمر الجزبً آخرى من جهة، وٌجهل )أي المقدمة الكبرى( كلًالمر األب من جهة  ٌعلم

هذا المثال، وهو أننا نعلم أن زواٌا أي مثلث تساوي مجموع قابمتٌن، لتوضٌح ذلك ، وٌذكر الصغرى(

الذي رسمته أنت فً ورقة وأخفٌته عنا أنه  الشكلي علم بأن ندهو األمر الكلً، وأن لم ٌكن ع وهذا

 أن -أي باالستقراء -؛ وعندما ٌنكشف أننا عرفناه بالمشاهدة(األمر الجزبً أخفٌت )أي بهذه الصفة

؛ مساوٌة لقابمتٌن زواٌا هذا المثلث الذي عرفناه باالستقراءنعلم أن سالموجود فً الورقة هو المثلث،  

وعلى هذا فإن النتٌجة معلومة من جهة، ومجهولة من ،عرفة سابقة من المقدمة الكبرىوذلك نتٌجة لم

 .(3)جهة أخرى

دخل العلماء "اإلسفنج" فً المملكة بمثال آخر: وهو كٌف أكما نستطٌع أن نوضح رأي أرسطو  

حٌوان حساس الحٌوانٌة مع أنه كان ٌتبع المملكة النباتٌة؛ ومع العلم أن هناك مقدمة كبرى وهً: ) كل 

نامً(، وغٌرها من الصفات، التً ٌتصف بها الحٌوان، والتً ال ٌمكننا أن نحملها على  كمتحر

اإلسفنج، إال بعد أن نخضعه للمبلحظة والتجربة أوالً، ثم نصل إلى كونه حساس، ومن ثم إلى جمٌع 

نتٌجة، التً حصلنا الصفات التً ٌتصف بها الحٌوان، وهً النتٌجة. وعلى هذا ال ٌمكن الجزم بأن ال

علٌها، متضمنة فً المقدمة الكبرى بالفعل، بل إن ما هو معلوم لدٌنا فً المقدمة الكبرى مجهولة لدٌنا 

 .(4)من قبل األمر الجزبً الذي تقرره المقدمة الصغرى

كن بإمكان العلوم التطبٌقٌة ٌبهذه نستطٌع التأكٌد على أن أرسطو قد عرف التجرٌب، ولم  

؛ وعلى هذا نجده مبشراً لقٌام المنهج التجرٌبً (5)التجربة والمبلحظة أن تتطور بدونهالمعتمدة على 

 .بشكل عام

 

                                                           

 .35-39، صمحمود فهمً زٌدان: االستقراء والمنهج العلمً -(1)
(2)-Mill,J.S. (2nd)  A System of Logic, 0144, P. 120. 
(3)-Aristotle, Posterior analytics, trans. E.S. Bouchier, B.A. Oxford: Blackwell ،London, 1901,pp13-30. 
(4)-John  A. Oesterle: (2nd) Logic: The art of defining and reasoning,0224, pp. 167-168. 

(
5

و  إبراهٌم فتحً، دار الفارابً للنشر والتوزٌع، بٌروت، الكسندر ماكوفلسكً: تارٌخ علم المنطق، ترجمة: ندٌم عبلء الدٌن  -(

 .020م ، ص0214
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 النتائج:

 قد تمخض هذا البحث على مجموعة من النتابج نلخص أهمها فً النقاط التالٌه:

، وهو من أسس المنهج االستقرابً القابم على أرسطو هو أول من استخدم كلمة االستقراء .9

 والتجربة.المبلحظة 

على ثبلث أنواع هً: االستقراء التام و االستقراء الناقص واالستقراء  تناول أرسطو االستقراء .5

 الجدلً.

 االستقراء الناقص هو االستقراء العلمً. .1

، وكبلهما ، بل هما أمران متبلزمانعند أرسطو بٌن االستقراء والقٌاس المنطقً وثٌقة عبلقةتوجد  .1

 .محتاج إلى اآلخر

القضاٌا الكلٌة التً ٌعتمد علٌها أرسطو فً بناء نظرٌة القٌاس،مكتبسه باالستقراء الواقعً طبٌعٌة  .2

 للجزبٌات المحٌطة بنا.

 .العلم الكلً ال ٌكون من غٌر استقراء الجزبً، واستقراء الجزبً ال ٌكون من غٌر حس .3

 المقدمات الكبرى فً القٌاس تؤخذ من التجربة والمبلحظة أي من االستقراء. .4

 معارفنا بالمبادئ العلمٌة متأصلة بالتجربة ولكن تقوم فً نهاٌة األمر فً الحدس. .5

ٌعد منطق أرسطو الصوري قابم على االستقراء الذي هو أساس القضاٌا الكلٌة، واالستنتاج  .6

 مستخرج من الكلٌات، ومن تم ال ٌجب أن ٌوصف منطق أرسطو بالشكلٌة والعقم.

ب الذي لم ٌكن بإمكان بإمكان العلوم التطبٌقٌة المعتمدة ٌعد أرسطو هو أو من عَرف التجرٌ .91

 على المبلحظة والتجربة أن تتطور بدونه. 

أعتمد أرسطو فً منطقه على االستقراء فً اكتساب قضاٌاه الكلٌة التً جعلها مقدمات كبرى  .99

الوصول للقٌاس، وأن التعرٌف الصحٌح هو نفسه القوانٌن والنظرٌات العلمٌة التً ٌحاول العلماء 

 .إلٌها عن طرٌق التجربة والمبلحظة

إال أنه لم ٌوظف تجاربه توظٌفاً ٌختلف عما كان سابداً  ،على الرغم من أن أرسطو كان مجرباً  .95

فً عصره، كأن ٌوظفها للعثور على أفكار أو اقتراحات أو فروض، وهذه الفروض تعد خطوة 

الظواهر أو الوقابع وجوداً حسٌاً أو واقعٌاً، ا الباحث من ذهنه وفكره، بمعنى أنها ال توجد فً هٌقدم

 .ةولكنها تنبعت فً ذهن الباحث من خبلل الوقابع او أثناء استقراباته الطبٌعٌ

، وظهور األجهزة والمعدات مع تقدم الزمنوالتحدٌث  للنقد المنطق األرسطًتعرض  .91

فً وضع أسس  طوسإال أن الفضل ٌرجع ألر المتطورة والمساعدة على التجربة والمبلحظة؛

 المنطق الحدٌث.
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