
حجت: هدف منطقی و نهايت مقصدش کدام يک مباحث است 
:راههای علمی استدالل

معلوم تصديقی که برای رسيدن به مجهول تصديقی به :حجت
کار گرفته می شود

:اقسام حجت
ذهن برای رسيدن به مطلوب از قواعد کلی استفاده می :قياس 

کند
به خاطر وجود اشتراکات بين دو چيز از حکم يکی به : تمثيل

ديگری منتقل می شود 
با بررسی مصاديق وجزئيات حکمی کلی بدستمی : استقراء

آورد



قول ٌ مؤلف من قضايا متي سلِّمت لزم عنه لذاته قول آَخر: قياس 
جنس است و به معناي مركب تام خبري كه شامل يك يا چند : قول

قضيه است
شامل دو قضيه و بيشتر است و استدالل مباشر را خارج ميكند:قضايا 

مقدمات قياس الزم نيست بالفعل مقبول و مسلم باشد بلكه  : متي سلمت
پس بين قبول و صدق قضايا با قبول و صدق  . بالفرض هم كافي است
نتيجه رابطه برقرار است

استقراء و تمثيل خارج ميشود چون رابطه بين مقدمات و نتيجه  : لزم عنه 
در برخي   البتهدر آن ها علي و معلولي نيست و تنها مفيد ظن است 

شرايط خاص استقرا رابطه لزومي دارد
در اين قياس نتيجه مترتب بر خود  .قياس مساوات خارج مي شود: لذاته

يعني اگر آن  . قياس نيست بلكه بر مقدمه اي خارجي تكيه نموده است
.مقدمه خارجي درست باشد نتيجه قياس درست خواهد بود



اصطالحات عامه در قياس
)شكلي تشكيل دهنده قضايا( هيئت تاليف قضايا: صورت قياس

به مقدمات قياس، مواد ( هر قضيه اي كه صورت قياس از ان تشكيل مي شود: مقدمه

)قياس هم گفته مي شود

قولي كه الزمه قياس است و هنگامي كه ذهن شروع به تاليف مقدمات مي كند  :مطلوب

.به آن مطلوب گويند

.همان مطلوب است كه بعد از تشكيل قياس به آن نتيجه مي گويند :نتيجه

اگر . اجزائي كه بعد از تجزيه قضيه باقي مي مانند. همان اجزاء ذاتي مقدمه است: حدود

قضيه حمليه را به اجزائش تفكيك كنيم فقط موضوع و محمول باقي مي ماند نه نسبت كه 

پس با جدا شدن موضوع و محمول، . مقوم بين طرفين براي برقراري لرتباط بين آنهاست

قضيه شرطيه نيز با . نسبت از بين مي رود همين طور سور و جهت كه از شؤون نسبت است

.تجزيه شدن فقط مقدم و تالي باقي مي ماند



قياس به حسبت هيئت 
و صورت

نتيجه يا نقيض نتيجه در مقدمات نيامده باشداقتراني

نتيجه يا نقيض نتيجه در مقدمات آمده باشداستثنائي

ان كان محمد عالما  فواجب احترامه

لكنه عالم

فمحمد واجب احترامه



قياس اقتراني

تمام مقدمات فقط حملي باشندحملي

تمام مقدمات شرطي  يا حملي و شرطي باشندشرطي

كلما كان الماء جارياً كان معتصماً-1

و كلما كان معتصما كان ال يتنجس بمالقاة النجاسة-2

 �كلما كان الماء جارياً كان الينجس بمالقاة النجاسته 

االسم كلمه -1

و الكلمه اما  مبنيه او معربه -2

اما  مبنيه او معربه االسم   � 



حدود قياس 
اقتراني

الحد االوسط 
)وسط(

به آن حجه هم گفته مي . كه اصغرا به اكبر نسبت مي دهد. همان حد مشترك است
واسطه در اثبات هم  . شود زيرا به وسيله آن بر نسبت بين حدين احتجاج مي شود
استم رمز آن . گفته مي شود زيرا واسطه در اثبات حكم بين دو حد است

الحد 
االصغر

حدي كه موضوع در نتيجه واقع مي شود و مقدمه  شامل آنرا صغري گويند چه در 
است بآن مقدمه موضوع باشد و چه محمول رمز آن 

الحد االكبر
حدي كه محمول در نتيجه واقع مي شود و مقدمه  شامل آنرا كبري گويند چه در  

دو حد را باهم طرفين مي . است حآن مقدمه موضوع باشد و چه محمول رمز آن 
نامند

واجب است قياس اقتراني چه شرطي باشد و چه حملي، از دو مقدمه تشكيل شود تا 

مطلوب را نتيجه دهد و اين مقدمات  از سه حد تشكيل شده باشند



قواعد 

عامه 

قياس 

اقتراني

حد وسط بايد در صغري و كبري كامال و بدون اختالف تكرار شود و گرنه ارتباط بين طرفين : تكرار حد وسط

)حد وسط تكرار نشده(ديوار گوش دارد  �موش دارد و موش هم گوش دارد ديوار .شودفهميده نمي 

نمي تواند بين اصغر و اكبر پيوند ايجاد كند مثال اگر سالبه حد وسط در دو زيرا : موجبه بودن يكي از مقدمات

اسب حد وسط باشد و حد اصغر و اكبر انسان و ناطق باشد و يا حد اصغر و اكبر انسان و پرنده باشد اسب با 

طرفين تباين دارد اما مشخص نيست بين حد اصغر و اكبر تباين است يا خير

زيرا حد وسط نمي تواند بين حد اصغر و اكبر اتحاد ايجاد كند زيرا قضيه جزئيه بر اتحاد  : كلي بودن يكي از مقدمات

بعضي مصاديق داللت دارد و مشخص نيست بعض مورد نظر در اصغر همان بعض در اكبر باشد مانند جايي كه حد 

وسط حيوان است و حد اصغر و اكبر انسان و ناطق است و يا حد اصغر و اكبر انسان و اسب است كه مشخص 

نيست بين طرفين تباين هست يا نه

يعني اگر در مقدمات سالبه داشته باشيم نتيجه سالبه و اگر جزئيه داشته باشيم نتيجه :استنتيجه تابع اخس مقدمتين 

جزئيه است چون نتيجه فرع بر دو مقدمه است و رتبه سالبه از موجبه پايين تر و رتبه جزئيه از كليه

چون سالبه كليه بر تباين طرفين و موجبه جزئيه بر تالقي  :آيداز صغراي سالبه و كبري جزئي نتيجه اي بدست نمي 

طرفين لذا معلوم نيست بين طرفين تباين است يا تالقي مثل جايي كه حد وسط انسان است و طرفين كالغ و سياه 

و يا كالغ و سفيد باشد
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اختالف در كيف

حداقل يكي كلي

اگر هر دو

خروجي

خروجي
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ضروب منتج



كل   كل             ع

كل   ال             س

4و  3در شكل 



همان قياس اقتراني است به اعتبار كيفيت قرار  : شكل در اصطالح 
گرفتن حد وسط نسبت به طرفين



س ال ع كل

- - ع كل كل

- - - - ع

- - س ال ال

- - - - س

صغري

كبري

ضروب شکل اول
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صغري

كبري

ضروب شکل دوم
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صغري

كبري

ضروب شکل سوم
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- - - ع ع

- - س س ال

- - - - س

صغري

كبري

ضروب شکل چهارم



اين انسان است چون ناطق است

هر انساني حيوان است
هر حيواني حساس است

�هر انساني حساس است 
نام ديگر حد وسط چيست؟   

حجه

اين               ناطق است

ناطق             انسان است

قياس

نتيجه يا يكي از مقدمات حذف شودمضمر

فقط كبري حذف شودضمير



مراحل فكر يا رسيدن 
به مطلوب

مقدمات 
فكر

اين مرحله براي كسي كه براي تحصيل مجهول مي انديشد : مواجهه با مشكل -1
الزماست زيرا تا با امري مجهول مواجهه نشد و در حيرت  جهل قرار نگيرد به دنبال 

حل مجهول نمي رود

شناخت  -2
نوع مشكل

قضيه حمليه است يا شريطيه متصله يا منفصله : از جهت هيئت
موجبه است يا سالبه معدوله يا محصله موجهه است يا مطلقه

مناسب كدام علوم و معارف و يا قواعد و : از جهت ماده
نظريات است

فكر

حركت عقل از مشكل به معلومات -3

از راه هاي عمومي براي كسب  تحليل شيوه –مهمترين مرحله : حركت عقل بين معلومات  - 4
مقدمات و تحصيل مطلوب است

اين مرحله بعد از تنظيم و كسب مقدمات حتمي مي  :  حركت عقل از معلومات به مجهول  - 5
.باشد و همان حل مشكل است



كسب 
مقدمات 
به وسيله 
تحليل

از طريق 
اقتراني حملي

مطلوب را كه قضيه اي حمليه است به موضوع و محمول تفكيك مي كنيم كه موضوع  -1
حد اصغر در قياس و محمول حد اكبر در آن است

هر آنچه را كه بر اصغر و اكبر حمل مي شود و هر آنچه را كه اصغر و اكبر بر آن حمل مي شود،  چه جنس  -2
باشد ، چه نوع، چه فصل چه خاصه و چه عرض عام ، بدست مي آوريم و همين طور در مورد سلب 

پس قضاياي حمليه موجبه و سلبيه را بدست مي آوريم

بين قضايا هماهنگي ايجاد كرده و هر يك از اشكال را كه بتوانيم مي سازيم به شرط بر  -3
قراري شروط اشكال تا به مطلوب برسيم در غير اين صورت  را ه ديگري را پيش مي گيريم

از طريق 
قضيه 
شرطيه

اگر نخواهيم شرطيه را به حمليه الزم آن تغيير دهيم مانند حمليه عمل كرده و معلومات را به صورت قضيه 
شرطيه مي سازيم

از طريق 
قياس 
استثنايي

تمام ملزومات و لوازم مطلوب و نقيض مطلوب را بدست مي آوريم -1

هر آنچه كه معاند نقيض مطلوب است را چه صدقا و كذبا و يا صدقا فقط و يا كذبا فقط، پيدا مي كنيم - 2

اگر از  مرحله اول استفاده كنيم قياس استثنايي اتصالي مي سازيم  به اين صورت كه قضايا را تاليف نموده 
و عين مقدم و يا نقيض تالي را ازآن استثنا مي كنيمهر كدام كه صحيح باشد

..) حقيقيه يا  مانعه الخلو و (يا از مرحله دوم استفاده كرده و قياس استثنايي انفصالي مي سازيم 



قياس 

قياسي كه از دو مقدمه بديهي تشكيل شده استبسيط

مركب
ما تالف من القياسين فاكثر 
لتحصيل مطلوب واحد

موصول

مفصول



:قياس استثنايی

در قياس استثنايی نتيجه نمی تواند به عنوان يک مقدمه کامل 
.قرار گيرد

مقدمه شرطيه در قياس استثنايی يا منفصله است يا متصله

:شروط قياس استثنايی

موجبه بودن شرطيه) 1

کلی بودن يکی از مقدمتين) 2

شرطيه لزوميه باشد نه اتفاقيه)3



روش نتيجه گيری در قياس استثنايی اتصالی

از وضع مقدم نتيجه می گيريم وضع تالی را) 1

از رفع تالی نتيجه می گيريم رفع مقدم را)2



روش نتيجه گيری در قياس استثنايی انفصالی
:اگر شرطيه منفصله

:حقيقيه باشد)1
نقيض طرف دوم> - از عين طرف اول 
نقيض طرف اول> -از عين طرف دوم 

عين طرف دوم> -از نقيض طرف اول
عين طرف اول> -از نقيض طرف دوم 

:مانعه الجمع باشد)2
نقيض طرف دوم> - از عين طرف اول 
نقيض طرف اول> -از عين طرف دوم 

:مانعه الخلو باشد) 3
عين طرف دوم> -از نقيض طرف اول
عين طرف اول> -از نقيض طرف دوم 



)استدالل غيرمباشر از نوع قياس مرکب( برهان خلف 
از دو مقدمه س ب م و کل ح م صادق باشد نتيجه س ب ح است

قياس اقترانی شرطی که متشکل از متصله و حمليه است) ا
)نقيض آن(اگر س ب ح صادق نباشد کل ب ح صادق است

کل ح م صادق است
.اگر س ب ح صادق نباشد کل ب م صادق است: 
:قياس استثنايی) 2

اگر س ب ح صادق نباشد پس کل ب م صادق است
)چون مخالف فرض است( لکن کل ب م صادق نيست

س ب ح صادق است: 



قياس مساوات
الف مساوی ب است

ب مساوی ج است 

الف مساوی ج است             در اين قياس حد وسط کامل تکرار نشده: 

مساوی ب استالف 

مساوی ب مساوی مساوی ج است

الف مساوی مساوی ج است: 

مساوی مساوی ج استالف 

مساوی مساوی ج مساوی ج است        مقدمه خارجيه

الف مساوی ج است: 



آن است كه ذهن برخي از جزئيات را بررسي و از آن  : استقراء
حكمي عام استنباط  مي كند پس حقيقت استقرا  استدالل از  

خاص بر عام است

استقراء

تام
كه مفيد يقين است و تمام جزئيات يك كلي در آن بررسي شده  و حكمي 

كلي استنباط مي شود و گفته شده به قياس مقسم بر مي گردد 

.در آن تنها برخي از جزئيات بررسي شده و حكمي كلي استنباط مي گرددناقص



اين است كه ذهن به خاطر جهتي مشترك در دو شيء از  : تمثيل
.حكم يكي به حكم ديگري منتقل مي شود

آن حكم  ثبوتحكم در يك جزئي به خاطر  اثبات: به عبارت ديگر
.در جزئي ديگر مشابه با آن است

اركان تمثيل

جزئي اول كه ثبوت حكم براي آن معلوم استاصل

جزئي دوم كه مطلوب اثبات حكم براي آن استفرع

وجه شباهت بين اصل و فرع استجامع

آنچه كه ثبوتش در اصل معلوم و مراد اثباتش در فرع است حكم



ارزش علمي تمثيل

زيرا صرف شباهت بين دو چيز در . تمثيل با همه سادگي اش تنها مفيد احتمال است
يك امر يا چند امر نمي توان به شباهت در همه جهات  حكم نمود

البته اگر وجوه شباهت زياد باشد احتمال فوق تقويت شده و به يقين نزديك مي شود 
مانند قيافه شناسي

هرگاه جامع علت تامه براي ثبوت حكم در اصل است مي توان به خاطر وجود آن در فرع، به 
از علت تامه محال ) حكم(زيرا تخلف معلول. طور يقين بر اثبات حكم در فرع نتيجه گيري كرد
است

بازگشت تمثيلي كه مفيد يقين است به چيست و چرا؟

بازگشت آن به استقراء مبتني بر تعليل است زيرا مهم در تمثيل، اثبات علت تامه بودن جامع براي حكم است و اثبات اين امر نيازمند

.جستجو و استقراء است  

.البته در خصوص مسائل شرعي براي اثبات عليت جامع نمي توانيم به استقراء استناد كنيم و تنها راه، بيان و تصريح شارع است

.كه جامع حد وسط، فرع حد اصغر و حكم حد اكبر است. استقراءميتني بر تعليل، همان قياس است كه فيد يقين است


