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 ھو (أ) (أ)
 والشيء ھو ذاتھ  
الشيء ھو نفسھ  
بصفاتھ األساسیة  

 الجوھریة 

(أ)ال أن یوصف بأنھ  
(ب)وال (ب) في الوقت  

 نفسھ  

إما أن یكون (ب) أو  (أ)
 ال (ب) وال ثالث بینھما  
إما أن یوصف بصفة  
أو نقیضھا وال وسط  

 بین النقیضین  

ھذا   – ھذا كتابي 
 (أ ھو أ)   –صدیقي 

 

ھذا    –ھذا لیس كتابي 
ال   – لیس صدیقي 

یمكننا وصف الطالب  
بأنھ حاضر ولیس  
حاضراً في نفس  

      
 

إما أن یكون ذلك كتابي  
أو لیس كتابي وال ثالث  

 بینھما 
 

یمكن القول إن قوانین  
الفكر األساسیة في  
حقیقتھا تقوم على  

قانون واحد ھو قانون  
 الھویة  

قانون عدم التناقض  
ھو صورة سالبة  
 لقانون الھویة  

قانون الوسط المرفوع  
ھو صورة شرطیة  

لقانون عدم التناقض  
ویمكن رده إلى قانون  

 الھویة  

ھذه القوانین بدیھیة ولیست في حاجة إلى برھان وھي تحكم التفكیر  
 واألحكام وجمیع صور االستدالل نستند إلیھاالسلیم وجمیع العلوم 
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یا صدیقي ... إنك ال تتغیر  
أبداً أنت ھو أنت، ولقد  
 صرت أضیق بتصرفاتك 

كان المتھم یزور شقیقتھ  
وقت الجریمة، وال یمكن  
أن یوجد مع شقیقتھ وفي  
موقع الجریمة في الوقت  

 نفسھ 

تقول  إما ان سعاد كانت 
الحقیقة أو أنھا كانت  

 تكذب، وال یوجد بدیل ثالث 

األستاذ محمد ھو كما ھو  
یحب مھنة  لم یتغیّر، 

التدریس، ویھتم بتنمیة  
 التفكیر الناقد لدى الطالب

عبد الرحمن كان موجوداً  
في معمل العلوم، وال یمكن  

وجد في معمل الحاسب  أن ی
 اآللي في الوقت نفسھ 

إّما أن عبد الرحمن كان  
موجوداً بعمل العلوم، أو  

أنھ لم یكن موجوداً  
بالمعمل، وال یوجد بدیل  

 ثالث
زھرة لیاسمین ھي زھرة  
الیاسمین بلونھا الجمیل  

 ورائحتھا الطیّبة 

كان معي حاضراً في  ماجد 
ملعب المباراة، وال یمكن  
أن یكون في موقع الحادث  

 في الوقت نفسھ 

إّما أن ماجداً أبلغ الشرطة  
السرقة. أو أنھ  عن حادث 

لم یبلغ الشرطة. وال یوجد  
 بدیل ثالث
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األعمال المطلوبة تتم في الصف  
 أو خارج الصف وال بدیل آخر

إما أن األعمال تتم في الصف أو  
 بدیل ثالث خارج الصف وال 

 الثالث المرفوع 

على الطالب إما أن یعتمدوا  
اعتماداً كامالً على شرح األساتذة  

 مدوا علیھ ت أو ال یع

إّما أن یعتمد الطالب على شرح  
 األساتذة أو ال یعتمدوا  

 عدم التناقض 

ویستذكروا دروسھم بصورة  
 مستقلة مع المعلمین 

إّما أن یستذكروا دروسھم بصورة  
 مناقض لمبدأ  مستقلة أو غیر مستقلة (مع المعلمین) 

إن االلتحاق بالجامعة یتطلّب  
الحصول على درجات عالیة وال  
 یمكن دخولھا بدرجات غیر عالیة

إّما أن یحصل الطّالب على درجات عالیة  
فیدخلوا الجامعة أو ال یحصلون على  

 درجات عالیة فال یدخلون الجامعة 

 عدم التناقض 

فوقین في الثانویة العامة  الطالب المت
 ھم الذین یعتمدون على اساتذتھم 

الطالب المتفوقون في الثانویة العامة  
 عین الذین یعتمدون على أساتذتھم 

التعلیمي في الجامعة یتطلب أن یقوم  العمل 
 الطالب بمعظم عملیة التعلم بأنفسھم 

العمل التعلیمي في الجامعة یتطلب أن تتم  
 عملیة التعلم بواسطة الطالب أنفسھم 

الطالب غالباً إما إنھم یعتمدون في الجامعة على 
أو یعتمدون على أنفسھم   محاضرات األساتذة

 أمامھم من سبیل آخر ولیس 

األساتذة أو  إما ان یعتمد الطالب على 
یعتمدوا على أنفسھم ولیس أمامھم من  

 سبیل آخر 
النجاح الجامعي یقتضي اعتماد  

 الطالب على نفسھ 
النجاح الجامعي یقتضي اعتماد  

 الطالب على نفسھ 

النجاح الجامعي یقتضي اعتماد  
 الطالب على نفسھ 

النجاح الجامعي یقتضي اعتماد  
 الطالب على نفسھ 

 عدم التناقض 

 الھویة 

 الھویة 

 الھویة 

 الثالث المرفوع 
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