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ورضوانه شم ، رحمة اهللا لراقدين في سفوح جبل الونشريس األجداد اأرواح األالى 
  عليهم ،

  عزاء ، عائلتي ، الوالدين الفاضلين ، إخوتي األ إلى
  العلم، الذين تلقيت عنهم األفاضل كل إلى
   ،األعزاء زوجتي الفاضلة ، أبنائي إلى

الى كل زمالئي في جامعة التكوين المتواصل ، وفي ثانوية الشهيد محمد سحنون ، 
واضح  بن ،ابراهيمادر سعداوي حام ، عبد القأحمد  : ذةاتسكر األوأخص بالذ

   .سنوسي
  . والطالب يوسف عجيل  ، والصديق أحمد رحمون ،إبراهيم األخ إلى

  .حفظ اهللا كل هؤالء وعلمهم وشملهم بألطافه                                            
  .أهدي هذا العمل                                                                                   
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  مقدمــة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 وبعد.  والسالم على من اصطفىةالحمد هللا وكفى، والصال

 
 أرسطونا ال نجد البن سينا شيئا يضيفه على منطق نّ ببحثنا هذا تفنيد دعوى خالصتها أردنا       أ

 إثباتوفي المقابل . ورغانون القديم لألاألصلبق فمنطق صاحب الشفاء ليس سوى نسخة ط وشراحه،
 منطق المعلم ستيعاباد القدرة الهائلة على  علي بن سينا تجاوز مجرأبا الشيخ الرئيس أن مفادها أطروحة

  .   ستنتاجاال نظرية وإثراء المساهمة في تطوير المنطق الصوري إلى  وشروحات الواردين من بعده،األول
 هو العلم البرهاني الحاصل إنما ،  من المنطق بالذاتأرسطو غرض أن كان من الثابت إذا ألنه      ذلك 

وبالتالي   لمطالب العلم في عصره،ستجابةا المنطق عنده كان أنوهو مايعني  من القياس المؤتلف اليقيني،
سائدا في ذلك العصر ومقدار تطوره د بالعلم الذي كان فهو مقي.  

ن سينا تطبيقات لنظرية ه قد كان لعلماء الرياضيات والطبيعيات في عصر ابنّأ ضاأي كان من الثابت وإذا
 يادين العلم، في ماهاتهمجتّبا اقترنتكما كانت لهم مساهمات في المنطق  علوم،تلف ال في مخستنتاجاال

 الجبر، وكانت لهم في وأبدعواوالمالحظة،  القائمة على التجربة ستقرائيةاالالطريقة را طوحيث 
  .ثر زيادات ذات أالرياضيات عموما

 من التحليل تستجيب لمطالب ذلك التطور أنواعا المنطق سيعرف مع ابن سينا أنه ينتج عن ذلك نّ     فإ
ئيس ق هو ما يمتلكه الشيخ الربلة للتحقّرضية قا مايجعل هذه الفأنوالجرم . الذي عرفته العلوم في عصره

 كالرياضيات األخرى الواسعة بالمعارف إحاطتهفضال عن   علمه،حكممن خبرة بدقائق المنطق الذي أ
م ر للمعلّما كبيرا لم يتوفّوالطبيعيات اللتين عرفتا في القرن الرابع الهجري تقدمعرفتهلاألو .  

ق من صدقها وبالتالي  هي الفرضية التي قصدنا التحقّه، وهذ      تلك هي الدعوى التي نحاول رفعها
 ان؛ فإنّاآلخرحدهما عند وضع  يرتفع أأن كان من شأن المتناقضين وإذا. لتي ندافع عنها ااألطروحةوضع 
  : ناردنا وضعها عندما بي التي أاألطروحة أثبتنانا قد نّنعتقد أ

 إالّ ق وفضيلة التمهيد، السب بحقِّألرسطو  كان يعترفُوإن ، ابن سيناأن :  من هذا البحثاألولالفصل في 
ورغانون ح لألد شرالشيخ الرئيس لم يكن مجر عمل وعليه فإن. لد معه كامال  المنطق قد وأن يرى ه النّأ

  . بفكره وحصله بنظرهأدركه ما إضافة ماوإنّ  القول فيه،لاألوم  المعلّلمأج تفصيل ما أو
ا في العلم نً شْألىأع اإلسالميةحيث كانت المملكة  ه في هذا القرن الرابع الهجري،نّ أ: الفصل الثانيوفي 

 أنصار من الواضح  وحيث كانت بين ابن سينا والعلماء صالت ومراسالت، من القرون التي كانت قبلها،
  .  خطا خطوات واسعةأن لم يعد كافيا لتحليل العلم بعد أرسطومنطق 
ه ليس صوريا فهو يرى أنّ ،إدراك أحسن األرسطي طبيعة المنطق أدرك ابن سينا أن:  لث الثاالفصلوفي 
 ز بوضوح بين الصورية والمادية في المنطق،وعليه مي.  نحو مادة الفكرأيضا يتجه ماوإنّ ،اإلطالقعلى 

ر  ال تتغيوالتي تبقى ثابتةً  بالحروف،ار عنهعبالم) الصورة الجامعة(وجعل موضوع المنطق الصوري
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ر مادة القياس،بتغي ن أنّوبيه في المنطق التطبيقي ال بمن الجمع بين القياس والتجربة لتحصيل المعرفة،د  
به علم من القضايا حسب المواد ما يليقُستعمل في كّلوهنا ي   .  
بل القضية   والرواقيون في مبحث القضايا،أرسطو ذكره عند ما  لم يقف ابن سيناإن:  الفصل الرابعوفي 

 بإسهابواستقصى   القضية الشخصية،أصالةب عترفاوهنا . والثانية بسيطة ومركبة ية،عنده حملية وشرط
  . حسب علمناإليهسبق وهو ما لم ي كما درس تالزم القضايا الشرطية، مسألة تسوير المحمول،

س المتعارف  القياإلى وأضاف ،ستنتاجاال نظرية رىثَْأ الشيخ الرئيس أن : والسادس خامس الالفصلوفي 
 قترانيةاالقيسة  بواسطة األاالستنتاج نظرية وأبدع ،اإلضافي  القياسلزومندراج والالقائم على عالقتي اال

ا لم يعرفه ط ، مم من خلْأومات شرطية خالصة  حملية من مقدأو النتائج شرطية حيث تكون الشرطية،
  . وال الواردون من بعده معرفة واعية تامةاألولالمعلم 

 ابن  سوابق فيما سلف ، فإن منهمات ابن سينالبعض مساما ة إنكار كان ال يمكن البتّوإذا،         هذا
سينا يتمياألولولذلك حرصنا في الفصل  ا ساهم به في تطوير المنطق صراحة،ز عن سلفه بالتعبير عم  

 وابن سينا الذين أرسطو أمثالين  الفاصل بين طبقتين من المناطقة؛ طبقة المنطقي ذلك الحدإبرازعلى 
اقيين و ثيوفراسط والرأمثالوطبقة المنطقيين . ا بصورة واضحة واعيةيستنبطون القواعد ويصوغونه

  .   جديدتجاها قد دفعوا المنطق في همأنّالذين ال يدركون 
 مستوى إلى الصورية وفائدة الرمز المنطقي إلى باإلشارة رتقىافالشيخ الرئيس مثال  ، وبالفعل     

التحليالت (رطي ال ينتج عن الحمليات المذكورة في  الكثير من المطالب العلمية شأن وأدرك. الصريح 
قيسة ع في األسبل تو ، ستدالالتالوا للقضايا أرسطود بالصورة التي رسمها ومن هنا لم يتقي ،)األولى

ة،  على شكل نظري بصورة واضحٍةأحكامها اغِةقترانيات الشرطية، وقام بصي االإلى نتبهوا ،االستثنائية
من هذا البحث الخامسنا في الفصلكما بي  .  

ا عملنا على نفي الدعوى  ممأكثر ،إليهاشار  الماألطروحة إثباتنا عملنا على نّ       وهكذا يتضح أ
ونحن قد سلكنا  السبيل  عانده، يلزم هو لنقيض مأن اوإم ه، يلزمه نقيضأن اإمعاند  الموذلك ألن وتفنيدها،

 ذوي سلطة فكرية ودراية واسعة بمسالك المنطق أبحاث نتحذلق على حساب أن كنا ال نريد إذاه  ألنّاألول
المإثبات إلى أصالنا قصدنا فإنّ بة؛تشعجود حاالٍت وم قطعية هاأنّ من قبول الدعوى على خالفة تمنع 

  بمنطق مشرقي يختلف كّلسيأتيه  أنّأعلن الشيخ الرئيس قد  الزعم بأنإبطالوفي الوقت ذاته  يقينية،
 الفرق إلىل الكثير من الباحثين الذين لم ينتبهوا  ذلك هو الذي ضلّ، ولعّلاألرسطي عن المنطق ختالفاال

وقفوا عند   من الناحية الشكلية؛لاألوحاذي ترتيب كتب المعلم ا وجدوا ابن سينا يفلم بين النقد والرفض،
األصل التالي نسخة طبق الظاهر وحكموا بأنم للمتقد .  

 مساهمة ابن سينا في تطوير اها، أي التي نتبنّاألطروحة إلثبات األنسب أن بناء على ذلك وجدنا       
ر المسألة منذ  تطواإلمكانعنا قدر فتتب  التاريخية،ستقرائيةاال الطريقة استعمال  مباحثه،وإثراءالمنطق 

 الزيادة الباحثون حيثُولم نشأ بحث المسائل التي عرض لها . ظهورها حتى القرن الرابع الهجري
لمستزيد عما تمما نعتقد أنّستقريناا ماوإنّ  يكون له مخالف،أننع  استقراؤه وم ل حاالت مخالفة لتلك مثّه ي

  . راد تفنيدها عليها الدعوى المستتأسيجابية التي الحاالت اإل
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 ذلك ألن يع مراحل هذا البحث،جم ميسورا في أمرا ذلك المنهج لم يكن بإتباع      ولكن بلوغ تلك الغاية 
» ب عليه بذاتهجرخذ فيه الشيء المُأ«  يوقع اليقين منها ما ماإنّ األخيرةوهذه   يعتمد التجربة،ستقراءاال

 عليه هاهنا هو الفكر السينوي بجر، والم)القانون في الطب(وكذا في  ،)البرهان(كما يشترط ابن سينا في 
الشفاء( يكتنفه الغموض والتعقيد في أسلوبه في الذي صاغه صاحب(، وصه في لمحات سريعة خاطفة ب

  . دينمه المماَلجِإ األخرى فيه في الكتب  القوَلوأجمل ،) والتنبيهاتاإلشارات(في 
 فإن راد من هذا البحث، مرجعا يوافق المعد يأنتب حول ابن سينا يمكن  ماكُ كان ليس كّلوإذا       

 ما عالجت منهجية ِربقد  المسألة من زاوية المنطق الصوري،إلىق رت لدينا لم تتطري توفّالمراجع الت
عرضت لمباحث المنطق عند أو  على الخصوص،البحث عند الشيخ الرئيس في ميدان الطبيعيات والطب 

حمد أ(تور الفاضل  الدكاألستاذشرت رسالة ه لو نُنا أنّويقينُ.  بالسمين القليلملة فاختلط الغثّابن سينا ج
 ,Le problème des fondements de la logique chez les penseurs musulmans):(موساوي

la logique d’Avicenne comme exemple. (شهادة دكتوراه الدولة م بها للحصول علىالتي تقد   
حد  مكانة أإلىح النظرة  في تصحيأو في بحثنا هذا إن ألفدنا منها الكثير، بجامعة السوربون الفرنسية؛

  .  في تاريخ المنطقاإلسالمكبار العارفين بالمنطق من فالسفة 
فرجعنا   بما كتبه المناطقة المسلمون بعد ابن سينا،ستعانةاال من د تلك العوائق كان ال بوإزاء       هذا،

عمربن سهالن  ( ل )البصائر النصيرية( وكتاب  والتنبيهات،لإلشارات) نصير الدين الطوسي(  شرحإلى
 ،)قطب الدين محمود بن محمد الرازي(ل ) تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية(و ،)الساوي

 األستاذلى الفصل الهام الذي كتبه وإ) .  محمد بن يوسف السنوسياإلمام(ل )  المنطقممختصر علشرح (و
الذي برع في عرضه وضبط قواعده  «لشرطي  اقترانياالحول القياس ) محمود يعقوبي( اضلالدكتور الف

  نظريةإثراءعد مساهمة هامة في  يمكن أنا يمم المنطقيون العرب دون سواهم من القدماء والمحدثين،
 من غيرها للتعبير أصلح هاأنّ إالّ رين،لسنة الناس والمفكُورها النادرة الجريان على أوسيع صستنتاج وتاال

عن كثير من ص1» أيضار العلمي بمعناه القديم وبمعناه الحديث ر التفكيو،  نجازل  علينا إوهو ما سه 
خصوصا  مه، دون من تقدأحكامها باستخراج ابن سينا استقّلفصل المحوري الخاص بتلك األقيسة التي ال

الفاضل قد األستاذ أن ي عرضه  ابن سينا فاستعملهاما  باللغة الطبيعية التي قلّ دقيقةأمثلةً لها ردأو
  . كتفيا بالحروف األبجديةم الصوري،

 1990( الجواهر في السنة الجامعية فَفتها  تلقُّ من الحكمة تلقّ عيوٍنما يدين إلى     وعليه فهذا البحث إنّ
الذي ، )محمود يعقوبي(، وإلى إشارات األستاذ الدكتور ) حمد موساويأ(ستاذ الدكتور عن األ) م1991 –

) فريد زيداني(  الفاضل الدكتور إلى تنبيهاتو شارف على نهايته،  العمل حتى هذا تحضيرأشرف على
ني قد أحسنت تفريع ورجائي أنّ.  ومواصلة االشراف عليهالذي بذل جهدا مشكورا في تقييم العمل وتقويمه

أصول أعطاها األساتذة األفاضل ، وأنفُ يكون التصرفي هذا البحث قد رر التصو .  
   

                   
                                                

  ).مقدمة الطبعة الثانیة. (1999 ،2 الجزائر، ط  دیوان المطبوعات الجامعیة،،، دروس المنطق الصوري محمود یعقوبي  - 1
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I- مواقف من المنطق األرسطي:  
 

أبي علي الحسين بن علي بن (ما كان الطلبة ذوو الحرص على اقتباس العلوم الحكمية ليلتمسوا من        
وتالمذته ) ق م384-322( )(Aristote)أرسطو( د شرح كتبمجر )م1037/ه428-م980/ه370) (سينا

نهاية من المشاءين اليونان، لو لم يكن يوجد اعتقاد سائد يومئذ مماثال لذلك الذي ساد في الغرب حتى 
كما أشاعه الفيلسوف األلماني  ،م األول كامال مكتماللد مع المعلّ المنطق و، من أنالقرن التاسع عشر

 أن يضع ماقاله األولون موضع مااستحّل« فالجمهور ،)مKant.E ()1724-1804)(ايمانويل كانط(
 إلى ذلك كبيرا وكان الشغفُ . الشيخ الرئيسركما يذك ،1» المفتقر إلى مزيد عليه أو إصالح له أو تنقيح له

فإن  ،فإذا كان أرسطو قد أخرج قوانين التفكير الصحيح من القوة إلى الفعل بالمشاءين اليونانيين،
 .2»  وأقعدهم بكتب الفلسفة بعده- أرسطو– بكتب الفيلسوف هم أعلم الناس«هؤالء

إن     ذلك االعتقاد ي ر عن موقف من بين موقفين متناقضين من منطق أرسطوعب .كال والواقع أن 
أوالهما نظرة سكونية  وتاريخ المنطق على الخصوص؛ ،تبطن نظرة إلى تاريخ العلم عمومااالتجاهين يس

ر العلم مصدره  تطوانفصالية تزعم أن رؤية وثانيتهما ود حقائق يقينية مطلقة،مقترنة باالعتقاد بوج
م ، وهنا اليتحتّةوتتوسط ذينك الرؤيتين نظرة استمراري .التعارض بين المعارف السابقة وأخرى مكتشفة

تامة الت أو قطائع  تعطّ يعرفُاوال مسار ،ى التفسيرات الجديدة خطا مستقيماأبدا أن يكون الطريق إل
  . بصورة مطلقة

 
  :منطق أرسطو كامل مكتمل -1
   
      فهو يع أرسطو ذاته ممثال للموقف األول، عتبرهذا وينفسه بحق مؤسس المنطق ومبدع القياس، «د  

 وباإلضافة إلى هذا 3.»  تحسينات تفصيليةذ ذلك العهد إالّوقد نجح في أن يضع له نظرية نهائية لم تتلق من
 إلى أن في مقدمة كتاب يدعو إلى نقد العقل،) كانط( وغه أحد األرسطيين المحدثين، يذهبالرأي الذي يص

وبذلك يبدو   يتقدم إلى اليوم خطوة واحدة إلى األمام،« أرسطو لم يتراجع إلى الوراء أو المنطق منذ زمن
 تأسيسا على ذلك تمو . المنطق قد دخل الطريق اليقينية للعلمنر أوهكذا يقر ،4» علم مغلق مكتملهأنّ

  .  اليمكن إضافة شيء إلى ماكتبه أرسطو في مجال المنطقرفض مساهمات الرواقيين، إذْ
 
 

                                                
   20. ، ص1982 ، 1 ، دار الحداثة، بيروت، لبنان ، ط قيينمنطق المشر ابن سينا، - 1
  . 83 و 82 .، ص1985طليعة ، بيروت ،  دار ال ،طبقات األمم صاعد األندلسي ، - 2
   38. ،   ص1992 ترجمة محمود يعقوبي ، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ،  ،المنطق الصوري جول تريكو، - 3

4 - Kant . E , Critique de la raison pur , Traduction française par A Tremesaygues et B Pacaud , 
P. U. F, France , 1965 , p. 15. 
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  :لمنطق أرسطو غير كامل وال مكتم -2

      
         له فئتانا الموقف الثاني من األورغانون القديم فتمثّأم، ر عنه رفض كل طائفة لمنطق تبعا لما يعب

اح العصور الوسطى ر شُه ذلك المنطق الشكلي الصرف كما تناول؛ فاألول علمي يرى أنأرسطو من اتجاه
 والتجربة ة على المالحظسن إقامة منطق جديد يتأسوعليه يتعي عديم الجدوى والنفع في العلوم،

 و )األورغانون الجديد(في ) مBacon.F ()1561-1626( )فرانسيس بيكون(واالستقراء كما يذهب إليه 
وذلك  رات الخاصة بالعدد والمقدار،ويقوم على التصو ) .مGalilei.G ()1564-1642() غاليلي غاليليو(

من حيث أنريني (فضي إلى اليقين كما يقول  على البديهيات والبراهين العقلية، وتُ الرياضيات تنهض
ا هو ة بانتقال الفكر ممم في المعرفوهنا تكون طريقة التقد ،) مDescartes.R ()1596-1650) (ديكارت

تركيباأبسط إلى ماهو أشد  .  
يرى أصحابه ضرورة وضع منطق جديد لما في منطق أرسطو من  ا االتجاه الثاني فمنطقي؛     وأم

 أنواع  كّلقوال يستغر ،فهو منطق اليخلو من شوائب ماديةا اليمكن إصالحه، يوب والنقائص ممالع
 مابين الًهِمم ها دون استثناء إلى موضوع مندرج في محمول،ضايا كلّفضال عن تحليله للق االستدالل،

من أراد في « ):م1872-1970)(Russel.B) (برتراند راسل(وفي هذا الصدد يقول . األشياء من عالقات
 وال شك يعد .1» ى لو قرأ ألرسطو أو ألحد تالميذهعصرنا الحاضر أن يدرس المنطق، فوقته ضائع سد

 ليست الفلسفة العربية بذات خطر من حيث أصالة « :يقول) راسل(الميذه هؤالء مادام ابن سينا من ت
 فرودول(كما يؤكد  .2» زيدون في جوهرهم على كونهم شراحاي فرجال كابن سينا وابن رشد ال الفكر؛
  المنطق التقليدي كان عاجزا عجزا تاما عن أن «بدوره أن) م1891-1970)(Carnap.R) (پكارنا
 وفائدة  يلعبه في الفكر، من ثراء في المضمون ودقة صوريةفي مايتطلبه الدور الجديد الذي يجب أنيستو

  . 3»تنتج عن طريقة استخدامه 
هو الذي الحت بوادره بادئ األمر مع  ،ث منطق أرسطو غير مغلق وال مكتملوهذا الموقف، حي     

زينون + ق م 158-281 :يبوس الطرسوسكريس+ ق م 264-322:زينون القبرصي( لمدرسة الرواقية ا
 وبه يقول ).ق م 51-135 :بوزيدونيوس األبامي+ ق م 110-180 : الرودسيسبنا تيو+  ؟ يالطرسوس

ابن الوزير الصنعاني( ، و)ه751-691) (اإلمام ابن القيم الجوزية( ري اإلسالم أمثال  مفكّبعض (
شيخ اإلسالم تقي (  وأشمل، وبصورة أدقّ)ه911-849) (سيوطياإلمام جالل الدين ال(، و)ه775-840(

، حيث رفض منطق أرسطو بناء على النقد، العلى مجرد )ه728-661) (الدين أبو العباس أحمد بن تيمية

                                                
  09. ، ص 1970 ، مكتبة االنجلو المصرية ، أسس المنطق الرمزي ،  سالمعزمي إ : نقال عن- 1
  2نة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ، ط  ، ترجمة زكي نجيب محمود ، لجتاريخ الفلسفة الغربية برتراند راسل ، - 2

  196. ، الكتاب الثاني ، ص 1968
،     )دراسات في المنطق : ( ضمن. عزمي إسالم  ، ترجمة المنطق القديم والمنطق الحديث رودولف كارناب ، - 3

  75.  ، ص1985مطبوعات الجامعة ، الكويت ، 
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ـن ان بن عبد الرحمـاإلمام أبي عمر عثم( اإلحجام والتكفير كما هو منصوص عليه مثال في فتوى 
 . )ه643-577(  ، المعروف بابن الصالح)يزورالشهر

 
  :موقف ابن سينا -3

     
     الجرم أن رفض منطق أرسطو بدأ أول  ابن سينا عرف نموذجي الموقفين السالفين كليهما، ذلك ألن 
من شأنه وبيان عدم صالحيته الفقهاء ت ترجمته وانتقاله إلى العالم اإلسالمي، ولقد شارك في الحطّماتم 

فيلهلم غوتفريد ( عن إضافات مواطنه وسلفه ) كانط(ومثلما غفل  .1مون واللغويون على حد سواءوالمتكلّ
 هؤالء الذين هم في عصر ابن سينا شديدو اإلعتزاء ، فإن)م1646-1716)(Leibnitz.G.W) (ليبنتس 

رف السالفة، وماهو عندهم مشهور  عيون بصائرهم عن نقائص وعيوب المعاإلى المشاءين ، تعمشُ
ن تحديد موقفه، وإلى ، كما يصرح الشيخ الرئيس الذي يتعي2»النهار الواضح اليشكون فيه ويشكون في «

ه ا أنّ وجهة من النظر يذهب، خصوصا إذا علمنأي»تمي كما يصفه  3» عن أولئك بمزيد علم وعقل ز ،
ه  لما عرفوه من اتصاف الطلبة التصنيف وشرح كتب األولين لهم، إالّهوما سأل ).شيخ اإلسالم ابن تيمية(

ر على القراءة  توفّثم  أحكم علم المنطق،فهو لم يتعد السادسة عشر من عمره حتى بالذكاء وتوقد القريحة،
سنة ونصفا فأعاد قراءته، و بذلك صار بعد الدأب والحرص أوحد كبار العارفين بمشكالت الفلسفة 

  . ومسائل المنطق على الخصوص في عصره عموما،
      ح الشيخ الرئيلقد صرا إ االشتغال باأللفاظ وشرحها التنشط له نفسس حين باشر التأليف أنذا ه، أم

  : عمله سيكون ، فإن عندهبما صحقنع الطلبة 
نية على النظر  في العلوم الفلسفية المنسوبة إلى األقدمين، المبتحققه من األصول ماإيداع لباب  -    

  .المحقق فيما سيكتب 
  علميوف، ا في علم الطبيعة وما بعدها بنظره، وخصوصه، وحصلكرهوإضافة ما أدركه بف -    

  .4المنطق
     هذه عبارات في منتهى الدقة والوضوح تكشف عن حاجة الموروث الفلسفي والعلمي عموما، 

ادة مستزيد قادروالمنطق إلى زي .المنطق دخل وإذا كان في ذلك مايعارض الدعوى الكانطية القائلة بأن 
ه في الوقت ذاته اليوافق وجهة النظر التي تدعو إلى القطيعة  فإنّ، ، فهو مغلق مكتمل يقينية للعلم الالطريق

 هذا ا افتتحتُ ولم«:  سينا يقولفابن ، التامة مع منطق أرسطو الكالسيكي لما فيه من عيوب ونقائص

                                                
 الباب األول، ،1992 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  األرسطيابن تيمية والمنطقمحمود يعقوبي ، :  انظر- 1

  .الفصل الثاني
  21.  ، صمنطق المشرقيينبن سينا ،  ا- 2
ق والكالم عن فن صون المنط( ، ضمن نصيحة أهل اإليمان في الرد على منطق اليونانيوطي ،  جالل الدين الس- 3

  257. ، ص) دون تاريخ(ر، طبعة عباس أحمد الباز، مكة المكرمة، ، تحقيق علي سامي النشا) المنطق والكالم
  ).التوكيد لنا.(10- 09. ، ص1953 ، وزارة المعارف العمومية ، مصر، الشفاء؛ المدخلابن سينا، - 4
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وإذا نحن . 1»نطق  أحاذي ترتيب كتب صاحب الميت أنوتحر  ابتدأت بالمنطق ،– الشفاء -الكتاب 
جمعنا هذا الكالم إلى الذي سلف؛ تبيالمحاذاة المعلن عنها هي محاذاة إضافة وتطوير تكشف عن ن أن 

 عني «فمن   النعل بالنعل،باع حذوتّذاة امعرفة الشيخ الرئيس بأجزاء األورغانون ومضمونه، وليست محا
 كان في كتاب فق، وإنها تتّي أكثر األمور أنّبقراءة كتاب الشفاء وبقراءة كتب أرسطوطاليس؛ ظهر له ف

روجر ( ، ويوافقه عليه )ه581.ت) (ابن طفيل( ، كما يالحظ 2»الشفاء أشياء لم تبلغ إلينا عن أرسطو 
ر م العلم وتطو ابن سينا يؤمن بتقدوالحاصل من ذلك كله أن .3)مBacon.R ()1214-1292) (بيكون

  .  عنده وأدركه بنظره بما صح تشمل المنظومة المعرفية جملةً، فاإلضافة التي يصرح بها المنطق
وهو أمر لم يعزب عن  م العلم وماعرفه المنطق من تطور،فالدعوى األولى التصمد أمام تقد      وبالفعل،

ها تنضج ة ، غير أنّئة فج لها نشأة تكون فيها ني كل صناعة فإن إن«:س الذي يقولمالحظة الشيخ الرئي
ى  الحكم الواقع على المسمتفيد أن)  كل( وإذا كانت لفظة  .4»حين ، ثم تزداد وتكمل بعد حين آخر بعد 

هو حكم واقع على جميع أجزاء المسمى، وكان المنطق صناعة؛ فإنر بوضوح تطور  ابن سينا يقر
  . في ذلك المنطق الصنائع بما

ا نام عنه سابقوه، فهو ن ألصول الكثير منها ممالتفطّنعم، لقد كان ألرسطو الفضل في ترتيب العلوم و     
ولد معه كامال مكتمال بحيث الحاجة ب مسائله وفصوله ، ولكن المنطق لم يب مباحث المنطق ورتّالذي هذّ

 يحق على من بعده أن يلموا شعثه ، ويرموا ثلما « شرح مبادئه، بل تزيد، اللهم إالّله إلى زيادة مس
م ، وليس التعصب لما فرط من تقصيره، واالشتغال بتفه5» ويفرعوا أصوال أعطاها يجدونه فيما بناه،

  .ماأحسن فيه فحسب
وذلك أقصى ما يقدر « ثا، وفي مجهوده إحسانا وتقصيرا،  في منطق أرسطو ثلما وشع     وهكذا يبدو أن

عليه إنسان يكون أوال مبرر إطالقا للدعوى ، وعليه ف6»يه إلى تمييز مخلوط وتهذيب مفسد  يدل من مد
ه ال يمكن الثانية، حيث الموقف من منطق المعلم األول يستبطن نوعا من القول بالقطيعة التامة، ذلك ألنّ

 أو أن تصور خيط التطور ينقطع عند لحظة من تاريخ العلم حيث الجديد يبدو بدون مثيل سابق تماما ،
 المنطق الحديث ظهر استمرارا يؤكد أن)  ولف كارناب رود(التاريخ يتجمد حيال ذلك الجديد؛  فإذا كان 

جيوسيب ( ، و)م1848-1925)(Frege.g) (غوتلوب فريجه(، وتأسيسا على جهوده قام ) ليبنيتس(ألفكار 
 كما قام «جديد شامل، وغيرهما بالمحاوالت األولى إلنشاء منطق ) م1858-1932)(Peano.G) (بيانو 

ف األساسي في المنطق الجديد  من هذا الجهد السابق بإنتاج ذلك المؤلَّكل من هوايتهد وراسل على أساس
                                                

  11. ، صالشفاء ؛ المدخلابن سينا ، - 1
  16. ، ص1994موفم للنشر، الجزائر،   ،حي بن يقظانابن طفيل ، - 2
، عبد )ث اليوناني في الحضارة اإلسالميةالترا(  ، ضمن كتابمحاولة المسلمين إيجاد فلسفة شرقية نلينو،.أ.ك: انظر- 3

  277.، ص1980،  4الرحمن بدوي، دار القلم ، بيروت ، ط
  310. ، ص02، الجزء الثاني ، ف1960 ، وزارة الثقافة ، مصر، الشفاء؛ اإللهيات ابن سينا ، - 4
  20.  ، ص  المشرقيينمنطقن سينا ، اب- 5
   20. المرجع نفسه، ص- 6
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 نقطة البداية في دراسات ه من الثابت في تاريخ المنطق أن ؛ فإن1ّ» مبادئ الرياضيات بوهو كتا
 صاحب اللغة الرمزية الكلية كان معجبا ن مأخوذة من المنطق الكالسيكي،  وأالمنطقية كانت) ليبنيتس(

اه بفن العصمة من الزلل الذي يمكن تطويره إلى نوع من الرياضيات  األرسطي ، واصفا إيبالمنطق
  .ليةالكُ

في النصوص السينوي     والواقع أن الشيخ الرئيس يقف موقفا وسطا بين موقفين ة المذكورة مايثبت أن 
ابع التراكمي المحض، جه وجهة استمرارية في تاريخ العلم التعني الطمتعارضين من منطق أرسطو، ويتّ

علم في المستقبل، فتكمل المصلحة أو الحكمة اإلنسانية  لينضاف إليه ماي«فالرجل سيضيف ماأدركه  بفكره
أكثر الصنائع إنّبالتشارك ، فإن ت بتالحق األفكار فيها واالستنباطات من قوانينها واقتفاء المتأخر ما تم

 )Théophraste) (ثيوفراسط(همنطق أرسطو هو الذي ذهب  إليوهذا الموقف من  .2»دم واقتدائه بهبالمتق
 يان(، والمنطقي البولندي )ليبنيتس( ، وخليفة أرسطو على اللوقيون) ق م287 أو372-288(

- Reichenbach.H ()1891() هانزرايشنباخ(و  ،) م1878-1956() (Lukasievich.J)لوكازفتش
 ى علالّإ منطقه اليسري ، وبذلك فإن األولى بالخطوة الّ أرسطو لم يقم إالذي رغم التأكيد بأن) م1953

 ه   ه يقر أنّنّ يشر إليها ، إال أ، إذ إلى جانب الفئات هناك عالقات لم بعض الصور للعمليات الفكرية
  .3» بفضل دراسة أرسطو للصور المنطقية ، اتخذ الخطوة الحاسمة التي أدت إلى قيام علم المنطق«

     إذ )كانط( من تلك التي يتبناها – عتقادنااحسب -نظر إلى تاريخ المنطق أوكد هة من ال هذه الوج إن ،
وذلك يفترض حسبه  ، الهندسة االقليدية على يقين) كانط(د ظهور الهندسات الالإقليدية اعتبار مثلما فنّ

 فإن ؛)ق م275الى 330حوالي )(Euclide) (إقليدس(، هو نسق  وجود نسق هندسي واحد وواحد فقط
تطور المنطق وتعدوهومايفترض   المنطق قد دخل الطريق اليقينية،د األنساق المنطقية يدحض القول بأن

 موقف كما أن . إلى عرض أوضح لبعض تعاليمه المشهورةبدوره وجود نسق منطقي واحد اليحتاج إالّ
 صار اآلن من «ه صالي ، ذلك ألنّ االنفهاجتااللك اه الشيخ الرئيس أوكد من ذذي يتبنّاإلضافة والتطوير ال

تّالمالمنطق الرمزي الجديد تطوير للتصورات والتقنيات أو العمليات الفنية التي فق عليه بين المناطقة أن 
  .4»فه أرسطو عن المنطق تضمنها الكتاب الذي ألّ

  
  
  
  

                                                
  77 -76.  ، صالمنطق القديم والمنطق الحديث رودولف كارناب ، - 1
  02. ، ص1970مصر، . للتأليف والنشر الهيئة المصرية العامة  ،الشفاء؛ العبارة ابن سينا ، - 2
 2مؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، طال  ، ترجمة فؤاد زكريا ،نشأة الفلسفة العلمية هانز رايشنباخ ، - 3

  191. ، ص1979
  25. ، ص1971ي ، دار المعارف بمصر،  عبد الفتاح الديد ، ترجمة مقدمة في المنطق الرمزي بيسون و أكونر، - 4



 -  

  13 

II- ع الموروث المنطقي والتحقيق التاريخيتنو:  
       

تلميذ المعلم ) ثيوفراسط( روح المنطق عند ، أن  لتاريخ المنطق السينويويؤكد ذلك التصور        
 له بالمبادئ ةفالقياس عنده وسيلة لالستدالل وال عالق ؛ األول، تختلف عن روح المنطق األرسطي

كما  سة الشرطية إلى جانب القضايا واألقيسة الحملية،قي ذلك درس القضايا واألىوهو إل. الميتافيزيقية
ر طواالستنتاجه باإلمكان المباشرة التي أوحى بها أرسطو ذاته عندما أشار إلى أنّضرب غير عرف باألماي 

  .1 األخرى وعكس النتيجةبطريق غير مباشر في الشكل األول ، وذلك بوضع إحدى المقدمتين محّل
حدود فضال عن تلك اإلضافات وغيرها، أوجد الرواقيون نسقا منطقيا آخر يضارع منطق ال     

 )غوتلوب فريجه( الصورة القديمة لمنطق القضايا الذي سيضع ، وهو نسق يمثل بحقّ األرسطي
)Frege)(1848-1925 (أسسه الحديثة كما يالحظ ) ليس باستطاعة أحد أن «ه مؤكدا أنّ ،)يان لوكازفتش 

يفهم براهين أرسطو تمام الفهم دون أنرسطية نسقا منطقيا آخر  هناك إلى جانب نظرية القياس األ يعلم أن
  .2»أساسيا أكثر منها وهو منطق قضايا 

ة إعادة النظر في قيمة الهضم ه يدفع أيضا إلى ضرور ، فإنّ السينوير هذا الموقفَكن بقدر مايبر     ول
 للموروث المنطقي، ومدى تمييز الشيخ الرئيس بين ماهو صوري وماهو رواقي  السينويينواالستيعاب

ائي بالضرورة إذ ليس كل ماهو مشّ ائي من جانب آخر،وبين ماهو أرسطي وماهو مشّإسمي من جهة، 
  .3)لوكازفتش(أرسطيا كما يالحظ كذلك 

دا، ورغانون فهما جيى يفهم المسلمون األ، وحتّ ه فضال عن نقل كتب أرسطو المنطقيةذلك ألنّ     
 Alexandre( )دراالفروديسياالسكن(و )Galien( )جالينوس(استعانوا بشراحه فترجموا أعمال 

d’Aphrodise)(160-220أوديموس( معرفتهم بثيوفراسط ورخير مصداألوكان  ،)م( )Eudeme)(؟(       
 )Porphyre( )فورفوريوس( لاإلسكندرية أمثاكما نقلوا شروح وإضافات مناطقة  .مي المشاءينمتقدمن 

 Jean Philopon( )ي النحويـيح(و) مThemistius( )320-395( )ثامسطيوس(و) م233-305(

  ).القرن السادس( )Simplicius( )سمبليقيوس(و) أوائل القرن السادس(
ولم يأت القرن الرابع الهجري حتى     شرحا   بإسهاب في العالم اإلسالمي، تناوله كان المنطق قد تم

 )يوحنا بن حيالن(و) ؟( )قويري(أمثال ،4بعد الترجمة، سواء من طرف أعضاء مدرسة بغداد اوتأليف
                                                

  1.  ، ف 2.  و م 7. ، ف 1. ، م ، أنولوطیقا األولى أرسطو - 1
  ، ترجمة عبد الحميد صبره ،من وجهة نظر المنطق الصوري الحديثنظرية القياس األرسطية  يان لوكازفتش ، - 2

   68. ، ص1961لمعارف باإلسكندرية ، منشأة ا
  13.  المرجع نفسه ، ص- 3
  :عن مدرسة بغداد، انظر- 4
 37 .، ع، بدوي ،ص)ث اليوناني في الحضارة اإلسالمية  الترا( ، ضمن من اإلسكندرية إلى بغداد ماكس مايرهوف ، - *
 .عدهاوب

*-Rescher.N, The development of Arabic logic, University of Pittsburgh press, England, 1964, P. 
35. 
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، )م940-870)( بن يونس القنائيىأبي بشر مت(، و)؟( )أبي يحي زكريا المروزي( ، و)م860-920(
 )أبي زكريا يحي بن عدي المنطقي(و ،)م835حوالي( )عبد المسيح بن عبد اهللا ناعمة الحمصي(و
إلينا من أعمالهم ن لم يخلص مم ،)م448-371( )أبي علي عيسى بن إسحاق بن زرعة(و ،)م364حوالي(

الملقب بفيلسوف  )ه260-185حوالي( )ب بن إسحاق الكنديأبي يوسف يعقو(أو  . النزر اليسيرإالّ
 مابين شروح 1عشرين عنوانا في المنطق )ه438المتوفي سنة( )ابن النديم( له والذي يذكر العرب،

سالة في حدود األشياء ر (ات خاصة لم يبلغ منها إلينا إالّورغانون ومؤلفومختصرات ألجزاء األ
وبالمقابل لم  ).ه339-259( )أبي نصر الفارابي( لثانيأو بصورة أوسع من طرف المعلم ا .)ورسومها
  وفيرة على أنل، فالدالئب عناصر كثيرة من المنطق الرواقي إلى العالم اإلسالمي أرسطو تسريمنع نفوذ

  .2المسلمين نهلوا من الرواقيين في دراساتهم المنطقية
؛ فإذا كان أرسطو يجعل من المنطق 3» فعل ضد المنطق المشائي  والمنطق الرواقي رد« ،      هذا

د آلة للعلوم ومدخال لها،مجر ومن جانب آخر نجد  . الرواقيين يعتبرونه علما حقيقيا وجزءا من الفلسفةفإن
فها خلّ الفردية التي تُت بالتصوراالّإ نوال يقبلو فهم يرفضون المفاهيم الكلية، ين في منطقهم،الرواقيين إسمي

وجود  األجناس واألنواع والجوهر هي في الواقع مجرد أسماء ليس لها نذلك أل األحاسيس في النفس،
المعروف بمعناهما ) بالصورة( وال) بالماهية(  ال يأخذون في منطقهم ال«فالرواقيون إذن  خارج الذهن،

  .4»ائية في المدرسة المشّ
 وهم إلى ذلك اليقرون  ور البرهان، القضايا الشرطية هي أبسط ص الرواقيون فضال عن ذلك أنويرى    

 هم يحصون منها خمسةكما أنّ ،5»قيسة الشرطية سواء كانت متصلة أم منفصلة  األمن أنواع االقيسة إالّ «
ى المقول عل(واقيين عن ه ال مجال للحديث في منطق الروهكذا يبدو أنّ .)الال مبرهنات الخمسة (يدعونها  

 مسألة تفسير القياس تفسيرا مفهوميا أو ماصدقيا  يترتب على هذا أن«بل و ،)الكل والمقول العلى واحد
  .6»على األفراد  الّ إ االستدالل الينصبألن غير واردة،

  عليهما؛نطولوجيين اللذين يقومانقيين متعارضين تعارض التصورين األ     هانحن إذن أمام نسقين منط
ر عن حكم ينطلق من وتعب موضوع ومحمول، :القضية فيه قابلة للتحليل إلى حدين مفردين )منطق حدود(

القضية فيه تُ )منطق قضايا(و.   التجريدهر قوامتصوأ،ؤخذ كوحدة التتجز مرة عن حكم الينطلق من عب
 "أ" القيم التي تأخذ مكان المتغيرإن ؛)لوكازفتش(  حسبوبتعبير أدقّ . ما من وقائع وحوادثوإنّ تصورات،

في  "أ"ربينما قيم المتغي ،"كل إنسان هو إنسان "  :هي حدود مثل قولنا )أهو أ(في مبدأ الهوية األرسطي 
                                                

  .365 -358/ 349-339 .، ص) دون تاريخ(،  مصر ، المكتبة التجارية الكبرى ،الفهرست ابن النديم ، - 1
  :انظر- 2

Jadaan. Fehmi, L influence du stoïcisme sur la pensée musulmane, Dar El-Machreq, Beyrouth, 
1968, P.118 

  39.  ، ص المنطق الصوريل تريكو ،  جو- 3
  118. ، ص 1959  ،2 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، طالفلسفة الرواقية عثمان أمين ، - 4
   134 - 133.  المرجع نفسه ، ص- 5
  284.  ، صالمنطق الصوري جول تريكو ، - 6
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فإن اليوم هو  إذا كان اليوم هو الجمعة؛"  :هي قضايا مثل قولنا )فإن أ  أ؛نإذا كا( الصيغة الشرطية
  .1"الجمعة 

فالمشاؤون   مع الروح األرسطية،ضوما يتعاررسطو ق بين ماأللفّ نحن إزاء مشائية تُفضال عن ذلك     
ل ستبدأ وإذ مع المشائين اُأل والمشائية مذهب يصعد إليه ولكنه يختلف عن األرسطية، هم أتباع أرسطو،

حيث  هم، استمرت متزايدة مع المتأخرين منثم محاولة التلفيق بين ماللمعلم األول وماهو غريب عنه،
؛ فثامسطيوس الذي شرح )فورفوريوس(و )ثامسطسيوس( ستختلط المشائية باألفالطونية الحديثة مع

 ،2ويناصره )مق 347- 427 أوPlaton() 428( أرسطو كان أفالطونيا جديدا يستشهد أحيانا بأفالطون
 ،  الرواقيينمامفسير آراء أرسطو وتبريرها خصوصا أفروديسي الذي قصد إلى تى االسكندر األوحتّ

 )بقراطأ(وجالينوس كان معجبا بأفالطون و .3التبس عليه المذهب األرسطي في مواضع هامة
)Hippocrate( )4متحامال على أرسطو والمشائين بوجه عام ، )مق  356-460نحو.  

 حيث رها على طريقته،خصوصا يعرض للمسائل المنطقية ويفس )الفارابي(وفي العالم اإلسالمي نجد      
 .)الرابطة(و) لف والالم األ(ثال لفظة  م من ذلك، ورغانون بصلة إلى األرق إلى أبحاث ال تمتُّيتط

ولقد  .ه يكون حمليا وشرطياوهكذا القياس فإنّ ، بل هي أيضا شرطية، والقضية عنده ليست حملية فقط
اه نجده منتقدا إي هنا نخروج الفارابي عن منطق أرسطو، م )ه595-520( )أبو الوليد بن رشد(حظ ال

أنّانكثيرا، مبي ه ليس كذلك يجب أن5فهم أرسطو ي.  
      ع لكثرة  ابن سينا بون كبير وشاسلوما وص بين ماكتب أرسطو في المنطق، والحاصل مما سلف أن

نجد ابن سينا نزوال عند رغبة الطلبة في  ، نا والحال تلكولكنّ ورغانون،الشروح واإلضافات على األ
 يات،وبعدما يفصل القول في االستدالل االستنتاجي القائم على استعمال الحمل ، يف بعد التحصيلالتصن

ه كره مخالفة  ألنّثم ).الشفاء(ما في مؤلفه السي ، قيسة الشرطيةيعرض كذلك فصوال طويلة في األ
وهو أمر  ،6)ينمنطق المشرقي( الجمهور، انحاز إلى المشائين من اليونانيين وتعصب لهم كما يعلن في

خان التحقيق  «هل فعال  : التساؤلةيبرر ضرور ، بقدر مايوحي في هذا المقام بالتناقض والتلفيق
  .7؟»  فنسب إليه ماليس من صنعه ى غيره،وكثيرا ماطغت شخصية المعلم األول عل التاريخي ابن سينا،

     إنالتحقيق في هذه المسألة ال يخلو من األهمية؛ أو في اإلضافة والتطوير إبداعا، وإذا كان هذا  ال ألن
ه اليعني التلفيق، فإنّ ما هو تأليف شيء جديد من عناصر موجودة سابقا؛األخير الينطلق من العدم، وإنّ

وإنما هو التوفيق الذي يجمع من اآلراء ماكانت وحدته مبنية على أساس معقول، والتركيب الذي يمزج 
                                                

  69-68.  ، صنظرية القياس األرسطية من وجهة نظر المنطق الصوري الحديث يان لوكازفتش ، - 1
   303. ، ص) دون تاريخ( ، دار القلم ، بيروت تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم ، - 2
  302.  الرجع نفسه ، ص- 3
  12. ، ص1983 ، 3 ، دار األندلس ،  بيروت ، طرسائل فلسفية عبد الرحمن بدوي ، - 4
  .تلخيص منطق أرسطوابن رشد ، :  انظر- 5
  20.  ، صمنطق المشرقيين ابن سينا ، - 6
  14. ، ص1964 ، مصر،  وزارة المعارف العمومية ،الشفاء؛ القياس  إبراهيم مدكور، تصدير - 7
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ان إذن بين فشتّ .أحسن مافيهما، مستعينا بوجهة نظر أعلى من وجهتيهمابين الرأيين في قول جديد يأخذ 
  واع )Electisme(يقتصر على النظر في ظواهر األشياء نظرا سطحيا، وتوفيق  )Syncrétisme( تلفيق

 الشيخ الرئيس الذي لم يكن ينظر في الكتب على ونعتقد أن .1مباين لإلدراك الملفق المشوش الغامض
 عن ى مرتبة أصحابها في الفهم ودرجتهم في العلم، بمنأن يقصد المسائل المشكلة، فيتبيامالوالء، وإنّ
ق للموروث المنطقيلفّاإلدراك الم .  

 ابن سينا خصوصا والمسلمين على مفادها أن نا إزاء دعوى تقتضي البحث والتمحيص،وثانيا ألنّ    
ولذلك  ،2ا يعرفون تالمذة أرسطو القريبين منهالعموم يعرفون شراح المدرسة األسكندرانية أكثر مم

لكانوا  ، لو عرف فالسفة اإلسالم أرسطو من خالل كتبه وكتب المدرسة المشائية وحسب «ه يفترض أنّ
3» تركوه لنا ينوا مذهبا غير المذهب الذبدون شك قد كو، الشروح األسكندرانية  «ويلزم عن ذلك أن 

 )الشهرستاني(  إلى إشارتيوهذا زعم يستند. 4» ما للمذهب األرسطيمتل في نظر المسلمين جزءا متشكّ
 ومن ثم التأكيد أن ،)  تاريخ الحكماء(في  )ه 646 .ت ()القفطي(و) لنحلالملل وا( في )ه479-548(

  .5مثال من بين تالميذ أرسطو الذين يحسنون التعبير عن آرائه )فورفوريوس( ه يعدالعالم العربي كلّ
    تجيزه دي بور(  المستشرق الهولنديرجعوي( )De boer( )كل ذلك إلى عدم امتالك ) م1942.ت

ومدى فهم العرب  المنسوب إلى أرسطو،) عن كتاب الربوبية( الحديث دوهو بصد ، المسلمين لوسائل النقد
حيث ) ي بورد(س على أطروحة شار إليها إنما تتأس الدعوى الم يبدو أنهوجدير بالذكر أنّ .للمعلم األول

 الشرقيين لم يستطيعوا أن يفهموا فلسفة أرسطو فهما خالصا من  وما يكون لنا أن نعجب من أن«:يقول
رسطو الصحيحة من الكتب  ه لم يكن لديهم مالدينا من وسائل النقد لتمييز كتب أذلك أنّ الخطأ،

  .6»المنحولة
  

 :بين أرسطو والمشائية -1

  
       يأت القرن الثالث الهجري إالّه لم ذلك ألنّ نطق أرسطو ذاته، ابن سينا قرأ مالجرم أن 
وإذا علمنا مقدار االنتحال الذي دخل التراث الفلسفي اليوناني في اإللهيات  .قل نقال كامالورغانون قد نُواأل

 فلقد حرص القوم على أن تكون « ول في ترجمة كتب أرسطو المنطقية،أدركنا ذلك الجهد المبذ خصوصا؛

                                                
  336. ، ص لو الجزء األ ،1978دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،   ،المعجم الفلسفيجميل صليبا ،  :  انظر- 1

2 -Madkour.Ibrahim ,  L’ organon d Aristote dans le monde arabe, J.Vrin, Paris,2 ed, 1969, P.38 
3  -ibid., P.38. 
4 - ibid.,  P. 38. 

  48.، ص1953  ، وزارة المعارف العمومية ، مصر، الشفاء؛ المدخل، تصدير    مدكور إبراهيم- 5
 5 العربية ، بيروت ، ط دار النهضة ، ترجمة  محمد عبد الهادي أبو ريدة ،في اإلسالمتاريخ الفلسفة  دي بور ، - 6

  48. ، ص1981



 -  

  17 

ستعان وكان أن ترجمت بعض أجزاء االورغانون أربع مرات لي ،1»يديهم أدق صورة عن األصل بين أ
  . ببعضها على بعض في إدراك المعنى الصحيح

       الشفاء( ا افتتح ابن سينا كتابولم( مع إحالته في  ى محاذاة ترتيب كتب صاحب المنطق، تحر ،
ورغانون ومنطق هوماتؤكده المقابلة بين أجزاء األو  .ى مواضع هي عينها فيما كتب أرسطوالغالب إل

،  )أبوديقطيقا( أو )نالوطيقاالثانيةأ(و ، )وأنالوطيقااألولى( ، )رمنياسأ باري( و، )قاطيغورياس(ف؛  الشفاء
تقابلها على  ، اء االورغانونالتي هي أجز ، )فويطيقا(، و )الريطوريقا(، و )السوفسطيقا(، و )الطوبيقا(و

). الشعر(،)الخطابة(،)السفسطة(،)الجدل(،)البرهان(،)القياس(،)العبارة( ، )المقوالت:(الشفاءب أجزاء يالترت
من منطق الشفاء،)المدخل(ا لم تتضمن هذه المقابلة ا لماذأم  مثل الفارابي– ابن سينا يدرك جيدا فألن - 
ولكن إيساغوجي ،  أجزاء المنطق تسعةأن )Isagoge( ومهما كانت الشكوك  .2يوسمن تصنيف فورفور

 ورغانون من حيث الترتيب ونسبتها إلى أرسطو، حول تصنيف كتب األالتي أثارها المناطقة المحدثون
ه من المقطوع به اليوم ذلك ألنّ ، فإنها التنفي ماقصدنا إثباته من معرفة الشيخ الرئيس لمنطق أرسطو عينه

3 ذو روح أرسطية إليهافوما أضي  تلك األجزاء من وضع أرسطو،أن.  
  ، فهو يعلم مثال أن  من المشائين الواردين من بعدههوما لغيررسطو ويميز ابن سينا بين ماأل     

وإشارة عند الكالم على  ،4)النجاة( الذي يذكره صراحة عند الحديث عن القضية المطلقة في ،)ثيوفراسط(
منطق (وفي .5يشتغل بها المعلم األولذو إضافات لم  ، من الشفاء) العبارة(تسوير المحمول في 

 ثالث مرات مع حرص سينوي على التمييز بينهم وبين المعلم األول؛" المشائين"ترد لفظة ) المشرقيين
 بفضل أفضل «هو فيرى خالف ذلك مع اعتراف منه امأ عاصريه كانوا مشغوفين بالمشائين،فالقوم من م

  .أي أرسطو ،6»سلفهم
     سينا لم تكن تعوزه وسائل النقد الكتشاف مااختلط بالمشائية من أفالطونية حديثة مع  ابنهذا ويبدو أن 

يالحظ أن  ،7في المنطق) فورفوريوس(لتفت إلى ما يضطرب فيه  ي بعدما يوصي بأالّفهو مثال المتأخرين؛

                                                
 الجزء ،1980، 1، دار القلم ، بيروت ، ط" الترجمة العربية القديمة"، ) منطق أرسطو(  عبد الرحمن بدوي ، تصدير - 1

  :وانظر . 07. ، صاألول
Badawi.A, La transmission de la philosophie greque au monde arabe, J.Vrin, Paris, 1968, p.15-
32  

الخامسة ،  الرسالة ،ه 1298،  1 ، قسطنطينية ، طب مطبعة الجو ائ ،تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ابن سينا ، - 2
 79.ص 

  : انظر- 3
  37. ، ص المنطق الصوريجول تريكو ، * 

  . ا وما بعده39 .، ص1980 ، 2لقلم ، بيروت ، ط ، دار اأرسطوبدوي عبد الرحمن ، *  
  36. ، صه 1331، طبعة الشيخ محي الدين الكردي ، مصر، النجاة  ابن سينا، - 4
  .65 . ، صالشفاء؛ العبارة ابن سينا ، - 5
  .19 . ، صمنطق المشرقيين ابن سينا ، - 6
  265. ، ص1960 المعارف ، مصر، ، دار) نشرة  سليمان دنيا( ، اإلشارات والتنبيهات ابن سينا، - 7
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أي  ، ر إليها الكتاب المشألن ، وهذا كالم مهم الجرم كتابه الذي عمله في العقل والمعقوالت حشف كله،
 النفس والعالم المعقول أخذا عن ةالحديث على طبيع )فورفوريوس(  قد أجمل فيه)المدخل إلى المعقوالت(
ورغم ذلك لم ينتبه إليه جماعة المشائين  ،1)مPlotin)(205-270( )أفلوطين ()Ennéades( )تساعيات(

  .2الذين أثنوا عليه كما يالحظ الشيخ الرئيس
 المسلمين نحلوا أرسطو  على أنستدالللالخذ ذريعة تّتاب الربوبية الذي ي أو ك)أثولوجيا(ن وإذا ثبت أ    

 في نسبته  ابن سينا يشكرجح لدينا أن ؛ هو بدوره تلخيص للتساعيات من أربعة إلى ستة ، كتبا ليست له
إلى وأوضحت شرح المواضع المشكلة في الفصوص  «:ه منحول حين يقولأرسطو ويدرك أنّإلى 
 عند )الفارابي(ق الفرض الذي ذكره وهو بذلك تعم ،3» على مافي أثولوجيا من المطعن ، )ياأثولوج(آخر

 ا أنه إموالذي ذكر فيه أنّ ومافي بقية كتب أرسطو،) أثولوجيا(  التناقض بين مافي كتابالبحث في مشكلة
  .4ق فيهمعلم الثاني لم يتعم كان الوإن ، يكون بعض هذه اآلراء ألرسطو والبعض اآلخر ليس له

    ين من بين تالميذ أرسطو الذ) رفوريوسفو( العالم اإلسالمي كله يعد ليس صحيحا إذن اإلدعاء أن
عاء يعتمد ، وهو إد5)ثامسطيوس(  االعتماد على ابن سينا اعتمد كّلوال أن يحسنون التعبير عن آرائه،

 ، )سطيوسثام(و ) االسكندر( رفابن سينا يدرك تحي ،6"الملل والنحل"في ) الشهرستاني( على إشارتي
 سبقا في العلم الطبي « لجالينوس ويقرر أن ،7»والسبب فيه التباس مذهب صاحب المنطق عليهم «

كما يظن اهم  إي اهللا لم يهد إالّفليس ألن ا انحاز إلى المشائين اليونانيين،ولم .8 » ونكوصا في المنطق
ولم يبلغوا إربهم  روا فيه،رادوه وقصوأكملنا ماأ لى فرقهم بالتعصب لهم،أو «هم  ألنّبل المشغوفون بهم،

ان بين مايزعم فشتّ . ماهو مشائي ليس بالضرورة أرسطيامدركا أن ر الشيخ الرئيس،كما يبر ،9»منه 
 نوأ ، » يوافق أرسطو في جميع آرائه« ) االسكندر االفروديسي ( يقول أنعندما) الشهرستاني(
على رأي  « )فوريوسفور (كما أن أهدى القوم إلى إشارات ورموز المعلم األول،) ثامسطيوس(
وعليه كان األولى . وبين كالم الشيخ الرئيس الذي أوردناه ،10» رسطوطاليس في جميع ماذهب إليهأ

صول إلى  الوس تقتضيه شروط البحث العلمي، وليابالباحثين الرجوع إلى فالسفة اإلسالم أنفسهم، كم

                                                
  298.  ، صتاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم ،  - 1
  271. ، ص) دون تاريخ( ، دار المعارف ، مصر - اإللهيات- اإلشارات والتنبيهات ابن سينا، - 2
، 1978 ، 2 ، ط، عبد الرحمن بدوي ، دار القلم ، بيروت) أرسطو عند العرب: ( ، ضمنكتاب المباحثات ابن سينا، - 3

  121. ص
  .1960  ، تحقيق  ألبير نصري نادر، بيروت ،كتاب الجمع بين رأيي الحكيمينالفارابي ، :  انظر- 4
  19.  ، صأرسطو عند العرب  عبد الرحمن بدوي ، - 5
  .155 و 120. ، الجزء الثاني ، ص) دون تاريخ( ، دار المعرفة ، بيروت ، الملل والنحل الشهرستاني ، - 6
  120.  ، ص كتاب المباحثات سينا،  ابن- 7
  398.  ، صالشفاء؛ القياس  ابن سينا،- 8
  21. ، صمنطق المشرقيينابن سينا، - 9

  .155،154،153 . ، ص الملل والنحل الشهرستاني، - 10
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 من استقراء أقوال غيرهم من ايفيد االستغراق، انطالق" جميع"و " كل" :تعميمات وقضايا ذات سور كلي
خي الفلسفةمؤر .  
  
  :مشكلة الشرطيات ووحدة األنساق المنطقية -2

        
       ابن بعد  ،)م1165-1087( )أبا البركات بن علي بن ملكا البغدادي (وليس صحيحا كذلك البتة أن

حا الخطأ مصح هو الذي انتبه إلى أن أرسطو لم يذكر القضايا الشرطية في كتبه،) م1037-980( سينا
بل  ،1)م1980المتوفى في ( )علي سامي النشار( الذي وقع فيه اإلسالميون قبله كما يذكر الفاضل األستاذ

 نظر «ما ليف الشرطي، وإنّ أرسطو ليس ينظر في تأأدرك أن قبل ابن سينا، ،)م950-872( إن الفارابي
فيه أصحاب الرواق وأخروسيبس وغيره من الرواقيين نظرا مستقصى وأفرطوا فيه، واستقصوا أمر 

  .2»رسطوطاليس وفرسطس وأوذيموس بعد أوكذلك ثا القياسات الشرطية،
   3ورغانونلمسألة مع معرفة دقيقة بأجزاء األد لهذا إدراك جيأم ،با في  ألرسطو كتا من قال أن

المقاييس الشرطية فقد وهم، ذلك ألنفرد في كتبه المنطقية قوال في  أرسطو لم ي الفارابي يعرف جيدا أن
 ونحن نعلم أن .4»ما يوجد ذلك في تفاسير المفسرين يحكونها عن ثاوفرسطس  وإنّ« ، شرطيةقيسة الاأل

     -336حوالي( ) Zénon de Citium( )زينون القبرصي أو االكتيومي(هذا األخير، الذي استمع إليه 
أ فهي مؤسس الرواقية لما زار أثينا، درس القضايا واألقيسة الشرطية إلى جانب الحملية منها،) ق م264

  . بذلك للرواقيين إمكانية تطوير األقيسة الشرطية
   وليس يبعدالقليلون تعاليمه،  للفارابي الذي نشر تالميذه)شرح العبارة(قد اطلع على كتاب  ابن سينا  أن 

 ذاته بالنسبة ألبي البركات البغدادي الذي يعيد كالم رموهو األ  موطن ابن سينا،5خصوصا في بالد فارس
  .  كان تحقيق الفارابي في المسألة أدق، وإن6المعلم الثاني

نجده عند وإنما  ، اليذكر البتة أهل الرواق ، ولكن ابن سينا الذي يجتهد في اختصار األلفاظ جدا    
ى مالحظا إسراف سابقيه في التكلف في اللفظ عل ، ضربه المختلفةحديث عن القياس االستثنائي يعرض أال

 ونحن .7» األول من تفصيل القياسات الشرطيةه المعلم  فقدانهم ماتوالّ« ألجل وما ذلك إالّ حساب المعنى،
                                                

 و 66 .، ص1984 ، 3 ، دار النهضة العربية ، بيروت ، طمناهج البحث عند مفكري اإلسالم علي سامي النشار، - 1
67.      

  53. ص ،1960 ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ،  شرح كتاب العبارة الفارابي ابونصر- 2
  .28 إلى 23.، ص1949 ، 2 ، تحقيق عثمان أمين ، دار الفكر العربي ، طإحصاء العلومالفارابي ، :  انظر- 3
  53.  ، صشرح كتاب العبارةرابي ،   الفا- 4
  80.  ، صاإلسكندرية إلى بغدادمن  ماكس مايرهوف ، - 5
،الجزء األول، ه 1357 ، جمعية دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ،كتاب المعتبر في الحكمة ملكا، ن ابالبغدادي- 6

  155.ص
  397.  ، صالشفاء؛ القياس ابن سينا، - 7
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 نالوطيقا إالّن المذكور من االقتراني في كتاب أا لم يك ولكن لم« :نا هذا الكالم إلى آخر يقول فيهإذا جمع
نالوطيقا الكالم في أ« إلى ثالث يؤكد فيه و .1»كان الحملي واالقتراني فيه يجريان مجرى واحدا  الحملي؛

؛ وجدنا الشيخ 2» باالقتراني فيه وبالحملي واحدا فيكون المراد القديمة إنما هو في القياس المنتج للحملي،
 ال يعزو إلى –ب منهما معا قيسة االقترانية الحملية والشرطية وماهو مركّ يقصد باأل الذي–الرئيس 

فأرسطو قد قصر كالمه  أو ينسب إليه ماليس من صنعه، أرسطو صراحة القول في المقاييس الشرطية،
ن ورغانو صاحب األ كان في الوقت نفسه يرى أنوإن على الحملي من االقتراني في التحليالت األولى،

 أرسطو ينظر في تأليف الشرطي في كتاب  ذاته يؤكد أن)الفارابي(بل إن  .ى البحث في الشرطياتقد تولّ
ه عرض للقياس الشرطي في فإنّ ،  كان اليعزو إلى المعلم األول ذلكوإن ، وابن رشد .3القياس يسيرا

 ، الشرطيالحملي و القياس  قياس الخلف يحتاج إلى القياس ن مثال أنبيحيث ي ، تلخيصه منطق أرسطو
المحال في الخلف ذلك ألن »ي س حملي،ن بقيابي والمطلوب ين بقياس شرطيبي « ، القياسات كما أن 

ن بقياس حملي في الشرطي بيستثنى يحتاج إلى أن يالم  «نطية تحتاج إلى الحملية اضطرارا ألالشر
  .4»المنفصل والمتصل 

ل يتضمن فاألو  انطالقا من اآلخر،ه اليمكن فهم أحد النسقين إالّ يبدو أنّ، رشدبناء على تبرير ابن       
اس  نظرية القيأن) مTricot) (1863-1962( )جول تريكو(ولكن في المقابل يؤكد  .الثاني والعكس

إيكس سيلوجسموس ( طو، والعبارة التي يستعملهاأرسجهلها  « المركب التي عرضها الرواقيون
) Bochenski.O.P() بوشنسكي( صركما ي ،5» تعني فقط قياسا يعتمد مسلمة غير مبرهنة )هيبوتيسيوس

وأرسطو لم يتحدث  ، قيسة الشرطيةبين القياس القائم على الفرض واألعلى بيان الفرق ) 1902ولد سنة(
 أرسطو هي تي يقول بها القياسات القائمة على الفرض ال «نهكذا يخلص إلى القول بأ، و ألول عن اإالّ
مثاله إننا ) Ex hypothesi( وهذا القياس القائم على الفرض أو بحسب الفرض. 6» قيسة حملية حقيقيةأ

، يبرهن )أ هي ب(   أي قياس يبرهن على أن، فإن)ج هي د( ؛ فإن)أ هي ب( :منا بأنه إذا كانتإذا سلّ
ج هي د( على النتيجة وهي أن( .ولكن بدون التسليم بأن ) بأ هي(اليمكن البرهنة على أن  )7)ج هي د.  

 نظر فيه )الفارابي(، أو بعبارة  قيسة الشرطية تلميحا، أشار إلى األ رغم ذلك  أرسطو،ع أنوالواق     
  ها ـــه لم يفصل الحديث فيولعلّ ،8ه األقيسة الناقصة إلى األقيسة الكاملة مثالويظهر ذلك في رد ، يسيرا

                                                
   425.  المصدر نفسه ،  ص- 1
  415.  المصدر نفسه ،  ص- 2
  53. ص  ،اب العبارة، شرح كتالفارابي - 3
  235 و 234. ، ص 01. ، ف01.، م) كتاب القياس( ، تلخيص منطق أرسطو ابن رشد ، - 4
  283.  ، صالمنطق الصوريول تريكو،  ج- 5

6 -Bochenski.O.P,  La logique de Théophraste, Librairie de l université Fribourg en 
Suisse,1947,P.104 

  212. ، ص1977 ، 4 ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، طالمنطق الصوري والرياضي  عبد الرحمن بدوي ،- 7
   07. ، ف01. ، مأنولوطيقا األولى أرسطو ، - 8
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ر عن عالقات عب القياس الحملي ي«بينما  ،  الشرطي بالظواهر الزمنيةلقياس لعالقة ا- ولم يهملها–
قيسة الشرطية ال يقوم على األنواع  االستدالل في األ، وألن ، أي عامة ومطلقة1» خارجة عن الزمان
بواسطة األفرادواألجناس، بل يتم  .  

       روري على الواردين بعد أرسطو أن يفرعوا ه من الض ابن سينا الذي يرى أنّومهما كان األمر، فإن
 إلى )ثيوفراسط(فإذا كان عامة المنطقيين من  ؛ ، يريد أن يتجاوز تلك المماحكات اللفظية أصوال أعطاها
هوا للحمليات، وخصوا الشرطيات باالستثنائيات،عصره إنما تنب الشيخ الرئيس يؤكد أفإن القياس  «ن 

مع  وهكذا يصير الشرطي داخال في الحملي، .2»اقتراني واستثنائي   على قسمين؛على ماحققناه نحن
 . وال للرواقيين على حد سواء ، ال ألرسطو والمشائين ، ه في ذلك غير تابع سينوي بأنّوعي

  
III-طوير بين التضمين والتصريح الت:  

  
      نطقي بصورة مطلقة  ابن سينا يريد أن يقطع مع الموروث المولكن ال ينبغي أن نفهم من ذلك أن

وإذا كان  . ن لنا تصوره لتاريخ المنطق فيما سلفبعدما تبيإلى الرواقيين إطالقا بينما يختص  اليشير
-732)(ابن خلدون(ل علّكما ي ، قطف»   لوقوف الشهرة عنده« فليس ، و والمشائين بالرد والقبولأرسط
وقصرهم التفنيد والتأييد  ، لفلسفي اليونانيمسألة عكوف النظار من أهل اإلسالم على التراث ا) ه808

  .3على أرسطو دون غيره
ق الصوري لقد وضع أهل المظال من الرواقيين اللبنات األولى لمنطق القضايا كما عرفه المنط نعم،     

 إلى ماهو رد التي التُ) ت الخمسةالالمبرهنا(قيسة الشرطية خمسة يدعونها حصون من األوهم ي ، الحديث
حيث توضع  ، )أكسيوماتيك(سق منطقي استنباطي ، وفي هذا إقامة لن  إليها ماعداهاردوإنما ي ، ط منهابسأ

ودفع للصورية إلى  ودون برهان عليها قبل البدء في عملية االستدالل، قواعد وأسس البرهنة صراحة،
والجدير بالذكر أنّ .ا فعل أرسطوأكثر ممخي المنطق والفه إذا كان بعض مؤرلسفة األوروبيين قد ذم 

 بداية القرن العشرين حين أعاد درك قيمة جهودهم إالّولم تُ  لغوا وتعمية،فهو ليس إالّ منطق الرواقيين،
) لوكازفتش( ومقال) حول منطق الرواقيين) (م1848-1907) (Brochard.v( )فيكتور بروشار(مقال 

المسلمين استعملوا القياس الشرطي إلى جانب  فإن ،4 لنسقهم المنطقيعتباراال )القضاياحول منطق (
) االسكندر االفروديسي( بدأه نوهو استهجا  لمنطق أهل المظال،ولم يصدر عنهم مثل ذلك الذم الحملي،

  .5اللذان هما مصدرا معرفة ابن سينا غير المباشرة للرواقيين) جالينوس(وتبعه في ذلك 

                                                
  283.  ، صالمنطق الصوريل تريكو، جو- 1
  ).التوكيد لنا.( 425 . ، صاإلشارات والتنبيهاتابن سينا ، - 2
  465.  ، ص2000نان ،  ، المكتبة العصرية ، لبالمقدمةلدون ، ابن خ- 3

4 - Blanche.Robert , La logique et son histoire d’ Aristote a Russell, Librairie Armand colin. 
Paris, 1970, P.93-94 
5 -Afnan.Soheil.M, Avicenna, his life and works, L.T.D, London, 1958, P.  87. 
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      من ذلك قراءته الشرطية  )ثيوفراسط(فات مع  المنطق عرف تطورا وإضاوصحيح كذلك أن ،
 القائمة على القول بأن) مFrege)(1848-1925( )غوتلوب فريجه(ر بأعمال ذكّ، وهو ماي للقضية الحملية

 وكذا محاولته تسوير المحمول مثلما .الحكم في القضية الحملية موجه إلى الموضوع والمحمول دون تمييز
والمنطق إلى  ، لتحويل االستدالل إلى معادلة) مHamilton)(1788-1856( )وليام هاملتون (سيفعل
  . حساب
) بوشنسكي (ومع أن .1هم مجددوندركون أنّاقيين اليو الرفإن ولكن رغم تلك اإلضافات والتطوير،     

بمكانة في تاريخ المنطق تفوق مكانة مناطقة أمثال– ألجل تلك اإلضافات –جدير ) ثيوفراسط (يرى أن  
 لم يكن «ه يؤكد بالمقابل أنه ، فإنّ )م1770-1831)(Hegel( )هيغل(و) م1724-1804)(Kant( )كانط(

ففرق إذن بين تضمين الرواقيين وثيوفراسط وعدم وعيهم،  .2»ه قد دفع المنطق في اتجاه جديد واعيا بأنّ
ى قوانين المنطق مما وبين تصريح أرسطو الذي تجاوز مجرد تطبيق قواعد التفكير دون وعي، منتبها إل

  .3» بصورة واضحة من أجل جمعها على شكل نظرية «ه ذووه وأستاذوه، وقام بصياغتها غفل عن
     وبالفعل، يبدو أنابن سينا يشترط إلى جانب  ذلك هو التفسير األقرب إلى الروح السينوية، وكأن 

ضع، وهو مافعله أرسطو ا قد ووضع القضايا وضعا صريحا التضمين فيه منذ البدء، الوعي كذلك بم
 أول  إن«:  في منتهى الدقة والوضوح قائال، في عبارات)التحليالت األولى(عندما صرح في بداية 

ا الشيء الذي عنه فأم. ماينبغي أن نذكر هو الشيء الذي عنه فحصنا هاهنا والغرض الذي إليه قصدنا
ه ألجل ذلك، ومثلما يعترف ابن سينا بفضل أفضل ولعل. 4»البرهان، وغرضنا العلم البرهاني نفحص فهو 

بالبله « ، فهو يصف هؤالء  اء مدرسة بغداديستثني المعلم الثاني من أعض سلف المشائين المعلم األول،
يرون « سندة الذين ، ويسم أعضاء المدرسة المتأخرين بالخشب الم5» النصارى من أهل مدينة السالم

 الشيخ الرئيس استفاد من الفارابي، ليس في وألن. 6»المشهور ضاللة التعمق في النظر بدعة ومخالفة 
ا أبو نصر  وأم«: ي ميدان المنطق كما يبدو، يقولمجال الميتافيزيقا فحسب، بل ومن مساهماته الواعية ف

 ن سلف ِمنيكاد يكون أفضل م مع القوم في ميدان، فىالفارابي فيجب أن يعظم فيه االعتقاد، وال يجر
  .7»سلف ال

                                                
  : انظر- 1

 :و. 69 . ، صسطية من وجهة نظر المنطق الصوري الحديثنظرية القياس األر ،  لوكازفتش-* 
*- Kotarbinski.T, Leçons sur l’ histoire de la logique, traduit du polonais par:Anna Posner,  
.P.U.F, Paris, 1964, P.69. 
2 - Bochenski, La logique de Théophraste, P.45. 

  190.  ، صلميةنشأة الفلسفة الع رايشنباخ ،   هانز- 3
  138 و 137.  ، ص01. ، ف01. ، مأنولوطيقا األولى أرسطو، - 4
  120.  ، صكتاب المباحثاتن سينا ،  اب- 5
  21.  ، صمنطق المشرقيين ابن سينا، - 6
  122.  ، صكتاب المباحثات سينا ،   ابن- 7
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د أركان الدراسات وطّ، وهو ي وعي الفارابي الّ ذلك الوعي األرسطي اليماثله إ أنوهكذا يتضح     
أبي (، خالفا ألستاذه  ، بطبيعة االختالف بين اللغات وبالتالي بين الذهنيات المنطقية في العالم اإلسالمي

، 1اإلمام النحوي) ه368-284( )يرافيأبي سعيد الس( مع في مناظرته) م640-870( )بشر متى بن يونس
  بأمة ما، فإنذا كان النحو يختصفالمعلم الثاني يدرك جيدا مابين النحو والمنطق من مشاركة ومفارقة؛ فإ

ا كان أرسطو عند صياغته قواعد ولم. 2»المنطق يعطي قوانين في األلفاظ مشتركة لجميع األلسنة  «
غير عادة أهل  المعتادة عند اليونانيين، وكانت عادة أهل اللسان العربي المنطق جعل العبارة عنها باأللفاظ

ار أهل زماننا ونستعمل ظّ به عادة نُِرج رأينا أن نطرح من أمثلته التي أوردها مالم تَ«؛ اللسان اليوناني
  .3»المشهور عندهم 

    م عليه اه إذا كان الدور التاريخي للفارابي قد حتّن من ذلك أنّيتبيم الشتغال باأللفاظ وشرحها، فقد
الوقت قد وسعه للتأليف الخاص، وهنا منطق أرسطو للعالم اإلسالمي في صورة مستساغة ومفهومة، فإن 

 اقتضى عمله سبكا جديدا ما مؤلفا، ومن ثميتميز عن الناقلين والشراح األوائل بكونه لم يكن ناقال وإنّ
ورغانون تحقيق وإضافات ، وفي اشتغاله باأللفاظ ي شروحه لألل حتى فللجملة وتصورا متميزا للمعنى، ب

ود، فضال عن المناطقة ولذلك يبدو أنه قد خدم مناطقة اليه. مفردات ومصطلحات أضافها على النقلة
 على قراءة كتب )؟( )صمويل بن طبون( صديقه حثّ) م1204-1135( )موسى بن ميمون(ف المسلمين؛ 

بي  كتب الحكيم أبي نصر الفارا تقرأ في المنطق إالّنصح لك بأالّموم فإنّي أ وعلى الع«: الفارابي بقوله
4» من الدقيق  كل ماكتبه أدقّألن.  

 هنالك تعارضا بين قد وهم عندما زعم أن) ؟() Rescher.N( )نيكوال ريشر(وعليه يتضح أن      
 .5ينما الثاني زعيم مدرسة المشرقيينالفارابي وابن سينا، وجعل األول زعيم المغربيين من مدرسة بغداد، ب

كما يتأكد وجود بون شاسع بين وعي أرسطو واضع المنطق والفارابي مغه في العالم اإلسالمي من سو
ه بعدما ا الشيخ الرئيس فإنّأم.  من جانب آخرفجهة، وبين عدم إدراك المشتغلين بمباحثه بما حق وبما زا

ة بنا إلى أن نجمع كالما فيما اختلف  فقد نزعت الهم«: إضمارح دون  الموروث المنطقي، صركخبر ذل
ا لما  من مفارقة تظهر منّيال نلتفت فيه لفت عصبية أو هوى أو عادة أو إلف، وال نبال. أهل البحث فيه

  .6»ة فهم مو كتب اليونان إلفا عن غفلة وقلّألفه متعلّ

                                                
  . وما يليها149 .، الجزء األول ، ص1989 ، موفم للنشر، الجزائر، اإلمتاع والمؤانسة أبو حيان التوحيدي ، - 1
 ، الجزء 1985 ، تحقيق  رفيق العجم ، المكتبة الفلسفية ، دار المشرق ، بيروت ، المنطق عند الفارابي الفارابي ، - 2

  60.األول ، التوطئة ، ص
الثاني   الجزء ،) بيالمنطق عند الفارا( ، ضمن كتاب المختصر الصغير في المنطق على طريقة المتكلمين الفارابي ، - 3

  70. ص
  80.  ، ص، من اإلسكندرية إلى بغداديرهوف  ماكس ما- 4

5 -Rescher.N, The development of Arabic logic, University of Pittsburgh press, England, 1964, P. 
66-68.  

  19.  ، صمنطق المشرقيينن سينا ،  اب- 6



 -  

  24 

      ويمكننا إلى هذا الحدا أن نستنتج ما يؤكد أن م العلم وتطور المنطق، لشيخ الرئيس يؤمن فعال بتقد
ه اليعوزه الروح النقدي والموضوعية واإلرادة في عجب بأرسطو وانحاز إلى المشائين، فإنّفهو وإن ُأ

 .ا هو من مقومات الروح العلمي األساسية، فضال عن وعيه بالتطلع إلى اإلضافة والتطوير، مم التجديد
ني ال أفهم هذا الكالم حق الفهم ، إنّ« : ي أن يعقب على المسائل العويصة بالقول ه ال يجد حرجا فثم إنّ

  . 1»وسيكون غيري يفهمه فهما أبلغ من فهمي له 
 

IV- مؤلفات ابن سينا المنطقية وتطوره الفكري:  
      
 المسائل بما لم ، أخذ في تحقيق ا ابتدأ دراسة المنطقه لم، وابن سينا عندما يروي عن نفسه أنّهذا        
 فلما بلغت ثماني عشرة سنة من عمري فرغت من هذه العلوم كلها، «: ، ويقول ع أستاذه الناتلي بمثلهيسم

، يكشف 2»د لي بعده شيء  فالعلم واحد لم يتجد، وإالّ ، ولكنه اليوم معي أنضج وكنت إذ ذاك أحفظ
، والمتأخرة  )الشفاء( المنطق كموسوعةبوضوح عن وجود عالقة فكرية وثيقة بين مؤلفاته األولى في 

منطق ( على جزء هو عثر منها إالّالتي لم ي) الحكمة المشرقية(، و )اإلشارات والتنبيهات(منها مثل 
  . )المشرقيين

ح بأنه اليرغب في االشتغال ، صر  التأليف في الشفاءه عندما بدأثبت لدينا فيما سلف أنّ، لقد       وبالفعل
، من هنا نجد ابن  ، وإنما سيكتفي بإيداع لباب ماتحققه وإضافة ما حصله بفكره ونظره حهاباأللفاظ وشر

منطق ( في د، والفرق بين هذا وما ور ، ويعرض لآلراء ويناقشها ح ويرفضرجي) الشفاء(سينا في 
في الشيء   «، إالّ ط المشاؤون فيهرسطو، وتخبمن مجاهرة بالمخالفة وتصريح بما قصر فيه أ) المشرقيين

حيل الشيخ ، ي )اإلشارات والتنبيهات( في وحتى. ل ذلك هو ذاتهعلّ، مثلما ي3» الذي لم يكن الصبر عليه
 تتميم ، وذلك ألن فاته حيث استوفى الحديث عن بعض مسائل المنطقوغيره من مؤلّ) الشفاء(الرئيس إلى 

إال ) الشفاء(و) اإلشارات والتنبيهات(ذلك بين ، فما الفرق ك4)كاإلشارات(القول فيها اليليق بالمختصرات 
خذ ف أ، والتصو )المقاالت(و) الفصول (ت محّلحلّ) نهجاأل(ف،  ألسلوب وترتيب المادة وتوزيعهافي ا

  .ز األسلوب بالروعة والجمال، مع خلو العبارة من التعقيد وتمي مكان الرياضيات
 الباحثين جمعوا النصوص ، ولو أن ا وموقفه     وعليه فال وجود لتطور جذري في فكر ابن سين

ا أرهقوا أنفسهم في البحث عن دالئل تثبت ذلك االنقالب م، لَ السينوية المتفرقة في الموضوع الواحد
،  )منطق المشرقيين( ن على الباحث عدم االقتصار على من هنا يتعي. المزعوم في فكر الشيخ الرئيس

  :ةفات جم مباحث المنطق بمؤلّلشيخ الرئيس خص؛ فا ذلك الجزء الناقص دون غيره

                                                
  494 . ، ص القیاس. ، الشفاء  ابن سینا - 1
  439. ، ص1965 الحياة ،  بيروت ، منشورات دار مكتبة ،عيون األنباء في طبقات األطباء ابن أبي أصيبعة ، - 2
  21.  ، ص،  منطق المشرقيينبن سينا  ا- 3
  .494 و 483 .، ص) المنطق (اإلشارات والتنبيهاتابن سينا ، - 4
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، حيث جرى على ترتيب أجزاء   )الشفاء(تناوله على أكمل صورة وأشدها استقصاء في موسوعة 
،   "الجدل" ، و "البرهان" ، و "القياس" ، و "العبارة" ، و "المقوالت" أو  " المدخل" ، فكتب  )ورغانوناأل(
 مؤلفات أرسطو المنطقية ، بل صوهو في ذلك اليفسر وال يلخ ". الشعر" ، و "الخطابة" ، و "السفسطة"و

  . يضيف أمورا من تفكيره الخاص
 يشتمل « األول ألصول والفروع، في حين أنلم با الذي يعتبر مختصرا للشفاء، فالثاني ي "النجاة" وفي 

على ماال بدخاصة ويكون له باألصول الحكمية ز عن العامة وينحاز إلى ال من معرفته لمن يؤثر أن يتمي
  . )النجاة( ، كما يصف الشيخ الرئيس كتاب 1 » إحاطة
  .  ، حيث تناول المنطق نظما)القصيدة المزدوجة في المنطق( وفي 
أو ) الحكمة العالئية(  وتناوله في ).الحكمة العروضية(وكذا في . في غاية اإليجاز) عيون الحكمة( وفي 

) تنبيهاتاإلشارات وال(وفي ).  Le livre de science(  إلى لمترجم، وا فارسيةبال) دانش نامه عالئي(
ابن (  يصفه وهو كما .، والفصول إلى إشارات وتنبيهات مها إلى فصولنهج قس في ثمانية أعلى نحو أدقّ

  .2» ف في الحكمة وأجوده، وكان يضن بها آخر ما صنّ«) ه668-600( )أبي اصيبعة
، زيادة على ماسلف، )ابن أبي أصيبعة( تعرضنا ثبت مؤلفات ابن سينا المنطقية عند هذا وإذا اس      
 مقالة في اإلشارة إلى علم( ، و )مقالة في عكوس ذوات الجهة( ، و)كتاب األوسط الجرجاني( ومنها 
  ودمما هو مفق ) كتاب مفاتيح الخزائن في المنطق(، و  )في تعقب المواضع الجدلية( ، وأخرى  )المنطق

  : ضح أمراناتّ
     الثاني شروحات ن للمعلم، ولئن كا  اهتمام الفارابي عناية ابن سينا بالمنطق اليدانيها إالّأولهما أن 

 له مؤلفات خاصة ، فإن لفورفوريوس) إيساغوجي( ، فضال عن شرح كتاب  )ورغانوناأل(على أجزاء  
، )كتاب اكتساب المقدمات(، و)ئط البرهانكتاب شرا( في المنطق تتناول موضوعه وأغراضه، منها 

، )إحصاء العلوم(، و3)كتاب البرهان على جهة التعليق(، و )كتاب البرهان(و ، )كتاب شرائط اليقين(و
مقالة (، و )، والفصول الخمسة في المنطق )كتاب الحروف( ، و )كتاب األلفاظ المستعملة في المنطق(و

). كتاب المختصر الصغير في المنطق على طريقة المتكلمين(، و )في ما يحتاج إليه في صناعة المنطق
  .، وفي تاريخ المنطق  أسلفنا الكالم فيه عند الحديث عن مكانة الفارابي عند ابن سينااوفي هذا تبرير لم

، وأصبحت  خذ تأثير أرسطو يتضاءل أمام نفوذ ابن سينا المتصاعدأ« ، ألجل تلك العناية  وثانيهما    
، فكانت  موضوعا لألبحاث والدراسات) اإلشارات والتنبيهات (لشيخ الرئيس وعلى األخصمؤلفات ا

، فاإلشارات والتنبيهات أثارت مثل تلك المناقشات 4»العامل األساسي في دفع المنطق العربي إلى التقدم 

                                                
  02.  ، ص،  النجاة ابن سينا - 1
  457.  ، صعيون األنباء في طبقات األطباء ابن أبي اصيبعة ، - 2
  .35.، ص1954 كتاب الشفاء البن سينا ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، منالبرهان تصدير  عبد الرحمن بدوي ،- 3
، 1980 ، 1 ، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت ، طمنطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث عادل فاخوري ، - 4

  30. ص
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، وهي  )ه672-597( )نصير الدين الطوسي(، و )ه606-544( )فخر الدين الرازي(مام العلمية بين اإل
ت الجرم إلى أفكار جديدةمناقشات أد .  

    المتوفي ) (يار بن مرزبانبهمن( ل المناطقة المسلمون أمثال تلميذه وعلى مؤلفات ابن سينا المنطقية عو
،  )نصير الدين الطوسي(و". اإللهي" و" الطبيعي" و" المنطق"  في  كتاب البهجةصاحب  ) ه458سنة 

أبي ( و.  في المنطق أساس االقتباس، كتاب   )اإلشارات والتنبيهات(لى الذي له فضال عن شرحه ع
 معيار العلمفي ) ه505-450( )أبي حامد الغزالي( و.  كتاب المعتبرصاحب  ) لبركات ابن ملكا هبة اهللا

 حيث يعزو  ،البصائر النصيرية صاحب كتاب ) ه450.ت ()هالن الساويعمر بن س(و. في فن المنطق
 مطالعصاحب ) ه682-594) ( الثناء محمود األرمويأبي(و. آلراء إلى ابن سينا رأساالبعض من ا

العالمة الحلي (و.  الرسالة الشمسيةصاحب  ) ه675-600) ( عمر الكاتبي القزوينيعلي بن(و.  األنوار
في  الجوهر النضيد، من أشهر تالميذ الطوسي وصاحب  )ه726-648) (حسن بن يوسف بن عليال

 في  شرح المطالع و شرح الشمسيةصاحب  ) ه766-694) (قطب الدين الرازي(يذه تلمو. المنطق
أبي الحسن علي بن أبي (و. الموجزـب  صاح) ه646-590) (عبد اهللا محمد الخونجيأبي ( و. المنطق
شرح "  ، علما أن البن النفيس الورقات في المنطقصاحب )  ه686-607) ( الملقب بابن النفيس،الحزم
مسعود بن (و . 1"مقالة شرح فيها مفردات كتاب القانون في الطب البن سينا " و"  ابن سينا في الطبقانون

) بهريدين األأثير ال( و  شرح الرسالة الشمسية و التهذيب صاحب ) ه792-722) (زاني عمر التفتا
أبي ( ياضيوكذا الفقيه المالكي والر.  هداية الحكمة و يساغوجياإلصاحب ) ه663المتوفي حوالي(

 في شرح إيساغوجي صاحب  )ه891-825( الشهير بالقلصادي ،)لبسطيالحسن علي بن محمد القرشي ا
 علمر في المختص صاحب) ه895-832(  يوسف السنوسي التلمسانياإلمام محمد بن( و .2المنطق
 بل . وشرحه السلم المنورق في علم المنطقفي  ) ه983-918( )عبد الرحمن األخضري(و.  المنطق

ابن رشد (إن(ه  وذلك ألنّعلى ماجاء في الشفاء،" كتاب المغالطة " ل في  في تلخيصه لمنطق أرسطو يعو
في كتاب الشفاء ألبي علي   ما فيه ألحد من المفسرين شرحا ال على اللفظ وال على المعنى إالّ«لم يجد 

  .3»بن سينا شيئا من ذلك 
  

  
  

                                                
. ، ص1979 ، دار جون وایلي وأوالده ، نیویورك ، الموجز في التراث العلمي العربي اإلسالمي  الدفاع علي عبد اهللا ،- 1

182  
عمار طالبي ، فرید زیداني ، فؤاد ملیت ، دار :  ، حققھ وعلق علیھ شرح الوریقات في المنطقولقد ُنِشَر مؤخرا البن النفیس ، 

  2009 ، 1ط الغرب اإلسالمي ، تونس ، 
.  ، ص1983 ، 2 ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط العلوم البحتة في الحضارة العربیة واإلسالمیة الدفاع علي عبد اهللا ، - 2

271  
 ، 1982، تحقيق جيرار جيهامي ، المكتبة الشرقية ، بيروت ، ) كتاب المغالطة(، تلخيص منطق أرسطو ابن رشد ، - 3

  729. ص 
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خذ في تحقيق ، أ في دراسته للمنطق) ؟( )الناتلي(يساغوجي على أستاذه حينما ابتدأ ابن سينا بكتاب إ      
الجنس بما لم يسمع األستاذ مثلهحد  األخير ما كان عنده من دقائق المنطق خبرة إزاء موهبة ، بل إن 

ر على شروط ، بينما ابن سينا الطفل قد توفّ  وحفظهكتسبهافالناتلي األستاذ قد نام على ما ،  التلميذ المبتدئ
 عصا الطاعة على ماهو موروث جاهز، ومعه ستبلغ الفلسفة له بلوغ مرتبة شقّخوحيوية ونفسية ستُ

  . والدراسات المنطقية ذروتها في العالم اإلسالمي
 وصف عصره بعصر ومن ثم،   الشيخ الرئيس نجما في ظالم دامسعتبارا     ولكن اليعني ذلك إطالقا 

لية  أوستعداداتا فما الشروط النفسية والحيوية إالّ .Rescher.N(1( )نيكوال ريشر(الركود كما يسمه 
ل المنطق والرياضيات ف بحسب الشروط التي توفرها الهيئة االجتماعية، وما العمليات العقلية التي يمثّتتكي

وهو أمر . ل من التفاعل والتأثير المتبادل بين الكائن الحي والبيئةر تنبثق في مراح صوتجلياتها العليا، إالّ
 ذكاء الطفل ة ونموعند إثباته للعالقة بين الخبرات البيئيPiaget.J()1896-1980 (( )جون بياجي(ده يؤكّ

  . 2وقدرته على التفكير المنطقي
لة السياسية واالقتصادية على  الحا كبير، وكانتنقسامباصيب العالم اإلسالمي ذا العصر ُأنعم، في ه     
 ما حقا، بل إنفقد كان العصر متقد  الثقافة،نتشارواا من الناحية العقلية أم . ما يمكن أن تكون عليهأسوأ

؛ 3»المملكة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري كانت أعلى شأنا في العلم من القرون التي كانت قبلها«
فالرياضيات والطبيعيات تقدما تقدما كبيرا، وبدأ يظهر أنللطبيعة كنسق تسلسلي لألنواع ) أرسطو(ر تصو

ذلك أل بفروق كيفية تصور غير كافز التي تتمي ،نالقوم يومئذ أرادوا فهم الطبيعة  الدالئل وفيرة على أن 
فوا عند ماحصلوه من من هنا لم يق. ة رياضيةرا عنها بحدود كميعب، م ها تجل لقوانين طبيعية دقيقةعلى أنّ

د بآراء ر من التقينتاج الشخصي والتحر، بل انتقلوا من التحصيل إلى اإل طب وفلك وفيزياء ورياضيات
إذا كان غرضه معرفة الحقائق أن يجعل نفسه خصما  الواجب على الناظر في كتب العلوم، «إذ .السابقين

 ، شيه ، ويخاصمه من جميع جهاته ونواحيه، وفي جميع حوا ، ويجيل فكره في متنه لكل ما ينظر فيه
انكشفت  ، ه إذا سلك هذه الطريقفإنّ .، وال يتسامح فيه  عليهل، وال يتحام هم أيضا نفسه عند خصامهويتّ

الحسن بن (ل ، كما يقو4» مه من التقصير والشبهة، وظهر ما عساه وقع في كالم من تقد له الحقائق
  .لماء هذا العصرحد كبار ع، أ )ه430-354( )الهيثم
     بين العلماء  ابن سينا الذي كانت بينه و، نشأ5» وأرقام  علم مزاولة« حيث أصبح العلم وفي هذا الجو

الذي ) ه440-362( )أبو الريحان البيروني( صل بهم هو كبر العلماء الذين اتّولعّل أ .صالت ومراسالت

                                                
1- Rescher.N, The development of Arabic logic, P.48. 
2- Piaget.J, Psychologie et pédagogie, Méditations, Paris, 1969. 

  02. صالجزء الثاني،  ، 3 ،طن، لبنا ، بيروت  دار الكتاب العربي ،ظهر اإلسالم أحمد أمين ، - 3

  555.  ، صطبقات األطباءاصيبعة ، ابن أبي :  نقال عن - 4
)  الوسطىأضواء عربية على أوروبا في القرون( ، ضمنالعلم العربي من خالل مؤلفات البيرونينالدز،  روجه ار- 5

  47.  ص،1983 ،1 ، ط، بيروت منشورات عويدات ، عادل العواترجمة 
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 له  إن«:)محمد بن محمود النيسابوري( نه يقول عو .1كبر عقلية علمية ظهرتأ) سخاو(  يعده المستشرق
. 2» يلحق المضمرون المجيدون مضمارهولم ، في الرياضيات السبق الذي لم يشق المحضرون غباره

وكان معه في نفس  في خوارزم) مأمون بن مأمون( سه والبيروني اشتغل في مجمع العلوم الذي أس ،
.  اللقاءت المراسالت محّلا افترقا حلّ، ولم ل وثيقا بين الرجلينصا كان االتّ، ومن ثم المجمع ابن سينا

وممجه الدقيق وروحه العلمية ، ومن منه  ابن سينا أفاد كثيرا من البيروني في الرياضياتا ال شك فيه أن
    3. )محمد بن موسى الخوارزمي( عن ثالثة مؤلفات كلها شروح لكتب ، ذلك ألن للثاني ما ال يقّل النادرة

    لع على أبحاثهم ه ال جرم قد اطّنّ، فإ  أو عاصروه دون اللقاء بهمقوها فيما يخص العلماء الذين سبأم
توفي (  )جابر بن حيان( ؛ من هؤالء   خطوات هائلة– تصورا وموضوعا ومنهجا –التي خطت بالعلم 

 ، ويرى أن بة عناية كبرىولي التجروالذي كان ي ، رائد العلماء المسلمين في الكيمياء) ه160بعد 
 من كان دربا؛ كان «، ويؤكد أنه "الدربة " ذي كان يدعوه ى إال بإجراء التجريب الالمعرفة الحقة ال تتأتّ

  .4»ومن لم يكن دربا، لم يكن عالما . عالما حقا
 وهو أول من ، الذي برز في الرياضيات والفلك) ه235-164(  )وارزميمحمد بن موسى الخ( و     

  .5اب وفي قالب علميسعطى علم الجبر بشكل مستقل عن الحأ
ز  العالقة المتينة بين حيأدرك الذي) ه388-328( )ي أبو الوفاء البوزجانيمحمد بن محمد بن يح( و     

 في عالقة ثر زيادات ذات أ ، وبذلك زاد على بحوث الخوارزميالكم المتصل وحيز الكم المنفصل
 من خواص  من جنس إلى آخر، ألناالنتقالرسطو الذي كان يرى عدم إمكان  خالفا أل.6الهندسة بالجبر

 الحد األوسط إذا علم آخر ، وألنستعار من مقدمات البرهان عنده أن تكون خاصة بموضوع العلم ، فال تُ
 كان كليا محموال على جنس ؛ فال يمكن أن يكون محموال مشتركا لجنس آخر ، وبالتالي فالقضايا الهندسية

7برهن عليها بواسطة القضايا أو المقدمات الحسابيةال يمكن أن ي .  
المعروف بأبحاثه في البصريات حيث ) ه430-354( )حسن بن الحسن بن الهيثمأبو علي ال( و     

 ه ، من هنا يعتبر  العلم الحديثاهجتاذي استند إلى أرسطو ليتجاوزه في ، وال وصل إلى نتائج باهرة
كبر علماء البصريات في جميع أعظم فيزيائي مسلم وواحدا من أ« )م1956-1884( )جورج سارتون(

                 .8»األزمنة

                                                
  288 .ص ، الجزء األول، ظهر اإلسالماالستاذ أحمد أمين ، :  نقال عن - 1
  288 .ص ،  المرجع نفسه- 2
  438.  ، صطبقات األطباءأصیبعة ، ابن أبي  - 3
تاب السبعين ، كه ، 1354 ، د، بغدا مكتبة المثنى ، نشر بول كراوس ، مختار رسائل جابر بن حيانجابر بن حيان ، - 4

   464. ص
  37. ، ص1986، 2 ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، طمعجم الریاضیات المعاصرة صالح أحمد وآخرون ، - 5
  . 83 . المرجع نفسھ ، ص- 6
   07.  ، ف 01. ، م أنولوطیقا الثانیة أرسطو ، - 7
 : نقال عن - 8

   Rescher. N , The development of Arabic logic , P.145 
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طبيب " أو " جالينوس العرب   "بالملقب ) ه320-240( )محمد بن زكريا الرازي(ءومن هؤالء العلما     
 حجة في ، والذي ظّل صور العمة عصره وكّل، وهو عالّ  العلميرتقاءاال، وكان يعتقد في "سلمين الم

  . نازعى القرن السابع عشر الميالدي دون مالغرب والشرق حتّ
    باتجاهاتهم في ميادين قترنتا الذين ذكرنا مساهمات في المنطق  لهؤالء العلماءهذا والجدير بالذكر أن 

، 1»الفلسفة مصنفات  له في المنطق و« جابر بن حيان كان يذكر أن) الفهرست( ، فصاحب تلفة العلم المخ
مكانة في ) ريشر(والحسن بن الهيثم الذي يفرد له  .2»رسطوطاليس  كتب المنطق على رأي أ«وأنه ألف 

تلخيص كتب أرسطو السبعة "): ه668-600( )ابن أبي أصيبعة( يذكر له ، تطور المنطق عند العرب
  .3"مقالة في البرهان"، و"مقالتين في القياس وشبهه"، و"المنطقية

 كتاب البرهان في " )ه438.ت( )ابن النديم(وأبو بكر الرازي واضع علم الطب التجريبي يذكر له     
 ستقرائيةاالتطوير الطريقة  «  حيث تم،الطبيعية عند هؤالء بالعلوم قترنا المنطق نوال شك أ. 4"مقالتين

لفروض لمعرفة الصادق منها  امتحانوا القوانين، للوصول إلى صياغة ارختباالوالقائمة على التجربة 
  .5»والكاذب 

 فلقد حرص الخوارزمي أوال على بيان مهمة؛على عناصر منطقية ) الجبر والمقابلة(    ونعثر في كتاب 
 أي الجذر فيها،األنواع الثالثة من الحدود التي تدخل في معادالت الدرجة الثانية التي هو بإزاء البحث 

ثم ذكر بوضوح  .كان والعدد وهو أي عدد .2س والمال هو .س: الرمزوهو ما يرمز له في الجبر عادة ب
كل ما يعمل به من حساب الجبر والمقابلة ال بد أن يخرجك إلى أحد األبواب الستة التي وصفت في « أن 

 بمثابة القضايا األولية أو الالمبرهنات التي ترد عدواألبواب الستة تلك هي معادالت ست تُ. 6»كتابي هذا 
ستنتاجية هي الجبر والرد وذلك وفق قواعد ا حلها من الدرجة الثانية ،  المطلوب إحداها المعادلةُإلى

  .والمقابلة واإلتمام 
، قد اطلع على أعمال هؤالء العلماء األفذاذ،  وقصارى القول إن ابن سينا ، الضنين بذكر مصادره    

 سوق الكتب  ألن إالّك، وما ذل من العلوم كلها وقد فرغ وهكذا لم يبلغ ثماني عشرة سنة من عمره إالّ
، فضال عن  كانت رائجة، مع تشجيع قوي من السامانيين والغزنويين للحركة العلمية في بالد فارس

  .مواهبه وقدراته الذاتية
 للروح الهلينية في متدادا صاحب الشفاء ن ابن سينا بفضل أرسطو القول بأرافعتا رهذا، وال يبر    

 ،ار الفكر اإلسالمي العام ، إذ مامن شك، وعنصر ضمن  دوائر منفصلة منعزلة عن تي  اإلسالميالعالم

                                                
  499.  ، صلفهرستابن النديم ، ا- 1
  503.  الرجع نفسه، ص- 2
  555.  ، صطبقات األطباء ابن أبي اصيبعة ، - 3
  416.  ، ص، الفهرستابن النديم - 4
  18. ، ص1979 ، مطبعة جامعة بغداد ، مقدمة في علم المنطق ياسين خليل ، - 5
 ، تحقیق علي مصطفى مشرفة و محمد مرسي أحمد ، دار الكتاب ، كتاب الجبر والمقابلةمحمد بن موسى الخوارزمي  - 6

  27.، ص1968العربي ، مصر ، 
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 مايؤرق بال الفيلسوف ليس إال ماُأثير  إن، )مBergson.H ()1859-1941( )هنري برغسون(كما يرى 
 بين ماقال رتباطا دون أن ننفي كّل ، ما هو علم زمنهنّ العلم الذي يستعمله إن، وأ من مشاكل في عصره

 بمراعاة هذا الفيلسوف وبين األفكار الجاهزة التي يجدها أمامه، وعليه فال يمكن فهم أقوال الفيلسوف إالّ
1 الذي قيلت فيهياق التاريخمجموع آرائه والسي.  

    الشيخ الرئيس لم يكمل العشر من العمر إال وقد أتى على القرآن وعلى كثير من األدب الذيذلك ألن  
ه كان من أجود نّالفقه، بل إصل بالتعاليم اإلسالمية، وهو قبل أن يدرس الفلسفة والمنطق اشتغل بيتّ

ف في أصول الفقه وناظر فيه، ولذلك نجده قد أعي أستاذه الناتلي بما لديه من خلفية  ألّالسالكين حتى
 المجيب على الوجه المطالبة ووجوه االعتراض على" أصولية وجدل فقهي هما حصاد دراسته لطرق 

م  على منطق األوائل وإلهياتهكبوامتأل من الشرعيات وعلوم الملة قبل أن ي". الذي جرت عادة القوم به 
  . 2بعد ذلك) ه808-732( )ابن خلدون(كما يشترط 

    بعض هؤالء يعتقدون قواعد اإليمان ثم يبرهنون عليهاهذا وابن سينا يتبع المتكلمين كثيرا، صحيح أن  
عقليا، بينما الفالسفة يبحثون المسائل بحثا مجردا ليصلوا إلى النتيجة كائنة ما كانت فيعتقدونها، ولكن 

الطريق الذي سلكه ابن سينا في إثبات « يمكن أن يكون تاما، من هنا نجد د من النشأة والبيئة الالتجر 
ه يتبع المعتزلة نّ، مالحظا أ3)ه595-520( )ابن رشد( ، كما يؤكد »لمبدأ األول هو طريقة المتكلمين ا

ح حكم رجوعندما يتحدث ابن سينا عن إثبات واجب الوجود، ي. حين يقسم الموجود إلى واجب وممكن
  .4الصديقين الذين يستشهدون به ال عليه

    ابن سينا درس المنطق في ضوء معطيات غير تلك التي استند إليها والحاصل مما سبق ذكره أن 
ت سعيه إلى التطوير ون ونصارى مدرسة بغداد، من هنا يبدو جليا وجود روافد غذّمشاؤ والأرسطو

  .وتفريع أصول أعطاها المعلم األول
  
I - نطولوجيالرافد األ:  

     
      وتصوره  ،  صلة وثيقة بين تصور المعلم األول لمبادئ التفكير التي يعطيها المنطق هناكال جرم أن

ما وإنّ ، م البرهاني عنده هو الذي يقوم على مبادئ غير قابلة للبرهنة في العلم ذاته؛ فالعل لمبادئ الوجود
ومن تلك المبادئ  .أو علم النظر في الوجود بما هو موجود ، برهن في علم أعلى هو ماوراء الطبيعةتُ

الث وماهو مشترك بين العلوم كمبدأ الهوية ومشتقاته مثل عدم التناقض والث ، ماهو خاص بكل علم

                                                
1 -Bergson.H, La pensée et le mouvant, P.U.F, Paris,1962,P.141. 

  518.  ، صالمقدمة ابن خلدون ، - 2
، )ث اليوناني في الحضارة اإلسالميةالترا: (بدوي: نقال عن).رجمة الالتينيةالت( ،تفسير السماع الطبيعي ابن رشد ، - 3

  ).  الهامش( ، 285. ص
  55. ص ،  2  دار المعارف بمصر، ط-اإللهيات-اإلشارات والتنبيهات  ابن سينا ، - 4
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األولى التي أنتجت أن المباديء ومعنى ذلك  .1)التحليالت الثانية(المرفوع كما يذكر ذلك بوضوح في 
نطولوجية ة افتراضية، وإنما تعبرعن ضرورة أالتعبر عن ضرورة شرطي تها،قيسة وأثبتت صحأنواع األ

 أننـا اهـ، ومثال)Nécessité logique( ؛ فاألولى منطقية وشتان بين الضرورتين .تستمد منها تبريرها
النتيجة تابعة  ضرورة ن أن، وبي )ج = أ( عن ذلك أن م، لز )ب= ج ( و) ب = أ(إذا فرضنـا أن 
ا أم). ب( إذا كان كل منهما مساويا لشيء ثالث هو، إالّ )ج(ل ال يكون مساويا ) أ (ن، وأ لصدق المقدمتين

  .2 تصور النقيضمتناعان بذاتها تتضموهي  ، ير مقيدة بشرطالضرورة الثانية فمطلقة غ
    وإذا كان من البي؛  المقولة هي العنصر النهائي الذي تتكون منه القضيةن منطقيا أن أرسطو بحث فإن 

 فأنواع الموجود كما فصلها «،  سبا تقال على أنحاء الوجودها ِنفي المقوالت من الناحية الوجودية باعتبار
، وعليه فالموضوع في القضية ليس سوى 3»ع المقوالت وحصرت عددها أرسطو هي التي أعطت أنوا

رهم األنطولوجي ة بين منطق الرواقيين وتصووبالمثل تبدو العالقة وثيق .، بينما المحمول هو الجنس النوع
ا األجناس أم ، نة مشخصة أفراد معيفعندهم اليوجد خارج الذهن إالّ ؛  األرسطيةنطولوجيالألالمباين 

لقضايا، لوا البحث المنطقي من النظر في التصورات الكلية إلى اوبذلك حو .نواع فمجرد أسماءواأل
  .  هي األحكام المخصوصةستدالللالوجعلوا المادة األولى 

، فهو اليمكن أن يكون   الفارغ ماصدقيا الحد ،الً ، أو أرسطو يستبعد، وإذا كان من المعلوم أن هذا    
ه يومئ ، رغم أنّ  فرقا بين الوجود والماهية ، ، ثانياًم وال يقي . في القضية المنطقيةموضوعا أو محموال

 ، إذ أن4»ه موجود ، مختلفان ومعنى ما هو اإلنسان ، ومعنى أنّ« :  عندما يقول إلى الفصل بينهما
 ماهو اإلنسان أو  فإنه قد يلزم الذي يعلم«ود، وعليه  على ماهيته وعلى أنه موجتعريف الشيء عنده يدلُّ

 ماليس هو موجودا فليس إنسان من الناس وذلك أن. ه موجود يعلم أيضا أنّ شيء كان، أنأي شيئا آخر،
يعلم ه قبل البرهان يجب أن ه في البرهان والمعرفة عموما ؛ إذ أنّتَ، وهذا الذي يتالئم ونظري5»يعلم ماهو 

ومن جهة  .6ما المحمول وكون المقدمتان صادقتين الموضوع موجود ، فضال عن معرفة ما هو ، وأن
 ورابعاً .7 بالالمتناهي بالقوة الذي لن يخرج إطالقا إلى الفعل، واليعترف إالّ نكر الالمتناهي بالفعل يثالثٍة

  ،  بالواقعية هو الجزئي من حيث الوجود الفعلي، يجعل األحقّ حين يرفض الصور األفالطونية المفارقة
 ، دراكات الحسية من اإلباالستقراءفالكليات تأتي  ، األول للمعرفة بوصفه المصدر الحسويؤكد أهمية 

؛ ه من حيث العلم فالموضوع الحقيقي هو الكلي كان يرى أنّوإن فإنالمعلم األول إذن الي ق بين الوجود فر

                                                
  :المقالة األولى، وانظر ، أنولوطيقا الثانيةأرسطو،  - 1

-Hamelin.O, Le système d Aristote, L.Robin, 2e ed, 1931, P. 248 
   757.  ، الجزء األول ، صالمعجم الفلسفي جميل صليبا ، - 2
  31.، ص1992 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،ابن تيمية والمنطق األرسطي محمود يعقوبي ، - 3
  443.  ، ص07. ، ف02. ، مأنولوطیقا الثانیة أرسطو ، - 4
  442. ، ص07.  ، ف02. ، م، المرجع نفسه أرسطو- 5
  129. ، ص، تاریخ الفلسفة الیونانیة یوسف كرم - 6
  ، الجزء األول ، 1964، القاهرة ، ) نشرة عبد الرحمن بدوي.( ، ترجمة إسحاق بن حنينالطبيعة ارسطوطاليس ، - 7

  .268 -202 .     ص



 -  

  33 

ى لو وحتّ .ينيا في الخارج لماهو موجود وجودا عه اليمكن أن نثبت الحمل إالّويلزم عن ذلك أنّ ، والثبوت
 اليعدو كونه صورة مجردة من  الثانيإنف ؛ لم نهمل الفرق األساسي بين الوجود العيني والوجود الذهني

 ، واألجناس العالية ليس فوقها جنس آخر، ، وذلك مادامت الكليات ليست سوى تجريد للمحسوسات األول
،   لما هو موجود في الخارجيين الذين ال يثبتون الحمل إالّوهذا عينه موقف الواقع .إذ إليها ينتهي التجريد

  .  في األذهان مطابق لما في األعيانافم
    وباألحرى الفقر االنطولوجي الواضح ، ق للوجودفي مقابل ذلك التصور الضي ، يابن خلدون(رقر (

 الفالسفة  أن ذكر أن؛ فهو بعد ر اإلسالميى الوجود في التصونَ ِغ– رغم أشعريته –) ه732-808(
درك باألقيسة العقليةءوما ورا الوجود الحسي زعموا أنعتقادهمال، وهذا   الحسي يماينتهي إليه  أن 

،  وبعد القول بإدراك عقالني صرف .التجريد من معان كلية ينطبق على جميع المعاني واألشخاص
فضال عن اإلدراك الحسي  ، ساتحسوشترط بمن يرغب في الحصول عليه أن يتخلص من الحس والمي

ا إسنادهم فأم،  باطل بجميع وجوهه) يقصد الفالسفة(  هذا الرأي الذي ذهبوا إليه أن«ؤكد ، ي االختباري
ا وراء ذلك من ، فهو قصور عم ي إلى الواجب العقل األول واكتفاؤهم به في الترقّالموجودات كلها إلى

  .1» ن، ويخلق ماال تعلمو ن ذلكفالوجود أوسع نطاقا م،  رتب خلق اهللا
 بكالم ،قرآنية هي في األصل جزء من آية ي والت،األخيرةالجملة ) في ظالل القرآن( ويفسر صاحب    

ب بها على خلق األنعام لألكل عقّ ي«:  قائالهنا،راد بيانه  المم ويخد،األولينغير مسبوق في تفاسير 
(...) ل أنماط جديدة من أدوات الحملشري لتقب في التصور البليظل المجال مفتوحا(...)  الوالحمل والجم

فوراء الموجود في كل مكان . ظلهم حدود الزمان الذي يج، وخار فال يغلق تصورهم خارج حدود البيئة
 في هذا  أنموال جر .2»هم رهم وإدراكُع تصو فيتس،عوهايتوقّ يريد اهللا للناس أن ،أخرىوزمان صور 
ها بل إنّ ، هما النهائيانر الزمان والمكان على أنّ الروح اليونانية التي لم تستطع أن تتصومايخالف تماما

وهذا  ،3» اليوصف بأنه متناه « اهللا نوفي المقابل قرر المعتزلة بأ ، ائية نهةل اآللهة على صورمثّكانت تُ
  . )مDescartes.R ()1596-1650( )ديكارت(قبل المسيحية و

، وهو مايعني أن   شيء كان الماهية لمعرفة أيجود وبرهانطو قد ربط بين برهان الوومادام أرس     
 ، فالشيء هو الوجود ،  الوجود الشيء يساوقُأي أن ، وجب الوجودعنده يChoséité (( مفهوم الشيئية

 ال يمكن ، في آيات من التنزيل الحكيم) الشيء(اق الذي وردت فيه لفظة فإن السي ؛ والوجود هو الشيء
وعليه . ، والشيئية غير الوجود في األعيان  من الوجود الشيء أعم أنأي ، باين ذلك مايأن نفهم منه إالّ

رت عنه فرقة المعتزلة  من الثاني كما عبعم األول أ إنل، ب فالثبوت والوجود العيني غير مترادفين
  . ببراعة

                                                
  ).التوكيد لنا (515.  ، صالمقدمة ابن خلدون ، - 1
ويخلق ما : واآلية. (2161.، المجلد الرابع ، ص1988 ، 15 ط، ن، لبناق دار الشرو ، ظالل القرآن ، في سيد قطب - 2

  ).08:  من سورة النحل.ال تعلمون
الجزء ، 1985 ،ن، لبنا  دار الحداثةد محي الدين عبد الحميد ، ، تحقيق محممقاالت اإلسالميينسن األشعري ،  أبو الح- 3
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فاآلية التدل  ، )11:الشورى(  ﴾﴿ ليس كمثله شيء: طلق هللا على التنزيه الممن ذلك قوله تعالى داللة    
الت أو تصورات فاهللا بخالف ما كل مايخطر على البال من تخي، وإنّ على أنه ليس كمثله موجود فقط

 عندنا  من شيء إالّ، و﴿ وإن )54:فصلت(ه بكل شيء محيط﴾ ﴿أال إنّ:ومن هذا القبيل قوله تعالى .ذلك
 ).80:األنعام(  شيء علما ﴾، و﴿ وسع ربي كّل )21:الحجر( بقدر معلوم ﴾ إالّهخزائنه وما ننزل

التصورات الذهنية التي ، بل تشمل  الشيئية التدل على الموجودات العينية فحسبوالحاصل من ذلك أن 
معدوماشاعرة اها األسم.  

غير  ، ة في مفهوم الشيئية؛ يتضح جليا أن الماهية تبعا لهذا الرأي الذي تذهب إليه المعتزل فلسفيا    
 ، ذلك ألن أسباب وذلك مادام تصور العقل لماهيات األشياء اليقتضي كونها موجودة متحققة ، الوجود

 وهو يعرض رأي المعتزلة في مسألة شيئية )الشهرستاني( كما يعبر ،الوجود غير وأسباب الماهية غير
  . 1المعدوم

 ، األعيانق بما في األذهان ومافي  العلم يتعلّ الذين يقررون أن المعتزلة؛ يلزم عن هذا أن ومنطقيا    
الشيء(فون ويعر (ّه الممكن الوجودبأن قول ، أو على حد )ول  الق«): ه321توفي سنة )( هاشم الجبائيأبي

؛ يوسعون دائرة الحمل واإلثبات لتشمل 2»مكن ذكره واإلخبار عنه أ  ما، ولكّل سمة لكل معلوم) شيء(
والرابطة  ، وبذلك فالحمل هنا اليفيد الوجود العيني ألفراد الموضوع ، د العيني والذهني معاالوجو

إذ يمكن اإلسناد لموضوع هو في الحال  ،  وظيفتها الربط واإلسناد فقطبل إن ، المنطقية التتضمن الوجود
 أن يكون موضوعا في وبذلك يمكن ، فيوم القيامة معدوم في الماضي والحاضر لكنه معلوم هللا ؛ معدوم

﴿ إن زلزلة الساعة : اها شيئا قبل وجودها في قوله اهللا تعالى سمدليل ذلك أن ، قضية صحيحة منطقيا
  ).01:الحج( لشيء عظيم ﴾

 ، فيه نستطيع أن نتصور ماهية شيء ما ، أوسعنطولوجي وقصارى القول إننا إذن أمام تصور أ     
 إلى يذلك هو الذي دعا الخوارزم) الشيء( غنى مفهوم لعّلو .دون أن نعرف هل هو موجود أم ال

 الذي )مال( من عمعنده أ) شيء( كلمة ن، علما أ للداللة على قيمة أو عدد مجهولين) شيء(استعمال كلمة 
  .ناد في كثير من المواضع في القرآن الكريم كما بيحد وهذه الكلمة تعني الشيء غير المس : هو

توفي )(أبا القاسم عبد اهللا بن أحمد الكعبي ( ال أنا نعلم أوفإنّ ، علق بالشيخ الرئيس ابن سيناأما فيما يت     
حركة ) ه322:توفي سنة( )وزيد البلخيأب(نشر هو و ،  من رؤوس المعتزلةسوهو رأ ، )ه317:سنة

وثانيا  .3 ابن سينا الدولة السامانيةةجت بالفيلسوف الكبير درو، تُ فلسفية وعقلية كبيرة في بالد فارس
  )النجاة(، وكذلك فعل في كتاب  من الشفاء فصوال إلبطال الالمتناهي) كتاب اإللهيات(كرس ابن سينا في 

 والسلبية التوجب يجابيةاإل«  وعال  أن صفاته جّلزلةر مثل المعته رغم ذلك قرولكنّ ، )عيون الحكمة(و
ه ليس وبعد أن ذكر أنّ .4» والمجد الغير المتناهي األرفع  له البهاء األعظم والجاللنوأ ، في ذاته كثرة

                                                
  163.، ص) بدون تاریخ( ، مكتبة المثنى ، بغداد ،نھایة اإلقدام في علم الكالم   الشھرستاني محمد بن عبد الكریم ، - 1
  181.  ، الجزء الثاني ، صمقاالت اإلسالميين األشعري ، - 2
  266.  ، الجزء األول ، صهر اإلسالمظ احمد أمين ، - 3
  ).التوكيد لنا(.362 . ، ص07.  ، ف08. ، م اإللهيات-الشفاء ابن سينا ، - 4
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 والباري تعالى والروحانيون من المالئكة وجودهم عال عن المكان «: م خارج وبالتالي فهو متناه قالللعال
  في هذا دليال على أنى النخرج عن حدود بحثنا نقول إنوحتّ .1»وعن أن يكونوا في داخل أو خارج 

ا الظاهر فيتجلى في شرحه ألفكار أرسطو كما فأم ؛ )ابن طفيل(نا ظاهر وباطن كما ذكر لفلسفة ابن سي
ار الفكر اإلسالمي رتضاه من آراء التخرج عن تيوأما الباطن فهو ماا ،  الذوق العامكان يقتضيه يومئذ

  . العام
ووجود  ، ى له وجود في األعيان المعن فإن«:  البن سينا قوله في هذا السياقنا حينما نقرأدليل ذلك أنّ     

ئية تلك غير الوجود في  الشيد لدينا أنيتأكّ ،2»، فذلك المشترك هو الشيئية  في النفس وأمر مشترك
 ،  الوجود الذهني الذي هو الوجود العقلي أو المنطقي أوسع من الوجود الخارجي العينينوأ ، األعيان

يقهمذين يتبعهم ابن سينا ويسلك طرا قرره المعتزلة الواألمر اليختلف هنا عم ، ابن رشد( قول على حد (
  . شرنا إليه سلفاالذي أ

 الحس ه ماال ينالن، وأ  الموجود هو المحسوسأن« ن الشيخ الرئيس فساد رأي من زعم بيوبعدما     
 فيه أوبسبب ماهو ،  بمكان أو وضع بذاته كالجسمص ماال يتخصنوأ ، ففرض وجوده محال ، بجوهره

ل  من الموجودات مايدخنذلك أل ؛ ز بين الماهية والوجودميي ،3» له من الوجود فالحظّ ، كأحوال الجسم
أو بعبارة أ ، ه معنى الوجودفي حدصحومن  .، وهو اهللا تعالى ه معنى الوجود مايجب أن يدخل في حد

الوجود في حده معنىذؤخالموجودات ماال ي  وهنا ي ،ر ابن سينقرالوجود في مفهوم ل كل ماال يدخ «ا أن 
، أي العالم   الممكن، ومعنى ذلك أن4»م له في ماهيته ، فالوجود غير مقو على مااعتبرناه قبل ،ذاته

 بالنسبة إلى الواجب الوجود وليست الماهية والوجود شيئا واحدا إالّ ، ماهيته غير وجوده ، المحسوس
فوجود اإلنسان هو نفسه كونه  ،  ماهيتهرسطو حيث وجود الشيء عينخالفا أل .أي اهللا تعالى ، بذاته

، فهما  نة في معنى الوجود الماهية متضمن في معنى الماهية كما أن، والوجود متضم حيوانا ناطقا
ف ماهو  السبيل إلى أن نتعر«وعليه  ،  تالزما ضروريا في الوجودمتالزمان كتالزم الصورة والهيولى

  .5»ه موجود  نعلم أنّ نفسه من غير أنود له فيالشيء والوج
    جب الفصل بين الوجود والماهية قائم على تقسيم الوجود إلى ممكن ووابناء على ذلك يتضح أن  ،

خذ فكرة تقسيم الموجودات ، وابن سينا إنما أ  على وجود اهللالوهية والبرهنةوهذا التقسيم يرتبط بفكرة األ
، موضحا  حين الم ابن سينا على ذلك التقسيم) ابن رشد(، وهومايؤكده  تكلمينعلى تلك الصورة عن الم

 ونحن نجد ابن سينا يذعن لهذه المقدمة « العالم بأسره جائز، ن يقولون أنه قد اتبع رأي المتكلمين الذيأنّ

                                                
  20.  الطبيعيات ، ص- عيون الحكمة ابن سينا ، - 1
  345. ، صالنجاة  ابن سينا ، - 2
  07.  ،القسم الثالث ، صاإلشارات والتنبيهاتسينا ،  ابن - 3
  46. ، ص المصدر نفسه - 4
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أما نحن فما  .1»، ممكن وجائز  عتبر بذاتهكل موجود ماسوى الفاعل فهو، إذا ُأوذلك أنه يرى أن  ، بوجه
نبحث في الوجود الذي هو موضوع اإللهياتكان لنا أن  بينما موضوع بحثنا الوجود الم ،ر عنه عب

، لولم نجد ابن سينا ذاته قد  أي الوجود من حيث هو حق والذي يرجع إلى المنطق ، بالرابطة في القضية
ذلك ألنّ ؛ ث في األولأحال إلى الثاني وهو يتحدعن الصفات األولى للمبدأ الواجب الوجود ث ه عندما تحد
 سائر األشياء ن، وأ ت يفيض عليها الوجود من األول ذوات الماهيا، وقرر أن في سياق الفلسفة األولى

، وقد   وأنت قد علمت هذا في المنطق علما متقنا«: ب قائال فهي ممكنة توجد به، عقّالتي لها ماهيات
ولو كانت له حقيقة  ، )أ(ف بأنه عنينا كل شيء موصو ، مثال) أ(كل : لنا ا إذا قعلمت في المنطق أيضا أنّ

  . 2 »ة األلفيغير
    ؛ أولهما وجود تداخل بين تصور مبادئ التفكير ومبادئ الوجود عند  ثنينا هذا يؤكد أمرين ال جرم أن

 ،  عن الرافد االنطولوجيوفي هذا مايبررالحديث .تماما مثلما هو الحال عند المعلم األول ، الشيخ الرئيس
، ليس  وحصله بنظره ، دركه بفكرهوابن سينا سيضيف ماأ ، لمعرفية جملة المنظومة اقإذ التطوير سيلح

   .  كذلكا، بل وفي علم الطبيعة وما بعده في علم المنطق فحسب
 بالوجود في وتشك هل هو موصوف ، ثلثنى المنك قد تفهم معإ« :  الشيخ الرئيس عندما يقولما أنوثانيه

يتجاوز  ،3»ه موجود ولم يتمثل لك أنّ ، ، بعدما تمثل عندك أنه خط وسطح ، أم ليس بموجود األعيان
 ، ئيات أو الجواهر األولى بالقوةتصورا للوجود مفاده أن وجود الماهيات كجواهر ثانية قائم داخل الجز

أي جمع الصفات الذاتية  ، التجريد العقل الفعال ينتزع الماهية من الوجود الخارجي عن طريق نوأ
إلى  ، الموضوع من خصائصه المحسوسةوحتى المفاهيم الرياضية تقوم على تجريد  ، بعضها إلى بعض

 هل هو موصوف شتراطاوحيث يمكن تصور ماهية شيء دون  ، د تفصل بين الماهية والوجونطولوجياا
 المعاني «ه ينا وهو يحدد موضوع المنطق بأنّن س، وبذلك فقط نفهم حق الفهم كالم اب بالوجود في األعيان

 ، من حيث هي موضوعة للتأليف الذي تصير به موصلة إلى تحصيل شيء في أذهاننا لبس في أذهاننا
 بناء على إذْ ،4»وكميات أو كيفيات أو غير ذلك أشياء موجودة في األعيان كجواهر أالمن حيث هي 

طقية تظل قائمة حتى ولو لم يوجد هذا العالم وال العقل المفكر، أي ماسلف بيانه يعني ذلك أن الحقائق المن
وليس من شأن المعنى  « وما يدعم هذا قول ابن سينا .في إطار الممكن الذي وجوده ليس عين ماهيته

أن يكون له في الوجود مثال بوجه ، مثل كثير من معاني األشكال الموردة في كتب الهندسة ، المتصور 
  .5»فإن مفهومات هذه األلفاظ تتصور مع استحالة وجودها (...) وجودها في حيز اإلمكان وإن كان 

                                                
 2، منشورات دار األفاق ، بيروت ، ط) فلسفة ابن رشد( ، ضمن الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة ابن رشد ، - 1

  40.، ص1979
  348.  ، ص  اإللهيات–، الشفاء  ابن سينا- 2
  15. لقسم الثالث ، ص ، ااإلشارات والتنبيهات ابن سينا، - 3
  15.  ، صمنطق المشرقيين ابن سينا، - 4
  64.  المصدر نفسھ ، ص - 5



 -  

  37 

بتحويل األعداد من قيمتها ) محمد بن موسى الخوارزمي(نفهم كيف قام      وتأسيسا على ذلك أيضا ، 
نظر في علم م مختلفة ، وبذلك أعاد النسب إلى تلك الرموز قيالمعينة إلى رموز تمثلها حتى يمكن أن تُ

ه يتناول العالقات  الجبر أكثر تجريدا من الحساب ألنّومن المعلوم أن.  سب إليهالجبر وأكمله حتى نُ
  فإنباألعداد، وإذا كان علم الحساب يعبر عن األشياء العددية،المجردة وتغيراتها من غير أن يعنى بقيمها 

ي طور فيه الرياضيون المسلمون في هذ القرن ندرك السياق الذكما . الجبر يعبر عن األعداد بالحروف
 األرقام والصفر خاصة باستعماله ومن الثابت أنّ. الرابع الهجري وقبله ، مفهوم الصفر كتصور ذهني

وبعد أن يتحدث .  وصار من السهل تحديد مراتب األعدادالمعادالت،أمكن إجراء العمليات الحسابية وحل 
 تعقيدا ، االستدالالت ، لما توفره من إيجاز دقيق ووضوح في أشد عن أهمية الرموز) بيسون و أكونر(

ومن أشهر األمثلة الخاصة بالتصور الجديد المرموز إليه برموز عقلية خاصة ، هو العالمة « : يقوالن 
 كانت تخلو عالمات الترقيم الحسابية في اليونانية والالتينية من رمز الدالة على الصفر في الحساب ، إذْ

كانت تتطلب حينذاك (...)   بعض عمليات الحساب البسيطة، وأدى ذلك بالتالي إلى أن) الصفر(ر إلى يشي
 ننظر فقط فيما كان يؤول إليه حساب وعلينا أن.  من العمل والجهدات شأن ، وقدرا كبيرا ذمقدرة رياضية

  .1»الرياضيات لو لم يتوافر لنا بعض العالمات والرموز الخاصة 
الذي هو أكثر تجريدا من ) le concept formel(ر الصوري ه في إطار هذا التصوك أنّ     والش

ر المجرد التصو)le concept abstrait (انتبه، 2األرسطي) الحاالت التي يستحيل فيها إلى )الخوارزمي 
رواعلم أنك إذا نصفت األجذا« : عندما قال ) الحالة المستحيلة(اها إيجاد قيمة للمجهول وسم (...)

 العدد ، وذلك ألن3» مع المال ؛ فالمسألة مستحيلة  من االدراهم التي مثلها فكان مبلغ ذلك أقّلوضربتها في
إلى أواخر القرن الثامن عشر عندما بدأ اسمها نجد جذره يكون عددا سالبا ، وبقي ذلك الذي يجب أن 

   :عندما يكون) هج + ب ( في الجملة )ه(ل ، وهي القيمة التي تعطى ) الكميات التخيلية(البحث في 
 نأنه تقريب ال تحقيق أل« : عن جذره  الذي قال العدد األصم) الخوارزمي(كما عرف .  1 - = 2ه

 على وجه التقريب مثل العشرة ، وهذا عكس العدد الذي أي ال يمكن إيجاده إالّ، 4»جذره ال يعلمه إال اهللا 
الثة جذرها ثله جذر صحيح كالتسعة ، فإن .  

تصور ضيق قائم على التجريد ، ولذلك ليس من     وهكذا ندرك أننا إزاء تصورين متباينين للوجود ؛ 
شأنه أن يوجد فكرة الالمتناهي ، وآخر رحب جعل الصفر والعدد األصملي الذي هو مجرد  والعدد التخي

 le( من مفهوم العدد الطبيعيعت نظرية األعدادوبالتالي توس«  أعدادا عند المسلمين ، افتراضيعدد 

nombre naturel  (القائم على التجريد أي على التصور التجريدي إلى مفهوم العدد الحقيقي ،)le 

nombre réel (5 »القائم على التصور الصوريوبصورة أوضح نقول إن ،األعداد الطبيعية قابلة للعد  ، 

                                                
  36 - 35.  ، ص مقدمة في المنطق الرمزي بیسون وأكونر ، - 1
، المدرسة ) المبرز(  ، بقلم أحمد موساوي ، ضمن مجلة تحلیل القضیة الحملیة عند أرسطو، ابن سینا وغوتلوب فریجھ - 2

    84. ، ص1993داب والعلوم اإلنسانیة ،  الجزائر ، العدد الثاني ، جویلیة ، دیسمبر ، العلیا لأل
  21. ، صكتاب الجبر والمقابلة الخوارزمي ، - 3
  55.  المرجع السابق ، ص- 4
  85. ، صتحلیل القضیة الحملیة عند أرسطو، ابن سینا وغوتلوب فریجھ أحمد موساوي ، - 5
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ؤكد األصل الحسي لألولى ، وتجاوز المسلمين لذلك الفقر بينما األعداد الحقيقية غير قابلة للعد ، وهو ماي
 ابن سينا درس مبكرا حساب الهند والجبر والمقابلة كما يذكر  للثانية ، علما أناكتشافهماألنطولوجي عند 

   .1)ابن خلكان(
  

II- الرافد اللغوي:  
     
﴿ولو : إذ مثلما يؤكد القرآن؛  ويبدو أن غنى الوجود ذلك خصيصة يتصف بها اللسان العربي كذلك      
أن27: لقمان(ه سبعة أبحر مانفذت كلمات اهللا﴾ ه من بعد مافي األرض من شجر أقالم والبحر يمد( ، فإن 

محمد بن  اإلمام(كما يقرر  ، لسان العرب أوسع األلسنة مذهبا بحيث اليحيط بجميع علمه إنسان غير نبي
لغات العالم لكثرة مرونتها وسعة غة العربية ليست من أرقى وعليه فالل ،2)ه204-150( )إدريس الشافعي

ا في عرض معالم الكون ، والهي تختلف عن مثيلتها اليونانية في تركيب الجملة وطريقته  فحسبشتقاقهاا
ما هو زل بها إنّ القرآن الذي ن على ذلك من أنوليس أدّل ،  وثيقارتباطااالوحي  برتباطهاوالبل  ، وكفى

ه كالم اهللا تعالى الذي صدر عن ولكنه يزيد على الوحي ألنّ ،  فالقرآن العظيم وحي «، تعالىكالم اهللا 
  .3»، بخالف غير القرآن العظيم من الوحي  ذاته العلية مباشرة بالحرف الذي يعبر عن المعنى

 أصال إلى هاوذلك برد ، يعمل البعض على إضفاء صفة القداسة على اللغة العربية ، تأسيسا على ذلك    
عليه السالم كانت اللغة العربية التي ) آدم( فلغة ا يعطيها طابعا ميتافيزيقيا واضحا؛مم ، التوقيف واإللهام

 فصاحته رئل الرسول عليه الصالة والسالم عن س، ولما س عليه السالم بعده إلهاما) إسماعيل(وتيها ُأ
جالل الدين (له مثلما ينق ، »يه السالم فحفظنيها جاء جبريل علف ،  كانت لغة إسماعيل قد درست«: أجاب

 ومهما يكن األمر، .4في تاريخه) ه571.ت ()ابن عساكر(عن ) المزهر(في ) ه911-849( )السيوطي
مجتمع عليه كّلليس فقط من حيث ماتعارف   العربية للغة اليونانية،ةاللغ مايهمنا هنا هو إثبات مباينة فإن 

ؤتى  التفكير إنما يا يؤكد أن من أفكار، ممهنبل ومن جهة روحها وما تتضم، صطالحاتهاوامن رسومها 
  .من خالل التعبير

 ، ت وبالتالي بين الذهنياتطبيعة االختالف بين اللغا) ه339-259( )الفارابي(، ولقد أدرك  اهذ     
العبارة عنها باأللفاظ  في كتبه جعل – القوانين المنطقية –ثبت تلك األشياء ا أ أرسطو لمفإن «:فقال

ا كانت عادة أهل هذا فلم .فاستعمل أمثلة كانت مشهورة متداولة عند أهل زمانه المعتادة عند أهل لسانه،

                                                
 ، 1 ، تحقیق محمد محي الدین ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ، طألعیان وأنباء أبناء الزمانوفیات ا ابن خلكان ، - 1

  420. الجزء األول ، ص
  .65.صالجزء األول، ،1987 ، ت المكتبة العصرية، بيرو ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها جالل الدين السيوطي ، - 2
  148.، ص1974 للنشر،ةالدار التونسي ، غربياتالمحاضرات الم محمد الفاضل بن عاشور، - 3
والحديث عن حماد بن أبي حمزة عن علي بن الحسين بن  (35. ، صالمزهر في علوم اللغة جالل الدين السيوطي ، - 4

يارسول اهللا ؛ مالك أفصحنا ولم تخرج من بين : واقد عن ُأبي عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال 
  ...). الحديث: ظهرنا ؟ قال أ
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وأمثلة أهل هذا الزمان المشهورة عندهم غير األمثلة  اللسان في العبارة غير عادة أهل تلك البلدان،
نة والمفهومة سطوطاليس بيانها بتلك األمثلة غير بيراألشياء التي قصد أصارت  المشهورة عند أولئك،

  .1» عند أهل زماننا
    في المنطق عن تحليل اللغة ستغناءااله يجب اإلشارة إلى عدم فإنّ اني،ا من حيث الرسوم والمبوأم 

 حيث يدرس) كتاب العبارة(والتمييز بين األلفاظ وأنواع العبارات واألقوال، وأرسطو ذاته فعل ذلك في 
ه قد وصل إلى الكثير من  إلى أنّبل ويذهب البعض األسماء المفردة والمركبة والقول والكلمة والقضية،

 الصلة بين المنطق والنحو إنما تزداد توثقا عند ولعّل .2تصنيفاته المنطقية من دراسته للغة والنحو
بدراسة اللغة من أجل المنطق أايتهم هنا كانت عنن الفكر واللغة متطابقان، مالرواقيين الذين يرون أن شد  

كذلك التناظر الواضح بين علم ) الفارابي(وهنا يدرك  . الجدل عندهم يبحث أساسا في اللفظ والمعنىنوكا
 يشارك النحو بعض – المنطق – فهو «، المقابل االختالف الكبير بينهما ي، وفالنحو وعلم المنطق

مة نحو إنما يعطي قوانين تخص ألفاظ أ علم ال في أنهيفارق، و المشاركة بما يعطي من قوانين األلفاظ
  .3»ما

    الذي سلف كله شكّإن سبيل المترجمين عند محاولتهم نقل المنطق إلى اللسان عترضتا عقبة ل أهم 
ا إلى ترجمة المعنى بعد حصوله في ذهن المترجم بحسب العربي، وهي مشكلة ستجعل النقلة مضطرين إم

 المفردة العربية مقابل الكلمة المفردة وضع فيها الكلمةُا إلى ترجمة حرفية تُوإم ة العربية،خصائص الجمل
ه اليوجد في حدهما أنّأ« :بالرديئة لوجهين) السيوطي(صفها وهذه الطريقة الثانية ي رجمة،تَمن اللغة الم

سنادية السب اخواص التركيب والِن والثاني أن (...) الكلمات العربية كلمات تقابل جميع الكلمات اليونانية
قد ) ه260-185:حوالي( )الكندي(مترجمون وولئن كان ال .4»ال تطابق نظيرها من لغة أخرى دائما 

ا لم يرض عنه النحاة س ممس والليوية واألي، مثل اله نحتوا بعض المصطلحات لتجاوز العائق األول
؛ )السيوطي(لك السهولة فيما يخص الوجه الثاني من كالم  األمر ليس بتفإن ، واللغويون في أغلب األحيان

ومثال   اللغة العربية تنفرد في الواقع ببعض الجوانب النحوية في مقابل اللغات الهندية األوروبيةذلك ألن ،
 وليس في العربية منذ أول وضعها لفظة «): الفارابي(دية التي يقول عنها ذلك الرابطة أو الكلمة الوجو

  .5»في اليونانية ) ينإست (موال مقا ، في الفارسية) هست(ام تقوم مق
كما هو الحال ) est(أو) إستين(وهي تخلو من  الجملة في العربية تتألف من مبتدأ وخبر،، إن وبالفعل    
محمد :( ها تتألف من موضوع ومحمول وفعل يربط بينهما على شكلا القول بأنّأم ، غلب األلسنةفي أ

ليس ذلك  .، فأمر يستهجنه النحوي)اهللا يكون الصمد(، أو  )محمد يكون واقفا( ، أو  )يكون رسول اهللا
وهو يرد جميع األفعال  ،  هذه الكلمة الوجودية ذات داللة زمنية عند أرسطو من جانب، بل إن فحسب

                                                
  .69 و68 .، ص) المنطق عند الفارابي( ، ضمن كتاب المختصر في المنطق على طريقة المتكلمينفارابي ،  ال- 1
  90. ، ص 1980، 2دار القلم، بيروت، ط ،، أرسطو عبد الرحمن بدوي - 2
  20.  ، صشرح كتاب العبارة الفارابي ، - 3
  10 . ، صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالمص جالل الدين السيوطي ، - 4
  100. ، ص1969، تدار المشرق، بيرو ، تحقيق محسن مهدي ، كتاب الحروف الفارابي ، - 5
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 الفعل جية بردندرا إلى قضية ارد كل قضية أيا كانت الرابطة فيها يمكن أن تُبحيث أن ، إلى فعل الوجود
 الرابطة تجمع في الغالب بين موضوع هو نوع الحظ أنوثالثا ي .1إلى رابطة الوجود من جانب آخر

،  والحال تلك ، )اإلستين( فكيف نترجم ؛  يجعل القضية تكتسب صفة ميتافيزيقيةمما ، ومحمول هو جنس
إلى اللغة العربية التي تتضمرسطي؟ر األن ميتافيزيقا مخالفة للتصو.  

التي تعني بدورها فيما ) الهوية(  منها المترجمونشتقّا والتي الزمان،دة من المجر) هو(ىهل نترجمها إل
 . والعالقة المنطقية بين شيئين متحدين كالمطابقة الرياضية أو المساواة الجبرية،العدديةتعنيه المطابقة 

، ال الماهية  )≡(  الشيئين أو التكافؤ المنطقيتحاد بين، واإل =)( على المساواة في الكم وهنا الداللة
  .بالمفهوم األرسطي؟
 عليه في لسان العرب المرتبط بالخطاب القرآني على قضايا  فيما تدلُّالتي تدّل) كان( أم هل نترجمها إلى

 ﴿ وكان  ، ومثل)50:األحزاب(﴿ وكان اهللا غفورا رحيما ﴾ : نحو قوله تعالى خارجة عن الزمان أصال،
ثم كيف نرد مثال قوله  .2، حيث هي مسلوبة الداللة عن الزمان؟ )148:النساء(  سميعا عليما ﴾ اهللا
يكون المحمول فيها مشتمال  ، إلى قضية حملية) 16: ق(﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ :الىـتع

  .؟ ، ويكون الموضوع مندرجا تحت المحمول ومنتميا إليه على الموضوع ومتضمنا له
    نونة الذي فعل الكيإن » 3 كما يقول ابن سينا» في لغة العرب أصال حذفُييمكن أن ي ،ر إذن عن عب

، وإنما يكفيها مجرد ربط الصفة مباشرة  وعليه فاللغة العربية التي التصرح بهذا الفعل ، أكثر من معنى
فصل أنواعا كثيرة وي رسطي لها،ى المدلول األ منطلقا لتحليل عميق للرابطة يتعدل بحقّ، تشكّ بالموصوف
مثال ذلك على  ، حتواءواال واالنتماءو اإلخبار والهوية والمساواة ، من ذلك الوجود والحمل أ من العالقات

  : الترتيب
                . اهللا موجود -
  . ابن سينا فيلسوف –
  . ) 30:مريم( اهللا آتاني الكتاب وجعلني نبيئا﴾ي عبد  إنّ﴿ -
  .ثناناحد واحد ووا -
  .سقراط إنسان   -
  .  اإلنسان فان–
-De Morgan.A ()1806( )وغسطس دي مورغانأ( نجليزياما كما فعل الرياضي والمنطقي اإلتم

 المنطقي من نقص ستعمالهاا مافي اكتشاف، وكان من نتائج أبحاثه ) is(الرابطة ل عندما حلّ) م1871

                                                
  132 و 131.  ، صالمنطق الصوري،  جول تريكو- 1
  :وأحكامها في) كان( انظر لفظة - 2
  . وما بعدها121 .ع، صالجزء الراب، ) دون تاريخ (2وت،ط بيردار المعرفة، ، البرهان في علوم القرآنالزركشي ،   
  285.  ، المنطق ، صاإلشارات والتنبيهات ابن سينا ، - 3
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لك وضع أساس منطق العالقات الذي سيطوره من بعده وبذ .، وتفصيل أنواع الدالالت لها ى وقتهحتّ
  .1)مRussel.B()1872-1970() برتراند رسل(ويتوسع فيه  ، )مPeirce.C.S()1839-1914( )بيرس(

األمير نوح بن (فهو عندما دخل دار كتب  ؛ ، وابن سينا ال يجهل خصائص اللسان العربي هذا      
   إلى كثير من الناس قطُّسمهاورأى من الكتب مالم يقع  الشعر، ووجد في بيت منها كتب العربية ،)منصور

 ر على درس كتب اللغة ثالث سنين فبلغ درجة اليتفق مثلها لكثير من الناس،ثم توفّ .فقرأها وظفر بفوائدها
ف مثله في اللغة كما يقول تلميذه صنّلم ي) لسان العرب( فكتابا سماه وألف ثالثة كتب في اللغة،

تية اللغوية  يعالج طرفا من الدراسة الصو«حيث ) أسباب حدوث الحروف(الة في ورس ،2)يالجوزجان(
 ابن سينا يدرك كما أن .3»نا عن عالج سيبويه وأمثاله من علماء العربية  بيختالفااعالجا فريدا، يختلف 

 ستخدامهاولقد أحصينا  .ية واليونانية الفوارق بين تركيب الجملة في اللغة العربية من جهة، واللغة الفارس
من ) العبارة(فإذا هي تتكرر سبعا وعشرين مرة في كتاب  صراحة دون اإلشارة،) لغة العرب(لعبارة 

غة الفارسية في معرض حديثه عن وأربع مرات بالل حيث يقارنها خمس مرات باللغة اليونانية، ،)الشفاء(
  .وغيرهسم المصرف والكلمة وأداة التعريف والرابطة والمهمل اإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  : انظر- 1

 و 07 و 05 الفصل ،1979 ، بيروت ، دار النهضة العربية ، المنطق الرمزي ، نشأته وتطورهمحمود فهمي زيدان ،  * 
18  .  

  .443 - 442 و 439 . ، صء في طبقات األطباءعيون األنبان أبي اصيبعة،  اب- 2
ة ، مؤتمر الدورة التاسع ؛ البحوث والمحاضرات مجمع اللغة العربية:   في. ، إبراهيم أنيسأصوات اللغة عند ابن سينا - 3

  17. ، ص1963والعشرين ، القاهرة ، 
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 الشيء الذي عنه يفحص ح أرسطو بأنصر ، )التحليالت األولى( في مستهل المقالة األولى من كتاب     
 عهنا كان موضومن  ،1وغرضه العلم البرهاني الحاصل من ذلك القياس هو القياس المؤتلف اليقيني،

 صاحب  ومعنى ذلك أن.التحليالت األولى والثانية أجزاء القياس والبرهان وتحليلهما إلى أجزائهما
  ة في العلومـ، بل كأداة للبرهن ه كعلم مستقل يكفي نفسه بنفسهـورغانون العلم لم يدرس المنطق في ذاتأ

 سوى عمل تحضيري لنظرية البرهان والعلم فنظريته في القياس كما بسطها في التحليالت األولى ليست« 
  .2»التحليالت الثانية  الموجودة في

وهنا عالج القياس بما هو قياس بصرف  ،  أرسطو صورة البرهان بالتحليالت األولىخص ، وبالفعل     
 الحروف ستخدامها ذلك دليل ، يقات المادي ت أو التصدراومضمون التصو ، النظر عن محتويات األقيسة

  : 3فهو مثال يضع ، الهجائية متغيرات ترمز إلى حدود القضية القياسية
  إذا كانت أ مقولة على كل ب

  وكانت ب تقال على كل ج
أ تقال على كل جفمن االضطرار أن   

وكذلك يفعل مع الضروب المنتجة  ، من الشكل األول) BARBARA(وتلك صورة الضرب األول 
ما ينظر في  أرسطو إنّن أن؛ فهو بعدما بي  ذلك ومدلوله الصوريولقد أدرك الفارابي أهمية .األخرى

رسطوطاليس وأ« : ، قال4من جهة مادته كتاب التحليالت األولى في القياس من جهة تأليفه وصورته ال
 لتكون هذه الحروف المعجمة مثاالت تعم ، )ج(ومكان األخير ) ب(ومكان األوسط ) أ(أخذ مكان األول 

ولم يأخذ بدل هذه الحروف ألفاظا  ، لتي تتفق أن تؤخذ أجزاء المقدمات في صناعة صناعةجميع األمور ا
  .5»ظ ما لزم ألجل تلك المواد التي دلت عليها األلفا الذي لزم عن تأليفها إنّ يظن أندالة على معان لئالّ

    نا لو أخذنا بظاهر تعريف أرسطو للقياس إنّثم ، و القياس المطلق كما سيقول زنا بين القياس عامة أومي
 المعتمد اتضح لنا أن ؛ ، والبرهان من حيث هو قياس مؤتلف يقيني ل والثانيمين األوابن سينا بعد المعلّ

 في جتماعهماواتأليفهما معا ليس هو مادتهما وإنما  ، في لزوم النتيجة عن المقدمتين في القياس عامة
؛ فإنه من مقدمتين   من مقدمتين صادقتين التلزم نتيجة كاذبةه إذا كانوعليه يمكن القول أنّ ، الذهن

 حجر حيوان؛ لكل إنسان حجر، وك: مثال ذلك قولنا .6كاذبتين أو إحداهما كاذبة قد تلزم نتيجة صادقة
سود الأبيض أ:  ؛ فإنه ينتج  حيدسو، وال أ بيض حيكل أ : وقولنا .حيوان في الشكل األولفكل إنسان 

  .7في الشكل الثاني
 غرض أرسطو من المنطق هو نوأ ، ألولى تمهيد للتحليالت الثانيةولكن إذا علمنا أن التحليالت ا    

عني بالمؤتلف اليقيني الذي نعلمه بما هو وأ ، هو القياس المؤتلف اليقيني« ن والبرها ، العلم البرهاني
                                                

  138 -137.  ، ص01. ف،01 . ، مأنولوطیقا األولى أرسطو، - 1
  25.  ، صالمنطق الصوري  جول تریكو،- 2
  . 148 . ص،04 .، ف01.  م ،أنولوطیقا األولى أرسطو، - 3
  20.  ، صشرح كتاب العبارةفارابي ،  ال- 4
  .23 و 22 . ص،10 .، ف) المنطق عند الفارابي( ، ضمن كتاب القیاس الفارابي، - 5
  .16 . ف ،01 . م ،أنولوطیقا الثانیةو . 02.  ف،02. ، مأنولوطیقا األولى:   أرسطو- 6
  02. ، ف02.، م) التحلیالت األولى(، تلخیص منطق أرسطو ابن رشد ، - 7
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ورة أن يكون العلم البرهاني من فقد يلزم ضر ، علم هو على ماوضعنا يفإن كان معنى أن ، موجود لنا
 المعتبر في القياس ليس هو الصورة من حيث  لنا أنتضحاكما يقرر أرسطو؛  ،1»ا صادقة ــــقضاي

، وماتلك األقيسة المذكورة سوى  كوإنما المادة من جهة الصدق والكذب كذل الصحة والفساد فحسب،
كانت مادته صادقة على «  إذا إلى العلم اليقيني إالّفهذا األخير اليكون سبيال   شبيهة بالقياس،ستدالالتا

، ويكون سبيال إلى مادون ذلك متى كانت المادة غير لوصورته صحيحة العيب فيها وال خل وجه اليقين،
  . 2» صحيحة ة ولو كانت الصورةيقيني

     لمنطق األرسطي ما هي مجرد وسيلة مادام اوإنّ  الصورية المشار إليها ليست هدفا،يلزم عن ذلك أن
التحليالت (ولئن كان الجانب الصوري يتجلى في  .وغير منفصل عن الواقع ، موضوعا ألجل العلم

  أي  ، )ليالت الثانيةالتح(ى بمناهج البحث في العلوم اليوم في سم أرسطو يتحدث عما يفإن ، )األولى
ترد ) نالوطيقا األولىأ(كانت وإذا  .3» على موضوع العلم نطباقها من حيث االستدالليتحدث عن « 

ترد ) نالوطيقا الثانيةأ(فإن  لزوم النتيجة عن المقدمتين،البرهان إلى المبادئ الصورية التي يتعلق بها 
يشتمل ) التحليالت الثانية(وهكذا نجد كتاب  ، البرهان إلى المبادئ المادية التي يرتبط بها صدق النتيجة

وخصائص البرهان من حيث إبانته عن علة حصول  ،  مقدماتهعلى البحث في العلم وماهيته وشروط
أي خصائص البرهان من حيث هو أداة  ، وكذا البحث في عالقة التعريف بالبرهان ، المحمول للموضوع

إذا كان القياس   وبهذا يتضح أنه .تي ترد في مختلف العلوموفي األسئلة أو المطالب ال ، لحد المحموالت
قيسة  الصورة مادة كذلك مادامت هنالك أفإنه إلى جانب ، منطق األرسطيأوضح جزء صوري في ال

 .وجميع هذه إنما تختلف في موادها ، قيسة البرهانية، فضال عن األ ائية وخطابية وشعريةجدلية وسفسط
 المباشر وغير المباشر مما ي أ،بنوعيه ستداللواال جهة أخرى قد بحث في القضايا وإذا كان أرسطو من

ة والفلسف،النفس م وعل،اللغة بصلة إلى  قد تطرق أيضا إلى مباحث تمتّه فإن؛المنطقاتيا من عد ذي .  
 ستخدامارضه لنظرية القياس كان يميل إلى ه رغم أن أرسطو في عوالحاصل من هذا كله أنّ     

يستند إلى إال أن المنطق األرسطي  ، ومن هنا غلب على المنطق لديه الطابع الصوري الحروف األبجدية،
وفي المقابل المنطق المعاصر  .ولذلك لم يمض قدما في تحقيق الصورية ، نظريات المعلم األول الفلسفية

 إلى مسلمات ال تمت إلى الوجود بصلة مثلما يزعم دصوري صورية كاملة ورمزي بشكل كامل، ويستن
  . من النقاطا ما كان عليه األمر عند ابن سينا فهو ماسنعرض له في جملةأم .أقطابه

  
I -أقسام المنطق :  
 

،  ل الثانية، والجدت األولى، والتحليالت، والتحليالةالمنطق عند أرسطو يشمل المقوالت، والعبار     
ولكن الشراح  .4)ماوراء الطبيعة( وعلى األخص ونجد معلومات منطقية في كتبه األخرى، .والسفسطة

                                                
  .02. ، ف 01.  ، مأنولوطیقا الثانیة أرسطو ، - 1
  .33 . ، صدروس في المنطق الصوري  محمود یعقوبي ، - 2

3 - Hamelin. O, Le système d’Aristote , L. Robin , 2e ed , 1931, P.95.  
  .38 .ص . المنطق الصوريول تریكو ،  ج- 4
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وهما جزءا من المنطق وعد أضافوا الخطابة والشعر،) سالقرن الساد( )سمپليقيوس(و ،)مونيوسأ(أمثال
ه ال أمكننا القول أنّ لة من وجهة نظر المنطق الصوري الصرف؛وإذا نحن نظرنا إلى المسأ .األرسطي
يمكن أن يحيث يعرض المعلم األول نظرية القياس من  ، )التحليالت األولى(  كتاب ذاتيا من المنطق إالّعد

وآخر  ، وثالث وسفسطائي ، وقياس جدلي ، قيسة إلى قياس برهاني ألن تصنيف األذلك ، حيث هو قياس
وليس  ، لمباحث ماديةض معناه النظر إلى القياس حسب المضمون والتعر ، وخامس خطابي ، شعري

   .  قيسة فقطتبعا لصورة األ
 على دد أجزاء الصناعة فهوع «  أنذ الفارابي الخطابة والشعر من الكتب المنطقية، إ عدد، ولق هذا    

 هنا قرر أن أجزاء ن، م1»نها أن تتقدم تلك األمور الذهن وعلى عدد األشياء التي شأدنقيااعدد أصناف 
ث قرر حي أما ابن سينا فذهب إلى مثل ذلك بادئ األمر، . للخطابة والشعر شروحاعالمنطق ثمانية، ووض

وحرص على محاذاة ترتيب كتب المعلم  ،2ريوسيساغوجي من وضع فرفوأن أجزاء المنطق تسعة لكن إ
فكتب المقوالت ، والعبارة ، والقياس ، والبرهان ، والجدل ،  ،)الشفاء(أ بالمنطق في كتابا ابتدلم األول

وكذلك .  كان ال يشرح كتب األورغانون ، بل يعرض مادة أغزروالسفسطة ، والخطابة ، والشعر، وإن
 فصوال أربعة موجزة للحديث عن الخطابة والشعر والجدل حيث خصص) عيون الحكمة(فعل في 
  .   والمغالطة

كتاب (و) اإلشارات والتنبيهات(و) النجاة(لكن الشيخ الرئيس تجاوز تلك المحاذاة الشكلية في كتب    
مع تذييل  ، إشارةًبل وكذلك الجدل إالّ ففي هذه الكتب ال نجد أثرا للحديث عن الخطابة والشعر، ،)العلم

 ابن سينا أول من ومعنى ذلك أن. لكالم عن القياس العام المطلق والبرهان بالتنبيه إلى القياسات المغالطيةا
في )  ه505-450( )أبو حامد الغزالي( دا بذلك لما سيفعلهممه فصل الخطابة والشعر عن المنطق،

ه سيقتصر ـحيث سيذكر أن) ةـالبصائر النصيري(في)  ه450:المتوفي سنة( )اويـالس(و ،)معيار العلم(
 الذين هما الحد والبرهان والهداية إلى ن التصور والتصديق الحقيقييكتساباإبانة طريقي « فقط على 

وكذا لما  .3»وجوه الغلط فيهما دون الجدل والخطابة والشعر التي هي عن إفادة اليقين المحض بمعزل 
 ال بحسب مادة،  للمطالب على العموم،نتاجهافي القياس من حيث « م سيقوم به المتأخرون من التكلّ
، 4»نه آلة للعلوم  من حيث أه فن برأسه، النّونظروا فيه من حيث أ ...)( وحذفوا النظر فيه بحسب المادة

  . ) ه808-732( )ابن خلدون( يشير اكم
    ذلك ألنالقصد ز بين ماهو وسيلة من مباحث المنطق وما هو غاية هي الشيخ الرئيس ذاته قد مي 

هما التعريف  ؛  في نظريتين أساسيتين– قبل الساوي –وحصر موضوع المنطق  ، األول وبالذات
علم المنطق أن يفيد « د آليات التصديق ، وقرر أن غاية والبرهان الذي يحد ، الموصل إلى تصور صحيح

معرفة «:طق فهوفأما القصد األول وبالذات في صناعة المن . 5»الذهن معرفة هذين الشيئين فقط 
                                                

  .104 . ، ص ، األلفاظ المستعملة في المنطق أبو نصر الفارابي - 1
  .79 . الرسالة الخامسة ، صتسع رسائل في الحكمة،  ابن سینا ،- 2
   3.  ، ص 2005 ، تحقیق الشیخ محمد عبده ، مكتبة الثقافة الدینیة ، مصر، ، البصائر النصیریة  عمر بن سھالن الساوي - 3
  .476 .، صالمقدمة  ابن خلدون ، - 4
  18.  ، ص الشفاء ، المدخلابن سینا ،  - 5
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 كتساباالتوصل بهذه اآللة إلى  ك لنا هي،ومنفعة ذل .والقسم الناظر منها في القياسات البرهانية القياسات،
 لكون معرفة الجدلية منها تساعد على ا دراسة القياسات األخرى فليس إالّوأم ،1»العلوم البرهانية 

 العلوم بتغاءاائية منها نافع للتحرز عنها عند لسفسطكما أن معرفة ا ، التخلص عنها إلى العلوم البرهانية
يشير إلى أن  ،  ابن سينا الذي فصل الخطابة والشعر عن المنطق صراحةوهكذا يتأكد لدينا أن .البرهانية

فهو  ، ا ما دون ذلك من المباحث فمجرد تمهيد لهاوأم ، موضوعه الرئيس إنما هو القياسات البرهانية
ن النظر في صورة القياس، حيث ال وأ لمنطق إنما هو القياس البرهاني،قصد األول في ا البعدما أعلن أن

لم يكن لنا سبيل إلى معرفة القياس إال « ا ن أنه لمبي يلتفت بعد إلى مادته، مما ينبغي أن يقدم في المنطق،
وبسائطه  ي القضايا،وبسائطه القريبة ه فقدم النظر في بسائط القياس، بعد معرفة ما القياس مؤلف منه،

 ذلك بالنظر في يفلما أحصيت وعلمت، تل .فبدئ بالمفردات .البعيدة التي هي بسائط بسائطه هي المفردات
  .2» في تعليم القياس عفلما عرف ذلك وفصل، شر .التأليف األول منها الذي يكون فيه الصدق والكذب

 المنطق األول والرئيس هو البرهان  موضوععتبراالقول هاهنا أن ابن سينا أول من وقصارى     
وليس من شرط القضية التي ينظر فيها المنطقي أن تكون « :قرر قائال ،ولعله ألجل هذا ، والتعريف

: ذلك فقال)  ه672-597( )نصير الدين الطوسي(  وشرح3» كذبا الّكون إفقد ينظر فيما ال ي صادقة،
فال  الكاذب عنده، الصادق وستويا فت إلى حال المادة؛ولم يلت لكالم،يريد أن المنطقي إذا طلب فحوى ا«

  .4»وال الكذب ضار   الفحوى،ستكشافاالصادق نافع في 
  
II-المنطق والميتافيزيقا :  
     

       ابن سينا،ومن دالئل ذلك أن  كان قد عالج المقوالت أو األجناس العشرة في قسم المنطق من وإن 
ه ال يعتبر إال أنّ ،)القصيدة المزدوجة في المنطق(و ،)عيون الحكمة(و ،)النجاة(وكذا في  ،)الشفاء(

 أية  ألنوما ذلك إالّ وال يتردد في إدراجها في مباحث مابعد الطبيعة، المقوالت من مباحث المنطق،
  إالّستقصاءاالوال سبيل إلى «  ، ي صناعات أخرى شامل فستقصاءا إلى محاولة إلثبات عددها تحتاج

من هنا ال نجده يعرض لها في قسم المنطق . 5») فلسفة أولى( سمى إلى درجة العلم الذي يبعد الوصول
بينما يعالجها الغزالي بعده في كتاب أقسام الوجود وأحكامه  ، )اإلشارات والتنبيهات(وفي ) كتاب العلم(من
 بذلك أيضا للمتأخرين ما يمهدوالشيخ الرئيس إنّ. 7ويعتبرها ابن رشد من منطق أرسطو ،6)معيار العلم(في

والرجوع به إلى علم صوري  من المناطقة المسلمين الذين حاولوا تخليص المنطق من مباحث الميتافيزيقا،

                                                
  .03 . ، صالشفاء، القیاس: ا ابن سین- 1
  .06  و 05 . المصدر نفسھ ، ص - 2
  .329 . ، ص اإلشارات والتنبیھات، المنطق ابن سینا ، - 3
  329 . المصدر نفسھ ، ص - 4
  :وانظر. 06 .ص.1959 ، القاھرة ، شفاء ، المقوالتال  ابن سینا ، - 5

*- Madkour.I, L’organon d’Aristote dans le monde Arabe, P .79. 
  .227 .، ص ن دار األندلس، لبنا ،، معیار العلم في فن المنطق أبو حامد الغزالي - 6
  . المجلد األول ،تلخیص منطق أرسطو ابن رشد ، - 7
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 ابن سينا يدرك صلة المنطق بالميتافيزيقا  ذلك أندليل.  فحذفوا المقوالت من المنطق بحت قائم بذاته،
وقد جرت العادة بأن « : في أبحاثه المنطقية عندما يقولب المسائل الميتافيزيقية ويتطلع إلى تجنّ قبله،

بت فتجنّ عني الفلسفة األولى،أ كمية، وإنما هي للصناعة الحنطقية،تطول مبادئ المنطق بأشياء ليست م
  .1»رته إلى موضعه وأخّ وإضاعة الزمان به، إيراد شيء من ذلك،

المتقدمة جدا تحاول إغفال الميتافيزيقا كما يتجلى  األبحاث المنطقية  ألنكتلك إشارة هامة ال جرم، ذل    
 من ميدان ل، ب بأنه لم يحقق نموه من داخل الفلسفة التقليدية«  األخير يتميزافي المنطق المعاصر، هذ

  كامال عند أرسطو،تصاالا حقائق المنطق بحقائق ماوراء الطبيعة تصلتاوفي المقابل . 2»الرياضيات 
 فالبحث عن الحد األوسط هو البحث عن العلة التي هي مطلب ميتافيزيقي، وكذلك عند الالحقين له؛

والمقوالت األرسطية أو أنواع  والبرهان يقوم أساسا عليها، والغاية من التعريف هي التوصل إلى الماهية،
 إذ وعليه تتجلى أهمية كالم ابن سينا السابق، الوجود واألجناس العامة تعبر عن صور الوجود الواقعي،

كما أن تطور العلم أدى إلى   مزج مسائل المنطق بمباحث الميتافيزيقا أمر تجاوزه المنطق الحديث،أن
  . جردةوضع منهج استقرائي تجريبي يبتعد عن الميتافيزيقا ومسائلها الم

   
III - المنطق واللغة:  
  

 فإن جناس العليا لألشياء،ها هي األوإذا كان الرأي األكثر شيوعا حول طبيعة المقوالت األرسطية أنّ     
 الجوهر مثال ومعنى هذا أن ومن الزعم بأنها بمثابة أجزاء للقول، ذلك لم يمنع البعض من تفسيرها نحويا،

 وهلم 3 الفعل المتعدي يناظر يفعَلنوأ  الزمان،اسموالمتى يناظر  الكيف يناظر الصفة،و يناظر االسم،
 على إذ المنطق لديه يشتمل ن المنطق واللغة عند المعلم األول،والذي يعنينا من ذلك وجود صلة بي. جرا

 سم والكلمة والفعل،ض لإليعر) العبارة( وكتاب ثر في وضع المنطق،فللنحو أ مباحث لغوية متفرقة،
 والتواطؤ والترادف شتراكاالويعالج معاني األلفاظ من حيث  ،ويشرح أجزاء الجملة وطريقة تكوينها

  .والتشكيك
ا كانت عنايتهم من هن  الفكر واللغة متطابقان، الصلة تزداد توثقا عند الرواقيين الذين يرون أنتلك     

وانقسم الجدل إلى البحث في اللفظ أو فيما  وصار المنطق جدال كله، ،شدبدراسة اللغة من أجل المنطق أ
  .4والبحث في المعنى أو فيما يدل عليه يدل به،

 صلة اللغة بالمنطق هي ن اللفظ الدال، وأس إنما هو المدلول، ولي المنطقي أن ما يعنيق، والح هذا    
نه أن يعيق وظيفة اللغة في الداللة على معنى ا كان اإلخالل بقواعد اللغة من شأفإذ. صلة عرضية

 ستنتاجاتواالتجلى في توفير الدقة والوضوح مهمة المنطق ت « وفي تحقيق التواصل؛ فإن مشترك،

                                                
  .10 . ، صء، المدخل، الشفا ابن سینا - 1
  .193 . ، صنشأة الفلسفة العلمیة،    ھانز رایشنباخ- 2
  .458 .، ص ) المقوالت:( ، الجزء الثاني، مادةموسوعة الفلسفة ،  بدوي عبد الرحمن- 3
  .119 . ، ص الفلسفة الرواقیةعثمان أمین ،  - 4
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أي تنظيم العالقات المنطقية من أجل  ،1»شف القوانين التي تعصم اإلنسان من الخطأ وك الصحيحة،
ين أن المنطق واحد وهو يسعى في ح  اللغات،ختالفباكما أن قواعد اللغة تختلف  .ديدة نتيجة جستنتاجا

ما يعطي من والمنطق في« :ه إليه حينما قالوذلك الذي أدركه الفارابي ونب  القوانين العامة،كتشافاإلى 
وال ينظر في  ،ويأخذها من حيث هي مشتركة قوانين األلفاظ إنما يعطي قوانين تشترك فيها ألفاظ األمم،

  .2»بل يوصى أن يؤخذ ما يحتاج إليه من ذلك عن أهل العلم بذلك اللسان  مة ما،شيء مما يخص ألفاظ أ
مكن ترتيب األفكار في إذ من غير الم ويدرك ابن سينا بدوره حاجة المنطق إلى المباحث اللغوية،     

من هنا نجده يعرض لمباحث األلفاظ في باب التصورات وكذا   األلفاظ الدالة عليها،ستحضاراالذهن دون 
وقسمة المفرد إلى كلي  وقسمة اللفظ إلى مفرد ومركب، فعالج داللة اللفظ على المعنى، في باب القضايا؛

كما  أو معرفة التناسب بين األمور والتصورات واأللفاظ والكتابات، ونسبة األلفاظ إلى المعاني، و جزئي،
وبين تركيب الجملة  وقارن بدقة بين التقسيم المنطقي للقضية وتقسيم النحاة للجملة، بحث موضوع الداللة،

مما ال تعرفه  في اللغة العربية وتركيبها في اللغة الفارسية في مسألة الرابطة والمحصل وغير المحصل،
  .للغة العربية كما يقررا

ض لها الباحثون مما ال حاجة والتي تعر قرب إلى النحو وفقه اللغة،    ولكن رغم تلك المباحث التي هي أ
وإنما هدفه  ن له باأللفاظ الدالة، المنطقي ال شأى أن أن ابن سينا يشير كثيرا إلإالّ إلى تكراره هنا،

بل  وال يتكلم فيها المنطقي إال بالعرض، ة اللغويين والكتاب،لصناع« ذلك ألن مباحث األلفاظ  مدلولها،
الذي يجب على المنطقي أن يعرفه من حال اللفظ هو أن يعرف حاله من جهة الداللة على المعاني المفردة 

فهذا هو  والمؤلفة ليتوصل بذلك إلى حال المعاني أنفسها من حيث يتألف عنها شيء يفيد علما بمجهول،
  .3»نطقيين من صناعة الم

ثم  ومقارنته بين التقسيم المنطقي للقضية وتقسيم النحاة للجملة، الجرم أن إشارة ابن سينا تلك،     
 من حيث داللتها األلفاظ موضوعه النظر في أنحرصه على بيان موضوع المنطق ردا على من يزعم 

 تعرض لما في أموروهو  وكذا ضبطه لصنف الموجودات الذي يختص المنطقي بدراسته، على المعاني،
لم أخرى صور عقلية إلى من صور حاصلة في الذهن نتقالاالأي   من خارج،أمرحاذى بها الذهن ال ي 

غة اللفتراكيب   القائلين بالتوازي المنطقي النحوي؛إلى الموجهة حديثا عتراضاتاالكل ذلك يماثل  .تكن
   أن إذ  مخالف للصحة في الفكر،أمرفي الكالم  الصحة أنكما  ليست دائما في تناظر مع تراكيب الفكر،

 بغض  المنطقيةاإلضافات تنظم واألخرى  للداللة على معنى مشترك،األلفاظ يقصد منها تنظيم األولى« 
 الستغالل أداة يكون أنومهمة المنطق هي .   جديدةإضافة ستنتاجامن أجل  ، النظر عن معنى التصورات

  .4» عن هذه التصورات  وسيلة للتعبيرس، وليتصوراتنا
 رجاء أن إلى  يتكلمون الجبر،أنفسهمفي عصر كان علماء الرياضيات  وهكذا نصل مع ابن سينا،     

 فهو األلفاظ النظر في وأما« :ن في قولهوذلك بي ،  محل األلفاظ للتعبير عن التصوراتأخرىتحل وسائل 
                                                

  .07 . ، ص ، مقدمة في علم المنطق یاسین خلیل - 1
  .21  ، ص ،، إحصاء العلوم الفارابي - 2
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 من جهة إال باأللفاظ أول شغل –طقي  من حيث هو من–وليس للمنطقي  ،  الضرورةإليه تدعو أمر
لكان  ،  تلحظ فيها المعاني وحدهاإنما ،  يتعلم المنطق بفكرة ساذجةأن أمكنولو  ، المخاطبة والمحاورة

  . 1»لكان ذلك يغني عن اللفظ البتة  ، أخرى يطلع المحاور على ما في نفسه بحيلة أن أمكنولو  ذلك كافيا،
 الحيلة التي أو المقصود بالفكرة الساذجة ن أ نستنتجأن اأمكنن ؛ الذي سبقه إلى نحن جمعنا هذا وإذا     

 حدود قضايا إلى ابن سينا الحروف الهجائية متغيرات ترمز ستخداماودليل ذلك  تغني عن اللفظ الرموز،
 ،)ت والتنبيهااإلشارات( المباشر كالتناقض في ستداللاالبل ويفعل ذلك في  ، جميع مؤلفاتهقيسة في األ

) األصول(  من كتاباألول يمثل للقياس المركب بالتمرين األخيروفي هذا  ، )كتاب العلم(والعكس في 
متساوي ] أ ب[ ب المرسوم على القطعة المستقيمة ج  المثلث أ أنحيث البرهنة على  ، وقليدسأل

حيث  ، )ة النيروزيةالرسال(وكذا محاولته التعبير عن المعاني الفلسفية بواسطة الحروف في . 2األضالع
ثم الداللة على كيفية داللة  ، الكالم على ترتيب الموجودات والداللة على خاصية كل مرتبة من مراتبها

والدال على  ، والجيم على النفس ، والباء على العقل ،  تدل على البارياأللففمثال  الحروف عليها؛
والواو  ، فالهاء تدل على الباري  مادونها؛إلىفة  بما هي مضاأخذت وإذا.  بما هي ذواتأخذت إذاالطبيعة 

وهنا يتحدث  ، اإلبداعثم بعد رتبة اآلحاد يكون . والحاء على الطبيعة ، والزاي على النفس ، على العقل
  في الثاني وحاصل ذلك كما هو الحال في الجبر،األول ضرب أو آخر إلى معنى إضافةابن سينا عن 

وهو من ضرب الهاء  ،  العقل والعقل مضاف مدلوال عليه بالالمإلى األول إضافة من األمرفمثال يكون 
 الم ميم هو القسم بألف المدلول عليه إنثم يتحدث عن الغرض من ذلك فيقول مثال . في الواو وهكذا

 واآلخر والمبدأ األول والخلق الذي هو األمر ذي باألول ميم راء القسم وبألف ،  والخلقاألمر ذي باألول
 )رامون لول(ل ) Ars magna( الكبير هذا يذكرنا بالفنأنوال جرم  .3فاعلي والمبدأ الغائي جميعاال
)Ramon Lulle)(1232-1316أثراوكان له   بالمنطق المعاصر،إرهاصاالذي يرى فيه البعض  ، )م 

  . المعجب به كثيرا) مLeibniz)(1646-1716( )ليبنتس(كبيرا في
 أرسطو ستخدامانعم كان .  وجود منطق رمزي من قبل إلى أشاررئيس قد  الشيخ الأن والحاصل     

لكن من المؤكد أن المعلم األول لم يتحدث إطالقا عن تلك  ، للرموز في تمثيل القياس فكرة بالغة األهمية
ا خالفا لما وجدن ،4ستخداماالوكأنه غير واع بذلك  ، ن مؤلفاتهاألهمية أو فائدة المتغيرات في أي موضع م

إلى أن أرسطو ) الفارابي(و) االسكندر االفروديسي(نتباهاوشتان بين مجرد . ل عند ابن سيناعليه الحا
 ، وليس عن مادتهما ن أن النتيجة تلزم عن صورتي المقدمتين واجتماعهما، الحروف حتى يبيستخدما

و الضرورة فيها إلى على بعض المباحث المنطقية التي تدع ، الذي كثيرا ما يعقب ووعي الشيخ الرئيس
 بفائدة ذلك ثم  5»فليس بيانه على المنطقي ، بل على اللغوي بحسب لغة لغة « :  األلفاظ قائال استعمال

    . رجائه أن يحل الرمز مكان اللفظ ومحاولته التعبير عن المعاني بالحروف
                                                

  .22 . ، ص الشفاء، المدخل ،  ابن سینا- 1
2 - Avicenne, Le livre de science , T .01 , P .47. 

  .ا وما بعدھ92 . صسائل في الحكمة ،تسع ر: ضمن) ة النیروزیةالرسال ( ابن سینا ،- 3
  21-20. ، ص ....نظریة القیاس األرسطیة  یان لوكازفتش ،- 4
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IV-وظيفة المنطق :  
  

 نحو الصورية والشمولية أكثر هجتا الشيخ الرئيس أن إلى ارتأش الدالئل المذكورة قد  كّلأنالجرم      
علما «  المنطق عنده صارأنعاء البتة دولكن رغم ذلك فإنه ال يمكن اإل ري، المنطق الصوإلىفي نظرته 

ستداللاال إلى الصرفة ويتيه في مماحكات سخيفة وينتهي اآلليةى في متميزا مستقال عن الواقع يترد 
  القرنين الرابع عشر والخامس عشر،أثناء أوربا كما جعل منه المدرسيون في 1»ضمون الفارغ من كل م

ن المنطق علما  كاإذافلقد ثبت لدينا أنه  قصد لذاته، المنطق علم صوري بحت يكفي نفسه بنفسه ويأن أو
 يكون أن «فإن المراد منه   مستحصلة؛أمور إلى حاصلة في الذهن أمور من نتقاالتااليتعلم فيه ضروب 

 كذلك كما يؤكد ابن سينا تبعا 2»  يضل في فكرهأن آلة قانونية تعصمه مراعاتها عن اإلنسانعند 
 ابن إلشارةخالفا  ولم يعده حتى بين العلوم النظرية، ،آلة جعل منه مجرد األخيروإن كان هذا  ،ألرسطو

يه سموتُ كونه مطلوبا ألجل تطبيقاته،سينا السالفة، وألخرى تجمع بين كون المنطق علما قائما بذاته، وبين 
  .3)العلم اآللي(

  العلم،ألجل المنطق موضوع أن بوضوح أعلن الذي أرسطو ابن سينا ال يختلف عن أنمعنى ذلك      
 ،4»  صنعة فإنها تتعلق بمادة وصورةوكّل  غرض،إلىتؤدي   صنعة ما،ستداللاال « كان إذاذلك ألنه 

 للوقوف على د المواختباروا  الغرض،إلى يؤدي أيهار لمعرفة  الصومتحاناا لذلك وكان على الصانع تبع
ليفات ومامنه يكون  معرفة حال التأفكذلك على المستدّل ماهو محكم وماهو متوسط وماهو واه منها؛

 المعالجات أبوابفانفتح علي من  ، وتعهدت المرضى «: ابن سينا الذي يقولأنولكن يبدو  .التأليف
 حصل للشيخوكان قد « :ذلك فيقول) الجوزجاني( ويؤكد تلميذه ،5» ما اليوصفن التجربةالمقتبسة م

 أخرى من جهة تجهاقد  ،6»  فيما باشره من المعالجات عزم على تدوينها في كتاب القانونتجارب كثيرة
 أرسطومن  أكثر ، قيسة من الناحية الصورية األأهمية إنكار التجربة في تحصيل المعرفة دون عتبارانحو 

وسلك   على العلة وطرق تحصيلها،ستداللها التجربة بصورة كلية في أهملخطأ عندما الذي الجرم أنه قد أ
ر الشيء مادامت علة الشيء في ذلك طريقة التحليل المنطقي حيث تحصل المعرفة بمجرد تحليل تصو

  .لمفهومه وموجودة فيه مالزمة 
التحليالت (أن تكون صادقة مقدمات البرهان يجب أن ،مثال، فأرسطو قد قرروبالفعل         

 أن على كما نص ،)08:،ف01: م-2:ت(وكلية ،)04:،ف01:م-2:ت(وضرورية ،)02:،،ف01:م:الثانية
غير  ،  هي صادقة وموجودةأشياءوقد توجد .  يكون على خالف ماهو عليهأنالضروري  ال يمكن  «

                                                
  .42 . ، ص، المنطق الصوري جول تریكو - 1
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 الممكن الذي هو موضوع إالّ ليست األشياءوتلك  ،1» تكون على خالف ماهي عليه أن قد يمكن أنها
والظن والمظنون مخالفان للعلم والمعلوم .فهي مظنونات ،الظن. بعض الناس وبالمثل ظن البحث في أن 

 األكثرية الممكنات أو الضروريات إالّفالمبرهن ال يستعمل  قيسة المؤلفة من المقدمات الممكنة هذر،األ
قيسة الطبية والعالجية  األأن يالحظ أنبعد  لكن الشيخ الرئيس،). جالينوس( ليهإوهو ما يذهب  فحسب،

 ،إليهيعارض جالينوس فيما ذهب  ،2»  من مقدمات ممكنةإالّ المطالب الممكنة ال تثبت أن« و كلها ممكنة،
في ذلك  النظر رأىوالعجب من الطبيب الفاضل الذي « :ويقول في كلمات ذات داللة هامة في هذا السياق

ه في مجال الطب حيث يباشر الطبيب ن من هذا أنّوبي. 3» وهو ينظره من حيث هو طبيب فضال،
 ،ستثناءلالسع ن النظر في كيفية حصول العلم بالممكنات التي تتّيتعي المعالجات المقتبسة من التجربة،

 ماهو إلى استند إذا إالّ في شرائط البرهان حيث ال يكون العلم حقيقيا األولوليس كما قرر المعلم 
 طبيعة أن ابن سينا يدرك أن أيضاوواضح هنا .  يكون على خالف ما هو عليهأنضروري ال يمكن 

 من إلى لتفاتاال يوصي بعدم أنفهو بعد  بع عند التطبيق،الموضوع هي التي تفرض نوع المنهج المتّ
 الذي ألرسطووذلك تبعا   دون غيرها،يةاألكثر الضروريات والممكنات إال المبرهن ال يستعمل إنيقول 
يكون الحكم فيه ضروريا ال من هنا   البرهان قياس مؤلف من مقدمات يقينية لمطلوب يقيني،أنيرى 
 ينتج أن أراد إذابل « : يقول  برهاني وفق ذلك التصور للبرهان،ستنتاجياوأن العلم في مجموعه  يزول،

  .4»ويستعمل في كل باب ما يليق به . يقلّ الممكن األاستعمل ي،قلّصدق ممكن أ
  فصال لبيان كيفية حصول العلم بالممكنات في البرهان،5)النجاة(  ابن سينا عقد في كتابأنيؤكد ذلك      

دخل وأ.  الضرورةإلى استند إذا إالّ حيث ال يكون العلم حقيقيا األولوليس بالضروريات كما قرر المعلم 
ن ي األأو بينما ماهو مكاني زماني، ي القضية شروط الزمان والمكان،وفي حد من ناحية مادة المقدمات،

 مما هو موضوع البرهان تبعا شيءوهو ليس من الكلي الذي هو في كل   غير ضروري،أمرواآلن 
 ه يجب مراعاة قوانين وشرائط ستة، ينص ابن سينا على أنّنفصالواالففي الحمل واالتصال  ؛ألرسطو

وحال القوة والفعل  وحال الجزء والكل، ، وحال الشرط وحال المكان، وحال الوقت، ،ةاإلضافوهي حال 
نه في مبحث التناقض في الفصل الخاص بالقضايامما سنبي .  

وهنا تقدر  ،6) الوجودياتأصناف(  من القضايا يسميهاأصنافايضيف الشيخ الرئيس  ، فضال عن ذلك    
 أن إذ ،  في الوجود الخارجيرتباطال تبعا لما بينهما من وع والمحمو بين الموضرتباطاالضرورة 

 جميع ما ال  الوجودية فما يعماوأم« :وابن سينا ذاته يقول ، الوجودي هو مايتعلق بالوجود ال بالضرورة
ويذكر هنا مايشترك في مخالفته للضروري وكونه وجوديا من القضايا الطارئة  ،7»ضرورية فيه حقيقة 
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مثال عند الفالسفة ) Extrinsèque( الطارئ  ندرك هاهنا أنأنويكفي  ، منتشرة والوقتيةوالمفروضة وال
  .       1ويقابله الذاتي فكل ما ال يدخل في ماهية الشيء فهو طارئ، هو الظاهري والخارجي،

 ىإلة ينقسم البرهان  ثمن، وم أربعة التي نطلبها في األشياء قد حصر األول كان المعلم وإذا    
،  المطالبأمهات إلى يشير أن د، وبع ابن سينان؛ فإ)ما(، وبرهان)هل(، وبرهان)لم(، وبرهان)إن(برهان
الذي يطلب به ماهية ) ماهو الشيء؟( ومطلب موجود مطلقا،) هل الشيء؟(  مطلبألرسطو تبعا رويذك

كيف  (أيضالب من المطا «أنيذكر ؛ ) الشيء؟مل(، ومطلبهذا الشيء؟)  شيءيأ( ، ومطلبالشيء
 أنوواضح  .2 »هاتاألم مطالب جزئية ليست من ي، وه) الشيء؟ىمت(و،  ) الشيء؟أين( و)الشيء؟

  .  تطلب علوما جزئيةماإنّ ،)كم؟( وما يجري مجراها مثل مطلب ى، ومتن، وأيمطلب كيف
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 ،1 هي القول الجازم الذي يحتمل الصدق والكذبماإنّ المنطقية  القضيةأن أرسطون  بيأنبعد          

   هو اإليجاب أنحا موض ،  سالبةوأخرى قضايا موجبة إلىمها فقس ، بحث في القضايا من حيث الكيف
ه نظر في القضايا من جهة نّ كما أ.2»والسلب هو الحكم بنفي شيء عن شيء   الحكم بشيء على شيء،«
وقضايا كلية،  ،3)بيضكالياس أ( : قضايا شخصية مثل قولنا:أربع إلىفقسمها حينئذ  ،  الموضوعكم

  .4وقضايا مهملة ، وقضايا جزئية
والجزئي  ،  لم يقل على واحد منهأو ما قيل على كل الشيء  بالكّل« يعني األول كان المعلم وإذا         

 القضايا المهملة هي تلك التي ال يقترن فإن ،5» لم يقل على بعضه أو الشيء ما قيل على بعض
 وألن ).را اللذة ليست خيإن: (وقولنا ،) واحداألضداد علم إن( :، مثل قولنا موضوعها بما يدل على الكم

  ،ينالمنطقي أنومن حيث   ،  بعضهأو الحكم في كله أنن فيه بيولكن لم ي ،القضية المهملة موضوعها كلي
 ،  بالقضية الكليةإلحاقها على تفقواا وبوجه عام قد أرسطو أعقاب في «،  فيما يتعلق بالقضية الشخصية

 برهان وكل  كّل «أن الذي يؤكد أرسطو؛ فإن 6»فالموضوع في كال الحالين مستعمل بكل ماصدقه 
  : ن القضايا مأنواع أربعة إلى، ينتهي 7» جزئيا أو يكون كليا أنإما (...) قياس
 ل، مث الموضوعأفراد بثبوت صفة لجميع تحكم؛ وهي التي )A – ك(القضية الكلية الموجبة  -1

  ). فانإنسانكل : (قولنا
: مثل قولنا  الموضوع،أفراد وهي التي تحكم بسلب صفة عن كّل ؛) E– ل( القضية الكلية السالبة  -2

  ).الإنسان خالد(

 الموضوع، مثل أفراد التي تحكم بثبوت صفة لبعض ؛ وهي) I– ب( لموجبة القضية الجزئية ا -3
 ). فاناإلنسانبعض : (قولنا

 ل، مث الموضوعأفراد التي تحكم بنفي صفة عن بعض ي؛ وه) O-س(القضية الجزئية السالبة  -4
 . ) خالدااإلنسانليس بعض : (قولنا

            الحظ أوال؛ يالحديث عن القياس في كتابية عند  القضية الشخصإلى لم يشر األول المعلم أن 
ورغانون، تشترط قابلية  وبالذات من األاألولوهي قصده   نظرية القياس،ذلك ألن ،)األولىالتحليالت (

محمول موضوعا في القضية المعكوسة، بينما القضية المقدمة للعكس حيث يصير الموضوع محموال، وال
 إال العلم البرهاني حيث العلم ألجلوضوعا  مادام القياس مأخرىومن جهة  .الشخصية التقبل العكس

 بها في العلم خالفا دعتوال ي ن لها بالبرهان، الشخصية التي موضوعها الفرد الشأ القضيةفإن بالكلي؛
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 القضية إلى أشار كان قد وإن  الفردي، اليقبل الحدأرسطو أنومعنى هذا  . المعتبرةاألربعللمحصورات 
  . )رةالعبا(الشخصية في كتاب 

 يدرك الفرق بين القضية الكلية والقضية أرسطو ن التي توحي بأاإلشاراتولكن رغم تلك          
 في القضية الشخصية إذْ ،  من صورة منطقية واحدةعتبرهماوا األولى إلى الثانية ه رد أنّإالّ الشخصية،

 القضية ستقاللبا االعتراف أنمع  ،  الموضوعأفراد الحمل متعلق بكل  ألنيكون الحكم بصيغة الكّل
 قد اليصدق على القضية  مايصدق على القضية الشخصيةأنالشخصية تبرره خواص منطقية؛ من ذلك 

 كما يالحظ أخرىومن جهة  ، التعريف التقليدي للتناقض ال ينطبق على القضايا الشخصية  «أنالكلية كما 
  قضية كلية،إالّ تكون أن اليمكن األولاس من الشكل  المقدمة الكبرى في القيفإنLachelier ) الشوليي(

  .1» كل قضية شخصية ستبعادوبا
وعلى لفظ دال  ،  على حدين هما الموضوع والمحمولأرسطو         وثانيا؛ تشتمل القضية الحملية عند 

  كما في اللغةروهو ظاه ، مي ذلك اللفظ رابطةمن هنا س ، على النسبة يربط المحمول بالموضوع
 الرابطة أن أدركنا وإذا ).is(نجليزية  اإلأو ، )est( الفرنسية أو ، )هست( الفارسية أو ، )أستين(اليونانية 

ا  وأم«:  الكلمة بقولهأويعرف الفعل  ذاته األول المعلم نوأ ،  فعل الكونإليهبالمعنى الخاص هي ما يشير 
 الرابطة ، التي هي صورة القضية أن لنا تضحا؛ 2»، على زمان  مع ما تدل عليه ، الكلمة فهي ما يدل

  والمدرسيين،أرسطو وهذه هي ميزتها الجوهرية في نظر «،  ةذات داللة زمني ، والعنصر الجوهري فيها
  .3» هذه الداللة الزمنية لوجود قضايا خارجة عن الزمان أهميةوربما يكون قد غالوا في 

 أنن لنا ؛ تبيêtre(= أستين ( فعل الوجود إلىرد  تُاألفعال جميع أن ، أخرى، من جهة   علمناوإذا      
 جمعت بين جنس إنهابل  ، الرابطة لم تقتصر وظيفتها على مجرد الربط بين المحمول والموضوع فقط

ندراج النوع المحمول افالموضوع مندرج في  ،  معنى الحمل المطلق بفكرة الوجودختلطاوبذلك  ، ونوع
  .4» وجودية أوندراجية  كل قضية هي قضية إإن «: ر عنه بالقولعبوهو ما ي ، الجنسفي 

ووقف  ،  التجريدأساسها منطق حدود تعبر عن تصورات كلية أرسطوبناء على ذلك كان منطق          
 التي توجد اإلضافيةفلم يذكر القضية  ،  عنده عند عالقة التضمن دون غيرها من العالقات الكثيرةاألمر

وعلى العموم حيث نجد ). ب(يساوي ) أ (أو، )ب ( أصغر من أوأكبر ) أ:(  مثلإضافة نسبة بين طرفيها
 تدل على ألفاظا و، أ)، يباينف، يختليشبه(  دالة على التشابهألفاظا و، أ عدمهاأو دالة على المساواة ألفاظا

. 5...)يزرع ،يقرأ ل،يحب، يأك( متعدية أفعاالجد  حيث نأو ،...)برد من من، أأطول( تفاوت في الدرجة
 إلىوال يمكن ردها  ،  تلك تكشف عن صورة من القضية تختلف عن القضية الحمليةاإلضافيةوالقضية 

  . حملية
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 ماصدقيا األولعتبر فأ ،  كم المحمولإلى الموضوع ولم يشر  بكمهتما؛  وأرسطو ثالثا ،         هذا
وفـ قول يحمل صفة على موصاـأنهية عنده هو  في القضية الحملاألصل والثاني مفهوميا، ذلك ألن ، 

وعليه كان  فة الفناء؛ موصوف بصاإلنسان أفراد كل فرد من إنمعناها )  فانإنسانكل (ة ـفالقضي
ستغراقا في المعتبروفي المحمول الكيف الموضوع الكم  ، وكان تحديد كمالموضوع  القضية تابعا لكم 

 هو معدود إنما األصلفي ) كل، الواحد، بعض، ليس بعض أوليس كل( السورإذ ،  المحمول كمإغفالمع 
  . في جانب الموضوع

محمول– رابطة–موضوع(قضايا الحملية ذات الصورة بالإالّ لم يعن أرسطو        وقصارى القول إن (   
 يفرد لها بحثا ولم ، يئا فيكاد ال يذكر عنها شا القضايا الشرطيةأم .  للقضيةاألساسي النوع إياهامعتبرا 
ي بحث في القضايا المركبة  الذإذ ،  جيداأدركه، قد   قبل ابن سينا، ، وهذا الذي وجدنا الفارابي مستقال

الميغاريين ) فيلون(و) ديودور كرونوس(وكذا . المشائيين) أوديموس(و) ثيوفراسط(إنما هم الرواقيون بعد 
 .1الميالدفي القرن الرابع قبل 

 القضية تلك تكون كاذبة فقط عند صدق المقدم أن وأدرك ، القضية الشرطية المتصلةففيلون درس       
 من القضايا المركبة فضال على الشرطية المتصلة التي عني بها أنواعاوالرواقيون تناولوا  .وكذب التالي
 ،) ك^ ق(عرفوا قضية العطف  ، )ك←ق( القضية الشرطية المتصلة إلى باإلضافة ألنهمفيلون؛ ذلك 

 ). ك^ق (~، وقضية الشطب ) كvق (لقضية العنادية غير التامة ا، و) كwق (والقضية العنادية التامة 
 األقل إلى التفضيلية التي تشير ة، والقضي) النهار موجود فالضياء موجودألن( ة  القضية العليإلى وأشاروا

كما وضعوا للقضية المركبة التي تحوي  ).هارقل من النالليل اآلن أ/  من الليل أكثرالنهار اآلن ( األكثر أو
 هذه القضايا أن على التأكيد إلى خلصوا ثم . 2واحدا من الثوابت المنطقية تلك قواعد صدقها وكذبها

ا أم .ستداللاال أبسط صور ي، ه  تماثل القضايا الجزئية في المنطق الرمزي الحديثيالشرطية، الت
ومحمولها فعل يدل على ماحدث للجزئي  ، إليهشار ئما جزئي يالقضايا البسيطة التي موضوعها دا

  . فال عالقة لها بالمنطق ، والتي تقابل بدورها القضايا الذرية المستقلة عن بعضها البعض ، المشخص
تبعا لنزعتهم االسمية، مشكلة  ، ب الرواقيونتجنّ  في حل مشكلة الحمل،أرسطووهكذا مثلما نجح     

 السفسطائيون أثارها موضوع ومحمول كليين، وهي مشكلة إلىلناجمة عن تحليل الحكم تداخل الماهيات ا
ن كله فكيف  بعضه؟ فإن كاأوفهل هو حاصل على الجمال كله  والميغاريون؛ فإذا كان سقراط جميال،

 الرواقيين تالفوا مشكلة تفسير إنبل  .3ن بعضه فكيف يوصف بالجمال كله؟يكون غيره جميال، وإن كا
 المحمول في مفهوم إدخال  من الناحية المنطقية؛أهم هماأيأي   الماصدق،أوضية بحسب المفهوم الق

 بصدد س، ولي  وصفاتأفراد إزاءوذلك مادمنا   الموضوع في ماصدق المحمول؟إدخال أمالموضوع، 

                                                
  : انظر- 1
  . ، ترجمة محمود یعقوبي ،  الباب الرابعالمنطق وتاریخھ،من أرسطو إلى راسلبالنشي ،   روبیر -*

*- Kotarbinski , Leçons sur l’histoire de la logique ,  P.65. 
  .46.، ص1979 ،ت ، دار النھضة العربي ، بیروالمنطق الرمزي، نشأتھ وتطوره  محمود فھمي زیدان ، - 2
  .59 و45. ، ص  الفلسفة الیونانیةتاریخ یوسف كرم ، - 3
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ث مفهوم حي ، جه وجهة مفهومية في القضية يتّأرسطو نولقد سلف القول بأ .وأنواع أجناسالحديث عن 
  . ه يمثل ماهيته من ماصدقه ألنّأهمالتصور 

  
I- أصناف القضية عند ابن سينا:   
  
 التركيب      أو ،  القضية المنطقية هي القول الجازمأن ، األولمثل المعلم  ،  كان ابن سينا يؤكدإذا      

 وااللتماس االستفهام عاداستب ، وهذا يضمن 1»الذي يقال لقائله أنه صادق فيما قاله أو كاذب « الخبري
 التركيب الخبري أصناف «ه يقرر أن والتمني والترجي والتعجب ، ونحو ذلك من مجال القضايا ؛ فإنّ

ه لما كانت النسبة مالحظا أنّ ،2»والثاني والثالث يسمونهما الشرطي(...)  الذي يسمى الحمليأولها ، ثالثة
 كان «نسبة مفارقة وعناد وإنفصال ؛ وفي المنفصلة  ، تصالواالفي المتصلة نسبة المتابعة واللزوم 

وعلى  . شرط موضوعاألخيرة في هذا إذ ،3» تكون الشرطية هي المتصلة أنالواجب بحسب لغة العرب 
  ) .منفصلةشرطية  ( وعنادية) متصلةشرطية (حملية، ولزومية: العموم فالقضايا عند ابن سينا ثالث

  
  : القضية الحملية-أوال
  
 مثله بأنه هو إلى – ماله حكم المفرد أو – بنسبة مفرد «ة هي التي يكون الحكم فيها القضية الحمليو      

 استوفى البحث في الكم والكيف والحصر أنفها الشيخ الرئيس، الذي بعد مثلما عر ،4» ليس هو أو
م القضايا الحملية  تقسيإلى نتهىا ،)الشفاء(من كتاب ) العبارة( في  وحرف السلب وحرف العدلواإلهمال

  :  ثمانإلى
  ).زيد كاتب: (ا، كقولنشخصية موجبة -1
 ).زيد ليس بكاتب: (ا كقولن،سالبةشخصية  -2

 ). لفي خسراإلنسان إن( :ا كقولن،موجبةمهملة  -3

 ). ليس في خسراإلنسان( :ا كقولن،سالبةمهملة  -4

 ). حيوانإنسانكل ( :ا كقولن،موجبةمحصورة كلية  -5

 ).الواحد من الناس بحجر( :كقولنا لبة،محصورة كلية سا -6

 ).بعض الناس كاتب( :ا، كقولنجزئية موجبة -7

   .5)بعض الناس ليس كاتبا(:  كقولناسالبة،جزئية  -8
                                                

  267. ، ص  المنطق– ، اإلشارات والتنبیھات ابن سینا - 1
  .270 و 268.  المصدر نفسھ ، ص - 2
  .109.  ، ص منطق المشرقیینابن سینا ، - 3
  .108.  المصدر السابق ، ص - 4
  : انظر- 5
  :و. 04. ، ص عیون الحكمة ابن سینا ، -*
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  : القضية الشخصية-1
            
ز بين القضية الشخصية  الشيخ الرئيس يميأنيبدو جليا من هذا الثبت السينوي ألنواع الحمليات           

) زيد ليس بكاتب(و ) زيد كاتب (أوردهمافهو يعقب على المثالين اللذين  ،  الكليةوالقضية المحصورة
  ز بين اللفظ الكلي واللفظ الجزئي مياأللفاظوفي مباحث  .1»والموضوع فيهما جميعا لفظ جزئي  «: بالقول

 فهو جزئي، تدل به بمعناه الواحد على كثيرين يشتركون فيه أن كل لفظ ال يمكن  «أن أساسوذلك على 
 أننا  كان موضوعها كليا وكان بيإذا القضية الحملية أنوهكذا يقرر  ، ، والكلي هو مايقابله2» زيد :كقولك

 القضية المخصوصة هي تلك التي يكون أن على التأكيد إلىويخلص  سميت قضية كلية، الحكم فيها عام،
  . وهذه الشمس ،وهذه الكرة المحيطة بتلك زيد،: مثل ،3موضوعها شيئا جزئيا

 فالقضايا المخصوصة يكفي في شرط «في تناقض القضايا،  كالم ابن سينا أيضايؤكد ذلك           
 )جول تريكو (إليه أشار مثل ما إلى نتبهاه قد ، ومعنى هذا أن4ّ» الحمل والوضع أحوال تراعى أنتناقضها 

)Tricot.J ()1863-1962حين ذكر ) مالشخصيةقض ال ينطبق على القضايا نا التعريف التقليدي للتأن . 
ه يجب  أنّأساسعلى  ، ز بين التناقض في القضايا الشخصية والتناقض في المحصوراتالشيخ الرئيس ميف

والفعل  واإلضافةفضال عن ضرورة مراعاة معنى الموضوع والمحمول والشرط  ، في المحصورات
ويعني  ،5»موجودة ثم أحدهما كلي واآلخر جزئي تكون هذه الشرائط أن «،  والقوة والزمان والمكان

  .  صادقتين معاأو كانتا كاذبتين وإالّ  في الكيفية،ختلفتاالكمية مثلما  المحصورتين في اختالفا
 ،)مخصوصة( في الحمليات قضية تسمى «ه جد الشيخ الرئيس الذي يقول بأنّعن ذلك سن فضال        

فرد القضية ي أي يتعلق بوحدة التقبل التقسيم، ،6»ا بالعدد  شخصيا واحدأمرا يكون الموضوع أنوهي 
وهنالك سيقرر  ،  تسوير محمولهاوهي التي يتم ،  القضية المنحرفةأحوال ستقصاءالبحث عند الشخصية با

 هو بعض إنسانكل ( : كان حمل الممكنات في المحصورات الكلية مثال يوجب كذبا في مثل قولناإذاأنه 
زيد هو ( : ال يوجب تعيين صدق والكذب في مثل قولنااألشخاص حمل الممكنات على ؛ فإن) الكاتب

 كان سور المحمول جزئيا سالبا في القضية إذاه ن أنّوبعدما بي .حيث الحكم موقوف) بعض الكاتب
تساءل سؤاال ذا  ، ه يصدق في كل مادة، وقرر أنّ)زيد ليس كل حيوان: (الشخصية المنحرفة مثل قولنا

 .7» شيء من المعاني الكلية؟  فكيف يكون الشخص كّل«: ة هامة في هذا السياق قائالاللد
 
 
  

                                                                                                                                                       
*- Avicenne , Le livre de science,  P. 36 → 40.   

  .04. ، ص عیون الحكمة ،    ابن سینا- 1
  .02 . المصدر نفسھ ، ص- 2
  274. ، ص  المنطق–اإلشارات والتنبیھات  ابن سینا ، - 3
  128.  ، ص منطق المشرقیینابن سینا ،   - 4
  .05 . ، ص ، عیون الحكمة  ابن سینا - 5
  .113. ص  ، ، منطق المشرقیین ابن سینا - 6
  .56.  ، ص الشفاء، العبارةن سنا ،  اب- 7
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  :حكم القضية المهملة -2
 
 أنومعنى هذا  ،1»ن كميته ن كيفية الحمل فيه ولم تبي ما موضوعه كلي قد بي«المقصود بالمهمل        

القضية المهملة  قضية موضوعها لفظ كلي لم يوتقابلها القضية  ،  بعضهأوم في كله  الحكصرح بأن
 حينما إذ  كلية،هاأنّ العادي نستخدم القضية المهملة على ستعمالاالا في  كنّوإذا . المحصورةأوالمسورة 

 ضرون ؛ فإنا كل الطلبة حن، وأ  كل الناس فانونأنفالمراد  ،)الطلبة حاضرون (أو)  فاناإلنسان: (نقول
 كلية  القول بأنإلىيخلص  ، ى بيان الفرق بين كلية الموضوع وكلية الحكمالشيخ الرئيس الذي يحرص عل
 كان موضوعك كليا فقد صار حكمك بذلك كليا عليه إذا وليس «:ويؤكد  ، الموضوع التوجب كلية الحكم

فإذا لم تحكم بذلك فقد حكمت على الطبيعة الموضوعة  ،  غير موجودأوه موجود في كله ما لم تحكم بأنّ
  .2»وم فقط للعم

) كل( وهو كلي، فالداللة على عموم الحكم تكون بلفظة إالّه ال مهمل  االدعاء بأنّحيحا إذنليس ص      
 وإنما وكلية الموضوع ليست بسبب لفظ دال على العموم، في السلب،) ليس والواحد(ولفظة  ،اإليجابفي 

 تلحقه ورـأم وهذه  وغير ذلك،ام هو كلي ونوعـ من حيث هو ع«وهو  ألجل كونه كليـا في طبعه،
كل واحد من الناس :(، فال يمكن القول) نوعاإلنسان إن:( كان يصح القولإذاوعليه . 3»اتحته ـدون م

  . )نوع
 الدخول تحت التضاد وأن ،  التضاد هو تقابل بين قضيتين كليتين مختلفتي الكيفأن علمنا وإذا،  هذا     

 القضيتين المتضادتان ال تصدقان أن ثبت إذا أخرىومن جهة  .ي الكيف فنيكون بين الجزئيتين المختلفتي
 أن ابن سينا يقرر بينما الداخلتين تحت التضاد التكذبان معا وقد تصدقان معا ؛ فإن معا وقد تكذبان معا،

 أنويصدق   كاتب،اإلنسان أنليستا بمتضادتين وكيف وقد يصدق « ملتان في مادة الممكن القضيتين المه
هي يه ينتلوع .وهذا حكم الجزئيتين الداخلتين تحت التضاد ،4»فيجتمعان على الصدق  يقال ليس بكاتب،

ليست  المهمالت إن «ويؤكد  ة المهملة في قوة الجزئية، القضيعتبارا إلىى الشيخ الرئيس في مواضع شتّ
 تسمى داخلة أنا ـ بهوهي األولى  في حكم المحصورات الجزئية،اـوإنهة ـفي حكم المحصورات الكلي

  .5»ت المتضادة ــتح
  
  
  
  
  

                                                
  50.  المصدر نفسھ ، ص - 1
  .48.  المصدر نفسھ ، ص - 2
  .50.  المصدر نفسھ ، ص - 3
  .50.  المصدر نفسھ ، ص - 4
  .66.  المصدر نفسھ ، ص - 5
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  :مسألة الرابطة -3
  

 كان ذكر الكلمات الوجودية الدالة على نسبة وزمان في الشرطيات صراحة مستمر في لغة إذا       
 إذ الرابطة محذوفة غالبا في الصيغة العربية للقضية الحملية،  الشيخ الرئيس ؛ فإنما الحظمثل ، العرب

 جتماعاالع معنى المحمول والموضوع معنى  يكون لها مأن حق كل قضية حملية، أن يعلم نأيجب «
 هذا الثالث لفظا ثالثا يدل ستحقا يطابق باللفظ المعنى بعدده أن توخى وإذا وهو ثالث معنييهما، بينهما،

 أنحقه كاتب، وزيد : كقولناأصال يحذف تارة في لغة العرب ا، كموقد يحذف ذلك في لغات.  عليه
الصفة مباشرة تكتفي بربط   واللغة العربية بعدم تصريحها بفعل الكينونة ذلك ،.1» زيد هو كاتب:يقال

 وهنا تسمى القضية ثنائية، سمية خالصة ال تضع القول في الزمن الذي حدث فيه،في جملة إبالموصوف 
صراحة تسمى الثكر اللفظ الثال ذُإذاا أم يكون إاقضية ثالثية، والمذكور إم كلمة أوا يكون فعال سما، وإم   

ك ألن ذل ،)زيد هو كاتب:(ا في قولناـسم؛ كانت الرابطة غير زمانية كم كان في صورة اإلفإذا      
  . نواقص الدالالتواألدوات، 2» باألدواتفلحقت  ،  تدل بذاتها داللة كاملةأن خرجت عن «) هو(لفظة 
      ؛ كانت الرابطة زمانية)  يكون كذاأوزيد كان كذا، : (ة مثل قولنا كلمأو كان اللفظ فعال إذاا أم .

 لحمل غير إيجاب الزمانية في الداللة على األلفاظ يستعملون  «– كما يقول ابن سينا –ولكن العرب 
، بل ذائع في أي زمان  غير مختص بزمان بعينهأو، )وكان اهللا غفورا رحيما( كقوله تعالى أصالزماني 
  .3»ها تكون فردا  ثالثة فإنّكل: كقولهم
، 4» تشبه الكلمةأداةسم وتفقدها  تشبه اإلأداة ال تفقد هذه الرابطة « في لغة العرب التي إذنال يوجد       

 إلى ستناداال الرابطة الذي يحلّ ما يقابل فعل الكينونة بمدلوله الزمني والوجودي، وعليه فالشيخ الرئيس،
) زيد كاتب:( قولناأنعندما قرر ) هو(ر عن النسبة الحكمية بلفظ ية، يعبخصائص الجملة في اللغة العرب

ثم  وما يتصرف منها،) كان(ال داللة له على الزمان بخالف ) هو(ولفظ  ،)زيد هو كاتب:( يقالأنحقه 
  .5» ال داللة لها بنفسها كما علمت األدواتالروابط في حكم   «أنيؤكد 

  
  :6تحليل القضية الحملية -4
  
 ،)Copule(وهو ما يؤذن بتجاوز الرابطة   نحوية،أداة الرابطة ليست سوى أنيلزم عن ذلك        

، وهنا التتضمن الرابطة )Connecteur( الرابطة إلى ، بمعنى رابطة الحمل التي تختلط بفكرة الوجود
يد الحمل الوجود وعليه اليف  الغير،اإلسناد أو وظيفتها الربط وإنما  منطقية الوجود،أداةمن حيث هي 

                                                
  .285.  ، ص  المنطق–، اإلشارات والتنبیھات  ابن سینا - 1
  .39.  ، ص ة العبار،  الشفاء، ابن سینا - 2
  .39.  م ن ، ص - 3
  .77.  م ن ، ص - 4
  .109.  م ن ، ص - 5
  87 - 79. ، أحمد موساوي ، ص   تحلیل القضیة الحملیة عند أرسطو ، ابن سینا وغوتلوب فریجھ- 6
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 الزم بدوره األخير هذا أنوالجرم   لما هو موجود،إالّخالفا لمن اليثبت الحمل  العيني ألفراد الموضوع،
والوجود متضمن في   هو كونه حيوانا ناطقا،اإلنسانفوجود   وجود الشيء عين ماهيته،إنعن القول 

  .  الماهية متضمنة في معنى الوجودأنكما  معنى الماهية،
 حقيقة أن، فليس معناه )المثلث(محمول على ) الشكل( قلنا إذا «في المقابل يقرر ابن سينا أنه       

 ،)شكل(إنه : هو بعينه يقال له) مثلث(  الشيء الذي يقال لهأنولكن معناه  ،)الشكل(هي حقيقة ) المثلث(
 المتعقل كالحيوان األمر أن ناأدرك وإذا ،1»حدهما أ كان في نفسه أوسواء كان في نفسه معنى ثالثا، 

 المتعقل من حيث ثبوته في األمر ذلك نوأ  الذي تطلق الماهية عليه غالبا، مثال هواإلنسانالناطق من 
" سواء كان في نفسه معنى ثالثا "  قول الشيخ الرئيس أن أخرىن جهة وعلمنا م الخارج يسمى حقيقة،

اليساوق ) شكل(ويقال له ) مثلث( الشيء الذي يقال له أندينا  لتأكدمعناه معنى مغايرا للمثلث والشكل ؛ 
  . الوجود عند ابن سينا

 ابن سينا اليشترط الوجود العيني ألفراد الموضوع في بناء القضية أنبناء على ذلك يبدو واضحا       
 كرة تحيط كل: ( كقولكاألعيان من حيث هو موجود في إليه فربما لم يكن الموضوع ملتفتا «، الحملية

بل من حيث هو معقول   يكون للشيء وهو موجود،أن، وال الصفة هي على )بذي عشرين قاعدة مثلثة
. 2»وجد لم يأوجد سواء و  العقل يصفه بأنه موجود بالفعل يكون كذا،أنبالفعل موصوف بالصفة على 

على شاكلة ) مربع الدائريال(وتصور حد مثل   الحد الفارغ ماصدقيا في بناء القضية،إدراجوعليه يمكن 
أي هو حد يعبر   مفهوم دون ماصدق،أو ، وهو حد ذو داللة ،)كل كرة تحيط بذي عشرين قاعدة مثلثة(

، بل اإلطالقوليس الحد السالب الذي ينفي داللة الحد الموجب، ال من الوجود على  عن مجموعة خالية،
  . بالنسبة لعالم مقال معين فحسب

.  حيواناإلنسان:  هو مثل قولنا «:  الحملياإليجاب إلى إشارتهلشيخ الرئيس في يؤكد ذلك قول ا      
 أن ب، فيج غير موجودأو األعيان موجودا في نإنسانا، كا الشيء الذي نفرضه في الذهن أنومعناه 

ه وحال  ليس بحجر،اإلنسان: والسلب الحملي هو مثل قولنا(...)  ه حيوان عليه بأنّم، ونحكنفرضه حيوانا
س من شرط موضوع القضية  لي«:  معناهيشرح هذا بأن) طوسينصير الدين ال( كان وإذا. 3»تلك الحال 

يجابية  إأحكاما األعيانا نحكم على موضوعات ليست بموجودة في فإنّ ،األعيان يكون موجودا في أن
بناء على عدم  ، نستنتج أن ؛ فإنه يمكن 4 » األعيان ال يكون موجودا في أنوال (...)  فضال عن السلبية

المحمول على (، وقول ابن سينا السالف، وآخر يشرح فيه  اشتراط الوجود العيني ألفراد الموضوع
 ،اإلنسانية ويفهم له صفة إنسانالشيء الذي يقال له :  معناه «بأن)  ضحاكاإلنسان:(مثل قولنا) الشيء

القضية وحدة وهو ما يعني رفض التمييز بين  أن تأكيدهفضال عن  ،5» صفة الضحاكية أيضالذلك الشيء 
 أن «، وذلك عندما قرر  ول على حد سواء الحكم منصب على الموضوع والمحمإذالموضوع والمحمول، 

                                                
  .189.  ، ص  المنطق–، اإلشارات والتنبیھات  ابن سینا - 1
  ).التوكید لنا.(21. ، ص ، الشفاء، القیاس ابن سینا - 2
  .271.  ، ص اإلشارات والتنبیھات، المنطق ابن سینا ، - 3
  ).الشرح (27.  م ن ، ص - 4
  .34.  ، ص ، منطق المشرقیین ابن سینا - 5



 -  

  62 

 الجملة إلىبل  ،  وحال حمل المشي عليهاإلنسان حال إلىفإنه ليس يلتفت  ،  يمشي قضيةاإلنسانقولنا 
 ،1» وحدته إلى االيجابي والسلبي كشيء واحد يلتفت لتأليفافيجعل (...)   تسمى قضيةأنالتي يجوز 

كالهما ) حيوان(  وهوليس موضوعا، وأنّ هو محمول، )اإلنسان( الموضوع أن نستنتج أن يمكن أقول
  رةـا في نصوص كثيـكما يوضح ابن سين ،األخيروهذا  الذي فرضناه في الذهن،) الشيء(محمول على 

، ممكن   ليس بموجودأوسواء كان موجودا  «، )ب( فهو موصوف بأنه ؛) ج (بـاه موصوفا  فرضنإذا
  .2»  ممتنع الوجودأوالوجود 

 تلحظ فيها إنما تعلم المنطق بفكرة ساذجة إمكانية ي، أ  حققنا رجاء الشيخ الرئيسا، وإذ هذا         
  :  ، كتبنا المعاني وحدها مما يغني عن اللفظ

  ).حيوان(    س ،)إنسان(س                                
 هي الصيغة الحكمية التي بها «ودالة القضية  . ليس قضية منطقية دالتي قضيتين، وإزاءوبذلك نكون 

 أوت محلها ثوابت من حدود معينة صارت الصيغة قضية صادقة  ما حلّإذا عدة متغيرات أومتغير 
 الكذب أوقضيتان يمكن وصفهما بالصدق ) نس حيوا(و ) إنسانس (  وال يكون لنا من العبارتين،3»كاذبة

  من التذكير بأنسوهنا البأ .الذي هو حجة الدالة) يءالش (أو) س( وضعنا ثابتين مكان المتغير إذا إالّ
 .  عدد مجهولينأوتلك في الجبر للداللة على قيمة ) الشيء( كلمة ستعملاقد ) الخوارزمي(

انطالقا من تحليل ابن سينا للقضية الحملية بالصورة ) حيوان اناإلنس: ( نعبر عن قولناأنوهكذا يمكن     
  : الرمزية

                                )  س ح ← س، أ ) س.  
 أن) ب ج: ( معنى قولناأنوعندما ذكر في موضع آخر   حال السلب الحملي تلك الحال،أنومادام قد قرر 

 نعبر عن أنفإنه يمكننا  4»ك الشيء موصوف بأنه ج ، وعلى قياسه في السلب  فذل«ما يوصف بأنه ب 
  : القضية الكلية السالبة بالصورة
                               )  سح ~  ←س ، أ ) س.  

 تشبه  المجرديل الكالسور المسماة بالقضية ذات ]س  ح ← س، أ  )س ( [ كانت الصيغة وإذاهذا،         
 تختلف األولى بين مقدم وتال؛ فإن  تفيد وجود عالقة شرطأنهافي  ،) ك ←ق (القضية الشرطية المتصلة 

 الحكم في فإن ،  شيء معين بذاتهىه بينما يكون الحكم في الشرطية المتصلة منصبا عل في أنّ«عن الثانية 
شياءاأل الكلي يكون منصبا على مجموعة من القضية ذات الكم5»جد  دون تعيين أي واحد منها إن و ،
ت الكم الكلي المجرد  في القضية ذاأي الفرق بين الشرط ، أدركه الشيخ الرئيس قد أنوهذا الذي يبدو 

وآخر في القضية الشرطية المتصلة حيث هو عالقة  ،  تحتوي على قيم مجهولةيقوم بين دوال قضوية
  . الثاني لزوم ماديا، بينم م صوري يعبر عن لزوواألول. تقوم بين قضايا

                                                
  .31. ، ص ، الشفاء، العبارة ابن سینا - 1
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، )ج( كان شيء يحمل الصفة إذاأنه ) ب) (ج(كل  : نعني بقولناأننا الشيخ الرئيس قرر ن، إوبالفعل      
 غير أو األعيان كان الشيء الذي نفرضه في الذهن موجودا في ء، سوا)ب( الشيء يحمل الصفة كفذل

 له إنه ل، يقا  يقال له مثلثالذي الشيء أن ه، معنا المثلث الشكل محمول على :قولنا أن وأكد.  موجود
بينما عند الحديث عن القضية .  ن غير متعيي، أ في نفسه معنى ثالثاوحدهما، أأ كان في نفسه ء، سواشكل

،  وضع الشمس طالعةإن  «ر، قر ) فالنهار موجودطالعة؛إن كانت الشمس : (الشرطية المتصلة مثل قولنا
وربما كان وضع المقدم يلزم التالي، ال في (...)   يكون النهار موجوداأن وفي العقل جود في الوهيلزم

 يكون التالي معه لعالقة أن الوجود اليخلو مع حصول المقدم عن إنحتى  ، بديهة العقل، بل في الوجود
  .1» وحصل للتالي وجود إالّ ،  يحصل للمقدم وجوداأنبينهما ال يجوز معها 

كما  ،  الفصل بين الوجود والماهيةإلى التحليل السينوي للقضية الحملية يعود إنى القول وقصار      
 )ثيوفراسط( كنا نجد عند وإذا.  التمييز الواعي بين القضية المطلقة والقضية الوجوديةإلىيرجع 

)Théophraste( الرئيس  الشيخأما، 2 غامضة غير واعيةإشارات هاأنّ إال ،  مثل الذي سلفإلى إشارة 
وبهذا المفهوم يسمى مطلقا عاما مع  «:بالقول) ب) (ج(كل :  قولنامعنى إلى إشارتهالذي عقب على 

كل ب ج :( قلنا صادقينإذاالتي الضرورة حقيقية فيها ) وجودية (صطالحناباالمسماة « : ، وقال3»حصره 
يفرقون في زماننا بين المطلقة  والناس ال «:  قائالإليه وتفطن أدركه ، يعلن عن وعيه بما 4»)بالوجود

  .5» ب ج أنوالوجودية، وما يكون المفهوم منه 
  
  :القضايا المنحرفة وتسوير المحمول -5
  

  بحث في القضايا من حيث الكيف، كما نظر فيها من جهة كمأرسطو نلقد سلف القول أ        
 وعليه فتحديد كم ، )س. ج– م. ج–س . ك–م .ك: (األربع القضايا المحصورة إلىالموضوع، فانتهى 

 الموضوع أفراد هو اللفظ الدال على كمية ماإنّ كم المحمول، والسور إغفالالقضية تابع لكم الموضوع مع 
  . في القضية الحملية

       ليةة الموضوع وبين كونها كُوعندما حرص الشيخ الرئيس على بيان الفرق بين كون القضية كلي ،
 السور الكلي يدل على كلية الحكم  «أنة الموضوع ال توجب كلية الحكم، قرر لي كُأن على التأكيدمع 

 النسبة أنفليس السور يدل على  ا ،لي كان كُ المحمول وإنفإن بحسب الموضوع ال بحسب المحمول،
  .6» كلية الموضوع إلى نسبته أنبل على  ليته،لكُ

                                                
  .234 و 233.  ، ص ،  الشفاء، القیاس ابن سینا - 1
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، )الطلبة حاضرون(:صار الحكم كليا في مثل قولنا ،اًليره كُ كان المحمول بدوإذاه ليس معنى ذلك أنّ      
إلى يشير لفظا أوردنا ما إذا وحتىكقولناأصال المحمول مع حذف السور الذي يدخل على الموضوع  كم : 

 ّل الطلبة كُّلكُ( : يدل عليه قولناماوإنّ على عموم الحكم ،  ذلك ال يدلُّ، فإن)الطلبة كل الحاضرين(
  . )نالحاضري

      طبيعته كيف كانت أن « يدل على أنا كان الغرض من المحمول في القضية الحملية ولكن لم 
 دخل على المحمول إذا السور  المحمول على الموضوع ؛ فإنبأفرادوليس الحكم  ،1»موجودة في شيء 

بوحدة ال تقبل التقسيم  على الحد الشخصي الذي يتعلقأو المفهوم وليس الماصدق، عتباربا إليهنظر الذي ي 
 عن موضعه الالئق به وخرج بالمحمول عن طبيعته، ولهذا نحرفا محموال، أوسواء كان موضوعا 

تسوير المحمول فيها بالمنحرفاتيسمي ابن سينا القضايا التي يتم  .  
 على من زعم  ابن سينا في الردجتهادا إليها ىأد إنما فكرة تسوير المحمول أنبناء على ذلك يتضح       

وذلك في  ،  والالم في اللغة العربية التوجب الحصر الكلياأللف أنوبيان  ،  وهو كليإاله المهمل أنّ
   يقررأن إلى حتاجا،  كما يذكر به التحليل ،ا تمادى فلم ، سياق التمييز بين كلية الموضوع وكلية القضية

 تناوله للمحمول أنن  نبيأن حتجناوا ،أيضاول  يقع في الحكم من غير تناول للمحمأن الحصر يجب أن «
 لم يشتغل بتسوير المحمول، األول المعلم أن إدراكهفضال عن .  2» المنحرفات إلىووقعنا  ، كيف يكون

  .3»بل الواردون من بعده « 
وكان  ،4» أرسطو تسوير المحمول قدرها أطروحة أن «يرى ) Tricot.J( )جول تريكو( كان وإذا       

  الفكرة،إلى الواضحة اإلشارة أن الثاني يؤكد  مثل ذلك ؛ فإنإلىيذهب ) Bochenski() بوشنسكي(
 كما األول الوارد بعد المعلم 5)ثيوفراسط( كانت من طرف ماإنّ ولكنها في نفس الوقت خاطفة وغامضة،

 ستقصاءا  وأشدأكملللقضية المنحرفة  العرض السينوي إن اومجمل القول هاهن.  الشيخ الرئيسإليهذهب 
 العادة أن «ة المنحرفات المحصورة التي يذكر  سنرى، فهو ال يقتصر على دراساسابقيه كم أبحاثمن 

 االعترافلشخصية والمهملة، وهو ما يؤكد بل ويستقصي حال المنحرفات ا ،6»جرت فيها دون غيرها 
  . م الكلية كما سلف بيانهوليس في حك  الثانية في حكم الجزئية،عتباروا، األولى ستقاللبا

ه يوجب فإنّ  السور عن موضعه الطبيعي يوجب الصدق في بعض القضايا،نحرافا كان وإذاهذا ،       
 المحمول في القضية عتباراكما يرى ابن سينا،   في الحالتين،والضابط الكذب في البعض اآلخر،

كان معنى كُالشخصية إن ضية في الشخصيات والمهمالت وكذا مادة الق  معنى شخصيا،أوا لي
 عن نفكاكها يستحيل أنا  المحمول إمإذ،   الموضوعإلىوالمادة حالة المحمول بالقياس .  والمحصورات

ا واجبة فتكون النسبة تبعا لذلك إم ،  ال يستحيل ثبوتهأنا وإم ،  يستحيل ثبوته لهأنا وإم ، الموضوع

                                                
  .64.  المصدر نفسھ ، ص - 1
  .66 .ص   المصدر نفسھ ،- 2
  65.  المصدر نفسھ ، ص - 3
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والمادة غير  .اإلمكانا ممكنة وتسمى مادة وإم ، متناعاال مادة وإما ممتنعة وتسمى ، لواجبسمى مادة اوتُ
ما تخالفا المادة حالة للقضية في ذاتها غير مصرح بها، ورب «ح بها بينما صر الجهة لفظة من؛ ألالجهة
 .1»  يكون حيوانا، فالمادة واجبة والجهة ممكنةأنزيد يمكن : كقولك

  
  :2المنحرفات الشخصية -

 
   : المنحرفات الشخصية في هذا الجدولأحكام ص، فلنلخكان ذلك واضحا إذا     

  
    :  في حالة كون المحمول معنى شخصيا/أ 
       

  حكمها  القضية  السور
  كاذبة  زيد كل هذا الشخص  كلي موجب
  صادقة   من هذا الشخصدزيد ليس وال واح  كلي سالب

  كاذبة  زيد بعض هذا الشخص  جزئي موجب
  صادقة  ليس كل هذا الشخصزيد   جزئي سالب

  
      الحظ يذلك  ، اإليجاب القضية الشخصية المنحرفة التي يكون محمولها معنى شخصيا كاذبة في أن

كما ، 3» هذراإليجاب البعض فيه في أو ّل الكُإدخال أنن  كان معنى شخصيا فمن البي إن«ألن المحمول 
كل واحد من ذلك  ،)زيد كل هذا الشخص:(  في قولنا السورستعمالايعلّل ابن سينا الذي يقصد من 

  . ق، صاد  السلبي، أه، فنقيض اإليجاب ثبت ذلك في وإذا .وال يعنى بالكل الجملة ، الشخص
  

 : في حالة كون المحمول معنى كليا/ ب 

  
     كان المحمول في القضية الشخصية المنحرفة معنى كليا؛ فحكم القضايا مايليإذاا وأم :                        
        

  حكمها  القضية  المادة  السور
  كاذبة  اإلنسانزيد كل   الواجب
  كاذبة  زيد كل الكاتب  الممكن

  كلي موجب

  كاذبة  زيد كل الحجر  الممتنع

                                                
  .25.  ، ص النجاة ابن سینا ، - 1
  .56 -55 -54.  ، ص الشفاء، العبارة ابن سینا ، - 2
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  كاذبة  زيد ليس وال واحد من الحيوان  الواجب
  موقوفة  زيد ليس وال واحد من الكتاب  الممكن

  كلي سالب

  صادقة  يس وال واحد من الحجرزيد ل  الممتنع
  صادقة  اإلنسانزيد هو بعض   الواجب
  موقوفة  زيد هو بعض الكتاب  الممكن

  جزئي موجب

  كاذبة  زيد هو بعض الحجر  الممتنع
  صادقة  زيد ليس كل حيوان  الواجب
  صادقة  زيد ليس كل كاتب  الممكن

  جزئي سالب

  صادقة  زيد ليس كل حجر  الممتنع
  

     واإليجاب التقابل بين السلب أيضانا الحظ هوي ، على باإليجاب حمل المعاني الكلية فإذا كان اليصح 
   يقصد ابن سينا بالموقوف ما لم يجب أخرىومن جهة . عليه بالسلب صادق فنقيضه وهو حملهاالشخص؛ 

زيد ليس ( :، ويبرهن على ذلك مثال في حالة كون المادة ممكنة في مثل قولنا فيه صدق وال كذب بعينه
 ، كذلك ال يكون زيد أن أمكن إذا اوأم .  يكون زيد كاتباأن أمكن إذا، بأنه كاذب  )وال واحد من الكتاب

ب في قضاياها تعيين صدق وال  ال يوجاألشخاص فإن حمل الممكنات على ةوبالجمل « . ذلك صادقافقولن
  .1»كذب
 تقرير صدقها  أن تحتمل الصدق أو الكذب ، إالّ وجود قضيةالواضحة إلى اإلشارة كما يالحظ هاهنا     

) Logique bivalente(أو كذبها أمر غير ممكن في نسق منطقي قائم على نفي الوسط بين المتناقضين 
    . بين قيمتي الصدق والكذب االحتمالالتوقف أو وفي المقابل اإلشارة إلى إثبات 

  
  : 2 المنحرفات المهملة-

  
 جزئية تبعا اوإم كلية ا، إم في حكم الجزئيةهاأنّر  كان ابن سينا قد قرن، وإهملةالقضايا الم         

 .األحوالد حكم المهملة المقرون فيها السور بالمحمول بين الصدق والكذب في بعض  يتردك، ولذللقائلها
كانت  ؛زئية جاعتبرناها وإذا كلية لم يجب صدقها ،)  هو بعض الضحاكاإلنسان( القضية عتبرناا فإذا

 في القضية المهملة بين الواجب العام لشيخ الرئيس عند الحديث عن تسوير المحمولز اوعليه يمي صادقة،
 كان السور المقرون بالمحمول جزئيا موجبا ؛ صدقت القضية في إذاه ويقرر مثال أنّ والواجب المساوي،
 هو اإلنسان( :لواجب المساوي مثل قولنا في ااوأم).  هو بعض الحيواناإلنسان( :الواجب العام كقولنا

                                                
  .56 . ، ص   المصدر السابق- 1
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 هو إذْ ما إنسانا  عنيتَن، وإ  عمومها لم يجب صدقهأو اإلنسان طبيعة أخذتَ إن «،  )بعض الضحاك
  : وعلى العموم فحكم القضية المهملة المنحرفة ما يلي تلخيصه في هذا الجدول .1» صدق إنسان

  
 

 
  

  :2 المنحرفات المحصورة-
      

     ه يستعمل فإن الشيخ الرئيس ، الذي يبدو أنّ ،) جس– جم - كس-كم(  األربع في المحصورات اوأم
  :إليهانذكرها مرفقة بما يرمز به  ، ، يحصي ستة عشر صورة للقضية المنحرفة  بطريقة توزيعيةاألسوار

  
  :المثال  :ثم قرن بالمحمول سور  :الموضوع مسور بسور  
  .كل واحد من كذا هو كل واحد من كذا  )كم( موجبكلي   1
  . ال واحد من كذا هوكل واحد من كذا  )كس(كلي سالب   2
  .كل كذا هو بعض كذا  )جم(جزئي موجب   3
4  

  )كم(كلي موجب 

  .كل كذا ليس كل كذا  )جس( جزئي سالب
  .ال واحد من كذا كل كذا  )كم(كلي موجب   )كس(كلي سالب   5

                                                
  .58 .صدر نفسھ، ص  الم- 1
  .62 إلى 59 . المصدر نفسھ ، ص - 2

  حكمها  القضية  المادة  السور
  كاذبة   كل الحيواناإلنسان  بالواج

  كاذبة   كل كاتباإلنسان  الممكن
  كلي موجب

  كاذبة   كل حجراإلنسان  الممتنع
  كاذبة   هو ال واحد من الحيواناإلنسان  الواجب
  كاذبة   هو ال واحد من الكاتباإلنسان  الممكن

  كلي سالب

  صادقة   هو ال واحد من الحجراإلنسان  الممتنع
  صادقة  هو بعض الحيوان اإلنسان  الواجب
  صادقة   هو بعض الكاتباإلنسان  الممكن

  جزئي موجب

  كاذبة   هو بعض الحجارةاإلنسان  الممتنع
  جزئي سالب  صادقة   ليس هو كل الحيواناإلنسان  الواجب
  صادقة   ليس هو كل كاتباإلنسان  الممكن

  صادقة   ليس هو كل حجراإلنسان  الممتنع  
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  . ال واحد من كذا هوذاال واحد من ك  )كس(كلي سالب   6
  .ال واحد من كذا هو بعض كذا  )جم(جزئي موجب   7
  .ال واحد من كذا ليس كل كذا  )جس(جزئي سالب   8
  .بعض كذا هو كل كذا  )كم(كلي موجب   9

  .بعض كذا ال واحد من كذا  )كس(كلي سالب   10
  .بعض كذا بعض كذا  )جم(جزئي موجب   11
12  

  )جم(جزئي موجب 

  .بعض كذا ليس كل كذا  )جس(الب جزئي س
  .ليس كل كذا كل كذا  )كم(كلي موجب   13
  .ليس كل كذا ال واحد من كذا  )كس(كلي سالب   14
  .ليس كل كذا بعض كذا  )جم(جزئي موجب   15
16  

  )جس(جزئي سالب 

  .ليس كل كذا ليس بعض كذا  )جس(جزئي سالب 
  

 القضية المحصورة المنحرفة، كان وال أحاستقصاء عند ارعتباال مادة القضية في أخذنا وإذا،  هذا     
عدد ما يقضية) 48= (المواد ) 3(× قضية منحرفة ) 16: (ر في ذلك من القضاياتصو .ابن سنا ذلك ألن 

كل هو = كل كلية موجبة (  القضية أنر كذلك  بفكرة الصدق في المنحرفات المحصورة، قرهتماعندما 
 في مادة إالّمثال التكون صادقة ) كل ال واحد= كل كلية سالبة ( ، والقضية  موادتكذب في جميع ال )كل

ر بسور كلي موجب في هذا سوحيث الموضوع م  القضية المحصورة ،أحكامولنكتفي بتلخيص .  الممتنع
   : الجدول

   
  

  حكمها  مثالها  المادة  القضية
  كاذبة  ل واحد من الحيوانكل واحد من الناس ك  الواجب
  كاذبة  كل واحد من الناس كل واحد من الكاتب  الممكن

  كل كلية موجبة
  ) كل-كل ( 

  كاذبة  كل واحد من الناس كل واحد من الحجارة  الممتنع
  كاذبة  كل واحد من الناس ال واحد من الحيوان  الواجب
  كاذبة  كل واحد من الناس ال واحد من الكاتبين  الممكن

  كل كلية سالبة
  )ال واحد-كل(

  صادقة  كل واحد من الناس ال واحد من الحجارة  الممتنع
  صادقة   بعض الحيوانإنسانكل   الواجب
  كاذبة   بعض الكاتبإنسانكل   الممكن

  كل جزئية موجبة
  ) بعض-كل(

  كاذبة   بعض الحجارةإنسانكل   الممتنع
  صادقة  كل إنسان ليس كل الحيوان  الواجب  كل جزئية سالبة
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  )ليس كل-كل(  صادقة  كل إنسان ليس كل كاتب  الممكن
  صادقة  كل إنسان ليس كل حجر  الممتنع

  
 وفي القضية المحصورة المنحرفة التي موضوعها مكل–ال واحد ( بسور كلي سالب؛ تكون القضية رسو (

. صادقة في مادة الواجب دون الممكن والممتنع)  ال واحد–ال واحد (والقضية  ، صادقة في جميع المواد
فتكذب في )  ليس كل–ال واحد ( القضية اأم،  تصدق في مادة االمتناع فقط)  بعض-ال واحد (ة والقضي

 أو ، وهكذا بالنسبة للقضية المحصورة المنحرفة حيث الموضوع مسور بسور جزئي موجب. جميع المواد
  . هو مسور بسور جزئي سالبحيث 

 كاذبة، أو صورها الممكنة ليست كلها صادقة أن القضايا المنحرفة أحوال ستقصاءاهذا، ويكشف        
،  سبع) 16( ةليفات الممكنة في القضية الشخصية المنحرفة وعددها ستة عشرفالصوادق من التأ

وعدد صورها بحسب  ال،والصوادق من القضية المحصورة التي موضوعها مسور بسور كلي موجب مث
 المنحرفات أن من يزعم إلى لتفاتاالوصي بعدم  كان الشيخ الرئيس يوإذا. خمس )12( عشراتثناالمواد 

  الصوادق فإناوأم،   نعم الكاذبات منها بهذه الصفة«: ويقرر قائال ، إطالقاكلها مرذولة فال تستعمل 
سلبأو بإيجابمل على الموضوع السور فيها جزء من المحمول ، والسور فيها وما معه كشيء واحد ح   

فاستعمله كما تستعمل القضايا التي ليس في محمولها سور  ، ن المواضعموضع مفإن انتفعت بشيء في 
ذلك ألن تسوير المحمول يخرج  ،  في كالمه ما يؤكد من جهة رفض فكرة تسوير المحمولفإن ، 1»البتة

ه ال  الواقع أنّإذ ،  بكلية المحمولشتغالاالوعليه فال ينبغي  ،  الحملحقيقةويتنافى مع  ، به عن طبيعته
عتباربا في الموضوع إالّر طبيعيا فكّي أنفكر فيه من حيث أما المحمول ف ،اا وما صدق له كمال ي

بر  القول بتسوير المحمول ليس قوال حقيقيا، ومنه يعتإن أخرىومن جهة  . المفهومعتباربابل  الماصدق،
ل جزءا من المحمول الذي ب ليست المحمول،)  قابل كل صناعةإنسانكل  («:في قولنا) الصناعة(ابن سينا 

  .2»بتمامه ) قابل كل صناعة(هو 
 نقصد نفي إنما(...)   المحمول في القضايا السالبة مستغرقإن «: مثال عندما نقولن، فنح وبالفعل     

 باعتبار المفهوم حيث المجال إالّوبالتالي فنحن ال نتحدث عن المحمول  ،3» عن الموضوع بأكملهاالصفة 
فإنه عندئذ يكون غير  ،)زيد ليس كاتبا: (  ماصدقيا في مثل قولناإليه نظرنا أنناكم، ولو للحديث عن ال

 ابن سينا الذي يحكم بكذب المحصورات إنثم  . غير زيد ليسوا بكاتبين كذلكأفرادمستغرق مادام هنالك 
شخصية يقرر كذب القضية ال ،)بعض كذا هو كل كذا(و  ،)كل كذا هو كل كذا(المنحرفة على صورة 

 إذنفالمحمول  ، المنحرفة عندما يكون المحمول معنى كليا وقرن به السور الكلي الموجب في جميع المواد
    ) كل حيواناإلنسان( : اـعند قولن وحتى ،  جزئية غير مستغرقأمفي القضية الموجبة سواء كانت كلية 

                                                
  .62 . المصدر السابق ، ص - 1
  .65 . المصدر السابق ، ص - 2
  .120 . ، ص المنطق الصوري والریاضي عبد الرحمن بدوي ، - 3
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 هو إنسانكل ( وعليه فلو صدقت القضية ،1»شيئا في الداللة على كلية الحكم  لم يغن هذا اللفظ المذكور «
 الشخص كل شيء من المعاني  كيف يكون «إذ،  )زيد كل الحيوان( ؛ لصدقت القضية) كل الحيوان

  .2»الكلية
  

  :القضية الشرطية: ثانيا
  

.  كاذبأوإنه صادق : قال لقائله تركيب خبري ي هاأنّتوافق القضية الشرطية القضية الحملية في       
 مثله حيث يقال ألحدهما أنه إلى الحكم فيها ليس بنسبة مفرد أنالقضية الشرطية تخالف الحملية في ولكن 
كما تخالفها في هيئة ذلك الحكم ؛ . 3» مثلها إلى القضايا تأليف بنسبة مؤلفة  «وإنما ليس هو، أو اآلخر

نسبة بين جزئي القضية  الفإن  مثال تثبت محموال لموضوع،اإليجاب كانت القضية الحملية في فإذا
 تكون على سبيل المفارقة والعناد أنوإما   تكون على سبيل المتابعة واللزوم واالتصال،أنالشرطية إما 

  . واالنفصال
 الشيخ الرئيس ألوجه االختالف بين إدراك بالقضية الحملية، ورغم إال لم يعن أرسطو أنومع       

 بإسهاب أمرها ستقصىوا ، ه فصل القول في القضية الشرطيةن أإالالقضية الشرطية والقضية الحملية، 
 في المؤلفات إالّ عند حدوده المقبولة باألمرولئن كان لم يقف  ،)الشفاء(في الجزء الخاص بالقياس من 

  )منطق المشرقيين(و )  والتنبيهاتاإلشارات(و ) عيون الحكمة(و ) كتاب العلم(و ) النجاة(المختصرة مثل 
 (...)على غزارة مادتها قليلة الجدوى «هي ) فاءالش(ضه من فصول في كتاب  ما عرأنيعني فإن ذلك ال

د تحقيقاته ا عن لو وقفنا ملي ، وذلك4»   ما قال به المشاءون والرواقيون من قبلإلى يضيف جديدا أندون 
ال   التي بين أجزائها، في الشرطيات هو للنسبةعتباراال أنقصور الفهم عن معرفة « الدقيقة التي فرضها 

  . 5»التي بين أجزاء أجزائها 
، )مقدم(احدهم، أ جزأين من تتألف القضية الشرطية هي التي أن ذكر أن        فالشيخ الرئيس بعد 

حدهما  أأن على سبيل أو (...)  ويتبعهاآلخرحدهما يلزم عن  أأن على سبيل «قرن بينهما ) تال(واآلخر
 الشرطيات نوأ .ة، ومنفصلمتصلة : القول بأن القضية الشرطية صنفانإلى، خلص 6»ه  ويبايناآلخريعاند 
  : ما يلير، وقر ونفيتثبا، وإ وحصرإهمال يوجد فيها أيضا

                                                
  .53 . ، ص الشفاء ، العبارة ابن سینا ، - 1
  .56 . المصدر نفسھ ، ص - 2
  .108 . ، ص قیینمنطق المشرا ،  ابن سین- 3
  14.القیاس ، ص .في تصدیره للشفاء : إ مدكور  - 4
  .261 . ، ص الشفاء، القیاس ابن سینا ، - 5
  .271 . ، ص المنطق.اإلشارات والتنبیھات ابن سینا ، - 6
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 واحد بالرباط، قول « قضيتين حمليتين بسيطتين، فإنها  منتتألف كانت القضية الشرطية إذا  
 التالي أو حال المقدم وحده إلىذلك ال يلتفت ول ،1» اإلطالقوليس قوال جازما واحدا بسيطا على 

  . الجملة المسماة قضية مركبةإلىبل   كاذبا،أوحدهما كان صادقا  أانفردبحيث لو  على حدى،
  علمنا فإذا .أجزائهاذلك كلية وجزئية ومهملة وشخصية بسبب والتكون القضية الشرطية بناء على 

كلما كان :(فإن الشرط في قولنا ؛)كلما(  مثال هو لفظ السور في القضية المتصلة الكلية الموجبةأن
لية  كُأن كما إذْ ،2وكذلك الحال في المنفصلة .بل كليا اليكون جزئيا،) فزيد يحرك يده زيد يكتب؛

 في القضية الشرطية األمرفكذلك  الموضوع والمحمول في القضية الحملية ال توجب كلية الحكم،
وكون الموضوع في  ،واألزمان األحوالب كلية اللزوم والعناد في حيث كلية المقدم والتالي التوج

 . في ذلك السور المعتمدماوإنّ المقدم والتالي شخصيا ال يجعل القضية الشرطية جزئية،

 أن إذ  عدولها،أو أجزائها وسلبها من جهة تحصيل إيجابها القضية الحملية ال يكون  أنومثلما 
سم غير محصل؛ فكذلك القضية وجبة معدولة محمولها إقضية م) زيد هو غير بصير:(قولنا

سلب (ينا مثال في المتصلة بين ز ابن سوهنا يمي .األجزاء وسلبها من جهة إيجابهاالشرطية ليس 
 ،)فالنهار موجود  كانت الشمس طالعة؛إذاليس البتة ( : مثالهواألول ،)تصال السالبا(و )االتصال

  القضية الثانية موجبة،أنويقرر  ،)فالليل ليس بموجود العة؛إن كانت الشمس ط(: والثاني كقولنا
وبالمثل  .كذلك قضية شرطية متصلة موجبة) إنسانالم يكن  إن لم يكن هذا حيوانا،( : قولناإنبل 

 : اآلتيةوعليه يجب التمييز بين الصور . 3قد تكون الشرطية سالبة والجزءان جميعا موجبان

  )ك ~←ق (    
  ) ك←ق ~(    
  )ك ~←ق ~(    

    . )ك←ق (~    
 هي التي تعبر عن القضية الشرطية المتصلة السالبة فقط حسب توجيه الشيخ األخيرةوالصيغة  

وعلى العموم يمكن تلخيص الحديث عن القضية  . الحال بالنسبة للشرطية المنفصلةك، وكذلالرئيس
  . كما يليوأقسامها وأنواعهاالشرطية 

  
  :تصلةالقضية الشرطية الم -

  
 فيها نجد ذ، إ تكون الشرطية هي المتصلةأنه من الواجب  أنّإلى ابن سينا ذهب أنذكرنا سلفا        

ه سمى فإنّ  كان قد سمى المنفصلة كما جرت العادة به عند جمهور المناطقة،وإذا .شرطا موضوعا

                                                
  .41 . ، ص الشفاء، العبارة ابن سینا ، - 1
  .263 . ، ص الشفاء، القیاس ابن سینا ، - 2
  .260 . ، ص السابق المصدر - 3
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 المتصلة من الشرطية اوأم «: فها بقولهوعر ،1في بعض مؤلفاته) مجازية(و ) وضعية(الشرطية المتصلة 
 وقع خط على خطين متوازيين؛ إذا(  :مثال ذلك قولنا ،2» تسلب لزوم قضية ألخرى أوفهي التي توجب 

  .3) كانت الخارجة من الزوايا مثل الداخلة المقابلة
  
  :  القضية الشرطية المتصلةأقسام -*
  
  :  الكيفإلى بالنسبة -1
  

  :  سالبةوإما إما موجبة،  من حيث الكيف،والقضية الشرطية المتصلة هذا،    
 ر، فالنهاإن كانت الشمس طالعة( : قولنال، مث المتصل هو الحكم بوجود لزوم التالي للمقدمواإليجاب/ أ

  . )موجود
 ل، فاللي كانت الشمس طالعةإذاليس ( : كقولناك، وذل4» السلب المتصل فهو ما يسلب اللزوم « اأم/ ب

  . )موجود
  
  : واألزمان لألحوال بالنسبة -2
 
 قضية اوإم ، ا قضية شرطية متصلة لزومية إمواألزمان لألحوالوالقضية الشرطية المتصلة بالنسبة     

  .تفاقية شرطية متصلة إ
 فيها بصدق التالي على فرض صدق المقدم لعالقة م، ويحك هي التي يستلزم فيها مقدمها تاليهاواألولى/ أ

إن كانت الشمس ( :حيث المقدم علة التالي مثل قولنا ةعالقة علي: قد تكونوالعالقة تلك  .توجب ذلك
  ). موجودر، فالنهاطالعة

  . )كانت الشمس طالعة  كان النهار موجودا،إن( :  المقدم معلول للتالي كقولناأو
 .) مضيءم، فالعال كان النهار موجوداإن( : قولنال، مث  حيث يكون المقدم والتالي معلولين لعلة واحدةأو

  . العالم معلوالن لطلوع الشمسوإضاءة النهار دفوجو
  . )بنهرو إ عمن، كا عمروأبا زيد كان إن( :وقد تكون عالقة تضايف كقولنا

 كان إذا فيكون المقدم « فهي التي ال تالزم بين جزئيها، ، ةتفاقي القضية الشرطية المتصلة اإلوأما/ ب
  5»راعى وتُإليهالتفت ة ي تكون هناك عالقة من العالقات البتّأن من غير  صادق،أيضا التالي فإن صادقا،

  . )فالحمار ناهق  كانت الشمس طالعة،إن( :وذلك مثل قولنا توافق صدق الجزأين،بل لمجرد 

                                                
  .110 . ، ص منطق المشرقیین ابن سینا ، - 1
  .18 . ، ص النجاة ابن سینا ، - 2
  .270 . ، ص المنطق. اإلشارات والتنبیھات  ابن سینا ،- 3
  .273 . المصدر نفسھ ، ص - 4
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 للمقدم على سبيل اللزوم متصال حقيقيا،لي  التاإتباع الذي يكون فيه األول ابن سينا يعتبر أنورغم      
  تركيبا بين مقدم وتال،إالّ كانت الموافقة ليست وإذا  الذي فيه موافقة،اإلطالق المتصل على ويسمي الثاني

 التمييز أن إالّ ،1»نه مع كونه قضية فهو الزم بل هو أ  شيء زائد على نفس كونه قضية،«وم  اللزأن إذ
 قال إذاوعليه  يسلب اللزوم،ومنه ما   الموافقة،لبيس السلب منه ما ذلك ألن ؛األهميةبينهما ال يخلو من 

 رفع الموافقة أراد إذا ا، وأم  رفع اللزوم صدقوأراد .فالحمار ناهق  ناطقا،اإلنسان كان إن ليس «: قائل
    .   2»كذب

  :  تكون المتصلة المجازية فإن  بعضيين، والسلب قد يكونا كليين وقد يكونااإليجاب وألن -3
  . ) موجودر، فالنهاكلما كانت الشمس طالعة( : قولنال؛ مث متصلة كلية موجبة-
  . ) موجودل، فاللي كانت الشمس طالعةإذاليس البتة ( : قولنال؛ مث متصلة كلية سالبة-
  . )فالجو متغيم  كانت الشمس طالعة،إذاقد يكون ( :مثل قولنا  متصلة جزئية موجبة؛-
ليس كلما  (أو) فالجو مصبح طالعة، كانت الشمس إذاقد اليكون ( :مثل قولنا  متصلة جزئية سالبة؛-

  . )فالجو مصبح طلعت الشمس،
  لكل فرض للشرط يكون الجزاء جزاءأن المجازي هو فيالكلي  ن، أوالفرق بين الكلي والجزئي     
 محكوما بنفيه في أو اإليجاب محكوما به في اإلتباع « فيكون  الجزئي فياوأم ، وفي السلب بخالفه (...)

 القضية الشرطية المتصلة الكلية هي التي يحكم باللزوم بين إن أي ،3» المقدم أوضاععض السلب عن ب
بينما المتصلة الجزئية فهي التي يحكم باللزوم بين جزئيها  ، واألزمان األحوال رفعه في جميع أوطرفيها 

  . واألزمان األحوال رفعه في بعض غير معين من أو
 تخصيص في أو حيث يكون الحكم من غير بيان تعميم ه، فإن4ّصر وحإهمال وألن الشرطيات فيها -4

 ،نفصاله يجب في االتصال واال الشيخ الرئيس قرر أنّوألن .اإلهمال يقتضي ك، فذلالشرطية المتصلة
 نقول مع أنه يمكن فإنّ ،  ستة منها حال الوقت وحال الشرطأمور مراعاة ،تماما كما هو الحال في الحمل 

تقييد الحكم بحال ال يقبل الشركة يقتضي «   في الشرطياتأن) ه672-597)(لطوسينصير الدين ا(
  :  الشرطية المتصلةأقساموبذلك يكون من  ،5» الخصوص

 إلى رفعه من دون نظر أووهي التي يحكم باللزوم بين طرفيها  : القضية الشرطية المتصلة المهملة-
  . )أكرمتك جئتني إن( :لنامثال ذلك قو  خصوصها،أو واألزمان األحوالعموم 

 أو رفعه في حالة خاصة أوحيث الحكم باللزوم بين طرفيها  : القضية الشرطية المتصلة المخصوصة-
 ﴿ فإن استقر مكانه فسوف تراني﴾:وفي التنزيل الحكيم ).أكرمتك جئتني اليوم إن( :ا، كقولنزمن معين

  . )160:نعاماأل( ﴾أمثالها عشر ه، فل من جاء بالحسنةو ﴿) 143:األعراف(
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  :1 ما يلير، قرأجزائه صدق المتصل ليس من جهة صدق أن الشيخ الرئيس أكد أن د، وبعهذا     
  . ) موجودر، فالنها كانت الشمس طالعةإذا ( األجزاء يكون المتصل صادقا صادق أنيجوز /  1
ومن ذلك  ).لها نصف ة، فالخمس كانت الخمسة زوجاإن (األجزاء يكون صادقا كاذب أنكما يجوز /  2

  علماء اللغة من آي التنزيل الحكيم، حيث يعلق الشرط بفعل محال يستلزمه محال آخر،ستنبطهاما 
 كقوله فالستحالتهمارديها  كذب مفاوأم  المحال،ستلزامفالا صدقها فأم وتصدق الشرطية دون مفرديها؛

  اهللا،إال لو كان فيهما آلهة ﴿:و قوله) 81:الزخرف( العابدين﴾أولفأنا  ،  كان للرحمن ولدإن قل ﴿:تعالى
   .)22:األنبياء(لفسدتا﴾ 

  ). جسمان، كا حجرااإلنسان كان إن( يكون مقدمه كاذبا وتاليه صادقا أنويجوز /  3
 باطال ي، والتال يكون المقدم حقاأن ال يجوز  «ذ، إ يكون مقدمه صادقا وتاليه كاذباأنولكن ال يجوز /  4

  .2» الباطل ال يلزم الحق نفإ، بوجه من الوجوه
        
  : القضية الشرطية المنفصلة -②
  

     3» ألخرى تسلب عناد قضية أو والمنفصلة ما توجب «: بن سينا القضية المنفصلة بقولهف اعر. 
  .  سالبةاوإما موجبة  إمإذن بدورها يفه

 ل، مث تال عن مقدمنفصالبا حكم ا، فهاهن نفصال والعناد المنفصل هو الذي يوجب اإلواإليجاب -1
  . ) يكون هذا العدد فرداأن وإما يكون هذا العدد زوجا، أنإما ( :قولنا

2- قولنال، مث تال عن مقدمنفصالا الحكم بال ي، أنفصال والعناد السلب المنفصل فما يسلب اإلاأم : 
 . ) يكون منقسما بمتساويينأن ا، وإم يكون هذا العدد زوجاأن إماليس (

وعليه فالقضية الشرطية   كليين وقد يكونا جزئيين،أيضا في المنفصلة قد يكونا واإلثباتوالنفي  ، هذا     
  : المنفصلة تكون

  ). يكون فرداأن ا، وإم يكون العدد زوجاأن إمادائما ( :قضية منفصلة كلية موجبة؛ مثل قولنا/  1
 يكون النهار أن ا، وإمون الشمس طالعة تكأن إماليس البتة ( :قضية منفصلة كلية سالبة؛ مثل قولنا/  2

  . )موجودا
 يكون فيها أن ا، وإم يكون في الدار زيدأن إماقد يكون ( :قضية منفصلة جزئية موجبة؛ مثل قولنا/  3

  . )عمرو
  ). ربعاا، وإم دقاإماقد ال تكون الحمى ( :قضية منفصلة جزئية سالبة؛ مثل قولنا/  4

 ل، ب جزئية المنفصلة ليست كذلك بجزئية المقدم والتالينلتذكير بأري ا كان من الضرووإذاهذا      
  : أيضا في القضية المنفصلة نواألزمان؛ فإ األحوالبجزئية 
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  .وردناه في بداية هذا المطلبومثالها ماأ منفصلة مهملة،قضية  -
    ). غير كاتبآو كاتب إما اآلنزيد ( :ومثالها قققضية منفصلة مخصوصة، -

 ابن سينا يقرر ن، فإ) يكون الخالء موجوداأن ا، وإم موجودااإلنسان يكون أن إما( :ثل قولنا متفاقاال أما
1 ذلك ال يصح في العناد البتةأن.  
    2 صنفينإلىالقضية المنفصلة  على وجوه؛ قسم ابن سينا شتراكباالتستعمل ) إما(ا كانت لفظة ولم:  
  

  : القضية المنفصلة الحقيقية:  األول
  

د منهما ـد واحـبل يوج  البتة،امـاألقسحد  أاألمر منه ال يخلو أنّ) اإم( بوهي التي يراد فيها «       
 تمنع الجمعفهذه القضية  ،) يكون فرداأن وإما يكون هذا العدد زوجا،أن إما( :مثال ذلك قولنا ،3»فقط 

وال يخلو  ،  والفردية في العدد وتحكم بالتنافي بين طرفيها صدقا وكذبا، وعليه فال تجتمع الزوجيةوالخلو
بل يوجد واحد (  ابن سينا الدقيقر وبتعبي،)  كwق ( : نكتب ه، ومنوهذا هو العناد التام. إحداهمامن 

  .  )0110( هذا الفصل القوي و ).منهما فقط
  

  : وهذه قسمان ؛ القضية المنفصلة غير الحقيقية : الثاني
  
مثال  ،4» األقسام دون منع الخلو عن منع الجمع فقطمعنى ) اإم(ب  التي يراد فيها «القضية المنفصلة -أ

فهاهنا يمتنع الحكم على الشيء بأنه حيوان  ، ) أن يكون هذا الشيء حيوانا ، أو شجراإما( :ذلك قولنا
 يستحيل  أي، وذلك متى كان الشيء مثال حجرا ، دون منع الخلو منهما معا ، وشجر في نفس الوقت

حيث دالة  )ك | ق : (  نكتبو ، وعليه فهذه القضية مانعة الجمع فقط يستحيل كذبهما ،ا وال  جزئيهصدق
  . )1110( صدقها 

فهذه القضية  ،5» جتماعهمااوإن كان يجوز  ،منع الخلو )إما(بيراد فيها « التي  القضية المنفصلة -ب
 ، هذا ال أبيضا يكون أن إما( :لناوذلك مثل قو ، لكنها ال تمنع الجمع بينهما ، األمرينحد تمنع الخلو من أ

 فهاهنا يستحيل كذب ،) إما أن يكون زيد في البحر ، أو ال يغرق : (  أو قولنا . ) يكون ال أسوداأن وإما
) . 0111( حيث دالة صدقها  ) ك vق : (  على الصدق ، ومنه نكتب اجتماعهماجزئيها وال يستحيل 
  . وهذا الفصل الضعيف
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  : ة البسيطة والشرطية المركبةالقضية الشرطي -
  

       التالي على أو حال المقدم إلىوكان اليلتفت فيها  ا كانت القضية الشرطية مؤلفة من قضيتين،لم 
 هي وإنما  القضية الشرطية ليست قضية بسيطة،أنوهو ما يعني   الجملة المسماة قضية،إلىبل  حدى،

المتصالت والمنفصالت من الشرطيات قد تكون مؤلفة من « أن ابن سينا عندما يقرر قضية مركبة ؛ فإن 
وهنا تصير   تركيبا،أكثر صور من القضايا الشرطية إلى ينتهي ،1»ط ومن خل ، ومن شرطيات حمليات،

 أو  تلك المركبة من حملية وشرطية،إلىمليتين قضية بسيطة قياسا قضية الشرطية المؤلفة من قضيتين حال
 مقدم أوالهما المؤلفة من قضيتين حمليتين ،) فليس بفرد  كان هذا العدد زوجا،ذاإ(فالقضية  من شرطيتين،
 كان إن(  :أي جزءا في القضية المركبة من شرطية منفصلة ومتصلة كقولنا تصبح تاليا، وثانيتهما تال،

  . )فإن كان زوجا، فليس بفرد  يكون فردا؛أن وإما  يكون هذا العدد زوجا،أن إما
أجزائها،  من صدق ةوجيهات الشيخ الرئيس السالفة ليس صدق هذه القضية الشرطية المركبوتبعا لت     
  . أيضا األجزاء وسلبها من جهة تلك إيجابها وال
ا فأم ؛األجزاء وثالثة مختلفة األجزاءثالثة متشابهة  ،أوجهليفات تلك تكون على ستة والتأ ، هذا     

  :  فتكون مناألجزاءالمتشابهة 
  .تين لي حم-1
  . متصلتين أو -2
  .  منفصلتينأو -3

فتكون مناألجزاء المختلفة اوأم  :  
  . حملية ومتصلة -4
  . من حملية ومنفصلة أو -5
  .  من متصلة ومنفصلةأو -6

     األجزاءا كانت المختلفة ولمتكون مثال القضية  قد تقع على وجهين متعاكسين في الترتيب كأن 
 . ستةاألجزاء مجموع المختلفة فإن ؛أخرىوتاليا تارة  ملية ومتصلة مقدما حينا،الحملية في المؤلفة من ح

  :2 الشرطيات البسيطة والمركبة منها ومن الحملياتتأليف أصناف أمثلةوهذه 
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  التالي  المقدم  
  فالنهار موجود   كانت الشمس طالعةإن  شرطية متصلة بسيطة
   يكون هدا العدد فرداأن وإما  د زوجا يكون هذا العدأن إما  شرطية منفصلة بسيطة

   كان كلما كان نهار،كانتإن   مركبة من متصلتينمتصلة
  الشمس طالعة

  كانت الشمس فكلما كان ليل،
  . غاربة

  ا، وإم ساكناإما كان الجسم إن  متصلة مركبة من منفصلتين
  متحركا

  ساكن، إمافبعض الجواهر 
  . متحركوإما

  :متصلة مركبة من
  . والمنفصل تالياالمتصل مقدما

   كان كلما طلعت الشمس،إن
  كان نهار

  أن ا، وإم يكون النهارأن فإما
  .ال تكون الشمس طالعة

  :عكسها
  .المنفصل مقدما والمتصل تاليا

   العدد يكون هذاأن إما كان إن
   يكون فردأن ا، وإمزوجا

  فليس بفرد فإن كان زوجا،

  :متصلة مركبة من
  .الحملي مقدما والمتصل تاليا

، افكلما كان النهار موجود   كانت الشمس علة النهارإن
  .طالعة سفالشم

  :عكسها
  .المتصل مقدما والحملي تاليا

  ،االنهار موجود كان كلما كان إن
  فالشمس طالعة

  .فإن الشمس علة النهار

  :نمتصلة مركبة م
  .الحملي مقدما والمنفصل تاليا

  . فردوإما زوج إمافهو    كان هذا عدداإن

  :هاعكس
  .المنفصل مقدما والحملي تاليا

  .فإنه عدد   فرداوإما زوجا إما كان هذا إن

  إما تكون هذه الحمى أن إما  منفصلة مركبة من منفصلتين
   دمويةا، وإمصفراوية

   تكون هذه الحمى بلغميةأن وإما
  . سوداويةأو

   كانت الشمسا، كلم يكونأن إما  منفصلة مركبة من متصلتين
  موجود ر، فالنهاطالعة

 تكون الشمس د، ق يكونأن وإما
   . فالنهار ليس بموجود،طالعة

  :منفصلة مركبة من
  .المتصل مقدما والمنفصل تاليا

   كانت الشمس ن، إ يكونأن إما
   موجودر، فالنهاطالعة

   تكون أن ا، إم يكونأن وإما
   يكون أن ا، وإمالشمس طالعة
  .االنهار موجود

  :منفصلة مركبة من
  .ا والحملي تالياالمتصل مقدم

   يكون كلما كان نهار،أن إما
  فالشمس طالعة

   تكون الشمس علة النهارأن وإما

  :منفصلة مركبة من
  .المنفصل مقدما والحملي تاليا

  وإما زوجا إما يكون هذا أن إما
  فردا

  . ال يكون عدداأن وإما
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 وأقيسة ستدالليةابن سينا هي صيغ  القضية الشرطية المركبة التي عرضها اتأليف أصناف أنالجرم       

فمثال تبدو القضية  . في التجريدوفي هذا زيادة ستدالل،أي جزء إ  قضايا،أنهاومع ذلك يقرر  حقيقية،
 ال أن وإما  يكون النهار،أنفإما  ، كان نهار؛ لعت الشمس كان كلما طإن ( :الشرطية المتصلة المركبة

ستثنائي المضمر من الدرجة الثانية الذي حذفت مقدمته  القياس اإلإلىأقرب )  تكون الشمس طالعة
 عبرنا رمزيا ناأنّولو . )كان نهار ولكن كلما طلعت الشمس، (أي  الصغرى المسماة بالقضية االستثنائية،

 يكون هذا العدد أن إما كان إن ( : قضية متصلةا، وتاليه عن القضية المتصلة التي مقدمها قضية منفصلة
 ا لحصلن وهذا على أساس اعتبار الحدود فردية ،، )  فإن كان زوجا فليس بفردفردا؛كون  يأن وإمازوجا 

  : على الصيغة التالية
  ) ك  ~←ق   (←)   كwق  (                             

 وجود إلى اإلشارة تجدر و. حقوهذا قانون من قوانين تالزم القضايا الشرطية كما سنرى في المبحث الال
 ،  الشرط مما يسميه علماء اللغة بدخول الشرط علىالقضايا الشرطية المركبة في التنزيل الحكيممثل هذه 

 ).46:يونس( فإلينا مرجعهم ﴾ ،  نتوفينكأو نرينك بعض الذي نعدهم اوإم﴿: من ذلك مثال قوله تعالى
 كنت جئت إن و﴿ ).123:طه( شقى ﴾ مني هدى فمن تبع هداي فال يضل وال ييأتينكمفإما ﴿: وقوله تعالى

  . )106:األعراف(  كنت من الصادقين ﴾إنبآية فأت بها 
  

II- نظرية تقابل القضايا وعكسها:  
  
  : التقابل-*
  

 في وإما ،  في الكمإماوالمختلفتين  يقوم التقابل بين القضيتين المتفقتين في الموضوع والمحمول،      
 يجعل المحمول من أن  «و، فه الشيخ الرئيسيعرفها ، كم العكساأم .أوفي الكم والكيف معا ، الكيف

  .1» محموال مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق والكذب بحاله ع، والموضوالقضية موضوعا
التحليالت ( عرض لها في ا، كم)العبارة(  نظرية تقابل القضايا في كتابأرسطو ضبط د، ولقهذا     

 كان ابن سينا الذي يتحرى محاذاة ترتيب كتب وإذا ).األولىالتحليالت (وبحث في العكس في  . )األولى
وبحث  ،)الشفاء(من ) القياس( وكذا في كتاب) العبارة( قد عالج تقابل القضايا في كتاب صاحب المنطق،

 أنفإنه يرى   العادة جرت بذلك؛ ألناألول دون تفصيل في الكتاب إليه وأشار العكس في الكتاب الثاني،
ولذلك عالج نظرية التقابل  ،2» به  وهذا الموضع أحقّ«  منطق القضية،إلىنتمي مبحث التقابل والعكس ي

                                                
  .368 . ، ص المنطق. اإلشارات والتنبیھات ابن سینا ، - 1
  .46 . ، ص الشفاء، العبارة ابن سینا ، - 2
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 جمع النظريتين معا في نهج واحد في القسم الخاص ثم  في مبحث القضايا،األخرىوالعكس في مؤلفاته 
  .1) في تناقض القضايا وعكسها ( :وعنونه ،)  والتنبيهاتاإلشارات ( بمنطق القضية من كتاب

 القضيتين المتناقضتين فَوعر قد بحث في العكس بصورة كافية، ،أخرى من جهة أرسطو كان ذاوإ      
 إلىبينما لم يشر   عرضا،إليهما أشارولم يعن بالقضيتين الداخلتين تحت التضاد اللتين  والمتضادتين،

 التقابل أنواع أوضحو أقوى التناقض هو أن كان يرى وإن  الشيخ الرئيس،فإن ؛2 ولم يعرفهإطالقاالتداخل 
وذلك حين يذكر المختلفتين  يزيد على سلفه في عرض ضروب التقابل، ،واإلثباتألنه تقابل تام بين النفي 

ختلفتين في الحصر الم ،  والسلباإليجاب القضيتين المتفقتين في كيفية  «أنويعلن  ،3في الكم دون الكيف
) أبوليوس(  وضعهذلك المربع الذي .ع صاحب الشفاءوبذلك يكتمل مربع التقابل م ،4» تسمى متداخلتين

)Apulée (5 يرد عنده للمتداخلتين ذكرأن دون في القرن الثاني الميالدي.  
 كلية الموضوع فيها ال توجب أن إذ ،  القضية المهملة في حكم الجزئيةأنوألن الشيخ الرئيس قرر     

بين  ال تناقض «أنه و ، الداخلتين تحت التضاد المهمل في حكم الجزئيتين أن إلىخلص  كلية الحكم،
ومادام النقيضان ال يكذبان معا  .6» يكون التناقض بين المخصوصات والمحصورات أنفيبقى  المهملتين،

 أبو( تحاد الموضوع والمحمول كما قرر المعلم الثاني بمراعاة اإالّ التناقض اليتحقق فإن وال يصدقان معا،
  :7 شرائط هيإلى يفرعها ماوإنّ ، بن سينا ال يكتفي بتلك الوحدة الواحدةولكن ا ،)نصر الفارابي

 يكون معنى الموضوع والمحمول في أنوهذا يقتضي  :تحاد في معنى الموضوع والمحمولاإل -1 
 قولنا في أو، )عمرو ليس بقائم(و ) زيد قائم( : فيهما كقولنا في جهة الموضوعختلفاا ن، فإالنقيضين واحدا

   . تناقض بينهما؛ فال)زيد ليس بشاعر(و ) زيد كاتب( :حمولجهة الم
) كل متحرك متغير( : القضيتان في الشرط نحو قولناختلفتا إذاوهذا يقتضي أنه  :تحاد في الشرط اإل-2 

  .  تناقض؛ فال مادام غير متحركي، أ) بعض المتحرك متغيرسلي(، وأي مادام متحركا
) فالن عبد(أو .أي ألحمد) أبا ليس دزي(، وأي لعمرو)  أبزيد( :قائل قال وإذا :اإلضافةتحاد في  اإل-3

 الثالثة إن(أي للستة، و )  الثالثة نصفإن( : كأن يقالأو .لإلنسانأي ) ليس بعبد( :أي هللا، وقال مقابله
  .  فال تناقضاإلضافة ختلفتا، أي للعشرة) ليست بنصف

 :ائلـ قول القو، نح  بالفعلاألخرىتين بالقوة وفي  القضيإحدىولو كانت النسبة في :  الفعل والقوة-4
 أنويعني ما في طبعه )  المسكر ليس بمحرمإن( :اآلخروقول  .ويعني ما يسكر بالفعل)  المسكر محرمإن(

  .  تناقض، فال يسكر ولم يسكر بعد

                                                
  .345  ، ص ،ارات والتنبیھات، المنطقاإلش - 1
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ة  نسباِن ومك زماِن القضيتين عينإحدى ومكان نسبة  يكون زمانأنوهذا يقتضي  : المكان والزمان-5
وقال  ،  في وقتوأراد)  بيت المقدسإلىى  النبي صلّإن( : زمانهما نحو قول القائلختلفافإن  ، األخرى

أي ) زيد نائم( : المكان نحو قولناختلفا أو .آخر وقتا وأراد)  بيت المقدسإلى  النبي لم يصّلإن( :اآلخر
  . ض تناقفال،  أي في مدرج الجامع) زيد ليس نائما(في البيت، و

يها مراعاة الشرائط  كانت القضية المخصوصة ذات الموضوع الشخصي يكفي فوإذا : الكل والجزء-6
كون  يأن «ه في المحصورات يجب ؛ فإنّ الموضوعن  والسلب لتعيباإليجاب التام ختالفواال ، المذكورة

أي  ،» كان موضوعهما كليا إن في الكمية أيضايختلفان   تاما محصال،ختالفااالمختلفتان باإليجاب والسلب 
  .  جزئيةواألخرى كلية إحداهما تكون أن

  : أن إلىوعليه يخلص الشيخ الرئيس     
  ).زيد ليس صادقا( القضية الشخصية  :نقيضها) زيد صادق( الشخصية  القضية-
  . والكذب والقضية المحصورة الموجبة الكلية والقضية المحصورة الجزئية السالبة تقتسمان الصدق -
 الواجب والممكن ي، أ جزئية الموجبة في كل مادة حاصل بين الكلية السالبة والقتساماال وكذلك -

    .والممتنع
  يتمماإنّ  التناقض في القضايا المحصورة أن على ن سينا ابتأكيد أنبناء على ما سلف يمكننا القول        

البحث في حكم إلى به أدى ، جزئية واألخرىة  القضيتين كليإحدى تكون بعد الشرائط المذكورة بأن 
 القضيتين المهملتان نأ أخرى ثبت من جهة ا، كمة  المهمل ال تناقض فيه من جهأنن وهنا تبي .المهمل

 أنويصدق  ،) كاتباإلنسان (أنه يصدق ذلك ألنّ  ليستا متضادتين،واإليجابالمختلفتان بالسلب 
   .  فهما في حكم الجزئيتين الداخلتين تحت التضادهي، وعل) ليس بكاتباإلنسان(  :الـــيق

     في الكمية اختالفهمافضال عن   تاما،تالفاخا واإليجاب القضيتين بالسلب ختالفا  التناقض هو وألن 
فإن القضيتين المختلفتان في الكم دون الكيف   كاذبة؛واألخرى صادقة حداهماإ تكون أن يلزم عنه ختالفاا

ال ( :وكذا قولنا) .  حيواناإلنسانبعض ( :وقولنا ،) حيوانإنسانكل ( :نحو قولنا معا،تكونا صادقتين 
بعض (و )  طائرإنسانكل ( :وتكونا كاذبتين معا نحو قولنا ). حجرااإلنسان بعض سلي(، و) حجرإنسان

 أصنافيف فتعر وعليه .وهذا تداخل ،) فانيااإلنسانليس بعض (و )  فانالإنسان( :وقولنا ). طائراإلنسان
،  عن التناقضنحرافاال عنها يقتضي االنحراف  شرائط التقابل ألنوامتحانالقضايا المحصورة والمهملة 

وليس التناظر  . التداخلع، ويبتد يبسط القول في الدخول تحت التضادأن إلى الذي دفع الشيخ الرئيس وه
  . والتقسيم المنطقي فحسب

  
 : العكس-*

  
        ؛ أمرين إلىفلقد فطن الشيخ الرئيس  ،  في العكساوأم على عكس أرسطو مافي برهنة لهماأو 

ن هذا  قد بيالمتأخرين الفاضل من أن «وفي المقابل قرر ا مستويا من دور،القضية الكلية السالبة عكس
 اإلنتاجوهذا قياس كامل معلوم  .ال شيء من ج ب :وقلنا . فليكن بعض ب جوإال :فقال بوجه حسن،
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 ) جم- كم -كم ( : برهن عكس القضية الكلية السالبة بواسطة الضربأرسطو ذلك ألن .1» بنفسه
)DARAPTI (،ومعلوم  من الشكل الثالث غير الكاملأنتكون برهنته بعكس إليهشار  الضرب الم 

 إلىفيلجأ ) مAlexandre d’Aphrodise)(160-220( )فروديسياالسكندر األ (اأم .القضية الصغرى
 الشكل وألن البة، صحة عكس الكلية السإلثبات األولمن الشكل ) FERIO( ) جس- جم-كس( الضرب

 ال حاجة إذْ الدور الذي عيب على المعلم األول، )فروديسياألسكندر األ( اجتنب األول شكل كامل؛
 من أفضلفروديسي  برهنة االسكندر األأن وال ريب «  الرد عن طريق العكس،إلى )FERIO( للضرب

  .2» أرسطوهنة بر
 إلى تحويل القضية الجزئية السالبة إلىرفض اللجوء لم يف وثانيهما عرف ابن سينا عكس النقيض،     

  :  يقالأن، يمكن  )ليس بعض ب ج( فلعكس  عكسها عكسا مستويا تاما؛ثم قضية معدولة المحمول،
  .3) بعض ال ج هو ب(  فإذن)  بعض ب هو ال ج (                         

، ) الحكمةنعيو(، و)كتاب العلم( مثل المتأخرة في مؤلفاته أرسطو رأي إلىولكن الشيخ الرئيس يرجع 
 .4» الجزئية السالبة فال عكس لها إن «حيث قرر )  والتنبيهاتتاإلشارا(و
 

III- في تقابل الشرطيات وعكسها:  
  
  :  تقابل الشرطيات-1
  

 كان هؤالء فإذا .أرسطوه الرواقيون والمشاؤون الواردون بعد  بقالال يقف الشيخ الرئيس عند ما        
 ابن سينا فإن وبحثوا تقابل الحمليات وعكسها؛ ، جانب الحمليةإلى دراسة القضايا الشرطية إلىقد سبقوا 

   أنه إلى أشار وتوسع في الشرطيات مثلما سلف بيانه،  التركيب الخبري ثالثة،أصناف أن قرر أنبعد 
مجرى  والعكس، والتناقض، ،واإلهمال  المتصل والمنفصل في الحصر،أمر تجري أن  يجب عليك«

  .5»والتالي كالمحمول   يكون المقدم كالموضوع،أنعلى  ، الحمليات
 الحال فيها من حيث نه في الشرطية المتصلة والمنفصلة موجبة وسالبة وكلية وجزئية، وأ، وألنّ       هذا

 قضية من ستنتاجا التقابل وألن .ل كما في الحملياتتحت التضاد والتداخالتناقض والتضاد والدخول 
 من ناحية الكم أو ،  الكيفأو ، وتتباين معها من ناحية الكم تتماثل معها في المقدم والتالي، ،أخرى

 فمثال القضية الشرطية المتصلة .6 كل جنس من القضايا الشرطيةأنواع بإحصاءبدأ ابن سينا  والكيف معا،
 كذلك من جزئيتين تتألف قضيتين حمليتين كليتين موجبتين، : منتتألفمثلما  الكلية الموجبة البسيطة،

  . ومن جزئيتين سالبتين ، وهكذا ومن كليتين سالبتين، موجبتين،
                                                

  .81 . ، ص الشفاء، القیاسسینا ،  ابن - 1
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)  شيء من ج د، فالكلما كان ال شيء من أ ب( :وعليه فالقضية المتصلة المؤلفة من كليتين سالبتين
متصلة )  ج دل، فك كان كل أ بإذاليس البتة ( :والقضية المؤلفة من كليتين موجبتين .جبةمتصلة كلية مو

  . جزئية موجبة)  ج دل، فك كان كل أ بإذاقد يكون (  :والقضية المؤلفة من كليتين موجبتين .كلية سالبة
ين سالبتين قضية المؤلفة من كليت)  ال شيءأو  يكون ال شيءأندائما إما ( :والقضية الشرطية المنفصلة

  . المؤلفة من كليتين قضية جزئية)  يكون كلأو يكون كل أنقد يكون إما ( :والقضية .كلية موجبة
ضية الشرطية  السالب في القصالتّواصال تّسلب اال ن، بيبناء على ذلك يجب التمييز كما سلف بيانه    

 هو السور ماإنّ في ذلك والمعتبر لة، السالب في القضية المنفصنفصالوا االنفصالوبين سلب  .المتصلة
 إيجابهاوال يكون  ،أجزائها جزئية بسبب أو القضية الشرطية التكون كلية ذلك ألن الموضوع قبل المقدم،

 لو كانت المقدمة  «إذ،  والتناقض فيها ليس بسبب المقدم والتالي تبعا لذلك  كذلك،األجزاءوسلبها من جهة 
 كلما مشى زيد عاين عمرا، وكلما مشى زيد لم يعاين عمرا، :لكان قولنا التي تاليها مناقض مناقضة،

  .1»وليس كذلك  متناقضين،
 أن إما(ة المنفصلة مثل ـ، والقضي)فكل ج د  كان كل أ ب،إذا(ية الشرطية المتصلة مثل  القضوأما
لة كلية سالبة نقيضهما على الترتيب متص فمهملتان في قوة الجزئية،)  يكون ج دأن وإما ون أ ب،ـيك
 يكون أن وإما  يكون أ ب،أن إماليس البتة (ومنفصلة كلية سالبة  ،)فكل ج د  كان كل أ ب،إذاليس البتة (

ون ـقد ال يك(و ) فكل ج د  كان كل أ ب،إذاقد ال يكون ( :وليس القضيتان الشرطيتين الجزئيتين ،)ج د
 في اإلنسان( :يض القضية الحملية المهملةتماما مثلما نق ،) يكون ج دأن وإما ون أ ب،ـ يكأن اـإم

 في اإلنسان (ألن ؛) في خسراإلنسانليس بعض (وليس  ،) في خسراإلنسانال واحد من (هو ) خسر
  . يجتمعان على الصدق)  في خسراإلنسانليس بعض (و) خسر
     :   وعليه يمكن التعبير عن التقابل بين القضايا الشرطية المتصلة كما يلي    

  ،)أ ب(ا كان كلم  
  )ج د  (ف

   كانإذاليس البتة 
   )ج د (ف ،)أ ب(
  

   كانإذاقد يكون 
  )ج د (ف ،)أ ب(

   كانإذا قد اليكون 
  )ج د (ف ،)أ ب(

    ،)أ ب(كلما كان 
  )ج د (ف

  تناقض  تداخل  تضاد  

   كانإذاليس البتة 
  )ج د (ف ،)أ ب(

  تداخل  تناقض    تضاد

   كانإذاقد يكون 
  )ج د (ف ،)أ ب(

  دخول تحت التضاد    تناقض  تداخل

   كانإذاقد ال يكون 
  )ج د (ف ،)أ ب(

    دخول تحت التضاد  تداخل  تناقض

                                                
  .362 .نفسھ ، ص  المصدر - 1
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  : كما يمكن التعبير عن التقابل بين القضايا المنفصلة في جدول مماثل

  
   يكونأن إمادائما   

   أن ا، وإم)أ ب(
  )ج د(يكون 

   أن إماليس البتة 
   وإما ،)أ ب(يكون

  )ج د( يكوننأ

   أن إمان قد يكو
   وإما ،)أ ب(يكون

  )ج د( يكونأن

  أن إماقد ال يكون 
  وإما ،)أ ب(يكون

  )ج د( يكونأن
   يكونأن إمادائما 

  أن ا، وإم)أ ب(
  )ج د(يكون

  تناقض  تداخل  تضاد  

  أن إماليس البتة 
   وإما ،)أ ب(يكون

  )ج د( يكونأن

  تداخل  تناقض    تضاد

   أن إماقد يكون 
  وإما ،)أ ب(يكون

  )ج د( يكونأن

  دخول تحت التضاد    تناقض  تداخل

  أن إماقد ال يكون 
  وإما ،)أ ب(يكون

  )ج د( يكونأن

    دخول تحت التضاد  تداخل  تناقض

  
فالمتضادتان ال تصدقان معا  وتجري على القضايا الشرطية قوانين تقابل القضايا الحملية ذاتها؛ ، هذا     

 صدقت الكلية ؛ إذاوفي التداخل  ذبان معا وقد تصدقان معا،والداخلتان تحت التضاد ال تك وقد تكذبان معا،
حيث  وفي التناقض، .األمرينحد لجزئية ؛ كذبت الكلية وال ينعكس أ كذبت اوإذا صدقت الجزئية معها،

تحاد القضيتين في المقدم والتالي والجزء يجب مراعاة إ ، اقضتان الصدق والكذبالقضيتان المتنتقتسم 
وعليه فنقيض القضية  . والقوة كما هو الحال في الحملياتواإلضافةمكان والشرط والكل والزمان وال

 وتوافقها في االتصال ، ، القضية الشرطية  الجزئية التي تخالفها في الكم والكيف الشرطية الكلية
   : تفاق كما يبينه الجدول التاليواالنفصال واللزوم واإل
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  نقيضها  القضية
  : الكلية الموجبة لزومية،الشرطية المتصلة ال

  ).دفالنهار موجو كلما كانت الشمس طالعة؛(
  
  

  : الجزئية السالبة الشرطية المتصلة اللزومية،
  ر، فالنها كانت الشمس طالعةإذاقد ال يكون (

  ).موجود

  : الكلية السالبة متصلة اللزومية،الشرطية ال
  ل، فاللي كانت الشمس طالعةإذاليس البتة (

  ).موجود

  : الجزئية الموجبة رطية المتصلة اللزومية،الش
  ل، فاللي كانت الشمس طالعةإذاقد يكون (

  ).موجود
  : الشرطية المنفصلة الكلية الموجبة

   أن ا، وإم يكون العدد زوجاأن إمادائما (
  ).يكون فردا

  : الشرطية المنفصلة الجزئية الموجبة
   يكون العددأن إماليس دائما / قد ال يكون (

  ). يكون فرداأن وإما زوجا،
  : الشرطية المنفصلة الكلية السالبة

  ا، وإم يكون هذا العدد زوجاأن إماليس البتة (
  . ) يكون منقسما بمتساويينأن

  : الشرطية المنفصلة الجزئية الموجبة
  ا، وإم يكون هذا العدد زوجاأن إماقد يكون (

  . ) يكون منقسما بمتساويينأن
  

  
تفاقية  نقيض القضية الشرطية المتصلة اإلأنفضال عن الشروط المذكورة  ،وواضح من الجدول     
 نقيض أنأي  وليس القضية اللزومية؛ ،ة الجزئية السالبتفاقيةاال الشرطية المتصلة القضيةُ موجبة، الةالكلي

فالحمار   ناطقا،اإلنسان كان إذاقد ال يكون (  هوإنما) فالحمار ناهق  ناطقا،اإلنسانكلما كان (القضية 
  ).ناهق

  
 :عكس القضايا الشرطية -2
 

 أجزاء ألن ك؛ ذل ابن سيناإليه القضايا الشرطية المنفصلة ال مدخل للعكس فيها كما يذهب أنالظاهر       
، ) ناقصاأو زائدا أو يكون هذا العدد تاما أن إما( :ا، كقولن من اثنينأكثرالقضية المنفصلة ربما تكون 

 واألجزاء، )...أربعة أو ثالثة أوثنين  أن يكون هذا العدد إإما(  أو. متناهية في الفعل هنا كثيرةءفاألجزا
 في مثل الجزأينفي القضية المنفصلة ذات  المقدم والتالي أنورغم  .هنا كثيرة غير متناهية في القوة

 أن إما(  القضيةومن ثمة يمكن عكس متمايزان في الذكر والوضع،)  فردوإما  زوج،إماهذا العدد ( :قولنا
 المفهوم من معاندة هذا  «إذ ،) زوجاأو يكون العدد فردا، أن إما(  القضيةإلى)  فرداأو يكون العدد زوجا،
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ا لم ه لم أنّإالّ  عكس مغاير لها في المفهوم،أيضافيكون للمنفصلة  لذاك غير المفهوم من معاندة ذاك لهذا،
  .1»يكن فيه فائدة لم يعتبروه 

ولذلك ال يشتغل من  ،2» ذا جزأين مقدم وتال إالّ المتصل ال يكون  «أنبل يقرر ابن سينا في المقا   
 حيث استقامةعكس  نوعان؛ عكس المتصل أنوهنا يذكر  . بعكس القضية الشرطية المتصلةإالّالعكس 

لي نقيض  حيث يجعل بدل التاوعكس نقيض . حفظ الكيفية والصدقع، م مقدماي، والتاليجعل المقدم تاليا
ويحصر كالمه فيه على عكس  ،باألول إالّ وال يشتغل من النوعين .3 المقدم نقيض التاليل، وبدالمقدم

  . القضية الشرطية الكلية السالبة
  

  : المتصالت عكس استقامةعكس -
  
  :المتصلة الكلية السالبة عكس استقامةعكس  -أ
  

،  أ بكان كل إذا البتة سلي( ، فعكسسالبة مثل نفسها القضية الشرطية المتصلة الكلية السعك، وتُهذا     
 عكس  الشيخ الرئيس يبرهنأنوالجدير بالذكر  ). أ بل فك، د كان كل ج إذاليس البتة (هو )  ج دلفك

اإلسكندر (كما وصف برهنة  ، نفسه باإلنتاجالقضية الشرطية تلك بواسطة قياس كامل معلوم 
  .4كلية السالبةعكس القضية الحملية ال) فروديسياأل

،  كان كل ج دإذاليس البتة (  ينعكسأنال يمكن )  ج دل، فك كان كل أ بإذاليس البتة ( كان إذاه ذلك ألنّ
ومعه  ، ان كل أ بـون في بعض المرار قد كـفيك ، ومعه كل أ ب ،  فليكن مرة كل ج د« ؛ ) أ بلفك

  .5»ليس البتة ذلك  :فقد قلنا ، كل ج د
هو ) فالليل موجود  كانت الشمس طالعة،إذاليس البتة (  عكس الكلية السالبةإن:  نقول      ولتوضيح ذلك

 كان الليل إذاقد يكون ( : فليكنوإالّ ،)فالشمس طالعة  كان الليل موجودا،إذاليس البتة ( الكلية السالبة
ليس ( :لكننا قلناو ،)فالليل موجود ،  كانت الشمس طالعةإذاقد يكون ( :فيكون ،)فالشمس طالعة موجودا،

  ).ل موجودفاللي ،  كانت الشمس طالعةإذاالبتة 
  

 :عكس المتصلة الكلية الموجبة -ب 

  
  وجبة ـجزئية م)  ج دف ،كلما كان أ ب(ة الموجبة ـة المتصلة الكليـ القضية الشرطيس، وتنعكهذا     

                                                
 ، 1 ، المطبعة األزھریة المصریة ، ط تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة  الرازي  قطب الدین  ،- 1
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ولكن الشرطية المتصلة  ). أ بف  ج د، كانإذاليس البتة ( : فليكنوإالّ ،) أ بف  كان ج د،إذاقد يكون (
 صادقة األصلية كانت القضية إذا ه، وعليالكلية الموجبة و الكلية السالبة متضادتان ال يصدقان معا

)  أ بف  كان ج د،إذاقد يكون (ومنه فالقضية كاذبة،)  أ بف ، كان ج دإذاليس البتة ( القضية ن؛ فإبالفرض
  . صادقة وفق قانون التداخل

  
  :تصلة الجزئية الموجبة عكس الم-ج 
  

أي  مثل نفسها،)  ج دف ، كان أ بإذاقد يكون (وتنعكس القضية الشرطية المتصلة الجزئية الموجبة       
وهذا نقيض القضية  ،) أ بف  كان ج د،إذاليس البتة ( : فليكنوإالّ ،) أ بف  كان ج د،إذاقد يكون (

  .الموضوعة
  
  : عكس المتصلة الجزئية السالبة-د 
  
قد ال (  ، القضية الشرطية المتصلة الجزئية السالبة  الشيخ الرئيس في الحملياتهوقياسا على ماقرر      

   عكس النقيضإلى باللجوء هايمكن عكس لها ، وفي المقابل استقامةالعكس ) ج د ف يكون إذا كان أ ب ، 
كان إذاقد يكون ( :  يقالأنن وهنا يمك ،ستقامةا عكس أو عكس القضية عكسا مستويا أي نقض التالي ثم 

  . ) أ بف ، قد يكون ال ج د: (فإذن ، )فال ج د ، أ ب
 

  : عكس المتصالت عكس نقيض-②
  

حيث ) عكس النقيض الموافق( فواضح من تعريف الشيخ الرئيس أنه  فيما يتعلق بعكس النقيض،وأما      
ولكن مقدمها يكون نقيض تالي  ، ف من جهة الصدق والكياألولى تشبه أخرى قضية إلىتتحول القضية 

 و معنى «:وذلك بناء على قوله في الحمليات .األولىويكون تاليها نقيض مقدم القضية  ،األصليةالقضية 
مثل  .ومقابل الموضوع محموال  والسلب موضوعا،باإليجاب  تجعل مقابل المحمول،أنعكس النقيض هو 

 ابن سينا عرف عكس النقيض أنوفي هذا دليل على  .1» أ س، لي ما ليس بج، أنت كل أ ب:أنتج إذاأنه 
ه يمكن عكس القضية الحملية  أنّرأىوعكس النقيض المخالف حيث  بنوعيه؛ عكس النقيض الموافق،

وفي المقابل  .كما ذكرنا سلفا) بعض ال ب هي أ( جزئية موجبة إلى) ليس بعض أ هي ب( الجزئية السالبة
 إلى) كل أ هي ب( الذي يقصره على عكس القضية الحملية الكلية األولالنوع  إالّ األولال نجد عند المعلم 

  .2) ال واحد من ال ب هي أ(كلية سالبة 
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  )ك:(  عكس النقيض الموافق للقضية المتصلة الكلية الموجبة-أ
  

كس تنع)  ج دف كلما كان أ ب،(القضية الشرطية المتصلة الكلية الموجبة بناء على ما سبق بيانه،     
 كلما كانت الشمس طالعة،( عكس النقيض الموافق للقضيةأنأي  ،)كلما كان ال ج د، فال أ ب(كنفسها

 الالزم انتفاءذلك ألن  ،)لم تكن الشمس طالعة كلما لم يكن النهار موجودا،(هو القضية ) فالنهار موجود
  . )ق ~ ك ~ ( )  كق ( . رفع التالي يلزم عنه رفع المقدمأو  الملزوم،نتفاءايستلزم 

  
  )ل(:  عكس النقيض الموافق للقضية المتصلة الكلية السالبة-ب
  

هو القضية )  ج دف ، كان أ بإذاليس البتة (وعكس النقيض للقضية الشرطية المتصلة الكلية السالبة      
  . ) لم يكن ج د، لم يكن أ بإذاقد ال يكون (الشرطية المتصلة الجزئية السالبة 

ن ج د، لم ـكلما لم يك( : نقيضهن؛ لكا) لم يكن ج د، لم يكن أ بإذاقد ال يكون ( لم يكن ه لووذلك ألنّ
، ) ج دف ، كان أ بإذاليس البتة ( :ولكن قلنا ،) ج دف ،كلما كان أ ب( :إلى تنعكس ه، وهذ)يكن أ ب
ان ال تصدقان متضادت)  ج دف  كان أ ب،إذاليس البتة (و )  ج دف كلما كان أ ب،( : القضيتينأنومعلوم 

  .معا
  
  )س(:  عكس النقيض الموافق للقضية المتصلة الجزئية السالبة-ج
  

هو )  ج دف ، كان أ بإذاقد ال يكون ( وعكس النقيض للقضية الشرطية المتصلة الجزئية السالبة    
 : نقولناأنّ إالّوالبرهان هو ما سلف  ).لم يكن أ ب  لم يكن ج د،إذاقد ال يكون (المتصلة الجزئية السالبة 

الصادقة )  ج دف كان أ ب،إذا قد ال يكون(نقيض القضية الموضوعة )  ج دف ،كلما كان أ ب(ولكن القضية 
  . بالفرض

  
  )ب:( عكس النقيض الموافق للقضية المتصلة الجزئية الموجبة -د
  

  قد يكون( :ة تعكس الشرطية المتصلة الجزئية الموجبالنقيض،وتأسيسا على تعريف ابن سينا لعكس      
حيث نجعل مقابل المحمول ) قد يكون إذا لم يكن ج د ، لم يكن أ ب ( إلى ) ج د  ف ب،إذا كان أ 

 ستقامةاعكس القضية الشرطية المتصلة عكس  يمكن تلخيص  و.1موضوعا ، ومقابل الموضوع محموال
  : في الجدول التالي، وعكس نقيض في الجدول الذي يليه

                                                
  94-93.  ، ص القیاس. ، الشفاء  ابن سینا - 1
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  : )01(الجدول 
  

    عكسها  األصليةة القضي
  . بسيطأوعكس كامل    أ بف ، كان ج دإذاليس البتة    ج دف ، كان أ بإذاليس البتة 

  .ض، بالعري، جزئعكس ناقص   أ بف  كان ج د،إذاقد يكون    ج دف ،كلما كان أ ب
  .عكس كامل   أ بف  كان ج د،إذاقد يكون    ج دف  كان أ ب،إذاقد يكون 

    .ال عكس لها   ج دف ، كان أ بإذقد ال يكون 
   

  : )02(الجدول 
  عكسها  األصليةالقضية 

  كلما كان ال ج د، فال أ ب   ج دف ،كلما كان أ ب
   أ ب، فال لم يكن ج دإذاقد ال يكون    ج دف ، كان أ بإذاليس البتة 
  .قد يكون إذا لم يكن ج د ، لم يكن أ ب   ج دف  كان أ ب،إذاقد يكون 

   يكن أ بم، ل لم يكن ج دإذاقد ال يكون    ج دف  كان أ ب،إذاقد ال يكون 
  

         
IV- تالزم القضايا الشرطية:  
  

       وممستدالل المباشر مبحث التالزم بين القضايا الشرطية اللزومية مناق اإلا ابتدعه ابن سينا في سي 
 إذ . من جهة ثالثةناديةعوالوبين القضيتين اللزومية  ،أخرىوبين القضايا المنفصلة العنادية من جهة  جهة،
 الموجبات الكلية،  من القضايا الشرطية البسيطة المؤلفة من حمليتين؛ كل جنسأنواع إحصاءبعد 

يتعرف الشيخ  ، والسوالب الجزئية في المتصالت والمنفصالت والموجبات الجزئية، والسوالب الكلية،
ين التالية التي تتعلق بصورة العالقة بين حصي القوانوي الرئيس الحال في كيفية لزوم بعضها لبعض،

  .القضايا دون مضمونها كما سنالحظ
 فليس ا كان كل أ ب،ـكلم( :اـفي قوة قولن)  كان كل أ ب، فكل ج دإذاليس البتة (  :اـ قولنإن -1
في ل وكذلك الحا والقاعدة هنا في تالزم المتصالت الكلية الموجبة والمتصالت الكلية السالبة، ).ل ج دـك

ويحفظ المقدم كما هو ويتبع  وتغير الكيفية،  تحفظ كمية القضية بحالها،أن «الموجبات والسوالب الجزئية 
  .1» بنقيض التالي

التي تمنع  ،)فالليل موجود  كانت الشمس طالعة،إذاليس البتة (  صدقت المتصلة الكلية السالبةإذاه  ذلك ألنّ
كلما كانت الشمس ( دقت المتصلة الموجبة الكلية سالبة التاليص  يكون التالي الزما لكل وضع للمقدم؛أن
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) لم يكن الليل موجودا ليس كلما كانت الشمس طالعة،( : صدق نقيضهاوإالّ ،)لم يكن الليل موجودا طالعة؛
  كانت الشمس طالعة،إذاقد يكون ( :وحينئذ يكون  المقدم،أوضاع محكوم به سلبا عن بعض اإلتباعحيث 

 ).فالليل موجود  كانت الشمس طالعة،إذاليس البتة ( :وهذا نقيض القضية الموضوعة ،)فالليل موجود
 ا، وإنم التوضيحألجل أوردناها ابن سينا لم يستعمل في البرهنة تلك اللغة الطبيعية التي أنوالجدير بالذكر 

  .  التي تليه التي تعبر بسهولة عن صورة هذا القانون والقوانيناألبجدية الرموز ستعمالبا اكتفى
حد جزئي لزمها من المتصالت ما يكون نقيض أي ،األجزاءالموجبة   المنفصالت الحقيقية الموجبة،-2

 كانا متفقين في الكم والكيف؛ إذا  كان مقدما من المنفصل،أيهما وعين تاليه تاليا، المنفصلة فيه مقدما،
، )فكل ج د كلما لم يكن كل أ ب،( : يلزمها) يكون كل ج دأن وإما  يكون كل أ ب،أن إمادائما ( :فالقضية
  .1)كلما لم يكن كل ج د، فكل أ ب(  :ويلزمها

ليس كلما لم يكن ( :؛ صدق نقيضه)فالعدد فرد كلما لم يكن العدد زوجا،( : لم يصدق قولناإذاذلك ألنه 
وحيث تغير الكيفية  ، المبرهن عليها سلفااألولىوهذا يلزمه تبعا للقاعدة  ،)فالعدد يكون فردا العدد زوجا،

ولكن  ،)فال يكون العدد فردا  لم يكن العدد زوجا،إذاقد يكون ( :ويحفظ المقدم كما هو ويتبع بنقيض التالي
المنفصلة الموجبة الحقيقية تمنع حيث  ،) يكون العدد فرداأن وإما  يكون العدد زوجا،أن إمادائما ( :قلنا

  . الجزأين رتفاعا
 ق، مواف من المتصالت مناقض المقدما؛ يلزمه كالهما سالباأولمنفصلة الحقيقية حد جزئي ا كان أوإذا -3

كلما ( :ا، يلزمه) ال يكون شيء من ج دأن ا، وإم ال يكون شيء من أ بأن إمادائما ( :فالقضية .التالي
  .2)كلما كان بعض ج د، فال شيء من أ ب( :ويلزمها ). شيء من ج د، فالكان بعض أ ب

، وهذه يلزمها ،) شيء من أ ب، فالليس كلما كان بعض ج د(  : صدق قولناذلك؛ لم يصدق إذاوهذا ألنه 
 ال يكون شيء أن إمادائما ( : قلنان، ولك) أ بض، فبع كان بعض ج دإذاقد يكون ( :األولى للقاعدة اتبع

  . كذلكالجزأين جتماعاحيث المنفصلة الحقيقية تمنع )  د ال يكون شيء من جأن ا، وإممن أ ب
 في  من المنفصالت ما يوافقهاااألجزاء، يلزمه ة، الموجب الموجبةتأنفسها؛ المنفصال وفي المنفصالت -4

يكون كل ج أن ا، وإم يكون كل أ بأن إمادائما ( :فالقضية .ويناقضها في المقدم  ويخالفها في الكيف،الكم 
 أن إماليس البتة :(أيضاويلزمها  ).ل ج د يكون كأن ا، وإم ال يكون كل أ بأن إماليس البتة (  :يلزمها) د

  .ن ابن سينا هذا بالخلف كذلكويبي .3) يكون كل أ بأن ا، وإمال يكون كل ج د
 كان كل إذاليس البتة ( :ة، فالقضي لها في المقدمة، مناقض منفصلة سالبة كليةا، تلزمه كل متصلة سالبة-5

ن هذا بالخلف ويبي .4) يكون كل ج دأن ا، وإم كل أ ب ال يكونأن إماليس البتة ( :يلزمها)  ج دل، فكأ ب
  . أيضا
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 م، تلز المنفصلة السالبة التي تلزم تلك المنفصلة الموجبةن، فإ كل قضية متصلة تلزم منفصلة موجبة-6
 :تلزمها المنفصلة الموجبة)  من ج دء، فالشيكلما كان بعض أ ب( : المتصلةة؛ فالقضيتلك المتصلة

  ).دكون شيء من ج  ال يأن ا، وإم يكون شيء من أ ب الأن إمادائما (
تلزمها  ) ال يكون شيء من ج دأن وإما  ام يكون بعض أ ب،إماليس البتة ( :والقضية المنفصلة السالبة

  ). ال يكون شيء من ج دأن ا، وإم ال يكون شيء من أ بأن إمادائما ( :المنفصلة الموجبة
 ) ال يكون شيء من ج دأن ا، وإم يكون بعض أ بأن إمايس البتة ل( : وعليه فالقضية المنفصلة السالبة

  .1) شيء من ج د، فالكلما كان بعض أ ب(  :تلزم المتصلة
 2»  ينعكس حالها هذه اللوازم الأن «ا، مالحظ كما يسميهاإلتباع أو ابن سينا ذلك اللزوم ن، ويبرههذا    

 س، فليكلما كان كل أ ب( تلزمها القضية)  ج دل، فكب كان كل أ إذاليس البتة (  كانت القضيةإذا أنه يأ
 ، األولى بعرض برهنته على القوانين الثالثة كتفيناا كنا قد وإذا .األولى الثانية ال تلزمها ن؛ فإ)كل ج د

وهنا ،األخير نذكر برهانه على القانون أن بنا فحري:  
 حيث يلزم المنفصلة من ي، أ ثالثة المبرهن عليهاالقضية المتصلة تلزمها المنفصلة الموجبة تبعا للقاعدة ال

والمنفصلة السالبة تلزمها منفصلة موجبة تبعا للقاعدة الرابعة  ،  التاليق، مواف المتصالت مناقض المقدم
 في وتناقضها ، أي حيث يلزم المنفصلة الموجبة منفصلة توافقها في الكم دون الكيف ، المبرهن عليها

ليس ( لم تلزمها المنفصلة السالبة إذا)  شيء من ج د، فالكلما كان بعض أ ب(تصلة والقضية المالمقدم ، 
 يكون إماقد يكون ( : نقيضهاق؛ صد ) ال يكون شيء من ج دأن ا، وإم  يكون بعض أ بأن إماالبتة 

 من المتصالت ا؛ يلزمه وألن هذه منفصلة تاليها سالب ). ال يكون شيء من ج دأن ا وإم بعض أ ب
 شيء ، فال  كان ال شيء من أ بإذاقد يكون ( :ي، أ  التالي حسب القاعدة الثالثةق، مواف  المقدممناقض

وهذا نقيض القضية  ) من ج دء، فالشي ليس كلما كان بعض أ ب( : كذلكا، ويلزمه )من ج د
  .الموضوعة

   : يليكما      ولنلخص تالزم القضايا الشرطية 
I-كل ج د  ليس البتة إذا كان كل أ ب ، ف د كلما كان كل أ ب ، فليس كل ج .  

II/1- دائما إما أن يكون كل أ ب ، وإما أن يكون كل ج د  د كلما لم يكن كل أ ب ، فكل ج .    
  . كلما لم يكن ج د ، فكل أ ب  وإما أن يكون كل ج د ب، دائما إما أن يكون كل أ -2   
III/1- ج د  أن ال يكون شيء من دائما إما أن ال يكون شيء من أ ب ، وإما ، كلما كان بعض أ ب 

  . دفال شيء من ج 
 كلما كان بعض ج د ،  وإما أن ال يكون شيء من ج د ب، دائما إما أن ال يكون شيء من أ -2    

  .فال شيء من أ ب 
IV/1- دائما إما أن يكون كل أ ب ، وإما أن يكون كل ج د إما  ليس البتة إما أن ال يكون كل أ ب ، و

  . دأن يكون كل ج 
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 ليس البتة إما أن ال يكون كل ج د ، وإما أن  وإما أن يكون كل ج د ب، دائما إما أن يكون كل أ -2  
  .يكون كل أ ب 

V- ليس البتة إذا كان كل أ ب ، فكل ج د ليس البتة إما أن ال يكون كل أ ب ، وإما أن يكون كل ج د   
VI/1- من ج د كلما كان بعض أ ب ، فال شيء  دائما إما أن ال يكون شيء من أ ب ، وإما أن ال 

  . ديكون شيء من ج 
 دائما إما أن ال يكون شيء  وإما أن ال يكون شيء من ج د ب، ليس البتة إما أن يكون بعض أ -2    

  .أن ال يكون شيء من ج د من أ ب ، وإما 
بتة إما أن يكون بعض أ ب ، وإما أن ال  ليس ال فال شيء من ج د ب، كلما كان بعض أ :إذن -3    

   .يكون شيء من ج د 
      ولكن الشيخ الرئيس ، الذي يذكر تالزم المقدمات المتصلة الشرطية والمقدمات الشرطية المنفصلة 

 ، يقرر ، وهو بصدد رد الضروب الناقصة من القياس االقتراني الشرطي المؤلف من 1تلك مجتمعة
 ، 2 المنفصلة غير الحقيقية مانعة الجمع تلزمها متصلة موجبة سالبة الجزأين ، أنشرطيتين منفصلتين

  :وعليه نضيف إلى ماسلف تلخيصه 
VII - دائما إما أن يكون ج د ، وإما أن ال يكون أ ب كلما لم يكن ج د ، لم يكن أ ب  .  

 
 أمرلموضوع  اث، حيز بين القضية الشخصية الشيخ الرئيس ميأن نستنتج أن هنا يمكننا إلى -

 المحصورة الكلية حيث يعني بكل كذا هو كذا كل واحد واحد حتى ة، والقضيشخصي واحد بالعدد
وذلك   الكليات،حكامأ حكامهاأ المخصوصات أنة واحدة فقط ولئن كان قد ذكر مر .ال يشذ شيء

ا قرر أنه قد فإنه في المقابل عندم ؛ الحمليقترانياالياس  من القاألولفي سياق حديثه عن الشكل 
 ما تستعمل وأكثر ،  النتائج تكون مخصوصة شخصيةأن «ن بي ، يكون من مخصوصتين قياس

 ،  القضية الشخصيةبأصالة عترافاالوفي هذا ما يؤكد كذلك  .3»المخصوصات مقدمات صغرى 
 .  تكون مقدمته الكبرى قضية كليةأن األولذلك ألن من قواعد الشكل 

 ولذلك فهي بدورها في القياس  ، يات القضية المهملة حكمها حكم الجزئأن عتبرا ، فضال عن ذلك -
  من القضايا المهملة ما يعتبر كليا كالحقائق الرياضية ، نعم .4»وتنتج مهملة  ، تصلح صغريات«

 ، ) وثالث زوايا مجموعها قائمتانأضالعالمثلث شكل هندسي يتكون من ثالثة ( :وذلك مثل قولنا
 يصدق أنألنه بذلك يمكن  ،  القضية المهملة جزئيةعتبارا ، باب االحتراس ومن األولىولكن 

وفي المقابل  ).حمرالزهر أ(و ) الطلبة ناجحون( :قولنامثال ذلك  ،  ال يصدقأوفيها الحكم الكلي 
حمر  يكون كل الزهر أأن الواقع ينفي ذ إ،بالضرورة الحكم الجزئي فيها ق صد؛كلية عتبرناهاا إذا

  . ناجحين كل الطلبة و أ،اللون
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 ابن سينا القول عتبرا ، م بحسب الموضوع ال بحسب المحمولوألن السور يدل على كمية الحك -
وسمى القضايا التي يتم تسوير المحمول فيها  ، رن بالمحمول قوال غير حقيقيبأن السور قُ

 أبحاث من استقصاءا وأشد أكملوهنا كان العرض السينوي  .بالمنحرفات بالمحمول عن طبيعته
بل واستقصى  ، ذلك ألن الشيخ الرئيس لم يقتصر على دراسة المنحرفات المحصورة ، سابقيه

 سينا وعلى الجملة فإن ابن . والنقدوجمع بين العرض ، حال المنحرفات الشخصية والمهملة
ر وهو ما يؤكد أنه يفك ،اإلخبار عن الطريق الطبيعي في نحرافهااليرفض فكرة تسوير المحمول 

وهذا خالفا لما يمكن تسميته بنظرية  ، تفكيرا ما صدقيا ومفهوميا في نظريته عن القضية الحملية
إلىونظرية الصفات التي تنظر  ، ي وما صدقي مثل الموضوعالفئات حيث المحمول كم 

 .الموضوع والمحمول معا نظرة مفهومية خالصة

أن هذه « ضية مركبة من دالتين ، ما يؤكد على أساس أنها قفي تحليل ابن سينا للقضية الحملية و -
، أي أنها أكثرً صورية ، وإذا كانت ) كل ب ج ( الصورة أكثر تجريدا من الصورة التقليدية 

 .  1»الصورية هي غاية المنطق ، فإنها أكثر منطقية من الصورة التقليدية 

 أن النص على إالّ ، ية بحثا خاصا في منطق القضاإلضافية ابن سينا لم يفرد للقضايا أنورغم  -
تحاد المتقابلين في  إواشتراط ، اق حديثه عن شروط القضايا في سياإلضافةضرورة مراعاة 

 والد ]ج[  قيلإذاأنه (ومثل  ، ) الثالثة نصف للستة،وليست بنصف للعشرةإن( : كأن يقالاإلضافة
 إلىة المتصلة التي تنحل  التضايف بين المقدم والتالي في القضية الشرطية وعالق،)فليراع لمن؟

ا م ابن سين كالإلىكما أنه بالرجوع  ).بنهاو  عمرن؛ كا عمروأبا كان زيد إن( :قضايا بسيطة مثل
نجد بعضها يتركب  ،  القياسإليها والغاية التي يصل األساسيوالقضية هي العنصر  ، قيسةعن األ

 من اإلنسان(و ، )ب (لو مسا) ج( :مثال ذلك ، إضافيةمن مقدمات هي في الحقيقة قضايا 
وعليه يمكن  .2وما يجري مجرى ذلك ، )الشيء في الشيء(و ، )الشيء على الشيء(و ،)النطفة
 . اإلضافية القضية عند الشيخ الرئيس القضية أصناف من إنالقول 

بل عني ابن  ،) محمول– رابطة –موضوع ( عند القضية المنطقية ذات الصورة األمرولم يتوقف  -
 ترد أن جميع القضايا المتصلة والمنفصلة يمكن أنو لئن كان قد قرر  ، قضية الشرطيةبالسينا 

فالنهار  الشمس كلما كانت طالعة؛( : بعد الموضوع مثلتصالاالوخصوصا حيث  ،  الحملياتإلى
 كان إذاالشمس شيء من صفته أنه ( :الذي هو قريب جدا من الحملي وفي قوة قولنا) موجود
مثل القضية المؤلفة من  في جزء الجزأينوكذا المتصلة المشتركة  ، )هار موجوداكان الن ، طالعا

 أنه يؤكد أنه إال ، ) خوفه من الوتقّل ،  مؤمنااإلنسان كان إذا( :حمليتين متماثلتين في الموضوع
فإن  «، )فالنهار موجود ؛ انت الشمس طالعة كإذا( : قبل الموضوع مثل قولناتصالاال في حالة 

 .3»وليست تكون حملية  ، لقضية متصلة بالفعلهذه ا
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 منطقية تعبر عن العالقة أداة   في القضايا الشرطية حيث الرابطةع الشيخ الرئيسفضال عن توسو -
 والشرط) w( والفصل المانع )v( معالجاوالفصل  )^( والوصل) ~(  مثل النفيوأخرىبين قضية 

ركبة تصبح معها القضية الشرطية المركبة من  من القضايا الشرطية المأصناف إلى هتدىا ،)←(
 .  حقيقيةستدالليةاايا الشرطية المركبة تعبرعن صيغ وتلك القض ، حمليتين قضية بسيطة

فإنه يتعذر فعل  ؛  القضية الحملية عند ابن سيناأنواعص لخّ كان من السهل وضع رسم بياني يوإذا -
وكل واحدة  . منفصلةوإما ،  متصلةإما األخيرة  هذهذلك ألن ،  القضية الشرطيةإلىذلك بالنسبة 

 في القضيتين إن ثم .1» إمكان أو متناعا أوونوعها وجوب  ، عةنو مأو تكون مطلقة «منهما 
  من حمليتين،يتألف في المحصورات بسيط أنكما  . وسلبوإيجابمهمل ومخصوص ومحصور 

 من حملية أو،  نفصلة ومن عكسهما من متصلة ومأو،   من منفصلتينأو ، ومركب من متصلتين
 2» ما ال نهاية له إلى وهلم جرا « من حملية ومنفصلة ومن عكسهما، أو ومتصلة ومن عكسهما،

 تبلغ أنواع من حمليتين المؤلف جنس من البسيط وتحت كّل .)نصير الدين الطوسي(مثلما يقول 
 ضروريات أخذهاب الكلية عند ومثلها في السوال مثال في المتصالت الموجبة الكلية ستة عشر،

  . فقط
 مربع تقابل كتملفا ؛التداخل بتدعوا ،التضاد بسط الشيخ الرئيس القول في الدخول تحت د ولق،هذا -

،  البسيطس والعك،المخالف عرف عكس النقيض ا كم،الموافق عكس النقيض إلى هتدىوا .القضايا
ملية يصدق على القضايا  الحوما ذكره في ذلك عن القضايا . بالعرضأو الناقص سوالعك

 ،طياتزم في الشر التالأحوال ذلك في تعريفه إلى وأومأ ،  بعكس ذوات الجهةواشتغل .الشرطية
 ذلك ألن ،  صورة القضية دون مادتهاإلى المنطق لديه ال ينظر أنوفي هذا ما يؤكد من جهة 

وليس صورة عن الواقع  ، لعقلل لوتجعله صورة عن الواقع كما يتمثّ ، الجهة تربط الحكم بالواقع
 ذ، إ ومن جهة ثانية يدل ذلك على تفوق ابن سينا ومكانته في الدراسات المنطقية .كما ينشئه العقل

  .3» محنة المنطقيين «ت نظرية صعبة وهي  الموجهاة، ونظري  فكرة الجهة فكرة غامضةأن
فصاحب  ؛ ن المناطقة من بحث سابقيه مأوفى بحث ابن سينا في القضية أنوقصارى القول  -

ضاف وهنا تُ ، الشفاء قام بعملية توسيع منطقي في باب القضية على شاكلة التوسيع الجبري
 على مجموعة جديدة يكون فيها حل لبعض المشاكل إثرهافنحصل  ، عناصر جديدة لمجموعة ما

القضية نب  جاإلى القضية الشرطية ستعمالاوكذلك وجدنا الشيخ الرئيس يبرر  ،المطروحة سابقا
 ، وفيما بعد الطبيعة ، والطبيعيات ،  كثيرا من الدعاوى التي في الرياضيات «أن إذ ، مليةالح

 المنحرفات ليست أنقرر  ، ى عندما رفض تسوير المحمولوحتّ . 4» شرطية متصلة ومنفصلة
 ، ير الصدق لشيء غستعمالهاوا القضايا إلى لتفاتاالليس   «إذ ، كلها مرذولة فال تستعمل البتة

فإن  ،  صدقها كان بسبب كذاأن إلىال تلتفت  و ، فإن كانت صادقة فاستعملها حيث يدخل فيه
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ا كان موضوع المنطق هو ولم .1» الغرض المقصود إلى سبب كان يؤديك أيالصادق من 
 فإن في مجهود ابن سينا ما يؤذن ؛ أكثر أو قضية  من قضيةستنتاجا لستدالاالوكان  ، االستدالل

ستداللاالق من مجال بتجاوز تحليل للقضية ال يفي بمستلزمات المنطق ويضي   .      
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ذلك ألن  ، ة والصورية على جانب كبير من الدقستنباطياا بحق نسقا األرسطيةتشكل نظرية القياس      
حيث لم  )األولىالتحليالت (  عرض نظرية القياس عرضا صوريا في كتاب –شرنا سلفا  كما أ– أرسطو

ال من  ،  وصورتهتأليفهفنظر في القياس من جهة  ،  فحسبوتأليفهابل ببنائها  ، قيسةيحفل بمحتويات األ
 عرضه لنظرية القياس أثناء ستخدماولذلك  ، إنتاجهجهة مادته كما يتضح من تعريفه له وشرحه لكيفية 

 لئال يظن بما أحرى التمثيل بالحروف هو «و  ،  اللغة المعتادةألفاظ رموزا للحدود بدل األبجديةالحروف 
األمرعني من قبل مادة المثال الموضوع فيه ال من قبل أ ،  لزم من قبل المادةإنمان من ذلك أنه يبي 

  .1)ه595-520( )وليد بن رشد الأبو( كما يقول ، »بنفسه
نهاية القرن )(Euclide( )قليدسأ( هي تلك التي عرضها االستنباطي صورة للنسق أول أنورغم     

مقومات ذلك  ق ارسطو في منطأن إالّ ،  في الهندسةأرسطوبعد ) الرابع وبداية القرن الثالث قبل الميالد
كما يقول ابن رشد  فأرسطو، ،) مLukasievich.J ()1878-1956( )لوكازفتش( ظكما الحالنسق 

   كلهااألشكال أكمل ، عني اللذين ينتجان نتيجة كليةأ ، األول الصنفين الكليين من الشكل أنن يبي « :أيضا
 ،  الكلية في هذا الشكلإلى المقاييس المنتجة التي في الشكل الثاني ترجع الكلية منها أصنافألن جميع 

ن عن طريق بي تُأن يمكن فيها األول التي في الشكل ةوالجزئي) ...(الجزئية  إلى وترجع الجزئية التي فيه
 الصنفان من نفيكون هذا. األولن بالكلية التي في الشكل بيالخلف بالكلية التي في الشكل الثاني التي تُ

  .2»ن بهذين الصنفين  تبيأن كلها يمكن ذ إ،المنتجة المقاييس أصناف جميع أكمل األولالشكل 
 غرضه من وضع نظرية القياس هو العلم البرهاني مثل أن أعلنالذي  ، األول المعلم أنمعنى ذلك     

 بواسطة األول ضروب الشكل إلى ضروب الشكلين الثاني والثالث األولىيرد في المرحلة  ، الرياضيات
الذي ) لى واحدالمقول على كل والمقول ال ع( وذلك حتى تخضع ضروبهما لمبدأ  ،3العكس والخلف

 من واألصغر األكبر فيه متوسط بين األوسط الحد وذلك ألن ،  الكامل بوضوحاألوليخضع له الشكل 
  . حيث الماصدق

) FERIO( ) جس– جم -كس(و ) DARII( ) جم- جم-كم(ثم يرد في مرحلة ثانية الضربين الجزئيين 
 ) كس– كم -كس( و) BARBARA( ) كم– كم -كم( الضربين الكليينإلى ذاته األولمن الشكل 

)CELARENT( ، الموجب الجزئيإنتاجوذلك ببيان  )DARII (بالكلي السالب )CAMESTRES (
من الشكل الثاني ) CESARE( بالكلي السالب) FERIO(  الجزئي السالبإنتاجوبيان  ، من الشكل الثاني

ناقصان سبق قياسان ) CESARE(و) CAMESTRES(  الضربينأنومعلوم . 4على طريق الخلف
   ).CELARENT(  القياس الكاملإلىالبرهان على صدقهما بردهما 

 جميع إليهما رد بديهيتين تُإلى – المصادرات وباألحرى – عدد البديهيات أرسطو وهكذا يختزل    
 وباألخص ،  الكاملاألول ضروب الشكل أنوواضح هنا  ، ستنتاجية محددة وفق قواعد إقيسة الناقصةاأل

ونسمي اليوم  ،  للبرهان غير قابلةإنها(...) نة بنفسها وال برهان عليها عبارات بي«ن الكليين هي الصنفي
                                                

  .145-144.  ، ص تلخیص منطق أرسطو ، القیاس  ابن رشد ، - 1
  173.   المرجع نفسھ ، ص - 2
  .163 .، ص 7. ، ف 1. ، م أنولوطیقا األولى أرسطو، - 3
  7. ، ف1. المرجع نفسھ ، م - 4
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قيسة  األأنفنستنتج .  ستنتاجي النسق اإلأوليات – الصادقة وغير القابلة للبرهان –هذا النوع من العبارات 
ن بذينك الضربين فتعتبر بمثابة بيقيسة الناقصة التي تُ األاأم. 1» نظرية القياس أولياتالكاملة هي 

حيث يتوقف البرهان على كل  ، ألقليدس) األصول( في كتاب األرسطي المنطق تأثيرن كما أ. المبرهنات
 ، ن عليهابره بها وال ينبره يأصول أو أسس إلى سبق برهانها داخل نسق يستند أخرىنظرية على 

  .2 ال تقبل القدحأكيدةحقيقة 
 الكالم في أن أدركوفضال عن ذلك  ، ن الحقا ابن سنا كل ذلك كما سنبيأدركولقد  ، هذا      

 نظرية  الشيخ الرئيس قد لمس مافيأنوهو ما يعني  ،  هو في القياس المنتج للحمليإنما) نالوطيقاأ(
، وهذا هو المعنى الذي   رغم ماتتضمنه من طابع صوري وتما سك منطقي من ضيقاألرسطيةالقياس 

النظريات إحكام إحكامه نسق يفوق في األرسطية نظرية القياس إن « :عندما قال) لوكازفتش(ر عنه عب 
  .3» االستدالل أنواعق على كل طب يأنولكنه نسق ضيق وال يمكن  ، وهذه ميزته الباقية ، الرياضية

 بالعالقات المنطقية بين الّإذلك ألنها ال تعنى  ؛  محدودة المجالاألرسطية نظرية القياس إن ، وبالفعل     
ليس ( ، )بعض أ هو ب( ، )ال أ هي ب(،  )كل أ هي ب(:  قضايا تتخذ صورة من الصور التاليةأربع

. قيسة قضايا حملية يظهر فيها المحمول مقوال على الموضوعفالمقدمات في جميع األ ، )عض أ هو بب
 الشرطي كاالستدالل ، ينتاجاالست داللاالست أنواعسع ليشمل كل  للقياس يتّأرسطو تعريف أنورغم 

ستدالل ينتقل فيه الفكر إ) األولىالتحليالت (الحملي كما عرضه في  القياس أن إال ، اإلضافي ستداللواال
 قضية ثالثة حيث يستنبط من إلى،  أوسطين بحد د حدوححيث ي ، من قضيتين من تلك القضايا المذكورة

ويقوم  ، لقياس الحملي قياس بسيط ال يقبل سوى ثالثة حدود وثالث قضايا، وبالتالي فا تحاد الحدينذلك إ
  رداألول المعلم أن ، كما ذكرنا عند الحديث عن القضية   ذلك،ومرد. ندراجواال  على عالقة الحملأساسا

  .  الصورة الحمليةإلىكل قضية 
 من مد أول يكون إنسانيقدر عليه  ما أقصى ذلك «يعتبر  ،  تاريخ المنطقإلىمن وجهة نظر سينوية     
وذلك  ،4» أعطاها أصواليفرعوا  (...) أن على من بعده ، ويحقّ وتهذيب مفسد ،  تمييز مخلوطإلىيديه 

القضايا ) ديموسوأ (فثيوفراسط درس مع زميله ؛ والرواقيون ، من المشائين) ثيوفراسط( الذي فعله
 أشاركما .  تطويرهاإمكانيةأ بذلك للرواقيين فهي ، الحمليةقيسة  جانب القضايا واألإلىقيسة الشرطية واأل
ويكون كالقياس  ،  الشرطي الذي تكون مقدمتاه قضيتين شرطيتين وكذلك نتيجتهقترانياال القياس إلى

  :5)فروديسياإلسكندر األ(  كما ذكرأمثلتهاوهذه . األوسط بحسب الحد أشكالالحملي على ثالثة 
  
  

                                                
1 - Luckasiewicz.J, La syllogistique d’Aristote dans la perspective de la logique formelle 
moderne, trad Françoise Canjolle Zaslewskey, Ar. Colin, 1972, P.61. 
2 -Brunschvicg.L, Les étapes de la philosophie mathématique, Paris, 1922, ch. 05-06.  

  .186 . ، صاألرسطیة من وجھة نظر المنطق الصوري الحدیثنظریة القیاس   لوكازفتش  ،- 3
  .20 . ، ص منطق المشرقیین - 4

5 -The Encyclopedia of philosophy, Macmillan limited, London, 1967, volume 04, P. 518. 
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  : األولالشكل 
  )ب( ف) أ( كانتإذا            )                              ب (ف) أ(ت  كانإذا

  )أ (ف) ال ج( كانت وإذا              :     أو    )                أ (ف) ج( كانتوإذا
  )ال ب (ف) ال ج( كانت إذا:  إذن                                   )ب (ف) ج( كانت إذا :إذن
  

  : الشكل الثاني
  )                                أ (ف) ج( كانت إذا

  )                      ال أ (ف) ب( كانت وإذا
  )ال ج (ف) ب( كانت إذا: إذن
  

  : الشكل الثالث
  )ب (ف) أ( كانت إذا                  )                              ب (ف) أ( كانت إذا

  ) ج (ف) ال أ( كانت وإذا                  :                أو)       ال ج (ف) أ( كانت وإذا
   )ب (ف) ال ج(ذاكانت إ:إذن                  )                     ب (ف) ال ج( كانت إذا :إذن
  

فال يقرون تبعا  ،  هي القضية الشرطيةإنما القضية المثلى الحقيقية أن يرون الذين الرواقيون وأما     
 وإذا ، )الالمبرهنات الخمسة( حصون منها خمسة يدعونهاوي ، قيسة الشرطية األإالّقيسة  األأنواعن لذلك م
بية  الترتياألعداد ستخدمواا الرواق أصحاب فإن ؛ ستخدم حروف الهجاء رموزا للحدود قد إأرسطوكان 

  :1قيسة الشرطية كما يليرموزا للقضايا لصياغة تلك األ
  ):الة الوضع بالوضعح(  قياس شرطي متصل-1
   فالثانياألول إذا

  األوللكن 
  .  الثانيإذن
  
  ):حالة الرفع بالرفع(  قياس شرطي متصل-2
   فالثانياألول إذا

  لكن ليس الثاني
  . األول فليس إذن
  

                                                
  .284 . ، صالمنطق الصوري جول تریكو ،  - 1
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 المقدم والتالي جتماعاالكبرى شرطية متصلة تعبر عن نفي مقدمته (  قياس شرطي متصل عطفي-3
  ):معا

  ني معا والثااألولليس 
  األوللكن 
   . فليس الثانيإذن
  
  ):حالة الرفع بالوضع(  قياس شرطي منفصل-4

   وإما الثانياألولإما 
  األوللكن 
  .  فليس الثانيإذن
  
  ):حالة الوضع بالرفع(  قياس شرطي منفصل-5

   وإما الثانياألولإما 
  لكن ليس الثاني

  . فاألول إذن
  

بسط  ما هو أإلى رد هي ال تُإذْ ،  ال تقبل البرهانأوليةسة قضايا قيويعتبر الرواقيون تلك األ ، هذا      
 المنطق نسقا إقامة إلمكانية إدراكوفي هذا  ، ستداللاال ما عداها في عملية إليها يرد وإنما ، منها

 للمبدأ المنطقي الذي وال محّل ، شكال القياس وضروبها بألالشتغالضح هاهنا أنه ال مجال ووا. استنباطيا
لشرطي هو المبدأ  مبدأ القياس ابل إن ، أفراده المقول على كل الموضوع مقول على جميع أنينص على 

 في نه يتصفإ بجملة معينة من الصفات ؛ فأو شيء دائما بصفات معينة تصفا إذا «الذي يقضي بأنه 
  .1» األولى الصفات أو الصفات التي توجد مع الصفة أوالوقت ذاته بالصفة 

.  الرواقيون بالقياس الشرطيكتفىا ا، بينم لحمليا بالقياس كتفىا أرسطو أن نقرر أنهنا يمكننا  إلى    
كذا عند برهنته و ، قيسة الكاملة األإلىقيسة الناقصة  القياس الشرطي في رد األأرسطولقد استخدم  ، نعم

 كانت أ إذا كان موضوعا أنه إن «ه  أنّإذ ،  نتيجة كاذبة من مقدمتين صادقتينستنتاجاعلى أنه ال يمكن 
 تكون أ غير أن ضطرارفباال ،  لم تكن ب موجودةإنفإنه  ،  أن تكون ب موجودةضطرارفباالموجودة 
، وبدل النتيجة  )أ(خذ بدل المقدمتين الصادقتين  أأرسطو أن)  الوليد بن رشدأبو(ن وبعدما بي. 2»موجودة 

ن وهو بي ، ، و ب بمنزلة التالي القياس الشرطي المتصل في  أ تكون بمنزلة المقدمإن« ر ، ذكــ )ب(
 يوجد المقدم دون وجود أن لزم وإالّ ،  المقدمرتفعا التالي ارتفع إذاوأنه  ، جد المقدم وجد التالي وإذاأنه 

                                                
  .284 . ، صالمنطق الصوريل تریكو ،  جو- 1
  .253.، ص 2. ، ف2. ، م ، أنولوطیقا  األولىطو  أرس- 2
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هذا  ،  يكون التالي موجودا وغير موجود معاأنفيلزم  ،  وجد المقدم وجد التاليإذاالتالي وقد فرض أنه 
  .1»ال يمكن خلف 
ر المقدمتان عبحيث تُ ، قيسته في صورة قضية شرطية متصلة قد صاغ أأرسطو أنوصحيح      

ي الموجب اغته للضرب الكلّمثال ذلك صي ، ر النتيجة عن التاليعبوتُ ، مرتبطتين بواو العطف عن المقدم
كانت ب تقال على كل و ، كانت أ مقولة على كل ب إذا «: كما يلي) BARBARA( األولمن الشكل 

ولكنه  ، قيسة الشرطية لم يجهل األأرسطو أنوهو ما يعني  ،2» تقال أ على كل ج أن ضطراراال؛ فمن ج
ر عن عالقات عامة عب قياسه الحملي يأنفي حين  ، لم يفصل الحديث فيها لعالقتها بالظواهر الزمنية

على  ،  الشرطيتأليف اليسير ذلك في رسطوأ نظر أنيمكن القول  أخرىومن جهة  ، ومطلقة من جهة
قيسة الشرطية  في القضايا واألاألولل مادة لبحث الواردين بعد المعلم شكّ ، ) نصر الفارابيأبي( حد قول

  . وتطويرها
 مثال األولىوالصورة القياسية  ، ، ينبغي التمييز بين الصورة القياسية المذكورة رغم ذلك ، ولكن      

 ية، حداألولى المتغيرات في الصورة إذ،   ك←)  ق^)  ك←ق : ((واقيين الخمسةرالمن المبرهنات 
د عن المقدمتين وهو في  اللزوم في القياس الحملي يتولّ «إنثم  ، بينما هي في الثانية متغيرات قضوية

 حملية قيسة الحملية قضاياوالمقدمات في األ. 3)ابن رشد(كما يوضح  ، »رطي أحد ما يوضع القياس الش
قيسة وهي في األ ، رين مستقلين عن الزمانوحيث الصلة بين تصو ، الموضوع مقول على حيث المحمول

هياألولىوالعالقات المنطقية في . ث عن صلة بين وقائع تحدث في الزمانالشرطية قضايا شرطية تتحد  
ية تؤخذ كوحدة غير كل قض في الثانية تكون بين قضايا حيث ا، بينم  بحدين آخرينأوسطعالقة حد 

 إلىقيسة الرواقيين الشرطية تنتمي فإن أ ؛  منطق الحدودإلى كان القياس الحملي ينتمي إذاوعليه . مجزأة
قيسة محدود ن أ منالرواقيو بتدعهافكذلك ما  ،  ضيقةاألرسطية نظرية القياس ومثلما. منطق القضايا

الحملية  ورفضوا القضية ، ستداللاالط صور  القضية الشرطية هي أبسأنذلك ألنهم قرروا  ، المجال
  .  ال عالقة لها عندهم بالمنطقإذ ، بصورة مطلقة

شرطيات  الإلى وأشار ، قيسة الشرطية قد درس القضايا واألأخرىمن جهة ) ثيوفراسط( كان وإذا     
وال  ، غير واعية إشارة ذلك يبقى مجرد فإن ؛ قترانيات الحملية مجرى واحدا التي تجري واإلاالقترانية

رائدا لمنطق القضايا ) ثاوفرسطس(  نجعلأن يكون من المجازفة «وبالتالي  ،  مستوى النظريةإلىترقى 
 لم يدرك أنه قد دفع األرجحه على أنّ) بوشنسكي( نستخلص مع أنبل ينبغي  .األقلبشكل واع على 

  . 4»  جديداهجتابالمنطق في 
  
  

                                                
  283.  ، صتلخیص منطق أرسطون رشد ،  اب- 1
  .148 . ، ص 4.  ، ف1. ، م، أنولوطیقا األولى أرسطو - 2
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  : تقسيم القياس
  

     لف أا سيتضح ممأرسطو نلم ي شرطية وحملية على النحو الذي سنجده عند إلىقيسة م األقس 
 القضية عنده ليست حملية األخيرفهذا  ، ) نصر الفارابيأبي( عند ثم) مGalien)(131-200( )جالينوس(

ف لِّوالحملي ماُأ ، القياس منه حملي ومنه شرطي « أنوتبعا لذلك يرى  ، 1 شرطيةأيضابل هي  ، فقط
  .2»والشرطي ما ألف عن قضايا شرطية  عن قضايا حملية،

 كان قد نظر في القياس نوإ ، األول المعلم أن – كما ذكرنا من قبل – الفارابي أدركولقد  ، هذا     
 نظر فيه وإنما ، قيسة الشرطيةفرد في كتبه المنطقية قوال في األ أنه لم يإال الشرطي نظرا يسيرا،

 إلىقيسة الشرطية وقسموها  األأمر جاء الرواقيون فاستقصوا ثم ، ورسطبعد أ) ديموسأو(و ) ثيوفراسط(
اإلسكندر (ي مساهمة الرواقيين كما فعل ورغم ذلك لم يطعن المعلم الثاني ف ، متصلة ومنفصلة

 ،وأرسط للقضايا وهي القضايا الحملية كما وضعها األوليةولم يتقيد بالصورة  ،3)جالينوس(و) فروديسياأل
 جانب المقاييس التي تؤلف عن مقدمات إلىف عن مقدمات شرطية ؤلَّ وضع المقاييس التي تُماوإنّ

متصل وهو ما  ؛ ن القياس الشرطي ضربانوأ قياسا، عشر أربعة المقاييس الجزمية أنوقرر  ،4جزمية
 ، ية منفصلةاه شرطومنفصل وهو ما كانت كبر. النووهذا بدوره ضربان أ ، ه شرطية متصلةكانت كبرا

  .5قيسة الشرطية كلها خمسة ضروبوعليه فاأل ، لوُأضرب والمنفصل ثالثة أ
  
I- تقسيم القياس عند ابن سينا:  
  

 في  الجمهور في التكلفإسراف وفي المقابل عندما ال حظ .البتةال يذكر الشيخ الرئيس الرواقيين       
   أضرب القياس الشرطياستقصاءن الصورة عند  المادة دوإلى لتفاتاالوفي  ، األعم على حساب األخص

 من تفصيل األولوهو فقدانهم ما تواله المعلم  ،  سبب واحدإليه دعاهم ماإنّ هذا التكلف منهم أن «ذكر 
وازنا  مأمرا يكون ذلك أن ستقباحهموا(...)  بأنفسهم يخوضوا فيه أن إلى حتياجهموا ، القياسات الشرطية

 ابن سينا ن بأ– على وجه اليقين –وال يوحي هذا الكالم . 6»  بيانه في الحملياتلاألوى المعلم لما تولّ
 أصول الذين يحق عليهم تفريع أنبقدر ما يعني  ، قيسة الشرطية صراحة القول في األأرسطو إلىيعزو 
لف  نتائج تخاإلى يؤدي أننه ن شأ الخوض فيما ِماستقبحوا من الواردين بعده األول المعلم أعطاها

 بعده على نما قدر م «  إذ ، قيسةلصورة التي رسمها في القضايا واأل تخرج عن اأو ، أرسطونظريات 
 ة يراجع فيها عقلهليس له مهل ، فهو مشغول عمره بما سلف(...)  يفرغ نفسه عن عهدة ماورثه منه أن
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مثلما يعلل ابن سينا ذلك  ،1»  مزيد عليهإلى موضع المفتقر األولون يضع ما قاله أن ستحّلاولو وجدها ما 
ط والقصور عند جمهور المناطقة في موضع آخرالتخب.  
االسكندر  (إلىمنسوب ) كتاب في الشرطيات (إالّ إليه ابن سينا ذاته يذكر أنه لم يقع أنيؤكد ذلك      

من غموض  فيه لما إليه لتفاتاالال ينبغي للمتعلم  ،  منحول عليهه كتابويرجح أنّ ، )فروديسياأل
 هو في القياس المنتج إنما) األولىالتحليالت (=  نالوطيقا في أاألول كالم المعلم أنويدرك . 2ومضلة
 التعريف أن إلىقد فطن  ، األولونالذي سهل عليه التفهم لما قاله  ، فالشيخ الرئيس ، ورغم ذلك. 3للحملي

التحليالت ( في األول المعلم أرادهالذي ستدالل القياسي بالمعنى  من اإلألكثر للقياس يتسع األرسطي
 التي األشياء سلمت إذاأي  ، أشياء وضعت فيه إذا( : الذي يحصر القولالرأيولذلك قرر خطا  ، )األولى

وكما  ، فكذلك الشرطي يسلم ،  الحملي يسلمأن كما «ذلك ألنه  ، ا الحملية دون الشرطيةفي القضاي) فيه
فكذلك قد يكون قول مركب من شرطيات ساذجة  ، آخريلزم عنه قول أنه يكون قول مركب من حمليات ف

  .4» آخر مخلوطة يلزم عنه قول أو
 مثلما توجد إذ ،  حملي وشرطيإلى ابن سينا يقسم القياس بدوره أنيلزم عن ذلك في هذا المقام      

فيصدق بال قياس حدس حدسا  من المطالب الحملية ما يأنوكما . هناك مطالب شرطية ، مطالب حملية
 بواسطة االستنتاج استخدام ما يبرر نثم إ. فكذلك الحال في الشرطيات ، اس قيإلىومنها ما يحتاج 

وحيث يحل القانون  ، قيسة الشرطية ذات الصلة بالظواهر الزمنية والحقائق المتعلقة بالحوادث الفرديةاأل
 من  للتعبير عن الكثيراألولىصالحية  ، يةقيسة الحملستنتاج بواسطة األ جانب االإلى ، محل الماهية

وفيما بعد  ، والطبيعيات ،  كثيرا من الدعاوى التي في الرياضيات «ذلك ألن ، صور التفكير العلمي
ن بيفكذلك تُ ، ن الحمليات بقياسات حمليةبيفضال عن ذلك مثلما تُ.  5» الطبيعة شرطية متصلة ومنفصلة

وفي المقابل الشرطيات ال تنتج عن  ، فيها المسلك الطبيعي السهل سلك الذهن إذابقياسات شرطية 
  . الحمليات

 أبو( المدرسة الرواقية وذكر بتدعتهاالذي  ، ث عن القياس الشرطيدما تحدولكن الشيخ الرئيس عن    
 والجمهور يسمونه شرطيا، ، ستثنائيااوهذا أسميه « :قال ، أولقبله أنه خمسة ضروب ) نصر الفارابي

 ابن سينا أن،  أوالومعنى هذا  .6»قتران من الشرطيات ما يكون على سبيل اإل إذ ، سمه شرطيا لم أإنماو
 ستثنائياقياسا إ)  Le syllogisme conditionnel / hypothétique( يسمي القياس الشرطي

)Syllogisme exceptif( ، ثناءست هذا القسم من األقيسة على اإلمالشتال  وأدقُّوهذا أصح .  
فابن سينا  ، لقياس الشرطيمقابال ل) Le syllogisme catégorique( ، لم يعد القياس الحملي وثانيا

 المذكور من أنويدرك جيدا  ،  وما هو مركب منهما معاقترانية الحملية والشرطيةيقصد باألقيسة اإل
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وهو  ،  الخالصة فقطأو الساذجة ب من الحملياتركّ المإالّليس ) األولىالتحليالت ( قتراني في كتاباإل
وحسبوا «ه له عامة المنطقيين ماتنب 1»ستثنائية إإالّ الشرطيات ال تكون أن.  

 2»ستثنائي إقتراني وإ؛ قسمين القياس على ما حققناه نحن على إن «:  القولإلىوهكذا يخلص ابن سينا 
  : )(Le syllogisme conjonctif(قترانيا يكون القياس اإلومثلم
  . ن حمليات خالصةم -1
 . قد يكون من شرطيات ساذجة -2

 . وقد يكون مركبا من الحمليات والشرطيات معا -3

  :  من الشرطيات فقطيتألفوالذي 
  . قد يكون من متصلتين -2/1
 . وقد يكون من منفصلتين -2/2    

 . 3وقد يكون من متصلة ومنفصلة معا -2/3

  : إلى قترانياالينقسم القياس  هذا ىوعل
  .ف من الحمليات فقطؤلّوهو المSyllogisme connectif catégorique( ، (قتراني حملي قياس إ: أوال
وهو المؤلف من الشرطيات  ، )Syllogisme connectif conditionnel(قتراني شرطي قياس إ: ثانيا

 من أو ، نمتصلتيؤلفا من  يكون مأن اإمه ألنّ ؛ أقساموهذا بدوره خمسة .  منها ومن الحملياتأوفقط 
  .  من منفصلة وحمليةأو ،  من متصلة وحمليةأو ،  من متصلة ومنفصلةأو ، منفصلتين
   :4ائيستثن القياس اإلوأما

  .  توضع فيه متصلةأنما  فإ-1
 .  الجمع والخلو معاة، مانع  يوضع فيه منفصلة حقيقية أو-2

 : وضع فيه منفصلة غير حقيقية تُأو -3

  . مع فقطا مانعة الجإم/  أ-3    
  . ا مانعة الخلو فقطوإم/  ب-3    

وعليه فليس  . ابال لهوليس مق ،  القياس الحملي صار قسيم القياس الشرطيأنوواضح من هذا      
ثنين معا  القياس اإلقتراني يتضمن اإلإذ ؛ قتراني مرادفا للقياس الحملي القياس اإلاعتبارة صحيحا البتّ

 ابن سينا أنه ليس صحيحا القول كما أنّ ، وال الشرطية هي الصورة المثلىحيث لم تعد القضية الحملية 
ركبة من ستثنائية هي المواالقترانية اال ، نية إستثنائيةقترا إقترانية حملية وإإلىقترانية اال«قسم األقيسة 

س  في ذلك خلط بين القياس اإلقتراني والقياإذ ، 5»شرطيات فحسب  من أوالحمليات والشرطيات 
ستثنائيا إ  نظر فيه الرواقيون،ماوإنّ ، أرسطوي القياس الشرطي الذي لم يعالجه سمنا ييفابن س ، ستثنائياإل
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سبيل اإل من الشرطيات ما يكون علىألن قتران مثلما ذكر، ثم يز بين القياس اإلستثنائي والقياس مي
 طرفي النقيض الذي بأحد فيه للتصريح  الذي ال يتعرض« القياس اإلقتراني هو أن أساسقتراني على اإل

قترانيات الشرطية وما هو وهذا يشمل اإلقترانيات الحملية واإل ،1» يكون فيه بالقوة إنمابل   فيه النتيجة
فال .   نقيضها مذكورا فيه بالفعلأوستثنائي فهو ما يكون عين النتيجة  القياس اإلاأم .مركب منهما معا

قيسة اقترانية هي نقيض  هناك أماوإنّ ، ستثنائيةا اقترانيةسمى أقيسة ا ي لشيء عند ابن سينإذنوجود 
  . ستثنائيةألقيسة اإلا

 الشيخ الرئيس إليه أشاروهذا الذي  ،للقياس تصنيف جديد غير مسبوق إزاءنا نّوالحاصل من ذلك أ    
 المعلم أن ذكرنا أنه يدرك  ابن سينا الذيإن ثم". القياس على ما حققناه نحن : " بوعي ووضوح في قوله

 األقيسة – أحكامها أكثر ستخراجبا  هو المستقّل« ،  بالقياس اإلقتراني المنتج للحملي فقطاشتغل إنما األول
 كانت نظرية القياس الحملي وإذا. 2»مه  وتمييز الناتج عن العقيم منها دون من تقد–قترانية الشرطية اإل

قد  ، وال على الموضوع مقدمتين حمليتين يظهر فيها المحمول مق القياس منفيتألّحيث  ، األرسطية
وبات نتج مطلقيسة التي تُ بواسطة األتاجستناالفإن نظرية ؛  ى يومنا هذاهتمام الواسع حتّحظيت بذلك اإل

 ، لألولىعتبر الثانية مجرد شرح ه كما يبدو جليا ال تًُذلك ألنّ ، قتران جديرة بمثل تلك العنايةاإلشرطية ب
  . وتطوير لنظرية القياس إضافةبقدر ماهي 

  
II- قترانية الشرطيةنظرية األقيسة اإل:  
  

 من مقدمتين يتألف هو القياس الذي « القياس اإلقتراني الشرطي أن ،      يتضح مما سلف ذكره
ن قترافاإل .3» منفصلة أو الشرطية متصلة أكانتسواء  ،  حمليةوأخرى من مقدمة شرطية أو ، شرطيتين

 أو ،  منفصلتينأو ،  يقع بين متصلتينأنا  الشرطيات والحمليات معا إمأو ، في حالة الشرطيات الساذجة
قتراني الشرطي وعليه فالقياس اال. حملية ومنفصلةوبين أ ،  بين حملية ومتصلةأو ، بين متصلة ومنفصلة

  . أقسامخمسة 
 على األكبر  والحداألصغر قترانية الشرطية الحدة االنتيجة وتاليها في هذه األقيس مقدم ال، ويناظر هذا    

ومثلما .  األوسطشتركة التي التظهر في النتيجة فتقابل الحد  القضية الماأم ، الترتيب في القياس الحملي
قترانيات الشرطية على تلك القضية وقّفُ في االستنتاج يت اإلفإن ،  الحمليالتأليفة النتيجة في  علّاألوسط

 من شرطيات وحمليات أوبة من شرطيات ركّقيسة المفضال عن خضوع هذه األ ، ن المقدمتينشتركة بيالم
  . قترانيات الحملية الخالصة في االاالستنتاجقوم عليها عملية للقواعد التي ت
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  : القياس االقتراني الشرطي المتصل الخالص-أوال

  
     متاه قضيتين شرطيتين وهو الذي تكون مقدذلكل مثا،نتيجته ك وكذل،صلتينتّم  :  

  
   مضيئةفاألرض،  النهار موجوداكلما كان 

  فالنهار موجود ، وكلما كانت الشمس طالعة
  . مضيئةض فاألر،طالعةكلما كانت الشمس : إذن
  

 األشكالويكون ذلك على هيئة  ،  تالأوأي في مقدم  ، فهذا القياس تشترك مقدمتاه في جزء تام     
  :قترانية الحملية الخالصة األقيسة اإللثالثة في ا
  
1-ومثاله  ، األولوهذا هو الشكل  ، تاليا في الصغرى ،  يكون الجزء المشترك مقدما في الكبرىأنا  فإم

  ).النهار موجود( :ما سلف حيث الجزء المشترك هو
  
2-1هال ومث،الثاني هو الشكل ا وهذ،المقدمتين يكون الجزء المشترك تاليا في أنا  وإم:  
  

  ن الحماكا ، كلما كان الحيوان مفترسا
  كان الحيوان الحما،   كان الحيوان ثديياإذاوقد ال يكون 

  . الحيوان مفترسان كا،ثدييا كان الحيوان إذافقد ال يكون : إذن
  
3 - 2ه ومثال،الثالث هو الشكل ا وهذ،المقدمتين يكون الجزء المشترك مقدما في أن اوإم:  
  

   الحيوان ثدييان كا،سمكاكان الحيوان  إذاة ليس البتّ
  ان مفترسا ك، كان الحيوان سمكا إذاوقد يكون 

  . الحيوان ثدييان، كا  كان الحيوان مفترساإذافقد ال يكون  :إذن
  

فالنتيجة  ، فالمقدمة الكبرى ،  عموما بذكر المقدمة الصغرىقترانياالويبدأ ابن سينا في القياس  ،     هذا
  : كما يلي
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  )مقدمة صغرى         ()ج د (ف ، )أ ب(لما كان ك

  ) مقدمة كبرى(         ) زه (ف ،)دج (وكلما كان 
  ). زه (ف ، )أ ب(كلما كان  :ينتج

 ،  كما سنرىأصالوليست صورة الشكل الرابع الذي ال يعترف بوجوده  ، األولوهذه صورة الشكل 
وحيثما  ، )كبرى( جد محمول النتيجة كانت المقدمة و فحيثما« ، ة في ذلك بمقدم النتيجة وتاليهاوالعبر

 وسنبدأ .1»والتأخيربقطع النظر عن وضع المقدمتين في التقديم ) صغرى( وجد موضوعها كانت المقدمة
  .وجرت به العادة  ، رى مجاراة لما درج عليه المحدثونبذكر المقدمة الكب

ؤلفا من ثالث قضايا اني الشرطي المتصل الخالص مقترا كان القياس اإل لمهاألمر، فإنّومهما يكن     
  : القضية الشرطية المتصلة ت، وكان شرطية متصلة

  ).ج د (ف ،)بأ (كلما كان  : كلية موجبةإما -أ
  ).ج د (ف ،)بأ (  كانإذاليس البتة  : كلية سالبةوإما -ب
  ).ج د (ف ،)بأ (  كانإذاقد يكون  : جزئية موجبةوإما -ج
  ).ج د (ف ، )أ ب(ليس كلما كان: أو) ج د (ف ،)بأ (  كانإذاقد ال يكون  :سالبة جزئية وإما -د

192:(هو ،  غير صحيحةأوقيسة صحيحة بغض النظر عن كون تلك األ ، الممكنةليفات  عدد التأفإن (
  : ه الثالثة تلك تشترك في أنّاألشكالا كانت ولكن لم. إليها الثالثة الملتفت األشكالضربا ممكنا في 

  .  ال قياس من جزئيتين-1
  .  وال من سالبتين-2
   ؛2 وال من سالبة صغرى كبراها جزئية-3

قترانية الشرطية وبالتالي فاألقيسة اال ، من الوجهة المنطقية تلك الضروب ليست جميعها صحيحة فإن
  . عشر قياساأربعةالمتصلة الخالصة 

  
  :األولالشكل 
  :أي  ، قترانيات الحملية الخالصة في اإلاألولشكل شريطة هذا الشكل مثل شريطة ال      

  .ة المقدمة الكبرى لي كُ-*
  .  المقدمة الصغرىوإيجاب -*

  .ليين والجزئيين جميعانتج الكُوي ،  قياسات كاملةاألربعةوضروبه      
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  ): كم– كم – مك(؛ األولالضرب 
  ) زه (ف ،)دج (كلما كان 
  )ج د( ف ،)بأ ( وكلما كان

  ). زه (ف،  )أ ب(كلما كان  :ينتج
  

  : ) كس– كم –كس ( ؛الضرب الثاني
  ) زه (ف ،)دج ( كان إذاليس البتة 
  )ج د( ف ،)بأ (وكلما كان 

  ). زه (ف ،)بأ (  كانإذاليس البتة  :ينتج
  

  : ) جم– جم – مك(؛ الضرب الثالث
  ) زه (ف ،)دج (كلما كان 
  )ج د( ف ، )أ ب(  كانإذاوقد يكون 

  ). زه (ف ، )أ ب( كان إذاكون قد ي :ينتج
  

  : ) جس– جم -كس( ؛الضرب الرابع
  ) زه( ف ،)دج ( كان إذاالبتة ليس 

  )ج د( ف ، )أ ب( كان إذاوقد يكون 
   ). زه (ف ، )أ ب(فليس كلما كان  :ينتج

  
  :الشكل الثاني

   ينتج عن موجبتين ال«فهو  ، كل الثاني في الحمليات كذلكراعى في هذا الشكل شرائط الش يأنيجب     
 األربعةوضروبه  ،  سوالب بين كلية وجزئيةإالّه ال يتنج كما أنّ. 1»وعن كبرى جزئية  ، وعن جزئيتين

  .قياسات غير كاملة
  : ) كس– كم –كس ( ؛األولالضرب 

  )ج د( ف ، ) زه( كان إذاليس البتة 
  )ج د( ف ،)بأ (وكلما كان 

  ).ز ه  (ف ،)بأ ( كان إذاليس البتة  :ينتج
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  : ) كس– كس –كم ( ؛الضرب الثاني
  )ج د( ف ، ) زه(كلما كان 

  )ج د( ف ،)بأ ( كان إذاوليس البتة 
  . ) زه (ف ،)بأ ( كانإذاليس البتة  :ينتج

  
  : ) جس– جم –كس ( ؛الضرب الثالث

  )ج د( ف ، ) زه(  كانإذاليس البتة 
  )ج د( ف ، )أ ب( كان إذاوقد يكون 

  ). زه (ف ، ) بأ(ليس كلما كان : ينتج
  

  : ) جس– جس – مك(؛ الضرب الرابع
  )ج د( ف ، ) زه(كلما كان 

  )ج د( ف ، )أ ب(وليس كلما كان 
    . ) زه (ف ، )أ ب(ليس كلما كان  :ينتج

  
  :الشكل الثالث

 تكون الصغرى أن يجب «أي  ، ل الثالث في الحمليات بعينهاشريطة هذا الشكل هي شريطة الشك     
وضروبه . 1»ي تكون جزئية وال يجب فيها كلماإنّونتائجهما  (...)  كانهماأيلي وفيهما كُ (...) موجبة

  . الستة قياسات غير كاملة كذلك
 : ) جم– كم – مك (؛األولالضرب 

  ) زه (ف ،)دج (كلما كان 
  )أ ب (ف ،)دج (وكلما كان 

  ). زه (ف ، )أ ب( كانإذاقد يكون  :ينتج
  

  : )جس – كم –كس ( ؛الضرب الثاني
  ) زه (ف ،)دج ( كانإذاليس البتة 
  )أ ب (ف ،)دج (وكلما كان

  . ) زه (ف ، )أ ب(ليس كلما كان :ينتج
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  : ) جم– جم – مك(؛ الضرب الثالث
  ) زه (ف ،)دج (كلما كان

  )أ ب (ف ، )ج د( كان إذاوقد يكون 
  . )أ ب (ف ، ) زه( كانإذاقد يكون  :ينتج

  
  : ) جم– كم – مج (؛الضرب الرابع

  ) زه (ف ، )ج د(  كانإذاقد يكون 
  )أ ب (ف ،)دج ( وكلما كان

  ). زه (ف ، )أ ب( كان إذاقد يكون  :ينتج
  

  : ) جس– كم -جس(؛ الضرب الخامس
  ) زه (ف ، )ج د(ليس كلما كان 

  )أ ب (ف ،)دج (وكلما كان 
  ). زه (ف ، )أ ب(فليس كلما كان  :ينتج

  
  : ) جس– جم –كس ( ؛الضرب السادس

  ) زه (ف ،)دج (  كانإذاليس البتة 
  )أ ب (ف ، )ج د(  كانإذاوقد يكون 

  ). زه (ف ، )أ ب(ليس كلما كان  :ينتج
  

  : القياس االقتراني المؤلف من حملية ومتصلة-ثانيا
  

  :  تكونأن اإم ،1فة من الحملية والمتصلةؤلّقترانية الشرطية الم    هذه القياسات اإل
وتاليها ما يكون نتيجة  ، والنتيجة متصلة مقدمها مقدم المتصلة ، ية مع تالي المتصلة الشركة فيها للحمل-1

  : ومثاله ، الحملية والتالي لو انفردا
  ) أد(كل 

  )دج (فكل  ، ) زه(وكلما كان 
  . )ج أ(فكل  ، ) زه(كلما كان  :ينتج

   كل د أ ، وكل ج د ؛ فكل :معناه لو كانا على شكل إقتران حملي ساذج صورته ) : لو انفردا (وقوله 
  .ج أ 
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2- مقدمها ما يكون نتيجة  ، والنتيجة متصلة ،  تكون الشركة فيها للحملية مع مقدم المتصلةأن اوإم

  :ومثاله  ، ، وتاليها تالي المتصلة الحملية والمقدم لو انفردا
  ) أب(كل 

  ) زه (ف ، )بج (وكلما كان ال شيء من 
   . ) زه (ف ، ) أج(كلما كان الشيء من  :ينتج

 كل ب أ ، والشيء من : لو كانا على هيئة إقتران حملي هذه صورته معناه كذلك ،) لو انفردا ( وقولنا 
  .ج ب ؛ فال شيء من ج أ 

  
   ثم  ماحملية إ الإن ومثاله ما سلف ،  تكون مكان الكبرىأن ، تكون مكان الصغرى في أن اوإم 

  .النوعين المذكورين
   :ولاأل مثال -3

  ) أب(فكل  ، ) زه(كلما كان 
  )بج ( وكل
  . )ج أ(فكل ، ) زه( كلما كان :ينتج

  
  : الثاني ومثال -4

  ) زه (ف ،)أ ب(كلما كان 
  )بج (وكل 
  . ) زه (ف ، )ج أ( كان كل إذاقد يكون  :ينتج

  
 إحدى على قتراني المختلط يكون هذا القياس االفإن ، وكيفما كان مكان الحملية وحال الشركة      

 حيث الشركة األول مثال في الشكل إذْ ،  الضروبد شكل تتعدّلوفي كُ ؛  الثالثةلألشكالالهيئات التي 
 بأربعة وهذه تتضاعفُ ،  ضروبأربعةوحيث الحملية مكان الكبرى  ، للحملية مع تالي المتصلة الموجبة

 متصالتها جزئية أخرى وأربعة ، ة متصالتها كلية سالبأخرى وأربعة ،  متصالتها جزئية موجبةأخرى
  . )16 (فتصير ستة عشر ضربا ، سالبة
     ومثل ذلك لموعندما تكون الحملية مشاركة لمقدم المتصلة وهي في  ،  الصغرىا تكون الحملية مكان

) 64( وستونأربعة في النوعين األولفمجموع ضروب الشكل  ،  في مكان الصغرىثم ، مكان الكبرى
 ).الشفاء( ضربا كما ذكر الشيخ الرئيس في كتاب )218(  الثالثةاألشكالوع الضروب في ومجم. ضربا

قترانيات المختلطة من شرطيات  الثالثة في االاألشكال الضروب الكائنة على منهاج أنوواضح من هذا 
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 ،1)ه895-832)(يوسف السنوسي التلمساني محمد بن اإلمام(كثيرة الشغب فعال كما ذكر ، وحمليات
  لدى صاحباألربعة األشكالقتراني الشرطي تنعقد فيه  هذا القسم من القياس اإلأن علمنا إذافكيف 

  . )المختصر في علم المنطق(
  حيث يكتفي باإلقترانيات الشرطية ، ) والتنبيهاتاإلشارات(و ) النجاة( ولكن ابن سينا في كتاب           

قتران  من هذا االالقريب من الطبع أنر قري ، 2»وقا بالطبع  علشد وأاالستعمال إلى قربالتي هي أ«  
 إحدى على شتراك بين الحملية وتالي المتصلة الموجبة يكون اإلأنالكائن بين المتصل والحملي هو 

ينها من جانب المقدم قترانات بعاإل « اوأم ، قترانيات الحملية الخالصة الثالثة في االلألشكالالهيئات التي 
3» في العلوم ستعماالا قّلك بين الحملي ومقدم الشرطية فهي أشترا يكون اإلبأن.  
 ما كانت « المؤلف من حملية ومتصلة االقترانيور القياس  المطبوع من صأنضح يه يتّلوع        

 مقدمها مقدم ، ونتيجته متصلة ،  المتصلةإيجاب إنتاجهوشرط  ، الحملية كبرى والشركة مع تالي المتصلة
  : الثالثة كما ذكرنااألشكال منه وتتألف. 4» بين التالي والحملية التأليفالمتصلة وتاليها نتيجة 

  
  :األولالشكل 
ومحموال في تالي  ، )المقدمة الكبرى( في هذا الشكل يكون الجزء المشترك موضوعا في الحملية     

 أنويجب .  للحمليات الساذجةاألولكل على النسبة المذكورة في الش) المقدمة الصغرى( المتصلة الموجبة
  .والتالي الذي هو مكان الصغرى موجبا ، يكون الحملي الذي هو مكان الكبرى كليا

  
  ): كم– كم – مك(؛ األولالضرب 

  ) أد(كل 
  )دج (فكل  ، ) زه(وكلما كان 
  . )ج أ(فكل  ، ) زه(فكلما كان 

  
  ): كم– كم –كس ( ؛الضرب الثاني

  ) أد(الشيء من 
  )دج (فكل  ، ) زه(ا كان وكلم

  ).ج أ(فال شيء من  ، ) زه(فكلما كان 
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  ): جم– جم – مك (؛الضرب الثالث
  ) أد(كل 

  )دج (فبعض  ، ) زه(وكلما كان
  ).ج أ(فبعض  ، ) زه(فكلما كان 

  
  ): جس– جم -كس( الضرب الرابع؛

  ) أد(ال شيء من 
  )دج (فبعض  ، ) زه(وكلما كان
  ).ج أ(  بعضفليس ، ) زه(فكلما كان 

وهوكلي  ،  بين التالي والحملية لو كانا وحدهماالتأليفتاليها نتيجة  ،  النتيجة متصلةأنويالحظ هنا      
  . وجزئي سالب ، وجزئي موجب ، وكلي سالب ، موجب

  
  :الشكل الثاني

 هو إلنتاجاوالشرط في  ،  الحملية وتالي المتصلة الموجبةمحمولشتراك في     في هذا الشكل يكون اإل
ويكون  ،  تكون الكبرى كلية وهي الحمليةأنأي  ، ى تنتج يكون في الحمليات حتّأنالشرط الذي يجب 

  .  الحملية سالباأوالتالي 
  : ) كس– كم -كس( ؛األولالضرب 

  ) دأ (ال شيء من 
  )دج (فكل  ، ) زه(وكلما كان 
  . )ج أ(فالشيء من  ، ) زه(فكلما كان 

  
  : ) كس– كس –كم  (؛الضرب الثاني

  )دأ (كل 
  )دج (فال شيء من  ، ) زه(وكلما كان 
  . )ج أ(فال شيء من  ، ) زه(فكلما كان 

  
  : ) جس– جم –كس ( ؛الضرب الثالث

  )دأ (ال شيء من 
  )دج (فبعض  ، ) زه(وكلما كان 
  . )ج أ(فليس كل  ، ) زه(فكلما كان 
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  : ) جس– جس – مك (؛الضرب الرابع
  )دأ (كل 

  )دج (فليس كل  ، ) زه (وكلما كان
  . )ج أ(فليس كل  ، ) زه(فكلما كان 

) الكبرى( والحملية) الصغرى(  تالي النتيجة المؤلف من جزئي تالي المتصلةأن أيضاويالحظ هنا     
  . قضايا سالبة بين كلية وجزئية

  
  :الشكل الثالث

وعليه فالشرط كما في  ،  الموجبة الحملية وتالي المتصلة في موضوعشتراكاال يكون في هذا الشكل     
  .  تكون جزئيةماإنّوالنتائج .  يلّوفيهما كُ ،  تكون الصغرى موجبةأني  ، أالحمليات
  : ) جم– كم – مك(؛ األولالضرب 

  ) أج(كل 
  ) دج(فكل  ، ) زه(وكلما كان
  . )د أ(فبعض  ، ) زه(فكلما كان 

  
  : ) جس– كم –كس ( ؛الضرب الثاني
  ) أج(ال شيء من 
  ) دج(فكل  ، ) زه(وكلما كان 
  . )د أ(فليس كل  ، ) زه(فكلما كان 

  
  : ) جم– جم – مك(؛ الضرب الثالث

  ) أج(كل 
  ) دج(فبعض  ، ) زه(وكلما كان 
  . )د أ(فبعض  ، ) زه(فكلما كان 

  
  : ) جم– كم – مج(؛ الضرب الرابع

  ) أج(بعض 
  ) دج(فكل  ، ) زه(وكلما كان 
  . )د أ(، فبعض ) زه(فكلما كان 
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  : ) جس– كم -جس(؛ الضرب الخامس
  ) أج(ليس كل 

  ) دج(فكل  ، ) زه(وكلما كان 
  . )د أ(فليس كل  ، ) زه(فكلما كان 

  
  : ) جس– جم –كس ( ؛الضرب السادس

  ) أج(ال شيء من 
  ) دج( فبعض  ، ) زه(وكلما كان 
  . )د أ(فليس كل  ، ) زه(فكلما كان 

قيسة ومنه فأ.  جزئية بين موجبة وسالبةقيسة قضايا في هذه األ النتيجة تاليأن أيضاويالحظ هنا      
  . الكاملاألول الشكل إلى  بالردنبيالشكل الثاني والثالث غير كاملة تُ

فكذلك  ، قتراني المؤلف من حملية ومتصلةالثالثة من المطبوع من القياس اال األشكال فتتألّومثلما     
 ، وكلية سالبة ،  حيث المتصلة جزئية موجبةأي ،  الصور البعيدة عن الطبع منه الثالثة فياألشكالتنعقد 

.  مكان الصغرى والشركة مع تالي المتصلةثم ، وذلك عندما تكون الحملية مكان الكبرى ، وجزئية سالبة
  األقّلتلك اإلقترانات والمقصود بالصور البعيدة عن الطبع . عندما تكون الشركة مع مقدم المتصلةوأيضا

  في العلوم ، واألشداالستعمال في العلوم ، في مقابل األقيسة المطبوعة التي هي أقرب إلى استعماال
  : كما يليهص، ونلخّ  الحاجة في مبحث ال حقإليه ما ستدعو إلى باإلشارةولنكتفي  .مالئمة للنظم الطبيعي

  
  

   األشكال في عدد الضروب  المثال                 
  :لى الترتيبالثالثة ع

  :المطبوع
كبرى الحملية 

والشركة مع تالي 
المتصلة الكلية 

  :الموجبة

   . ) أد(كل
  .)دج (فكل ، ) زه( كاناوكلم

  .)ج أ(فكل ، ) زه(فكلما كان

  .كاملة ومطبوعة 04
  .غيركاملة ومطبوعة 04
  .غيركاملة ومطبوعة 06

  :غير المطبوع
 الحملية كبرى -1

تالي  والشركة مع
جزئية المتصلة ال

     .  الموجبة

  .) أد(كل
  .)دج (فكل ، ) زه( كانإذا يكون د وق
  ). ج أ(فكل  ، ) زه( كانإذا يكون د فق

  .كاملة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 06
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 الحملية كبرى -2
  والشركة مع

تالي المتصلة الكلية 
  .السالبة

  .) أد(كل
 .)دج (فال كل ، ) زه( كانإذا البتة س ولي
  ). ج أ(فال كل ، ) زه( كانإذا البتة سفلي

  . كاملة وغير مطبوعة04
  .ناقصة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 06

 الحملية كبرى -3
تالي  والشركة مع

المتصلة الجزئية 
  .السالبة

  .) أد(كل
  .)دج (فال كل ، ) زه( كانإذايكون الدوق

  ). ج أ(ال كلف ، ) زه( كانإذا فقد ال يكون

  .كاملة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 06

الحملية صغرى -4 
تالي  والشركة مع

المتصلة الكلية 
  .الموجبة

  .) أب(، فال شيء من)  زه(كلما كان
  .)بج (وكل

  ).ج أ(فال شيء من ، ) زه(فكلما كان

  .كاملة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 06

الحملية صغرى -5
تالي  والشركة مع

المتصلة الجزئية 
  .الموجبة

  .) أب(فكل ، ) زه( كانإذاقد يكون 
  .)بج (وكل

  ).ج أ(فكل ، ) زه( كانإذافقد يكون 

  .كاملة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 06

الحملية صغرى -6
تالي  والشركة مع

لمتصلة الكلية ا
  .السالبة

 .) أب(،فليس كل) زه( كانإذاليس البتة 
  .)ب ج(وكل
  ).ج أ(فليس كل ، ) زه(نإذا كا البتة س فلي

  .كاملة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 06

الحملية صغرى -7
تالي  والشركة مع

المتصلة الجزئية 
  .السالبة

 .) جد(فال كل ، ) زه( كانإذاقد ال يكون 
  .)د أ(وكل
  ). أج(فال كل ، ) زه(كانإذا ال يكون د فق

  .كاملة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 06

 الحملية كبرى -8
مقدم  والشركة مع

المتصلة الكلية 
  .الموجبة

  .) أب(كل
  .) زه( ف ، )بج (ال شيء من كان ا وكلم

  ). زه (ف ، )ج أ(فكلما كان ال شيء من

  .كاملة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 04

الحملية كبرى -9
مقدم  والشركة مع

المتصلة الجزئية 

  .) أب(كل
 ف ،)بج ( كان ال شيء منإذا يكون د وق

  .) زه(

  .كاملة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 04
  ناقصة وغير مطبوعة 04
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   ف ،)ج أ( كان ال شيء منإذايكون   فقد  .الموجبة
  ). زه( 

الحملية صغرى -10
مقدم  والشركة مع

المتصلة الكلية 
  .السالبة

 ف ، )بأ ( البتة كلما كان ال شيء منس ولي
  ) زه(

  ). جب(وكل 
 ف ،)أج (البتة كلما كان ال شيء من  فليس

  ). زه(

  .كاملة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 04
  .ة وغير مطبوعةناقص 04

الحملية كبرى -11
مقدم  والشركة مع

المتصلة الجزئية 
  .السالبة

  .) جب(كل
 ف ،)بأ ( كان ال شيء منإذا ال يكون د وق

  .) زه(
   ف ،)ج أ( كان ال شيء منإذافقد اليكون 

  ).  زه(

  . كاملة بعيدة عن الطبع04
  .ناقصة وغير مطبوعة 06
  .ناقصة وغير مطبوعة 04

غرى الحملية ص-12
مقدم  والشركة مع

المتصلة الكلية 
  .الموجبة

  .) زه (ف ، ) أب(كلما كان كل
  )بج (وكل

  ). زه (ف،  )ج أ( كان كلإذا فقد يكون 

  .كاملة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 06

الحملية صغرى -13
مقدم  والشركة مع

المتصلة الجزئية 
  .الموجبة

  .) زه (ف ، ) أب(ن كل كاإذاقد يكون 
  .)بج (وكل

  ). زه (ف ، )ج أ( كلنإذا كا فقد يكون 

  .كاملة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 04
  .ناقصة وغير مطبوعة 06

الحملية صغرى -14
مقدم  والشركة مع

المتصلة الكلية 
  .السالبة

  .) زه(ف ،)أ ب( كان كلإذاليس البتة 
  .)بج (وكل

  ). زه (ف ، )ج أ( كل كانإذا  فقد ال يكون

  . كاملة وغير مطبوعة04
  . ناقصة وغير مطبوعة04
  . ناقصة وغير مطبوعة06

الحملية صغرى -15
مقدم  والشركة مع

المتصلة الجزئية 
  .السالبة

    .)زه (  ف ،)أ ب( كان كلإذاقد ال يكون 
  . )بج (وكل

  ). زه (ف ، )ج أ(كل  كان إذا فقد ال يكون 

  . كاملة وغير مطبوعة04
  . ناقصة وغير مطبوعة04
  . ناقصة وغير مطبوعة06

  
 كما  ما سلف من صور االقتران بين الحملية والمتصلة غير المطبوعأحكام  بعضأيضاولنلخص      

  : اآلتي في الجدول ذكرها الشيخ الرئيس
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الحملية كبرى 
  والشركة مع تالي

المتصلة الكلية 
  .السالبة

  .والحمليات كلية لتوالي سالبة، تكون اأنيجب  ،األول في الشكل -
  وتكون  يتفق الحملي والتالي في الكيف،أنيجب   في الشكل الثاني،-

  .الحملية كلية
  .  الحملي كلياويكون التالي او لي سالبا،التا يكون أنيجب  ي الشكل الثالث،ف

الحملية صغرى 
  والشركة مع تالي

المتصلة الكلية 
  .الموجبة

  . الثالثةاألشكالليات في  في الحماإلنتاجشرائط  -

الحملية صغرى 
  والشركة مع تالي

المتصلة الكلية 
  .السالبة

   يكون التالي جزئيا موافقا للحملية في أنيجب  ،األول في الشكل -
  . الكيف

الحملية كبرى 
  والشركة مع مقدم

المتصلة الكلية 
  .الموجبة

  .لحملية كلية يكون المقدم سالبا واأن إال األول في الشكل إنتاج ال -
  والمقدم   تكون الحملية كلية،أن إال إنتاجال   وفي الشكل الثاني،-

  .مشاكال لها في الكيفية

الحملية صغرى 
  والشركة مع مقدم

  .المتصلة

  :األول في الشكل 
  . النتيجة جزئية كلية المقدم← المقدم كلي والحملية كلية موجبة -
  . النتيجة جزئية← المقدم جزئي -
  . المقدم جزئيا حتى ينتج نتيجة كلية المقدم←ية جزئية  الحمل-
  . المقدم جزئيا ومقدم النتيجة كلي موجب←الحملية سالبة -

  :في الشكل الثاني  
  . من مقدم موجب كليإنتاج ال -
  . الحملي موافقا له في الكيف← المقدم جزئيا -
  . الحملي يخالفه في الكيف← المقدم كليا -
  .نتيجة جزئية ال← المقدم كليا -
  . النتيجة كلية←المقدم جزئيا -
  .كلية المقدم   النتيجة كلية،← الحملي كلي -
  . جزئياإال ال يكون المقدم في النتيجة ← الحملي جزئي -

  :في الشكل الثالث  
  . النتيجة كلية المقدم دائما .  والحملية سالبةإنتاج ال -



 -  

  118 

  
  : القياس االقتراني المنفصل الخالص-ثالثا

  
وعليه فلو  ، ن إثنين مأكثرن  القضية المنفصلة ربما تكوأجزاء أنذكرنا في مبحث القضايا  -      

 ،  يكون هذا العدد تاماأن اإم( :اآلتية القضية المنفصلة الحقيقية ،  الشيخ الرئيسفرضنا كما يذهب إليه
  .  فالقضية كاذبةوإالّ ، ؛ لكان قولنا ذلك صدقا ما لم يكن قسم ثالث ) يكون زائداأن وإما
 المنفصلة مانعة الجمع إذْ ،  بمقتضى ما تحكم به المنفصلة الحقيقية ال يكون العدد تاما وزائدا معاألنهذلك 

 المنفصلة نكان ال محالة زائدا أل ، العدد تاما لم يكن فإذا ؛  بين طرفيها صدقاوالخلو معا تحكم بالتنافي
حد  يصدق أحدهما وال يخلو العدد عن أأن ه البدنّبمعنى أ ،  جزئيها كذبابالتنافي بينالحقيقية تحكم كذلك 

  . مريناأل
 أن اإم(  فالقضيةي وبالتال،ناقصا كون العدد ي أ،ثالث قسم ا فهاهن؛زائدا كان العدد ال يكون إذاولكن    

قترانات التي تستعمل فيها اإل « أنر ابن سينا ومنه قر. كاذبة)  يكون زائداأن ا وإم،تامايكون هذا العدد 
فيخلطها بالمنفصالت الموجبة  ،  منها قياسيأتلف لم نفردتانفصلة الحقيقية الموجبة التي لو المقدمات الم
  : اآلتي التأليفويكون ذلك على هيئة  ،1» غير الحقيقية

  
  )أ ب( ال يكون أن ا وإم،)دج ( يكون أن إما

  )ج د(ن  يكوأن وإما، )  زه( يكون أن إماودائما 
  . )أ ب( ال يكون أن وإما، )  زه( يكون أن فإما
  

  .2 ينتجم ل؛سالبة ،الخلو المنفصلة غير الحقيقية مانعة ي أ،السلبه لو جعلنا ذات نّ أإلى ابن سينا أشاروهنا 
   - مثل ، أنتجتافإن كانتا موجبتين  ،  فيما يخص التاليفات التي تكون من منفصلتين غير حقيقيتيناوأم:  
  

  )أ ب( يكون أن وإما ،)دج ( ال يكون أن إما
  )ج د( ال يكون أن وإما، )  زه( يكون أن وإما

  ).أ ب( يكون أن وإما، )  زه( يكون أن إمافليس دائما 
  .3وإن كان فيهما سالبة لم تنتج    
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     ن بناء على ذلك يتبيقتران الكائن من منفصلتين  من شرط هذا االأنالمقدمتينإيجاب  ة، وكلي 
قترانات الشرطية المنفصلة ما هو  يورد من االماإنّه نّأ) النجاة(خ الرئيس الذي يذكر في والشي. إحداهما

  :1ويورد هذا المثال ، مناسب للطبائع
  

   الزوج والفردزوج ا وإم،الفرد زوج ا وإم،الزوج زوج إما زوجكل 
  ردا يكون هذا العدد فأن وإما ،زوجا يكون هذا العدد أن وإما
  .  زوج الزوج والفردا وإم،الفرد زوج ا وإم،الزوج زوج ا وإم،فرد إمافكل عدد  :ينتج

  
قتران الشرطي المنفصل الخالص ماكانت الشركة في جزء غير تام يكشف عن كون المطبوع من هذا اال

  .  في الكبرىنفصالاال ألجزاءالموضوع ) الزوج(والجزء المشترك هنا هو ، من المقدمتين
 إذْ ، كما تقرر في مبحث القضايا ، ، ولما كانت القضية الشرطية المنفصلة ال مدخل للعكس فيها هذا     

 يقرر ؛ ر والوضع في الذكنغير متمايزي طرفيها فإن ، ثنين من اأكثرما تكون  ربأجزائهافضال عن كون 
 إذنفال يكون  ، أيضاة المنفصلة وال في النتيج ، ن في المنفصالت مقدم وال تال ال يتعي«ه ابن سينا  أنّ

 ساذج ال قترانابل يكون  ، ينة الواحدة صغرى وكبرى في القرأيضاوال  ، قتراناتها شكل وشكلفي ا
 ، األول المؤلف من منفصلتين ما كان على هيئة الشكل قتراناالوعليه فالقريب من الطبع من  .2»غير

 ، كون الجزء المشترك فيه موجباوي.  كليةأوية موجبة كانت جزئ (...)  تكون الصغرىأنيجب  «حيث 
الرسالة ( صاحب اأم،  )البصائر النصيرية( لى مثل ذلك ذهب صاحب وإ .3»  في الكبرى كليانفصالواال

) قطب الدين الرازي( وشارح الرسالة ،)ه493.ت)(نجم الدين عمر بن علي القزويني( )الشمسية
لخلو أي صدق منع ا ،  عند الشيخ الرئيسكورة ما هو ضمني الشرائط المذإلىالذي يضيف  ، )ه766.ت(

 ،  بحسب الطرفين المشاركينأيضا في هذا القسم األربعة األشكال تنعقد «ه ران أنّقرفي ، على المقدمتين
عتبر فيهما وياإلنتاج يكونا على شرائط أندأكّ  ، رغم ذلك ، ولكن ابن سينا. 4»عتبرة بين الحمليات  الم 
إالّ ، األولقترانات من المنفصالت قد ترد على غير الشكل إل اأن حقا وسنرى ال5.بعد عن الطباع ذلك أأن
األوليةقتصاد في عدد القضايا  االإلى الشيخ الرئيس يميل أن .  

 ، األولقتراني المنفصل الخالص ماكان على هيئة الشكل ور اال المطبوع من صإنوقصارى القول     
  .6» األول في الشكل إالّ ال يكون «ه  من المناطقة المسلمين بعده أنّحدسينا وال أولم يقل ابن 

  .كة فيه جزء غير تام من المقدمتين  والشر-
  .وصدق منع الخلو عليهما ، ة الكبرىليوكُ ،  المقدمتينإيجاب وشرطه -
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  : القياس االقتراني المؤلف من متصلة ومنفصلة -رابعا

  
 ،  متصلةواألخرى منفصلة إحداهما ، تكون مقدمتاه شرطيتين قتراني المختلط هذا القياس اال     

 تكون أن ا، إم  النوعيني، فوال يخلو.  تكون مكان الكبرىأن اوإم ،  تكون مكان الكبرىأن اإموالمتصلة 
 تكون في أن وإما ،  تكون في مقدم المتصلةأن إماوالشركة .  تكون غير حقيقيةأن ا، وإم المنفصلة حقيقية

  : ليفات الكائنة من ذلك تكون كما يليوعليه فالتأ ، تاليها
  
   :  اللواتي تكون فيها المتصالت مكان الصغرى- أ
  :ه، ومثال  في تالي المتصلة، والشرك المنفصلة حقيقية -1 / أ

  )أ ب( يكون أن وإما ،)دج ( يكون أن إمادائما 
  )ج د( ف ،)  زه(وكلما كان 

  )أ ب(، فال يكون )  زه(ن كلما كا: ينتج 
  ). أ ب( يكون أن وإما، )  زه( يكون أن إما :و    
  
  : ه، ومثال  في مقدم المتصلة، والشرك  المنفصلة حقيقية-2 / أ

  )أ ب( يكون أن وإما ، ) زه( يكون أن إمادائما 
  )ج د (ف ، ) زه(وكلما كان 

  ).أ ب(، فليس ) ج د( كان إذاقد يكون : ينتج
  
  : ه، ومثال  في تالي المتصلة، والشرك منفصلة غير حقيقية ال-3 / أ

  )أ ب(   ال يكونأن وإما ، )دج ( يكون أن إمادائما 
  )ج د( ف، )  زه( كان إذاوليس البتة 

  . )أ ب (ف، )  زه( كان إذاليس البتة : ينتج
  
  : ه، ومثال  في مقدم المتصلة، والشرك  المنفصلة غير حقيقية-4 / أ

  )أ ب( ال يكون أن وإما ، ) زه( يكون أن إمادائما 
  )ج د (ف ، ) زه(وكلما كان 

  ).أ ب (ف، ) ج د( كان إذاقد يكون : ينتج
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  :  اللواتي تكون فيها المتصالت مكان الكبرى-ب
  : ه، ومثال  في تالي المتصلة، والشرك المنفصلة حقيقية-1 / ب

  )ج د( ف ،)بأ (كلما كان 
  )ج د( يكون أن وإما ،)  زه( يكون أن إماودائما 

  ).أ ب (ف، )  زه( كان إذاليس البتة : ينتج
  
  : ه، ومثال  في مقدم المتصلة، والشرك  المنفصلة حقيقية-2 / ب

  )أ ب (ف ،)دج (كلما كان 
  )ج د( يكون أن وإما، )  زه( يكون أن إماودائما 

  ).أ ب(، كان )  زه(كلما لم يكن : ينتج
  
  : ه، ومثال )الجزء الموجب(  في تالي المتصلة والشرك،  المنفصلة غير حقيقية-3 / ب

  )ج د( ف ،)بأ ( كان إذاليس البتة 
  )ج د( يكون أن وإما، )  زه( ال يكون أن إماودائما 

  ).أ ب (ف، )  زه( كان إذاليس البتة : ينتج
  
  : ه، ومثال )الجزء الموجب(  في مقدم المتصلة، والشرك  المنفصلة غير حقيقية-4 / ب

  )أ ب (ف ،)دج ( كان كلما
  )ج د( يكون أن وإما، )  زه( ال يكون أن إماودائما 

  ).أ ب(، كان )  زه(كلما كان : ينتج
  ).أ ب( يكون أن وإما، )  زه( يكون أن إماليس البتة : و   
  

  ،)الشفاء( ليفات في كتابلضروب الكائنة على منهاج تلك التأ مختلف ابإسهابويمتحن ابن سينا  هذا،     
  :وهنالك قرر

  .ليفات ال تنتج لمنفصلة سالبة في مختلف التأ الضروب التي تكون فيها اإن -
  .1 ظاهرم؛ فالعق  وكذلك حيثما كانت المقدمتان جزئيتين-

،   تكون المنفصلة موجبةأن ب؛ وج  متى كانت المتصلة سالبةذ، إ  ال محالة كليةإحداهماوعليه تكون     
ليفات الكائنة  عن التأرعبوابن سينا عندما ي . تكون المتصلة كليةأن ي؛ ينبغ ة كانت المنفصلة جزئيىومت

ه يمتنع فليؤكد أنّ ، )ج د( يكون أن وإما ، ) زه( ال يكون أن إما دائما :من منفصلة غير حقيقية بالصيغة
 اللواتي من) 4/ب(وعليه ففي . حدهما يصدق أأنه ال بد بمعنى أنّ ، حد الطرفين يخلو الشيء عن أأن
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غير ) زه (و ، رره المتصلة على ماتق)ج د (لالزما ) أ ب(مادام  ، تكون فيها المتصالت مكان الكبرى
 يكون أن إما ليس البتة : و.)أ ب(ف ، ) زه (كلما كان  :فإنه ينتج باالضطرار ؛ )ج د( مع جتماعاالممتنع 

  . ) يكون أ بأن وإما، ) زه (
  األولحيث المتصلة مكان الصغرى في المثال  ، لكائن من المنفصلة الحقيقيةا) 1/أ(وفي المقابل لو امتحنا 

 يصدق أنه ال يمكن بمعنى أنّ ،  المنفصلة الحقيقية تحكم بالتنافي بين طرفيها صدقا وكذباأنونحن نعلم 
 يكون نأ إمادائما  : الصيغةأنيتضح  ؛ حد الطرفين عنه يخلو أأنالطرفان معا على الشيء كما ال يمكن 

ان ـا كـ كلم: والصيغة ،)ج د( مع  جتماعاالممتنع ) أ ب (أن معناها ، )أ ب( يكون أن وإما ، )ج د(
  فال يكون  ، )زه (كلما كان  :ج باالضطرار، وعليه ينت )زه (ل الزم ) ج د (أنمعناها  ، )ج د(ف  ،)زه (
 أو مع الالزم دائما جتماعاال امتناع « وذلك ألن . )أ ب( يكون أن وإما ، )زه ( يكونأن إما:  و .)أ ب(

قطب الدين (  ر عنهمثلما عب ،1» في الجملة أو مع الملزوم دائما جتماعاال امتناعفي الجملة يستلزم 
  . )محمود بن محمد الرازي

كما  ، والشرطية السالبة ، األجزاءه يجب التمييز بين الشرطية الموجبة سالبة والحاصل من ذلك أنّ    
تبعا  ، ومنه يمكن تصنيف هذا القياس المؤلف من متصالت ومنفصالت ، يانه في مبحث القضاياسلف ب

 الكالم كما ستيفاءاحيث ال يؤثر الشيخ الرئيس ) نجاةال( ولما هو مذكور في كتاب لما هو قريب من الطبع،
  : يلي
 و، أ  شرطية متصلةاإموتكون نتيجته .  واالشتراك في جزء تام ،  المركب من متصلة ومنفصلة:أوال

  : ه، ومثالفيما سلف) 1/أ (ه، صورتشرطية منفصلة
   يكون الليل موجوداأن ا، وإم النهار موجودا يكون أن إما

  فالنهار موجود ، وإن كانت الشمس طالعة
  .  الليل بموجودس، فلي إن كانت الشمس طالعة      :ةينتج متصل

  .  يكون الليل موجوداأن اوإم،   تكون الشمس طالعةأنما إ  : وينتج منفصلة
 وإحداهما.  ، والمنفصلة موجبة  تكون المتصلة صغرى والمنفصلة كبرىأن ينبغي «    وفي هذا النوع 

  .2»ونا كليتين لم تكن النتيجة كلية  لم تكا، ومال محالة كلية
  

، ة منفصلة التاليوتكون النتيجة متصل. شتراك في جزء غير تامواإل ، المركب من متصلة ومنفصلة :ثانيا
  : هومثال
   فردا، وإم  فإما زوجذي عددكل 

  ذو عددفهو  ، وإن كان هذا الشيء كثيرا
  .  فردوإما زوج إما و، فه لو كان هذا الشيء كثيرا: ينتج أنه

                                                
  .124 . ، ص تحریر القواعد المنطقیةدین ،  قطب ال الرازي- 1
  .76 . ، ص  النجاة- 2



 -  

  123 

 االنفصال، أجزاء يكون محمول التالي موضوعا في أن يجب في الطبيعي منه «     وفي هذا النوع 
ي المثال هو الجزء غير ومحمول التالي ف. 1» الباقي من التالي نفصال علىاإلا ينتج والتالي كليا موجب

وب الكائنة في  ابن سينا لمختلف الضرمتحانامن  من ذلك ما استنبطناه ذي قبل ويتأكد ، )عددذو(التام 
 اأم ، ن جزئيتين مإنتاج ال إذ ،  المقدمتين كليةإحدىوكون   المنفصلة،إيجابأي  ، قيسة االقترانيةهذه األ

 الشيخ الرئيس يستخدم الشرطية المنفصلة مكان أن يتأكدكما  . كانت المنفصلة سالبة فالعقم ظاهرإذا
  . تكون مانعة الخلوأن وإما ،  تكون مانعة الجمعأن إماوهي  ، الكبرى
 ما «صلة الشرطي المؤلف من منفصلة ومتقتراني  المطبوع من القياس اإلأنوعليه يمكن القول      

 في جزء غير أو في جزء تام من المقدمتين إماشتراك واإل.  من منفصلة كبرى ومتصلة صغرىتركب 
  .2» )مانعة الخلو (وإما) مانعة الجمع( إماوالكبرى المنفصلة . تام
  

   : القياس االقتراني المؤلف من منفصلة وحملية-خامسا
  

  : لمنفصلة نوعانالمركب من الحملية واقتراني هذا القياس اإل     
  :األولالنوع  
  :3األولوصورته على منهاج الشكل  ،  يكون االقتران بين المنفصل وبين الحملي الواحدأن    

  
  )ز (وإما، ) ه (إما )ب(دائما كل 

  )بج (وكل 
  ).ز (وإما، ) ه (إما) ج(كل : ينتج

  :4ومثاله  
  

   فردوإما،   زوجإما معدودكل 
  معدودوكل كثير 
  . فردا، وإم  زوجإماثير إذن فكل ك

 منه ما كان على ترتيب الشكل الطبيعي نفصال، االأجزاءقل من ، حيث تكون الحملية أ     وفي هذا النوع
وتكون . نفصال كله االأجزاءومحمولها موضوع  وفيه تكون الحملية الموجبة مكان الصغرى، ، األول

 خال نفصال إن اإلأجزاء موضوع ذلك ألن الخلو؛ ذلك مانعة إلىوهي  الشرطية المنفصلة مكان الكبرى،
 الزوج ن؛ كا  فيهجتمعاا وإن .وهذا محال  غيرهما ،آخر كان شيئا «؛   فرداأو يكون زوجا أنعن 
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لو وبذلك تصدق النتيجة وال يخحدهما،  يصدق أأنفيجب إذن  ،1» استحالة شد أا، وهذوالفرد مجتمعين
  .حد الطرفينالشيء عن أ

وقد ينتج على  قتران بين المنفصل والحملي،فال ينتج هذا النوع من اال الثاني،على هيأة الشكل  وأما    
  : وصورته ،2منهاج الشكل الثالث مثلما قرر الشيخ الرئيس

  
  )د (وإما ،)ج( إما )ب(دائما كل 

  ) أب(وكل 
  ).د (وإما ،)ج( إما) أ(بعض : ينتج

  
  :ومثاله

  ير ناطق غوإما ناطق، إما حيواندائما كل 
   حساسحيوانوكل 

  . غير ناطقا، وإم  ناطقإماإذن فبعض الحساس 
  

  :النوع الثاني 
ويكون عدد الحمليات بعدد . قتران بين المنفصلة مكان الصغرى والحمليات مكان الكبرى يكون االأن     
  : وهذا النوع بدوره قسمان. نفصال االأجزاء

  
  :األولالقسم  *

  : األولشكل صورته على منهاج ال     
  

  أ) ز(و) ه(و ) ج(كل 
  )ز(أو، ) ه(أو ،)ج( إما) ب(وكل 
  ).ب أ(فكل 
   :ومثاله   
  

  جسم) جماد (ل، وك)نبات(، وكل )حيوان(كل 
   يكون جماداأن ا، وإم يكون نباتاأن ا، وإم يكون حيواناأن إماوكل متحرك 

  .فكل متحرك جسم
  : أنويالحظ هنا 
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  . نفصالاإل أجزاء عدد الحمليات بعدد - 
  . )جسم( والحمليات تشترك في محمول واحد - 
  . )موضوع الحمليات( في جزء نفصالاال أجزاء مع شتراكا حملي ّل ولكُ- 
  . حد في النتيجةتّ منفصالاال وأجزاء بين الحمليات التأليف - 
ت كثيرة يجري على قياس  وحمليا بين منفصلةالتأليف أنن لتبي ، المثال السالفلناتأمنا نّ ولو أ     
 إذ ه قياس، ببعضها أنّظن الشبيهة بالقياس والتي ياألمور ال يعدو كونه من األخيرولكن هذا  ،ستقراءاال

  ا هذا النوع من القياس االقترانيبينم  القسمة ناقصة،أجزاء ال يكون الحمل حقيقيا وتكون ستقراءاالفي 
 1 »مقسالقياس الم يهسم أوأنا.  القسمة تامةوأجزاء ،فصالناالن الحمل فيه حقيقيا على موضوع  يكو«

 أن، يجب   من الحملياتالتأليفالذي هو في قوة  ،التأليفومنه فالمنفصلة في هذا . كما قرر ابن سينا
 ، قد يكون على سبيل الشكل الثاني والثالث ، األولومثلما ينعقد فيه الشكل .  مانعة الخلوأوتكون حقيقية 

  : األشكال ضروب تلك مثلةأوهذه 
  

   : األولالشكل 
 ة، موجب والمنفصلة موجبة . تكون الحمليات كلية متشابهة الكيفأن األولهذا الشكل  وشريطة      

  .2األجزاء
  : األولالضرب 

  أ) ز(، و)ق(، و)ج(كل 
  )ز(، وإما)ق(، وإما)ج( إما) ب(وكل 

  . فكل ب أ
  

  : الضرب الثاني
   أ)ز(، وال)ق (، وال)ج(ال شيء من 

  )ز(، وإما)ق(، وإما)ج(إما) ب(وكل
  .فالشيء من ب أ

  
  :الضرب الثالث

  أ) ز(و ،)ق(و ،)ج(كل 
  )ز(، وإما)ق(، وإما)ج (إما) ب(بعض

  . فبعض ب أ
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  :الضرب الرابع
   أ)ز(، وال)ق (، وال)ج(ال شيء من 

  )ز(، وإما)ق(، وإما)ج (إما) ب(بعض
  .فليس بعض ب أ

  
  :الشكل الثاني

قتراني كل الثاني من اال الحمليات هو الشرط الكائن بين حمليتين في الشوأجزاء أجزائهلشرط بين وا     
وابن سينا  عندما يقرر . ن تكون الكبرى كليةوأ  المقدمتين سالبة،إحدى تكون أنأي  ،1الحملي الخالص

 الحملية هي التي أن فإن ذلك يعني ،2» موجبة أيضا تكون المنفصلة أن الشريطة فيه  «أن) الشفاء(في 
  :  منهاألولومثال الضرب  تكون سالبة،
  )ز(، أو)ق(، أو)ج(أ ال شيء من 

  )ز(، وإما)ق (ا، وإم)ج( يكون أن إما) ب(وكل 
   .فال شيء من ب أ

  
  :الشكل الثالث

     كلية  كانت المنفصلةإذا إالّ تأليف من هذا القياس المقسم نفال يكو ،  على ترتيب الشكل الثالثاوأم 
 أجزاء أو الحمليات أجزاء يكون في أن الشرط فيه أنومعنى ذلك  وكانت الشركة في كلي، موجبة،

  :  منهاألولومثال الضرب  نفصال كلي،ال
  ق) د(وكل ،)ج(كل 

  )ب) (د( يكون أن ا، وإم)ب) (ج( يكون إماودائما 
  .فبعض ب ق

وعليه فال يكون على منهاجه  ،  بعيد عن الطبع هذا الشكلأن 3)النجاة(ولكن الشيخ الرئيس يقرر في     
  .وتكون مساوية في العدد ألجزاء االنفصال ،  في االقتران بين حمليات تشترك في محمول واحدتأليف

  
  : القسم الثاني *

  : األولوصورته على ترتيب الشكل     
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  )ه ()ج(كل 
  )ز ()ب(وكل
  )ب(وإما ،)ج( إما) د(وكل
  ).ز(وإما ،)ه (إما) د(كل : ينتج

  :ومثاله
   منقسم بمتساويينزوجكل 

   ال ينقسم بمتساويينفردوكل 
  فرد وإما ،زوج إماوكل عدد 
  .  ال ينقسم بمتساويينوإما،   منقسم بمتساويينإمافكل عدد 

نفصال  االأجزاءوكانت جميع  نفصال، اإلأجزاء كانت الحمليات كذلك بعدد إذاه ويالحظ هنا أنّ     
حيث  ، ومنه تكون النتيجة ،  الحمليات ال تشترك في محمول واحدفإن  الموضوع؛مشتركة في حد هو

ال  ؛ )ز(و) ه(ال تخلو من ) د(  ينتج كل«أي  ، منفصلة غير حقيقية ، التأليفنفصال مختلفة في  االأجزاء
 س غير المقسمالقيا من هذا  في المثال المذكور1»ه ال يخلو منهما بل على أنّ ،  ال يجتمعان فيهأنهماعلى 

  . في مقابل القياس المقسم السابق
 تكون الحملية أن إما ، قتراني المركب من الحملية والمنفصلةه في القياس اإل     وقصارى القول أنّ

 .نفصالاال أجزاء تكون كبرى ويكون عددها عدد أن وإما .نفصالاال أجزاء من ّلقأوعددها  ، صغرى
 ا، وإم )القياس المقسم( الذي يسميه ابن سينا ا، وهذ ركة في المحمول تكون مشتأن إما كانت كبرى وإذا
  ). القياس غير المقسم(  هذاي، ولنسم  ال تكون مشتركة في المحمول الواحدأن
  

III- برهان الضروب الناقصة وغير المطبوعة:  
  

       روب غير الكاملة  والضقرانية الشرطية بين الضروب الكاملةز ابن سينا في نظرية األقيسة اللقد مي
ففي عرضه  ؛ أخرىز بين الضروب المطبوعة والبعيدة عن الطبع من جهة كما مي ، و الناقصة من جهةأ

 تكون أن وإما ،  تكون مكان الكبرىأن إما الحملية أنذكر  ، قتران مثال بين الحملية والمتصلة االألنواع
 إماوالمتصلة .  مع مقدمهاأوللحملي مع تالي المتصلة  تكون الشركة أن إماوفي الحالتين  ، مكان الصغرى

الشكل  ؛  الثالثةلألشكال الهيئات التي إحدىوكل ذلك يكون على  ،  تكون سالبةأن وإما ،  تكون موجبةأن
 تكون أن الطبع إلىقرب ما يكون من ذلك وأ«  ، ل الثاني والثالث غير الكاملينوالشك ،  الكاملاألول

وتاليه  ، مقدمها ذلك المقدم بعينه ، فتكون النتيجة متصلة(...)  ي المتصلة الموجبةالحملية تشارك تال
  .2» من التالي الذي كان مقترنا بالحملية التأليفنتيجة 
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 المطبوع من صور االقتران المؤلف من حملية ومتصلة ماكانت الحملية أن كان هذا الكالم يعني وإذا     
 ؛ األولكان على هيئة الشكل  والقياس الكامل من ذلك ما ، تصلة الموجبةفيه كبرى والشركة مع تالي الم

 القياس البعيد عن نوأ ،  القياس القريب من الطبعيكافئالقياس الكامل ال  أنفإنه يعني كذلك بوضوح 
  . في القياس الكامل ذاته ماهو طبيعي وما هو غير مطبوعإذ ، الطبع ليس بالضرورة قياسا ناقصا

ه تنعقد على منهاج هذا الشكل فإنّ ، األول كان المقصود بالقياس الكامل ضروب الشكل إذا ألنه ذلك    
وقياسات تكون الحملية  ، قياسات تكون الحملية فيها مكان الصغرى والشركة مع تالي المتصلة الموجبة

 الحملية قد تكون نإثم .  والشركة مع مقدم المتصلةأخرىومكان الصغرى تارة  ، فيها مكان الكبرى تارة
 الكامل لكنها األولقيسة على ترتيب الشكل وهذه كلها أ ، لمتصلة السالبةمكان الكبرى والشركة مع تالي ا

 الكامل حيث األولعن ضروب الشكل وهو بصدد الحديث  والشيخ الرئيس ذاته قرر،. بعيدة عن الطبع
نة كانت النتيجة بي ،  كانت المتصلة موجبة «اإذه أنّ ، الحملية مكان الكبرى والشركة مع تالي المتصلة

  .1» الموجبات إلى يظهر بالعكس ل، ب نا ِدي ِبإنتاجهاوإن كانت المتصلة سالبة لم يكن (...)  اللزوم
ويبرهن ضروب الشكل  ،  الكامل الذي تكون متصلته سالبةاألولنجده يبرهن ضروب الشكل من هنا      
وضروب الشكل ذاته حيث الحملي مكان  ، ى والشركة مع مقدم المتصلة حيث الحملي مكان الصغراألول

وفي المقابل ال يبرهن ضروب الشكل الكامل  ، لفالكبرى والشركة مع مقدم المتصلة بواسطة الخُ
 أصيلة في عرض برهنة الشيخ الرئيس ما يؤكد ذلك ويكشف عن جوانب ولعّل .والقريب من الطبع

  .أخرى
 

  :ناقصةقيسة الرد األ -أوال
     

قيسة الكاملة وهنا األ ، تينقتراني المؤلف من متصل ببرهان األقيسة الناقصة في القياس اإلأواللنبدأ     
    نوهذه تتبي كلين الثاني والثالث،سة غير الكاملة فهي ضروب الشيق األأما ، األولهي ضروب الشكل 

  . يسكما يوضح الشيخ الرئ،  2»فتراض لف واإلبالعكس والخُ« 
  
  :األول الشكل إلى رد ضروب الشكل الثاني -1

  :األولالضرب 
        )ج د(ف ، ) زه ( كان إذاليس البتة 
  )ج د( ف ،)بأ (وكلما كان 
  . )زه ( ف ،)بأ ( كان إذافليس البتة 
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   المستقيمان متوازييننكا،   كان المستقيمان متقاطعينإذاليس البتة 
   المستقيمان متوازييننكا،  وكلما كان المستقيمان منفصلين

  . المستقيمان متقاطعينن، كا  كان المستقيمان منفصلينإذافليس البتة 
  :  عكس الكبرى عكس استقامة-أ

  :  الكاملاألول الضرب الثاني من الشكل إلىوبذلك يرجع  ،)زه (ف ، ) ج د( كان إذاليس البتة 
  )زه ( ف ، )دج ( كان إذاليس البتة 
  )ج د( ف ، )بأ (وكلما كان 
  ).زه ( ف ، )بأ ( كان إذافليس البتة 

  
   المستقيمان متقاطعينن، كا  متوازييننالمستقيماكان  إذاليس البتة 

   المستقيمان متوازييننكا،  وكلما كان المستقيمان منفصلين
  .  المستقيمان متقاطعينن، كا  كان المستقيمان منفصلينإذافليس البتة 

  : فلْ بالخُ-ب
ثم نركب من  وبالتالي صدق نقيضها، ، وفيه نفرض كذب النتيجة  غير المباشر، نوع من الردلفالخُ    

 كانت المقدمات إذاومنه  ، األصلية قياسا تكون نتيجته مناقضة للصغرى األصليةهذا النقيض مع الكبرى 
 األصليتالي فالقياس وبال ،  تكون كاذبةأنستنتجناها منها ال يمكن  النتيجة التي افإن ؛  صادقةاألصلية
  . صحيح

  :كاذبة ؛ فنقيضها وهو ،)زه ( ف ، )بأ ( كان إذاليس البتة : إن كانت النتيجة: وهنا نقول
 لعمل قياس على األصليةويمكن تركيب هذه مع الكبرى  .صادق) زه (ف ، ) أ ب(ذا كان يكون إقد 

  :الصورة التالية
  )ج د(ف ، ) زه ( كان إذاليس البتة 
  )زه (ف ، ) أ ب( كان إذاوقد يكون 

  .1)ج د(ف ، ) أ ب(ليس كلما كان : ينتج
  :  باللغة الطبيعيةأيضاولنوضح ذلك  .، وهذا خلف) ج د(ف ، ) أ ب(كلما كان : ولكن قلنا

ونجعلها مقدمة  ). المستقيمان متقاطعينن، كا  كان المستقيمان منفصلينإذاقد يكون ( :نقيض النتيجة
  : هكذا ، األصليةمقدمة الكبرى صغرى في قياس كبراه ال

   المستقيمان متوازيينن، كا  كان المستقيمان متقاطعينإذاليس البتة 
   المستقيمان متقاطعينن، كا  كان المستقيمان منفصلينإذاوقد يكون 

  . المستقيمان متوازيينن، كا  كان المستقيمان منفصلينإذافقد ال يكون 
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صغرى القياس  وهذه ، )كان المستقيمان متوازيين ، ستقيمان منفصلينكلما كان الم( :وهذا خلف ألننا قلنا
  . األصلي

  
  :الضرب الثاني

  )ج د(ف ، ) زه (كلما كان 
  )ج د( ف ،)بأ ( كان إذاوليس البتة 
  . )زه ( ف ،)بأ ( كان إذافليس البتة 

  
   المستقيمان متوازييننكا،  كلما كان المستقيمان منفصلين

   المستقيمان متوازييننكا،  لمستقيمان متقاطعين كان اإذاوليس البتة 
  .  المستقيمان منفصلينن، كا  كان المستقيمان متقاطعينإذافليس البتة 

  . )أ ب(ف ، ) ج د( كان إذا ليس البتة :استقامة عكس الصغرى عكس -/أ
  .  مبادلة بين الكبرى والصغرى-
  )أ ب(ف ، ) زه (ان  كإذافليس البتة  : ثم عكس النتيجة كذلك عكس استقامة-

  : أي ،  الكاملاألول الضرب الثاني من الشكل إلىوهكذا برجع 
  )أ ب( ف ،)دج ( كان إذاليس البتة 
  )ج د(ف ، ) زه (وكلما كان 
  ).أ ب(ف ، ) زه ( كان إذافليس البتة 

  
   المستقيمان متقاطعينن، كا كان المستقيمان متوازيين إذاليس البتة 

   المستقيمان متوازييننكا،   منفصلينوكلما كان المستقيمان
  .، كان المستقيمان متقاطعين  كان المستقيمان منفصلينإذافليس البتة 

  :لف الخُ-ب
  )ج د(ف ، ) زه (كلما كان 
  )األصلية نقيض النتيجة)    (زه (ف ، ) أ ب( كان إذاوقد يكون 
  ).ج د(ف ، )أ ب( كان إذابتة ليس ال : قلناألننا وهذا خلف ).ج د(ف ، ) أ ب( كان إذافقد يكون 

  :  باللغة الطبيعيةأيضاولنوضح هذا  .األصليةوهذه المقدمة الصغرى 
ونجعله مقدمة صغرى  ). المستقيمان منفصلينن، كا كان المستقيمان متقاطعينإذاقد يكون ( :نقيض النتيجة

  : األصليةفي قياس كبراه المقدمة الكبرى 
  ان المستقيمان متوازيينك ، كلما كان المستقيمان منفصلين

  ، كان المستقيمان منفصلين  كان المستقيمان متقاطعينإذاوقد يكون 
  . المستقيمان متوازيينن، كا  كان المستقيمان متقاطعينإذافقد يكون 
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وهذه  ، )كان المستقيمان متوازيين ،  كان المستقيمان متقاطعينإذاليس البتة ( :ألننا قلنا ، لفوهذا خُ
  . األصليس صغرى القيا

   
  : الضرب الثالث

  )ج د(ف ، ) زه ( كان إذاليس البتة 
  )ج د(ف ، ) أ ب( كان إذاقد يكون 

  ).زه (ف ، ) أ ب(فليس كلما كان 
  

   المثلث قائمانكا،  األضالع كان المثلث متساوي إذاليس البتة 
  كان المثلث قائما ،  كان المثلث متساوي الساقينإذاوقد يكون 

  .األضالعكان المثلث متساوي  ،  كان المثلث متساوي الساقينذاإفقد ال يكون 
  :  الكاملاألول الضرب الرابع من الشكل إلىفيرجع  :  عكس الكبرى عكس استقامة-أ

  )زه ( ف ،)دج ( كان إذاليس البتة 
  )ج د(ف ، ) أ ب( كان إذاوقد يكون 

  . )زه (ف ، ) أ ب( كان إذافقد ال يكون 
  

  األضالع المثلث متساوي ن، كا المثلث قائما كان إذاليس البتة 
  كان المثلث قائما ،  كان المثلث متساوي الساقينإذاوقد يكون 

  .األضالعكان المثلث متساوي  ،  كان المثلث متساوي الساقينإذافقد ال يكون 
  
  : الخلف-ب

  )ج د(ف ، ) زه ( كان إذاليس البتة 
  ).األصلينقيض نتيجة القياس (      )             زه (ف ، ) أ ب(كلما كان 

  .وهذا خلف ).األصلينقيض الصغرى في القياس (       ).   ج د( ف ،)بأ ( كان إذفليس البتة 
   المثلث قائمان، كا األضالع كان المثلث متساوي إذاليس البتة 

  األضالعكان المثلث متساوي  ، وكلما كان المثلث متساوي الساقين
  .وهذا خلف          . ، كان المثلث قائما ثلث متساوي الساقين كان المإذافليس البتة 

  
  :الضرب الرابع

  )ج د(ف ، ) زه (كلما كان 
  )ج د(ف ، ) أ ب(ليس كلما كان 
  ).زه (ف ، ) أ ب(فليس كلما كان 



 -  

  132 

   العدد له قاسمين بالضبط نأوليا، كاكلما كان العدد 
  قاسمين بالضبط العدد له نكا،   كان العدد فردياإذاوقد ال يكون 
  .أوليا العدد ن، كا  كان العدد فردياإذافقد ال يكون 

ن الشرطية المتصلة وأ ،  جزئية موجبةإلىعكس  الشرطية المتصلة الكلية الموجبة تُأنمن المعلوم    
ن  هذا الضرب الرابع مأنولذلك قرر ابن سينا  ، الجزئية السالبة ال عكس لها كما تقرر في مبحث العكس

  .1»ن باالفتراض بين بالخلف ويبي ي«كل الثاني غير الكامل الش
  : الخلف-أ

  )ج د(ف ، ) زه (كلما كان 
  ).األصلينقيض نتيجة القياس )       (زه (ف ، ) أ ب(وكلما كان 
  .وهذا خلف). األصلينقيض الصغرى في القياس ).      (ج د( ف ،)بأ (فكلما كان 

  دد له قاسمين بالضبط العنأوليا، كاكلما كان العدد 
  أولياكان العدد  ، وكلما كان العدد فرديا
  . صحيحةاألصليومنه فنتيجة القياس  .وهذا خلف.  العدد له قاسمين بالضبطن، كا فكلما كان العدد فرديا

أي ليس لها قواسم غير الواحد  ،  هي تلك التي تقبل القسمة على الواحد وعلى نفسهااألولية األعداد(
 الطبيعية ماعدا الواحد الذي ال األعداد فهي بقية األولية غير األعداد أما....،5،7،11 ،3 ،2:مثل ، ونفسها
   ).قواسم غير الواحد نفسه ليس له أي إذ ، أوليوال يعتبر غير  ، أوليايعتبر 

  
  : باالفتراض-ب

 أوم باللزوم بين طرفيها  كانت الشرطية المتصلة الكلية هي التي يحكإذاه عرفنا في مبحث القضايا أنّ     
 رفعه في أو؛ فإن المتصلة الجزئية هي التي يحكم باللزوم بين جزئيها  واألزمان األحوالرفعه في جميع 

وال يكون  ، )أ ب(ن الحال والمرة التي يكون فيها عيوعليه نُ ، واألزمان األحوالبعض غير معين من 
  .) طح(وليكن ذلك عند كون  ، جزئية سالبةما دامت الصغرى ) ج د(فيها البتة 

  :بناء على ذلك يصح القول
  )ج د(ف ، ) زه (كلما كان 

  )ج د( ف ،)طح ( كان إذاوليس البتة 
  ).زه ( كان ،)طح ( كان إذاليس البتة : ينتج

  : ونكتب ، )ح ط( ف ، )بأ ( كان إذاقد يكون :  هذه النتيجةإلىثم نضيف 
  )زه ( كان ،)طح ( كان إذاليس البتة 

  )ح ط(ف ، ) أ ب( كان إذاد يكون وق
  ).زه (ف ، ) أ ب(ليس كلما كان : ينتج
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 هو الضرب الرابع من الشكل ك، وذل  نتيجة الضرب الرابع من الشكل الثانيي، أ إثباتهوهو المراد 
 ، في الرياضيات) البرهان بمثال مضاد(ب سمى ا ي قريب ممفتراضباالوهذا البرهان .  الكاملاألول

 ) "10"بر من ككان العدد الحقيقي  أ ،"6"د الحقيقي أكبر من ليس كلما كان العد( صحة القضية ثباتإومثاله 
 ،"10"صغر من لكنه أ" 6"أكبر من " 7 "أن إذ ، مثال مثاال مضادا" 7" العدد عتبارامثال، وهنا يمكننا 

 الحال والمرة التي يكون فيها أنوالذي يهمنا هاهنا  . مضادةأمثلة كلها 9،8،7:األعداد إنوبالتالي نقول 
ح (التي تناظر" 7"في مثالنا هي كون العدد" 10"كبر من  يكون فيها البتة أ، وال"6"كبر من قي أالعدد الحقي

  . في كالم الشيخ الرئيس)ط
     من الشكل الثالثاألول الضرب ولنكتفي ببيان رد  ، بعدما تبياال وما  ومالخلفُن مالعكسفتراض 

  :  الكامل في جدول جامعاألول الشكل إلىنلخص عمليات رد ضروب الشكلين  ثم ، ففيما سل
  :1 من الشكل الثالثاألولردالضرب 
  )أ ب(ف ، )ج د(كلما كان 

  )زه ( ف ،)دج (وكلما كان 
  ).أ ب(ف ، ) زه ( كان إذافقد يكون 

  
  كانت المجموعة محدودة ، كانت المجموعة منتهيةكلما 

  كانت المجموعة قابلة للعد ، عة منتهيةكانت المجمووكلما 
  .كانت المجموعة محدودة ،  كانت المجموعة قابلة للعدإذافقد يكون 

  :  الكاملاألول الضرب الثالث من الشكل إلىفيرجع  ،  عكس الصغرى عكسا ناقصا-أ
  )أ ب( ف ،)دج (كلما كان 
  )ج د(ف ، ) زه ( كان إذاوقد يكون 
  . )أ ب (ف، ) زه ( كان إذافقد يكون 

  كانت المجموعة محدودة ، كانت المجموعة منتهيةكلما 
  كانت المجموعة منتهية ،  كانت المجموعة قابلة للعدإذاوقد يكون 
  .كانت المجموعة محدودة ،  كانت المجموعة قابلة للعدإذافقد يكون 

  
  :لف بالخُ-ب

  )أ ب( ف ،)دج (كلما كان 
  ).األصلينقيض نتيجة القياس     (     )أ ب(ف ، ) زه ( كان إذاليس البتة 
  . وهذا خلف ،)األصلينقيض صغرى القياس ).       (ج د(ف ، ) زه ( كان إذافليس البتة 
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      وهذا جدول يلخص رد ضروب الشكلين الثاني والثالث في القياس االقتراني الشرطي المتصل 
 :   الخالص إلى الشكل األول منه 

  
  المردود الضرب   

  .األولمن الشكل  إليه
الضرب   الشكل

  األصلي
  جس  جم  كس  كم

  اإلجراءات                     

  . عكس الكبرى عكسا كامال-1      ×    األول
 نقيضفينتج   الكبرى،إلى نقيض النتيجة إضافة -2

  ).الخلف( الصغرى
  . تغيير وضع المقدمتين-1      ×    الثاني

  . عكس الصغرى عكسا كامال-2
  .عكس النتيجة -3
  . بالخلف المنتج لنقيض الصغرى-4

  . يبين بعكس الكبرى عكسا كامال-1  ×        الثالث
  . وبالخلف المنتج لنقيض الصغرى-2

  الثاني

  . يبين بالخلف-1  ×        الرابع
  . ويبين باالفتراض-2

  .  عكس الصغرى عكسا ناقصا-1    ×      األول
  لكبرى فينتج  اإلى  بالخلف بان تضيف نقيض النتيجة -2

  .نقيض الصغرى
  . عكس الصغرى عكسا ناقصا-1  ×        الثاني

  . وبالخلف المنتج لنقيض الصغرى-2
  . عكس الصغرى عكسا كامال-1    ×      الثالث

  . وبالخلف المنتج لنقيض الصغرى-2
   عكس الكبرى عكسا كامال-1    ×      الرابع

   تغيير وضع المقدمتين-2
  .الصغرى وبالخلف المنتج لنقيض -3

  . بالخلف واالفتراضإالّبين  هذا ال ي-1  ×        الخامس

  الثالث

  . يبين بعكس الصغرى عكسا كامال-1  ×        السادس
  . ويبن بالخلف-2
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 :رد الضروب البعيدة عن الطبع والناقصة -ثانيا
 

 ، ع بالضرورة الضرب البعيد عن الطبيكافئ الضرب الناقص ال أنذكرنا في بداية هذا المبحث     
وسنالحظ فعال أنه يوجد في هذا  ، قتراني المؤلف من حملية وشرطية متصلةلنا لذلك بالقياس االومثّ

يتجلّاألول؛  السياق نوعان من الرد ى في تحويل الصإلىر القياسية البعيدة عن الطبع وور المطبوعة الص  
ل ضروب الشكلين الثاني والثالث والثاني يتمثل في تحوي.  الثالثة على حد سواءاألشكالويشمل هذا 

مباشر  ،  بدوره نوعاناألخيروهذا   الكامل والمطبوع،األول الشكل إلىالناقصين والقريبين من الطبع 
 يتجاوز تلك األول فإن قيسة الحملية الخالصة ؛األ رد أحكام كان الثاني تجري عليه وإذا. وغير مباشر

  .  سنرىستنتاجية في بعض الجوانب كماالقواعد اإل
  
  : رد االقيسة البعيدة عن الطبع-1

 *        غرى موجبةحملية كبرى ومتصلة صلمؤلف من االقتراني التالي ، ا القياس إن:   
  ) أب(كل 

  )بج  (فكل، ) زه (وكلما
  ).ج أ (فكل، ) زه  ( فكلما كان:ينتج

 الحملية مكان الكبرى  ألن ذلك قياس طبيعيإلىوهو ،  األول من الشكل األوله الضرب  ألنّقياس كامل
  . والشركة مع تالي المتصلة الموجبة

   :غرى سالبةحملية كبرى ومتصلة صبينما القياس التالي المؤلف من         * 
  ) أب(كل 

  )بج (، فال كل ) زه ( كان إذاوليس البتة 
  ).ج أ(، فال كل ) زه ( كان إذافليس البتة : ينتج

  . المتصلة سالبة ألن في المقابل بعيد عن الطبعهلكنّ،  األول الشكل  مناألول ألنه الضرب قياس كامل
  : اآلتيوكذلك القياس       * 

  ) أب(كل 
  )زه (ف ، ) بج (وكلما كان ال شيء من 

  ).زه (ف ، ) ج أ(فكلما كان ال شيء من : ينتج
 الشركة للحملية مع أن إالّ ، األول من الشكل األول كان الضرب فهو وإن ، قياس كامل بعيد عن الطبع

  .مقدم المتصلة الموجبة
  : ؛ نقوم بما يلي ى يصير القياسان كاملين ومطبوعين في آن واحدوحتّ      

  :األولبالنسبة للقياس * 
 على ما تقرر  بناءإذْ ، وذلك وفق قواعد تالزم القضايا الشرطية: اإليجاب إلى عكس المتصلة السالبة -أ

تلزمها القضية المتصلة ) ج ب(فال كل  ، )زه ( كان إذاليس البتة  :تصلة السالبة القضية المهنالك فإن
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غير الكيفية مع حفظ ، وتُ  حفظ كمية القضية بحالهاحيث يتم ،)ج ب(، فكل )زه (كلما كان  :الموجبة
  : أنأي  ، المقدم كما هو ويتبع بنقيض التالي

  .] 01القاعدة  [) / ج ب( ، فكل ) زه ( ما كان  كل) ج ب( ، فال كل ) زه ( ليس البتة إذا كان 
وبذلك يرتد هذا القياس الكامل غير المطبوع  ،)ج أ(، فكل ) زه (كلما كان : أي ، أخذ الزم النتيجة-ب

  :  القياسإلىبواسطة ذلك الجبر،  ، الذي متصلته سالبة
  ) أب( كل 

  )بج (، فكل ) زه (وكلما كان 
  ).ج أ(، فكل ) زه (فكلما كان : ينتج

  .متصلته موجبة ، وهو قياس كامل قريب من الطبع
  

  :بالنسبة للقياس الثاني* 
  :  القضية الشرطية المتصلةأنلقد تقرر في مبحث عكس القضايا الشرطية     

  )زه (ف ، ) ج ب(كلما كان ال شيء من                   
  :  القضيةإلى عكس نقيض عكستُ

  )ج ب(ف ، ) زه (ال شيء من كلما كان                   
 وعليه فالقياس المذكور،،  األولى نقيض مقدم القضية ي، والتال األصليةحيث المقدم نقيض تالي القضية 

يتحول بعكس الصغرى  الشركة للحملية مع مقدم المتصلة  حيثاألول من الشكل األولوهو الضرب 
  : اآلتي القياس إلىوالنتيجة عكس نقيض 

  ) أب(كل 
  )بج (ف ، ) زه ( كان ال شيء من وكلما
  ).ج أ(ف ، ) زه (فكلما كان ال شيء من : ينتج

أي حيث الشركة للحملية مع تالي  ،  الكامل والقريب من الطبعاألول من الشكل األولوهو الضرب 
  .المتصلة الموجبة

 غير األولالضرب ففي  ، وكذلك يفعل الشيخ الرئيس بالنسبة للشكلين الناقصين البعيدين عن الطبع     
  :1المطبوع من الشكل الثاني الناقص

  )دأ (ال شيء من 
  )دج (، فالكل ) زه ( كان إذاوليس البتة 

  ).ج أ(، فبعض ) زه ( كان إذافليس البتة : ينتج
   )ج د(، فكل ) زه (كلما كان  :الشرطية المتصلة السالبة يلزمها

  :وبذلك يصير
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  )دأ (ال شيء من 
  )دج ( فكل ،) زه (وكلما كان 

  ).ج أ(، فال شيء من ) زه (كلما كان :ينتج
  . من الشكل الثاني الناقص والقريب من الطبعاألولوهو الضرب 

  : والضرب الخامس مثال من الشكل الثالث الناقص وغير المطبوع     
  ) هج(ليس كل 

  ) دج( فال كل ،)بأ ( كان إذاوليس البتة 
  ).هد  ( فكل،)بأ ( كان إذاليس البتة : ينتج

  : المتصلة السالبة يلزمهاأن،أي 1»خذ الزم النتيجة  ثم أاإليجاب إلى يتبين بعكس المتصلة «
  )ج د(، فبعض ) أ ب(كلما كان 

  :والزم النتيجة هو
  )هد (، فليس كل ) أ ب(كلما كان 

  :وبذلك يصير
  ) هج(ليس كل 

  ) دج(، فبعض ) أ ب(وكلما كان 
  ).هد  (، فليس كل) أ ب(كلما كان : ينتج

  .وهو الضرب الخامس من الشكل الثالث الناقص والقريب من الطبع
أربعة  عشر ضربا قريبا من الطبع؛أربعة إالّفال يبقى  ، ختزال الضروب غير المطبوعة ا    وهكذا يتم 

وستة ناقصة هي ضروب   ناقصة هي ضروب الشكل الثاني،وأربعة ، األولكاملة هي ضروب الشكل 
 الضروب إلىيجب ردها  ؛ نة اللزوم في هذه الضروب العشرةى تصير النتيجة بي وحتّ.الشكل الثالث

  . األول الكاملة في الشكل األربعة
  
  : رد االقيسة الناقصة-2
  

   :2 بعكس تالي المتصلةاوإم ، ا بعكس الحمليةقيسة إمن تلك األبي، وتُ هذا     
  : األولفالضرب  والثاني من الشكل الثاني ، األولبرهان الضربين  ، األولىومثال الحالة * 

  )دأ (ال شيء من 
  )دج (، فكل ) زه (وكلما كان 

  ).ج أ(، فال  شيء من ) زه (كلما كان : ينتج
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  عاشبال مفترس 
  عاشباكان المجتر  وكلما كان المجتر ثدييا،
  . مجتر مفترس، فالفكلما كان المجتر ثدييا

  :  مثلهاإلىلبة  ساةوهي كلي ، يصير بعد عكس الحملية
  ) أد(ال شيء من 
  )دج (، فكل ) زه (وكلما كان 

  ).ج أ(، فال شيء من ) زه (كلما كان  :ينتج
  :  الكاملاألولرب الثاني من الشكل وهذا هو الض

   مفترسعاشبال 
  عاشباكان المجتر  ، وكلما كان المجتر ثدييا

  . مجتر مفترسفكلما كان المجتر ثدييا، فال
  : والضرب الثالث

  )دأ (ال شيء من 
  )دج (، فبعض ) زه (وكلما كان 

  ).ج أ(، فليس كل ) زه (كلما كان : ينتج
  :يضا عكسا كاماليصير بعد عكس الحملية أ

  ) أد(ال شيء من 
  )دج (، فبعض ) زه (وكلما كان 

  ).ج أ(، فليس كل ) زه (فكلما كان  :ينتج
  . الكاملاألولوهو الضرب الرابع من الشكل 

وضروب الشكل الثالث ما خال  ، ، برهان الضرب الثاني من الشكل الثاني لحالة الثانيةومثال ا* 
  :  مثال من الشكل الثالثاألولفالضرب  .الضربين الرابع والخامس منه

  ) أج(كل 
  ) دج(، فكل ) زه (وكلما كان 

  ).د أ(، فبعض ) زه (كلما كان : ينتج
   ثدييخفاشكل 

  كل خفاش ذي جناحين ن طائرا، كاالخفاشوكلما كان 
  .كان بعض ذي الجناحين ثدييا فكلما كان الخفاش طائرا،

بير، فيصي  جزئية موجبةإلى عكس الكلية الموجبة ي، أ ن بعكس التاليي:  
  ) أج(كل 

  )جد (، فبعض ) زه (وكلما كان 
  ).د أ(، فبعض ) زه (كلما كان  :ينتج
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 :  الكاملاألولرب الثالث من الشكل وهو الض

   ثديياشخفكل 
  خفاشاكان بعض ذي الجناحين  ، وكلما كان الخفاش طائرا
  .1كان بعض ذي الجناحين ثدييا ، فكلما كان الخفاش طائرا

    وهي كلية   لماذا لم يتم عكس الحملية في عملية رد الضرب الثاني من الشكل الثاني،اوأم
 ، )د أ(بعض : جزئية موجبةإلىمعلوم عكس كما هو  الكلية الموجبة تُفألن ، )أ د(كل  : ةـــــموجب

  .كلية ، وهي مكان الكبرى ،  تكون الحمليةأن المطبوع والكامل األولوالشريطة في الشكل 
 نتاجان بي ابن سينا يفإن ،  عكس تالي المتصلةأوقيسة بعكس الحملية وعندما يتعذر بيان األ ، هذا    

  :  من الشكل الثاني المذكوراألولرهنة الضرب والمثال ب ، الضرب الناقص بواسطة هذا القياس
  ، حق) ج د(ف ، ) زه (كلما كان : هنا نقول

  ، حق) أ د(وأنه الشيء من 
  .حق) ج أ( شيء من ، فال حقا) أ د(  وال شيء من ، حقا) ج د(وكلما كان 
  .2حق) أ د (، فال شيء من ) زه (كلما كان : وعليه ينتج

 مثاال له من المادة التي تصدق دأكثر، نورالقريب من القياس المركب ن صورة هذا القياس ى نتبيوحتّ
  : على تلك الصورة

  كلما كان المجتر ثدييا ، كان المجتر عاشبا 
  بوال مفترس عاش

    . مجتر مفترس، فال إذن فكلما كان المجتر ثدييا
  :  نقولأنوبرهانه 
  ،  حق)المجتر عاشب(ف ،  )المجتر ثدييا(كلما كان 

  ، حق) ترس عاشبمف(وال 
) المجتر مفترس(فال شيء من  حقا؛) المفترس عاشب(وال شيء من  ، حقا) المجتر عاشبا(وكلما كان 

  .حق
  .حق) المجتر مفترس( شيء من ، فال)المجتر ثدييا(كلما كان : ومنه
    التالي في الضرب الرابع من الشكل الثانيأو لماذا لم يتم عكس الحملية اوأم  ، ملية كلية  الحفألن

 تالي المتصلة حيث الشركة للحملي وألن ، والشرط ما سلف ذكره  جزئية موجبة،إلىموجبة تنعكس 
 مثل ذلك القياس المركب ألجل برهنة هذا إلى اللجوء إالّفلم يبق إذن  ، قضية جزئية سالبة ال تعكس

  .وكذلك الحال  في الضربين الرابع والخامس من الشكل الثالث. الضرب
 جزئية إلىوهو قضية كلية موجبة  ، ه لو عكسنا التالي في الضرب الرابع من الشكل الثالثذلك ألنّ    

والحملية  ،  تالي النتيجة المتصلة ما يكون نتيجة الحملية والتالي لو انفرداألن ، اإلنتاجلتعذر  موجبة؛
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ولو  ، ئية سالبة ال تعكس الضرب الخامس فالحملية جزاوأم.  من جزئيتينإنتاجوال  ، جزئية موجبة
ن بي يأن إالّ إذنفلم يبق  ،  من جزئيتينأيضا إنتاجه ال فإنّ عكسنا تالي المتصلة وهو قضية كلية موجبة؛

ن به الضرب الرابع من الشكل الثانيالضربان بمثل ما تبي.  
  

  : اللزومإلى برهان الضروب الناقصة برد الفصل -ثالثا

  
قيسة وفي األ ،  الشرطية المتصلة الخالصةقترانيةالناقصة في األقيسة اال الضروب  كان ردإذا     

 الكاملة في نظرية إلى الضروب الناقصة ا عليه الحال في رد ال يختلف عمالمؤلفة من متصالت وحمليات
 ىإل الضروب البعيدة عن الطبع  رد ؛ فإناألول وقواعده المعلم أنواعه الخالص كما وضع لحملياالقياس 

 أمروهو  ، ن لنا كما تبيأصيلةستنتاجية المطبوعة في تلك األقيسة االقترانية الشرطية يعتمد قواعد ا
قتران ومن ا ، قتران منفصلة ومتصلةلرئيس للتأليفات الكائنة من اا عرض برهنة الشيخ أيضاسيؤكده 

 فيها المتصلة مكان الصغرى المؤلف من منفصلة ومتصلة باللواتي تكون قترانياالولنكتفي من . منفصلتين
دون اللواتي تكون فيها مكان الكبرى ورهوهذا هو المطبوع من ص ،. ببرهان الضربين  نتبع ذلكثم 

  .  الشرطي المنفصل الخالصقترانياالالمذكورين من 
   : المنفصلة حقيقية والشركة في تالي المتصل-أ

  )أ ب( يكون أن وإما ،)دج ( يكون أن إمادائما 
  )ج د(ف ، ) زه (كان وكلما 

  ).أ ب(، فال يكون ) زه (كلما كان : ينتج
  . )أ ب( يكون أن وإما، ) زه ( يكون أن إما :و   

وبالرجوع  .األجزاء منفصلة حقيقية موجبة ا، وإم  متصلة سالبة التاليإما النتيجة أن أوال يالحظ -    
 :األجزاء المنفصلة الحقيقية الموجبة أن د نج، ما تقرر في تالزم القضايا الشرطية في مبحث القضاياإلى

) زه (كلما كان  :تلزمها المتصلة الموجبة سالبة التالي ، )أ ب( يكون أن وإما، ) زه ( يكون أن إمادائما 
  : أي ).أ ب(فال يكون ، 

  ]02ة القاعد[) .أ ب( ، فال يكون ) زه (  كلما كان ) أ ب(، وإما أن يكون ) زه ( دائما إما أن يكون 
  : أي المقدمة الكبرى  المنفصلة،أن برهان الضرب المذكور فيقرر ابن سينا   وثانيا،-   

  )أ ب( يكون أن وإما ،)دج ( يكون أن إمادائما                  
  :1ترجع فتصير متصلة موجبة سالبة التالي

  )أ ب(، فليس ) ج د(كلما كان                 
في تالزم القضايا02 وفق ما تقرره القاعدة ي، أل التي سلف بيانها الحال تلك الحاوذلك ألن ، .   
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 ما تقرر سلفا في تالزم إلى الشيخ الرئيس يبرهن صحة الضرب المذكور بالرجوع أنوعليه يتضح     
 القياس الشرطي المتصل إلى المختلط من منفصلة ومتصلة قترانياال هذا القياس د، ويرالقضايا الشرطية

  : السالف يصير عندما ترجع المنفصلة متصلة القياس  ألنك، ذل الخالص
  )أ ب(، فليس ) ج د(كلما كان 

  )ج د(ف ، ) زه (وكلما كان 
  . )أ ب(، فال يكون ) زه (فكلما كان 

 الشرطي قترانياال الكامل من القياس األول هذه صورة الضرب الكلي الموجب في الشكل أنوال جرم    
 حتى  الكائن من منفصلة ومتصلة قياسا ناقصا،قتراناال ابن سينا يعتبر أنمعنى هذا و .المتصل الخالص

ولهذا داللته النسقية كما سنرى ال حقا ، األول كان على منهاج الشكل وإن .  
  
  :  المنفصلة حقيقية والشركة في مقدم المتصل-ب

  )أ ب( يكون أن وإما، ) زه ( يكون أن إمادائما 
  )ج د(ف  ، )زه (وكلما كان 

  ).أ ب(، فليس ) ج د( كان إذاقد يكون : ينتج
ومنه يصير . 1)أ ب(، فال يكون ) زه (كلما كان  : المنفصلة تصيرأن أيضابرهان هذا الضرب     

  : القياس المذكور على هيئة الشكل الثالث الناقص والبعيد عن الطبع هكذا
  )أ ب(، فاليكون ) زه (كلما كان 

    )ج د(ف ، ) زه (وكلما كان 
  ).أ ب(، فليس ) ج د( كان إذافقد يكون 

ليفات التي  ضروب التأإلىى يرجع بعكس المتصل حتّن بي يأن وقد يمكن «: وابن سينا عندما يقول   
 الذي كبراه األصلي عكس المتصلة في القياس اإم ؛أمرين ذلك يعني فإن ؛2»الشركة في تالي المتصل 

قتراني الكائن من ا في القياس اال مزدوج كتلك التي وجدناه عملية ردإزاءن وهنا نكو ، منفصلة حقيقية
 الناقص من  ردثم ، أولى ماهو مطبوع في مرحلة إلىأي رد ماهو بعيد عن الطبع  ، حملية ومتصلة

 األخير لهذا المعنى ا، وتبع الزم المنفصلةإلىضاف  عكس المتصلة وياوإم . الكامل منهاإلىالضروب 
  : اآلتيل على القياس نحص

  )أ ب(، فال يكون ) زه (كلما كان 
  )زه (ف ، ) ج د( كان إذاوقد يكون 

  ).أ ب(، فليس ) ج د( كان إذاقد يكون : ينتج
 الكامل من االقتراني الشرطي األول الجزئي الموجب من الشكل ي، أوهذه صورة الضرب الثالث

  .الخالص
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  :لي المتصل المنفصلة غير حقيقية والشركة في تا-ج

  )أ ب( ال يكون أن وإما ،)دج ( يكون أن إمادائما 
  )ج د(ف ، ) زه ( كان إذاوليس البتة 
  ).أ ب(ف ، ) زه ( كان إذافليس البتة 

  :1برهانه
، تلزمها متصلة  )أ ب( ال يكونأن ا، وإم)ج د( يكون أن إمادائما : المنفصلة غير الحقيقية مانعة الجمع/ 1

  . من تالزم القضايا]07القاعدة [  ).أ ب( لم يكن، )دج (كلما لم يكن  :الجزأينموجبة سالبة 
  : تلزمها متصلة موجبة سالبة التالي) ج د(ف ، ) زه ( كان إذاليس البتة  :المتصلة السالبة/ 2

  .)ج د(، لم يكن ) زه (كلما كان 
  : اآلتينحصل على القياس  ، ومنه بالتعويض  

  ) بأ( لم يكن ،)دج (كلما لم يكن 
  )ج د(فليس  ،) زه (وكلما كان 

  ).أ ب(، لم يكن ) زه (كلما كان : ينتج
 نقل تماما مثلما يتم ،  موجبةإلىلبت حقيقي للمتصلة السالبة التي قُ" جبر "إزاءنا نّويالحظ هنا أ ، هذا    

  . وجبةة م كميإلىوقلبها  ،  الطرف الثانيإلىحد طرفي المعادلة الكمية السالبة من أ
 الكائن من منفصلة ومتصلة برد قتراناال الشيخ الرئيس يبرهن ضروب أن إلثبات كان ذلك كافيا وإذا    

 يؤكد أنليفات الكائنة من منفصلتين  من شأن عرض برهانه للتأفإن ؛  القضية اللزوميةإلىالقضية العنادية 
  : 2 غير حقيقيةوأخرى حقيقية ستعمل فيه مقدمة منفصلة الذي تُالتأليففهو مثال يبرهن  ،أيضاذلك 

  )أ ب( ال يكون أن وإما ،)دج ( يكون أن إما
  )ج د( يكون أن وإما، ) زه ( يكون أن إماودائما 

  ).أ ب( ال يكون أن وإما، ) زه ( يكون أنفإما 
  : كما يلي

  ).أ ب( يكون ، ال)دج (كلما لم يكن  :الجزأين تلزمها متصلة موجبة سالبة المنفصلة غير الحقيقية/ 1
  ).ج د(، لم يكن ) زه (كلما كان  :المنفصلة الحقيقية تلزمها متصلة هكذا/ 2

  :كاآلتيومنه يصير القياس المذكور 
  )أ ب( ال يكون ،)دج (كلما لم يكن 
  )ج د(، لم يكن ) زه (وكلما كان 
  . )أ ب(، لم يكن ) زه (فكلما كان 
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 : ن الكائن من منفصلتين غير حقيقيتيالتأليف إنويقول 

  )أ ب( يكون أن وإما ،)دج ( ال يكون أن إما
  )ج د( ال يكون أن وإما، ) زه ( يكون أن وإما

  ).أ ب( يكون أن وإما، ) زه ( يكون أن إمافليس دائما 
  :أي  ،1» الشكل الثالث إلى المنفصلتين ترجعان متصلتين أن برهانه «

  )أ ب (فيكون، ) ج د(كلما كان 
   )زه  (نو، فيك)دج (دائما إن كان و

  ).أ ب(ف ، ) زه ( كان إذاقد يكون : ينتج
 في الشكل إالّقتران بين منفصلتين  االه ال يكون  ابن سينا اليرى أنّأن كان في هذا ما يؤكد وإذا     
 أن إما : القضيةذلك ألن ، ضمر عملية عكس النقيض لالزم المنفصلة غير الحقيقيةه أفالظاهر أنّ ؛ األول
 بعكس ثم ،)ج د(ال يكون ) زه(كلما لم يكن  : المتصلةأوالتلزمها ) ج د( ال يكون أن وإما ،) زه (يكون 

 على هيئة الشكل تأليفذلك  من ىويتأتّ ، )زه (كان  ، )ج د(كلما كان  :هذه المتصلة عكس نقيض تصير
وحصلنا  اقصا، عكسا نأخرىعكسنا الصغرى مرة   الكامل؛األول الشكل إلى يرتد أنردنا فإذا أ .الثالث

  : على الضرب
  )أ ب(، يكون ) ج د(كلما كان 
  )ج د(ف ، ) زه ( كان إذاوقد يكون 
  ).أ ب(ف ، ) زه ( كان إذافقد يكون 

  .قتراني المتصل الخالص الكامل في القياس االاألولوهذا هو الضرب الثالث من الشكل 
  

IV- قتراني الشرطيالنظام البديهي للقياس اإل:   
  
  : الصورية-1

قترانية الشرطية عرضا شيخ الرئيس عرض نظرية األقيسة اال الأن ، أوال نالحظ أنيمكننا  هنا إلى     
قترانات من حيث هي اول التأليفات الكائنة في تلك اال تنماوإنّ فهو لم يستعمل اللغة الطبيعية، صوريا،

وتكشف  ستنتاج،ء المنطقي لالظهر البناواكتفى باستخدام الحروف التي تُ ، صيغ تحتوي على متغيرات
  .  للقياس)الصورة الجامعة(عن 
لشرطية قترانيات اين صورة القياس ومادته في هذه االتمييز الشيخ الرئيس الواضح ب، أيضايؤكد ذلك     

 سالمته أو التأليفة ة الفصل بين صحومن ثم  الصورة وحدها،عتباروا ذلك تجريده مادة التأليفات ودليل
ردا على  ، مثال إذْ ، ن المنطق التطبيقي ال الصوريا هو شأدق مادة القياس ومضمونه مموص المنطقية،

  ة ال ينتج بحسب بعض المواد الكائن من منفصلة وحملية واحدقتراناال من األول الشكل أن مفاده عتراضا
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 .ه كاذب شيئا واحداأنّو ، ه غير مفيدوليس أنّ .ولكن نتيجته غير مفيدة ،  هذا ينتج والجواب إن«: قال
لم يكن  .وكل ناطق ناطق: فأنتج . ناطقإنسانوكل :  قالم، ث إنسان كل ناطق : قائال قالأنومثال هذا لو 

هذا موواضح من هذا  ،1» التأليف ، ال ولكن السبب فيه المقدمات . الضرب غير منتجوجبا أنلزوم أن 
  : النتيجة في القياس اآلتي

  )ز(وإما ،)ه(، إما)ب(دائما كل
  )ج ب(وكل
  ).ز(وإما ، )ه(، إما)ج(كل :ينتج

فهو منتج بقوة صورته وصحيح من الناحية  ،  لم تلزمبأخرىليس بسبب مادة مخصوصة لو بدلت 
2. كان عديم الجدوى بحسب مادة مادةالمنطقية وإن  

 ما أنن بي ،  متصلتينقتران الكائن من من االاألولبعدما ذكر ابن سينا ضروب الشكل  ، ولهذا السبب    
تأليف اللفظية في تفاقيةاال المتصلة استعمال إلى يعود ماإنّ ،  هذا الشكل من شكوكإنتاجثار حول قد ي 

بينما في القياس  ، ستغنى عن القياس المسموع في الجدل حيث ال يإالّستعمل وهذه في الحقيقة ال تُالقياس 
يستخدم ابن سينا في التعبير عن البناء  ، حصيل الغرضالبرهاني حيث يكفي القياس المعقول في ت

أناليصح   «إذْ ،  ماديأو محتوى لغوي المنطقي لصورة تلك الضروب وغيرها صيغا مفرغة من أي 
 إالّقتران الكائن من متصالت  االتأليفوال يفيد في  ، 3 » الملزوم ماتدل به لغة دون لغةأويكون الالزم 

وجعلنا هذا القول مقدمة نبني  ج د ،ف إن كان أ ب ، :  قلناإذا «ه ذلك ألنّ ، قيةصلة اللزومية الحقيالمت
 مفهوم هذه المقدمة في صورتها فيقضى بما يوجبه الخاص من إلىلتفت فيجب أن ي ، عليها قياسنا

  .4»صورتها 
 استخرجو الذي مع كونه ه ،)السلم( رحه على ابن سينا كما الحظ الملوي في ش «فالقول بأن      وعليه،

 ،5»والمتصلة والحملية   المتصلتين منه،إنتاج تشكيكات في أورده فإنّ ، قيسة المركبة من الشرطياتاأل
، كان بصدد التمييز   تشكيكاتهعتقد أنّفيما ي  الشيخ الرئيس،أن إلىنتباه يبدو مجرد سوء فهم سببه عدم اإل

والى ما يلزم عن ذلك لزوما عاما كيف كانت  ، روضةعتبار حال المقدمة من حيث هي المقدمة المفبين ا
ستعمل حيث متحانات التي تُوبين اال ، صورة القياس بما هو قياسوذلك مثلما يقتضيه النظر في  ، مواده

ا هو نظر في  ممأخرى كانت النتيجة مفيدة في مادة وعديمة الجدوى في مادة وإذا .النظر في مواد المقدمة
فالمقدمة قد  ، التأليف ذلك ال يلزم عنه بالضرورة فساد فإن ،  القياسوتأليفمة  غير صورة المقدأمر

 كل وهذا يعم ،  سلمت يلزم عنها ما يلزم من الناحية الصوريةإذا  ذلكولكنها مع تكون كاذبة في نفسها،
   .)الصورة الجامعة(قيسة المخصصة التي تشترك في األ
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جود قترانات الشرطية التي يكون فيها شكل وشكل بوم يعترف في االبن سينا ل اأن ، ويالحظ ثانيا    
 ، وهو بصدد  ذكر الشيخ الرئيسأنبعد  إذ ؛ قترانيات الحملية الساذجةشكل رابع كما هو الحال في اال

 موضوعا في الكبرى األوسط يكون الحد أن القسمة توجب أن الحديث عن القياس االقتراني الحملي ،
 موضوعا لهما أو  جميعا،واألصغر األكبر يكون محموال على أو ،  بعكسهأو ،  في الصغرىمحموال
عتبار  وهو الشكل الرابع الذي يلزم عن ارفض القسم الثاني ، أربعة أشكال إلىمما يؤدي  جميعا،

س  عكإلى يحتاج األول الشكل إلىه وبيانه برد ، ه بعيد عن الطبعوذلك ألنّ ، األوسطموضع الحد 
  . معاالمقدمتين

لحال في وكذلك هو ا ،1» ثالثة إليهاقترانية الحملية الملتفت  االاألشكال صارت «بناء على ذلك       
 منها في القياسات  الناظر من معرفة القياسات القسماألول القصد أن علمنا وإذ .قترانية الشرطيةاألقيسة اال

ياس عملية نبرهن فيها على صدق قضية بالبحث عن المقدمات  القنوأ لبرهانية كما صرح الشيخ الرئيس،ا
 أوه ـفتطلب ما ينتج ، ون لك غرضـ يكأن هو «اس ـ القيإذْ ا تلك القضية كنتيجة،ـالتي تلزم عنه

وهذا  ،  البديهياتأو في رفض ابن سينا لوجود شكل رابع تقليل لعدد الالمبرهنات فإن ، 2» ج مقابلهـتنت
   وهنا  ، اد ضمن شروط نسق البديهياتقتصلمعاصر بشرط االى في المنطق اسم ياقريب  من مراعاة م

 المنطقي ماله من طبيعة  يفقد النسقأن إلى نختار عددا كبيرا من البديهيات بحيث يؤدي ذلك أنال ينبغي «
 كالتماسك ىاألخرق من الشروط قتصاد في عدد البديهيات يجعل التحقّ االوكذا ألن ،3»ستداللية برهانية إ

ولقد  . حجيتهثباتا الشكل الرابع في بيان إليها دون كلفة شاقة متضاعفة كتلك التي يحتاج ستقالل يتمواال
،  )ه493.ت)(القزويني (أمثالرون من المناطقة خّبينما المتأ ،  ابن سينا في ذلك)ه450.ت( )الساوي(تبع 

ه تنعقد في روا أنّقرف) ه895-832)(لمساني السنوسي التاإلمام(، و)ه766.ت( )قطب الدين الرازي(و
  . األربعة األشكالقترانية الشرطية األقيسة اال

ز في األقيسة مي ابن سينا يأن أيضاالحظ وي ،إليها فقط هي الملتفت أشكال ثالثة إالّ إذنال توجد      
قيسة القريبة من الطبع وبين األ  بين األقيسة الكاملة واألقيسة الناقصة من جهة،قترانية الشرطيةاال

قيسة الكاملة ، التي هي ضروب الشكل  كان المراد من األوإذا .أخرىقيسة البعيدة عن الطبع من جهة واأل
نا فال قيسة التي يكون لزوم ما يلزم عنها بيتلك األ  القياس اإلقتراني الشرطي،أنواع من كل نوع من األول

قيسة الناقصة التي هي ضروب الشكل الثاني بينما األ تائج فيها،ختبار صدق الن الأخرى مقدمات إلىتحتاج 
 ما يلزم عنها ال يكون ذلك ألن قيسة كاملة، أإلى لتصير أوساط أو مقدمات إلىفتلك التي تحتاج  والثالث،

أن أريد إذا بل «،  ه كذلك أنّاألمر أول في ناًبي4»ن ذلك نبين بشيء آخر  نبيالمقصود باألقيسة ؛ فإن  
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بينما   مالئمة للنظم الطبيعي،واألشد ، ستعمال في العلوم االإلى األقربقيسة القريبة من الطبع تلك األ
  .  الكاملاألول كانت على ترتيب الشكل  وإن ،ستعماال في العلوم ااألقيسة البعيدة عن الطبع فأقّل

ه لم يرفض عملية رد فإنّ ؛  القياسشكالألزة تمين الوظيفة المنطقية الم الشيخ الرئيس قد بيأنورغم      
 مثال،) مLachelier.J)(1832 - 1918( )ال شوليي(  كما فعلاألول الشكل إلىالشكل الثاني والثالث 

رتبا على مبدأ  متأصيال شكال أمره في حقيقة « القياس يمثل أشكال شكل من  كّلأن أساسوذلك على 
 ابن سينا إنبل  .1»زة ة وظيفته المنطقية المتميواه ثابتا بحجا سستقالل كل شكل عمويكون ا(...) متميز

قتراني  في القياس االأوقتراني الحملي واء في القياس االس ، األول الشكل إلىالثاني والثالث  الشكلين يرد
ة قيسة الشكل الثاني والثالث بواسطن صحة أبي ، ستخرجه هو دون غيره الذي ااألخيرففي هذا  ؛ الشرطي
وواضح من هذا  .فتراضلف واالوذلك بالعكس والخُ قتراني المتصل الخالص، اال في القياساألولالشكل 

قيسة الشكل الثاني والثالث الناقصة  أأما ،  بديهياتأو أوليةل مقدمات مثّ الكاملة تُاألولقيسة الشكل  أأن
  . نفسهاألولستخدام الشكل  ابن سينا قد برهن على نتائجها بافتعتبر بمثابة المبرهنات مادام

    الثالثة في القياس األشكال ماهو مطبوع من إلى قام بتحويل الصور القياسية البعيدة عن الطبع ثم 
 باألحرى أو ، اإليجاب إلىوذلك بعكس المتصلة السالبة  ؛ قتراني الشرطي المؤلف من حملية ومتصلةاال

وبعكس الشرطية   من قواعد في تالزم القضايا الشرطية،رخذ الزم النتيجة وفق ما تقروأ جبر المتصلة،
ويمكن هنا تحويل موقع  المتصلة عكس نقيض عندما تكون الشركة للحملية مع مقدم تلك المتصلة،

ضربا فلم يستبق  )218( ختزل الضروب المنتجة وعددهاوهكذا ا .تصير الحملية مكان الكبرىالمقدمتين ف
  . ن كامل وغير كامل عشر ضربا مطبوعا بيأربعة إالّ

 ضروب إلىوفي المرحلة الثانية برهن ضروب الشكلين الثاني والثالث المطبوعين والناقصين بردها     
ويالحظ هنا .  عكس تالي المتصلةأووذلك بواسطة عكس الحملية   الكامل والقريب من الطبع،األولالشكل 

اني البعيد عن الطبع حيث المتصلة سالبة برده  من الشكل الثاألول الشيخ الرئيس يبرهن مثال الضرب أن
 برده األخيرويبرهن  حيث المتصلة موجبة،  من الشكل ذاته الناقص والقريب من الطبعاألول الضرب إلى
 يبرهن قياسا برده إذنفهو  ، الكامل والقريب من الطبع بعكس الحمليةاألول الضرب الثاني من الشكل إلى
  . برهن عليهابرهن بها وال ي التي ياألولية القضية عد آخر سبق برهانه بثالث يإلى

 رطي المؤلف من متصلة ومنفصلة،قتراني الشن سينا ببرهان تأليفات القياس اال     وحينما إشتغل اب
وحيث الشركة مع   غير حقيقية،أو المنفصلة سواء كانت حقيقية أنقرر  قتراني المنفصل الخالص،واال

، ا تكون الشركة في مقدم المتصلوكذلك الحال بالنسبة للمنفصلة لم. فتصير متصلةترجع  تالي المتصل،
والحاصل في الحالتين ضرب من ضروب الشكل  . البعيد عن الطبع بعكس المتصلةالتأليفن هذا  يبياوهن

  . قتراني الشرطي المتصل الخالصالطبع في القياس االمل القريب من  الكااألول
 ا، تلزمهم غير حقيقيةوأخرى كانتا حقيقية و، أ كانتا حقيقيتينء، سوا المنفصلتينأني وقرر في الثان     

قتراني  الكامل في القياس االاألول ضرب من ضروب الشكل وفي الحالتين الحاصُل .متصلة موجبة
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ويبرهن العناد   اللزوم،إلى ابن سينا يرد الفصل أنوبذلك يتضح  الشرطي المتصل الخالص كذلك،
  . تصالباال

  : قترانية الشرطية هي بديهيات نظرية األقيسة االأنوعليه نستنتج      
  . المتصل الخالصقتراني  من القياس االاألربعة األول ضروب الشكل -1
حيث الحملية مكان الكبرى والشركة مع   الكاملة والقريبة من الطبع،األربعة األول وضروب الشكل -2
  . قتراني المؤلف من حملية ومتصلةلقياس االلي المتصلة الموجبة في اتا
حيث المنفصلتان غير حقيقيتين  قتراني المنفصل الخالص،ن اال ماألربعة األول وضروب الشكل -3

  . والشركة في جزء غير تام منهما
 قتران الكائن من منفصلة ومتصلة، الممكنة من اال الكاملاألول والضروب الكائنة على منهاج الشكل -4

  .  مانعة الخلووإما مانعة الجمع إماوهي  المتصلة صغرى والمنفصلة الموجبة كبرى،وحيث 
حيث الوجود  ، قتران بين المنفصل والحملي الواحد من االاألربعة الكامل األول وضروب الشكل -5

وضروب الشكل  . بعكس الحمليةاألول الشكل إلى ردوما كان على منهاج الشكل الثالث ي لشكل ثان،
  . أيضا الضروب الناقصة بعكس الحملية إليها رد الكاملة من القياس المقسم التي تُاألربعة ولاأل

وبذلك يختزل عدد  ،  المتصلةإلى يرد المنفصلة – كما ال حظنا بوضوح –ولكن ابن سينا     
 هو مؤلف وما ، قتران الشرطي المتصل الخالصكان على صورة اال ماإالّفال يستبقي منها  ، الالمبرهنات

 بمثابة المقدمات قيسة الكاملة التي هيفمجموع األ مركب من حملية ومنفصلة،وذلك ال من حملية ومتصلة،
من   مختلطةوأربعة ، مختلطة من حملية ومتصلةوأربعة  متصالت خالصة،أربعة(:  قياسان عشرواألولية

نفصال  االأجزاءات بعدد  حيث عدد الحمليوأربعة حملية ومنفصلة حيث الحملية واحدة وهي صغرى،
  . ) حيث ال تشترك الحمليات في محمول واحدوأربعة وتشترك في محمول واحد،

ن ابن سينا حيث يبي ،)الشفاء( كان الفصل الرابع من المقالة الثالثة من البرهان من كتاب إذاو،  هذا     
التحليالت (  من كتابلىاألويناظر الفصل الثالث عشر من المقالة   على بعض،األشكالفضيلة بعض 

 ، لليقينإفادة وأكثرها األشكال صحه أ بصورة عامة وأنّاألول فضل الشكل األولم ن المعلّحيث بي ،)األولى
ليفات براهينهاأي تستعمل هذا الشكل في تأ ،1» براهينها تأتي العلوم التعليمية بهذا الشكل  «وذلك ألن .  

حيث  ،)األولىالتحليالت ( من كتاب األولىالثاني عشر من المقالة  كان بعض ما ورد في الفصل وإذا    
 ما يقع ذلك في، ال تقع فيها مغالطة مثل أي الرياضيات  التعاليم،أن إلى بصورة مقتضبة أرسطو أشار

يناظر الفصل الثاني من  وبالتالي ليس الجدل منهجا للعلم، ،سما مشتركا الحد فيها ليس إأنالجدل بسبب 
 العلوم الرياضية بعيدة عن الغلط أنالرئيس ن الشيخ حيث بي ،)الشفاء( الثالثة من برهان كتاب المقالة

  . وغيرها غير بعيدة عنه
 رد ثم ،األول ضروب الشكل إلى ضروب الشكلين الثاني والثالث  كما ذكرنا قد ردأرسطو كان وإذا     

 أولياتفلم يستبق من   الضربين الكليين،إلىته  ذااألولفي مرحلة ثانية الضربين الجزئيين في الشكل 
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 المطالب أفضله ينتج  ألنّاألشكال أوضح األول الشكل أن ابن سينا الذي ذكر  بديهيتين ؛ فإنإالّالبرهان 
 العلوم إن « : بالقولالتأليفر عدم وجود الغلط في الرياضيات دون العلوم ألجل يبر وهو الكلي الموجب،

ستعمل وربما أ ، األولومن ضروبه الضرب  ،األول الشكل األمر  أكثرستعمل فيها في  يإنماالرياضية 
  . 1» في الندرة النادرة جدا إالّ القياس بتأليفالضرب الثاني فال تقع فيه مغالطة 

 ،  على ذلكأدّلوليس  ،األول من الشكل األول للضرب ليةاألوعطي لذي يبناء على هذا التعليل ا     
 الكامل مثاال األولمن الشكل  األوللضرب ستعمال الشيخ الرئيس دائما لامن  ،)ربما( لفظةفضال عن 

في مؤلفاته وذلك على الخصوص  ،  كان نوعهاأيكامل وقريب من الطبع  ، قتراني شرطيس القيا
ابن سينا  أننستنتج  ،  قرائنها بنفسهستخراج سائر التراكيب وعده على الباحث اثم يقرر أنّ ، لمختصرةا

  :  خمس هيإلى  )Indémontrables ( والالمبرهناتأ ، يختزل عدد البديهيات
  . )زه (ف ، )أ ب(؛ فكلما كان ) ج د(ف ، )أ ب(، وكلما كان  )زه (ف ، )ج د(كلما كان / 1
  . )ج أ(فكل  ،)زه (؛ فكلما كان ) ج د(فكل  ، )زه (، وكلما كان )د أ(كل / 2
   ).ج ز( كل وإما ،)هج ( كل إمافدائما  ؛) ج ب(، وكل )زه ( كل إماو ،) هب ( كلإمادائما / 3
  ).ب أ(؛ فكل ) هب ( كل وإما ،)ب ج( كل وإما ،)أه (، و كل )ج أ(كل / 4
 يكون أن وإما ،)هد ( يكون كل أن فإما؛ ) د ب( كل وإما ،)د ج( كل وإما ،)ب ز(وكل  ،)هج (كل / 5

  ).د ز(كل 
رطي تلك المجموعة قتراني الش نظرية القياس االرأسن سينا يضع على  ابإنوقصارى القول       

 التي هي األخرىقيسة ة األ يبرهن على صحثم الالمبرهنات،قيسة الكاملة التي هي بمثابة المحدودة من األ
 مجموعة – كما الحظنا –مستخدما  ،األوليةقيسة  تلك األإلىها  بردThéorèmes( ( بمثابة النظريات 

ت  تمآخر إلىنتقال من قياس ناقص  التي تساعد على اإلاإلجراءاتأي تلك  ستنتاجية،لقواعد اال امن
 . كامل مباشرةآخر إلىنتقال من قياس ناقص  اإلأو  القياس الكامل،إلىوصوال  برهنته من قبل،

 االستقامة عكس(قوانين العكس  : تلك القواعد هي باختصارأننجد   عملية الرد المذكورة،إلىوبالرجوع 
عكس المتصلة الكلية الموجبة عكسا  عكس النقيض للمتصلة الكلية الموجبة، ، التام للمتصلة الكلية السالبة

المنفصلة الحقيقية تلزمها متصلة موجبة سالبة (: وقوانين تالزم القضايا الشرطية ،)عكس الحملية ، ناقصا
  . ضفترا، واال فل، والخُ)الجزأين سالبة  غير الحقيقية تلزمها متصلة موجبةة، والمنفصل التالي
     ا سلف والحاصل ممفي نظرية األقيسة االأن ن  كاوإذاستنباطي، ت النسق اإلماقترانية الشرطية مقو

 ابن سينا قد اكتفى مثلما فإن ة نسق مصادراتي،ستنتاجية في صورالترميز مطلوبا عند وضع نظرية ا
  .ستنتاج هر البناء المنطقي لالظستخدام الحروف التي تُذكرنا با
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V- قترانية الشرطية األقيسة اإلأصالة:  
  

خالفا لبعض  قترانية الشرطية، األقيسة االأصالةعن   في العرض السالف ما يكشفأنال جرم          
ا وقصرو ستثنائي، اقتراني واإلىة قسموا القياس ومن ثم ليفات،ون بهذه التأالمناطقة الذين ال يعترف

 )ابن الحاجب(، و)ه505-450( )الغزالي(كما فعل  ، قتراني على المركب من الحمليات الساذجة فقطاال
) Jevons.W.S( )جيوفنز( من المناطقة المسلمين، وكذا 1)ه983-918)(خضرياأل(، و)ه646.ت(
 ات الخالصةية المؤلفة من الشرطيقترانليزي الذي ال يعترف باألقيسة االالمنطقي االنج) م1835-1882(
 ه ليس ثمة فارق تقريبا بين القياس المركب من الشرطيات،أنّ...) (الرأي  المبررة لهذا األسباب ومن «

  .2» للتمييز بين االثنين إذنفال داعي  والقياس المركب من الحمليات؛
فكثير من  ضوح؛قترانية بو مثل تلك اإلقيسة االإلى وجه الحاجة األمر بادئن ابن سينا ولقد بي ، هذا     

شرطية مثلما الحظنا في قيسة  المطالب الحملية تُبنى بأأنكما  المطالب الرياضية والطبيعية شرطي،
نفصال  االأجزاءحيث عدد الحمليات بعدد  قتراني الشرطي المؤلف من حملية ومنفصلة،القياس اال

تتشارك في جزء غير   قياسات تحدث من شرطيات خالصةأصنافوكذا في  وتشترك في محمول واحد،
  : وصورته ،3شتراك منفصلتين على منهاج الشكل الثانيمثال ذلك ا تام،

  )ه( يكون أن وإما ،)د( يكون أن إماليس البتة 
  )هج ( يكون أن وإما ،)دج ( يكون أن إماودائما 

  . )هج (فليس البتة 
  : ومثاله من المواد

  طق يكون الناأن وإما ،األصم يكون أن إماليس البتة 
   يكون الجذر ناطقاأن وإما ،أصم يكون الجذر أن إماودائما 

  .  ناطقااألصمفليس البتة 
قتراني أحدهما قياس ا الرئيس أنه قياس مركب من قياسين؛لف الذي يرى الشيخ وكذا في قياس الخُ    

نفيا  مقدمها المطلوب موصغراه شرطية متصلة،  قضية حملية مفروضة الصدق،شرطي مقدمته الكبرى
وصغراه حملية   ،األولكبراه نتيجة القياس  ستثنائي متصل،وثانيهما قياس ا .يها نقيض المطلوبوتال

 سلك فيه المسلك الطبيعي إذا وذلك « ، النتيجة حملية تثبت نقيض المقدمفتكون  تستثني نقيض المحال،
  : ك من المواد، ومثال ذل4»السهل 
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  ردة المفأجزائههذا العدد مساو لمجموع 
   فهو زائدتاما،إن لم يكن هذا العدد 

  . المفردةأجزائه لم يكن مساويا لمجموع تاما، إن لم يكن هذا العدد :إذن
  : ل، فنقو هذه النتيجة ونستثني نقيض المحال وهو تاليهانأخذثم    

   المفردةأجزائهلكنه مساو لمجموع 
  .إذن فهذا العدد تام

وفي  .ستثنائي بقياس اب، والمطلو قتراني شرطي بقياس انبيلف يحال في الخُ المأنوواضح هاهنا     
  . قيسة الحملية الخالصة ال تنتج مطالب شرطيةالمقابل األ

 االعتبار في القضايا الشرطية هو للنسبة التي بين أن الشيخ الرئيس على تأكيد إلىوبالرجوع      
لى تمييزه بين القضايا الحملية والشرطية على وإ. ائهاأجز أجزاء التي بين ، ال المقدم والتالييأجزائها، أ

 مثله إلى، بينما الحكم في الثانية ليس بنسبة مفرد   تنفيه عنهأو تثبت محموال لموضوع األولى أن أساس
 وإماتصال،  تكون على سبيل اللزوم واإلأن إما النسبة بل إن  ليس هو،أو اآلخرحدهما أنه ال ألحيث يق

موضوع الذي هو في نفصال بعد الوالى الفرق بين االتصال واال .بيل العناد واإلنفصال تكون على سأن
نفصال قبل الموضوع حيث القضية متصلة ومنفصلة بالفعل وليست تكون واالتصال واال قوة الحملي،

في مول قترانية الشرطية الخالصة كالموضوع والمحار المقدم والتالي في األقيسة اال إعتبأننستنتج  حملية؛
طية قترانية الشرقيسة االستنتاج في األ االنوأ ،  من باب المماثلة فحسبإالّقتراني الحملي الساذج ليس اال

والعالقات   صار قضية،فرد الماألوسط وبالتالي فالحد ، ندراج بين الحدودال يقوم على عالقة الحمل واال
قتراني المؤلف تى في القياس االحبل .  غير مجزأةؤخذ كل واحدة منها كوحدةالمنطقية تكون بين قضايا تُ

نة اللزوم كما في كانت النتيجة بي ،  إن كانت المتصلة موجبة«: ية وشرطية متصلة يقول ابن سيناحملمن 
معنى و ،1»وهاهنا عند وضع شيء  ،  اللزوم في الحمليات مطلقأن األمرين الفرق بين أن إالّ. الحمليات

 وأشكاله مبادئه لاألو مستخرج المعلّقياس الحملي الذي استنتاج بواسطة ال بين االذلك أنه يميز بوضوح
وبين االستنتاج بواسطة القياس االقتراني الشرطي الذي ابتدعه هو ذاته  وحيث قياس الضرورة، ، واعدهوق
  . ستلزاماتوحيث التأليفات على صورة ا ،  الفعلإلىستخرج ضروبه وقواعده من القوة وا
  : في الشكل الكامل من القياس الحملي هياألول كانت صورة الضرب إذا ، وبالفعل    

  .؛ فكل ج ب كل أ ب ، و كل ج أ                       
صورة الضرب  فإن قتراني الشرطي المؤلف من حملية ومتصلة هيكل الكامل من اال في الشلاألو:  

  ز ، فكل ج أه ج ب ؛ فكلما كان ز ، فكل ه  وكلما كان ب، كان أ إذا          
 الصورة أن معرفة إلى نكون مضطرين  «األولنا في القياس ذلك ألنّ والفرق واضح بين الصورتين،
 معرفة إلى أيضا نكون مضطرين وإنما على المقدمات، ب النتيجة تترتّأنالمنطقية للبرهان ال تضمن فقط 
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 وضعنا شيئا كذا ؛ لزم عنه إذاي ال يعني القول سوى أنه بينما في القياس الثان ،1» المقدمات صادقة أن
  . كذا من الناحية الصورية

ياس االقتراني فإنه في الق جزميا وضروريا، كان البرهان في القياس الحملي إذاه نّوهكذا يتضح أ     
ن عمر بن سهال (ن بيولقد. المنطقية نظرية القياس أخصبوذلك الذي  ستنتاجي،الشرطي افتراضي ا

ابن أي  ،المتأخرين فاضل إلى رأسا اآلراء يعزو الكثير من أنالذي يحرص على  ،)ه450.ت)(الساوي
فقال،  بيانأحسنقترانية الشرطية  األقيسة االإلىيه، وجه الحاجة سينا كما يسم :  »وربما يقال عترض في

ة مستغنية عن القياس لكن يمكن ردها نفإن القضايا الشرطية وإن لم تكن كلها بي قيسة، هذه األإلىال حاجة 
 في صناعة أنفسناا لو كنا نخفف عن فجوابه أنّ قيسة الحملية،كتفاء في بيانها باألواال (...) ات الحمليإلى

 األولكتفينا بالشكل سات الناتجة لمطلوب واحد لسبب االكتفاء بما يقوم مقامها الالمنطق مؤنة تكثير القيا
 السوالب إلى الموجبات يمكن ردها إذ ،  السالبأوكتفينا بالناتج للموجب منه بل ال ،األربعةالناتج للمطالب 

 إليه يكون طريقا أنعددنا لكل مطلوب ما يمكن لكن لم نكتف بل أ ، موجبات المعدولة الإلىوالسوالب 
ختصار  نؤثر هاهنا االفما بالنا ،  عن تغيير القضايا عن نظمها الطبيعيفاءوفاء بكمال الصنعة وِك

أنمع  ،  بتكلف تغيير القضايا عن وضعها المطبوعإالّستعماله ما لم يكن اوالجمود على طريق واحد رب 
 وأكثر ، قيسة الحملية ال تنتج ذلكواأل اج الشرطيات من حيث هي شرطية، نتإلى نمهد طريقا أنمقصودنا 

  .2»عتراض فبان بهذا فساد هذا اال ؛ دسية شرطيالمطالب الهن
 إلى األقيسة قترانية االناقصةمطالب الهندسية في رد األقيسة االذا كنا قد حاولنا إعطاء أمثلة عن ال    وإ
تقديم مثال من الجبر يؤكد أن نظرية األقيسة  ، توضيحا لكالم الساوي فلعله من األحسن هاهنا، ؛ الكاملة

  :ها المسلك الطبيعي السهلإذا سلكنا في ،  البرهنة هذه من غيرها للتعبير عن صورةأصلحالشرطية 
  . ) سع   ()  س=  ع س  : (أثبت أن. مجموعتان س و ع 

     :علما أن)  سع  (  نبرهن أن يكفي أن ،)  س ع  س = ع  س   ( لكي نبرهن اإلستلزام

  . )س=  ع س   (
   ص   س  ولنبرهن أن  ،ص  ع  ليكن

  
  )س= ع  س  ألن (              ص   سع    ص  س
  )ع   س ع  ألن  (                              ع ص  س  ص  ع

  ).ستلزام متعدياال(                             .ص   س  ص   عإذن
  . قتراني الشرطي المتصل الخالصول من الشكل الكامل من القياس االوهذا هو الضرب األ

إذا كان إتحاد المجموعة س والمجموعة ع هو المجموعة  :للتوضيح نقول أن المطلوب البرهنة عنه معناه(
موعة ع هي والمج ولتكن المجموعة س هي فئة العلماء،. جموعة ع محتواه في المجموعة سس ؛ فإن الم

وعليه فلقد برهنا على أن غاليلي  .وليكن غاليلي  فعنصر ينتمي إلى المجموعة ع ،أما ص. فئة الفيزيائيين
                                                

  .43 . ، ص مقدمة في المنطق الرمزي بیسون واكونر ، - 1
  .100 . ، ص البصائر النصیریة الساوي  ، - 2



 -  

  152 

 ينتمي إلى ينتمي إلى فئة العلماء ألن ع تكون محتواه في س إذا كان كل عنصر ينتمي إلى المجموعة ع
  . ) سالمجموعة

  
     - فهي رغم  ،ية القياس األرسطية من ضيق ئيس قد لمس مافي نظر الشيخ الروخالصة القول أن

 المركب من الحمليات الساذجة إالّقترانات وري وتماسك منطقي ال تعالج من االماتتضمنه من طابع ص
 أن عامة المنطقيين وحسبوا إليهوهو مالم ينتبه  ، قترانمن الشرطيات ما يكون على سبيل االفقط ، بينما 

  . ستثنائية اإالّالشرطيات ال تكون 
 ابن ستقّلالتي ا ، قترانية الشرطيةالقيسة ا نظرية األأن في العرض الذي سلف مايؤكد أنوال جرم      
 ، رسطيةاأل، ليست مجرد تفصيالت فرعية صغيرة لنظرية القياس الحملي أحكامها أكثرستخراج اسينا ب

 نظرية االستنتاج فإذا كان الشيخ الرئيس لم يبتكر .وأصيل هي نظرية متكاملة ونسق منطقي دقيق ماوإنّ
 إليهاستنتاجية التي سبق  اال من القواعدوأفاد  الرواقيون،إليها قد سبقه إذْ  القضايا الشرطية،بواسطة
قيسة التي تكون فيها النتائج  هذه األبط ضإلى لم يسبقه أحدا فإن ؛  في برهنة الضروب الناقصةأرسطو

 جبر المتصلة السالبة إلىكما لم يسبقه غيره  ،  من خلطأو شرطية مستنتجة من مقدمات شرطية خالصة،
 ث في مبحث القضايا عن قضايا شرطية مركبة، تصبحومثلما تحد .وتالزم القضايا الشرطية وتقابلها

 أنواع إحصاءذكر بعد الفراغ من  ،إليهاتين قضية بسيطة قياسا القضية الشرطية المؤلفة من قضيتين حملي
  كّل «إن  القياس المؤلف من حملية ومتصلة،إلى اإلشارةوعقب  ، قتراني الشرطي المذكورةالقياس اال

 كان الجزء الشرطي إذا مثله يمكن بين متصل وبين تلك الشرطية فإن  بين حملية وشرطية،أمكناقتران 
  .1» تالي أوتصل فيشاركه في مقدم متصال مثل الم

 ؛  الحملياتإلىقيسة المذكورة مؤلفة من القضايا الشرطية البسيطة التي تنحل  كانت األإذاه معنى هذا أنّ   
 شرطية متصلة بسيطة مؤلفة من إحداهما قتران قضيتين متصلتين؛ المقصود يكون من االتأليففإن 

 وتكون النتيجة بدورها شرطية مركبة، ، ن حملية ومتصلة شرطية متصلة مركبة مواألخرى ، حمليتين
  : 2وهذه صورته

  )ج ط(ف ، ) زه (كلما كان 
  )زه (ف ، ) ج د(؛ فكلما كان ) أ ب(وإن كان 

  ).ج ط( ف ،)دج ( فكلما كان ؛)بأ (إن كان : ينتج
 األمر أولة تنحل قتراني الحملي الساذج يتركب من قضايا حملي اال كان القياسإذاه وواضح هنا أنّ     
 تتركب من قضايا شرطية بسيطة تنحل قترانية الشرطية المذكورةوكانت األقيسة اال  بسيطة،أجزاء إلى
  تركيبا،أكثرقتراني الشرطي  صورة من القياس االإلى تلك بإشارتهنتهى  ابن سينا إفإن  الحمليات؛إلى

   في قوة البسيطأوين المقدمتين ليس حدا بسيطا ذلك ألن الجزء المشترك هنا ب . في التجريدوفي هذا زيادة
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 هو تالي قضية هي بدورها تالي قضية شرطية وإنما  من حمليتين،تتألفوال جزء قضية شرطية بسيطة 
  . وتاليها قضية شرطية متصلة بسيطة مقدمها قضية حملية، مركبة من قضيتين؛

  القياسألصناف) الصورة الجامعة(في م النظر  قد ابن سينا الحظنا بوضوح أنولقد ،  هذا-    
دق  صأن ر، وقر  مادتهإلى لتفت فيه صورة القياس من حيث هو قياس ليس يي، وهقتراني الشرطياال

قترانيين الشرطيين ن اال القياسيأفرغناوعليه لو  .ن المنطق الصوريمادة القياس ومضمونه ليس من شأ
  : متغيرات األلفاظ  محّلوأحللنا التاليين من مادتهما،

                                                 
            ثنان عددا ، فهو زوجكلما كان اال

  ثنان فردا ، فهو عددوكلما كان اال
  .ثنان فردا ، فهو زوجفكلما كان اال

            
                

  كان قطراه متناصفين ،األضالعكلما كان الرباعي متوازي 
  األضالعكان الرباعي متوازي  ن الرباعي مستطيال،وكلما كا

  . متناصفينكان قطراه  فكلما كان الرباعي مستطيال،
  : ي، وه لكانت الصورة الجامعة واحدة

  . )زه (ف  ،)أ ب(فكلما كان  ؛)ج د(ف  ،)أ ب(، وكلما كان )زه (ف  ،)ج د(كلما كان 
  : تييناآل متغيرات في القياسين األلفاظ محل أحللناولو     

            
                                                                       
   فردوإما زوج، إما                                 كل معدود  زوجوإما فرد، إماكل عدد 

                                             وكل كثير معدودوكل فرد فهو عدد
  .  فردوإما زوج، إما                               فكل كثير . زوجوإما فرد، إمافكل فرد 

  : وهي لكانت الصورة الجامعة واحدة كذلك تبعا لتوجيهات الشيخ الرئيس،
  . )ز (وإما، )ه (إما؛ فكل ج ) ج ب(، وكل )ز (وإما، )ه (إماكل ب 

 إنهمابل   الضربين غير منتجين،أن أو كاذبان اأنهم غير مفيدين ال يعني ليناألووكون القياسين     
ومنه فالصورة الجامعة التي تشترك فيها صور  .منتجان بقوة الصورة وصحيحان من الناحية المنطقية

قترانية الشرطيةرية األقيسة االم النظر فيه في عرضه لنظالتفكير هي ما درسه ابن سينا وقد .  
ل عقب بيان ضروب القياس قا تبار الجهات في القضايا الشرطية،ع إإلى ابن سينا أشار ومثلما -     

 الجهات كما في أحوال واعتبر « :ورد الضروب الناقصة منه ،قتراني الشرطي المتصل الخالصاال
 نظرية القضايا أنونحن نعلم  ،1» لزومية للكبرى أو مطلقة أنهاوالعبرة في حال المتصلة  ، الحمليات
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فكيف  ،  حدينإلىقيسة الحملية المؤلفة من قضايا بسيطة تنحل  نظرية صعبة في األدعوجهة تُقيسة المواأل
ومن  قترانية الشرطية التي تتركب من قضايا شرطية بسيطة مؤلفة من حمليتين،الحال في األقيسة اال

صال تّوحيث الجهة في المتصلة هي جهة اال  من حملية وشرطية،أو قضايا شرطية مركبة من شرطيتين،
  .اء األجز جهة ال
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  الفصل السادس
  ستثنائي والقياس اإلضايفرية القياس االنظ
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I :ستثنائيةنظرية األقيسة اال  

  
   :ستثنائيبين القياس االقتراني والقياس اال الفرق  -1

  
 عن أوالحرص على تمييزه  ،أصنافهنائي وتعديد ستثشرع ابن سينا في تعريف القياس االعندما  -     

والمؤلف كذلك من الشرطيات الخالصة  قتراني الذي يتضمن المركب من الحمليات الساذجة،القياس اال
يكون غير مذكور في القياس صراحةأن إما نقيضها أو عين النتيجة ومنها ومن الحمليات ؛ ذلك ألن  ، 

  : ومثاله ، أي بالقوة  ضمنا،إليهشار  يوإنما
  كل حيوان جسم

   حيوانإنسانوكل 
  .  جسمإنسانفكل 

 : وكذلك

  كل حيوان حي
  أعجم ا، وإم ناطقإماكل حي و 

  . أعجم ا، وإم ناطقإمافكل حيوان 
  . ستثناءتراني حيث تقترن الحدود فيه بال اقوهذا هو القياس اال

     -  ل، مثبالفعل نقيضها مقوال في القياس أو كان عين النتيجة إذا اأم :  
   جسمفاإلنسان  حيوانا،اإلنسانإن كان 

   حيواناإلنسانولكن 
  .  جسمفاإلنسانإذن 

  : ومثل ، تعرض للتصريح به في المقدمة الكبرى ) جسماإلنسان( حيث عين النتيجة
   جسمفاإلنسان  حيوانا،اإلنسانإن كان 

   جسمااإلنسانولكن ليس 
  .  الحيواناإلنسانإذن فليس 

ستثنائي فهذا هو القياس اال لمقدمة الكبرى،مذكور بالفعل في ا)  حيواناإلنسان( أي لنتيجة،حيث نقيض ا
الذي تكون  القياس أنومنه يتضح . الواردة قبل المقدمة الصغرى) لكن(  االستثناءأداةالذي يشتمل على 

 أو ن حملية ومتصلة،قتراني المؤلف مثل القياس االستثنائيا مة قياسا ا مقدمتيه شرطية ليس بالضرورإحدى
 يكون القياس استثنائيا عند ماوإنّ .قترانمن الشرطيات ما يكون على سبيل اال إذ من حملية ومنفصلة،

حد طرفي المقدمة الكبرى ستثناء المقدمة الصغرى أتيجة عن اوحيث تلزم الن ستثناء،شتماله على اإلا
 وظيفة المقدمة لىإ ابن سينا تعريفا دقيقا بالنظر فهولذلك عر .أي النفي  بالرفع،أو ، اإلثباتأي  بالوضع،
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 ألحد رفع أو وضع واألخرى ،  شرطيةإحداهماستثنائي مؤلف من مقدمتين القياس اال« : فقال ، الصغرى
 .1»جزئيهما 

  
  :مةسلّ الماألمورستثنائي غير  النتيجة في القياس اإل -2

     
 وضعت هو إذا التي األشياء معنى أنن بي طلق العام،المس  القياوابن سينا عندما حد ، هذا         

 : وقولنا«: وقال،  لزم عنها غيرها– وإن كانت منكرة – سلمت إذابل  القضايا التي التكون بفسها مسلمة،
ما فما سلّ كان م ذلك إنفإن. سلم  ماإحدى ال تكون النتيجة قد كانت في نفسها أنيعني بهذا  آخر غيرها،
ويشترك الحملي والشرطي . بل كل قول هو بهذه الصفة فليس بقياس  يقاس ليلزم تسليمه،نكان يحتاج أ

ستثنائي الذي يسميه الجمهور شرطيا في  الشيخ الرئيس يدخل القياس االأنوالحاصل من هذا .  2» في هذ
 أننائي حيث ذكر ستثتراني والقياس االق الفرق بين القياس االإلىولكن بالرجوع  حد القياس المطلق العام،

ستثنائي  النتيجة في القياس االأن األولىيظهر للوهلة   يوجد بالفعل في القياس الثاني، نقيضهأوالمطلوب 
وليس مغايرا لها كما يقتضيه  ، ا وضع في المقدمات القول الالزم ممأنأي  ،  ما سلمإحدىهي نفسها 

  . التعريف
 االعتبار في القضية أنن  مبحث القضايا حيث تبيإلىن سينا حيل ابي ،  ينحل هذا الشكأنوألجل      

 ، حد جزئيهاوعليه فال تسليم أل ؛أجزائها أجزاءال التي بين  ، أجزائهاالشرطية هو للنسبة التي بين 
 ، وال  جمادو، فه حجرااإلنسان كان إن : قلتإذاحتى . ربما كان كل واحد منهما غير مسلم لو انفرد«إذ

ق هنا بمضمون  ال يتعلّاألمر أن كان هذا يعني بوضوح وإذا .3» مسلمة ة، والمقدمين بمسلمواحد من هذ
والصدق   كما قرر ابن سينا،األجزاء يكون المتصل صادقا كاذب أنألنه يجوز   بصورتها،وإنماالعالقة 

إن (  هيمراأل بادئ مت في المثال المذكورلّ القضية التي سنأ أخرىفإنه يؤكد من جهة  بذلك صوري؛
 ألن بمفردها،)  جسماإلنسان (أو لوحدها،)  حيواناإلنسان(وليس  ،) جسمفاإلنسان  حيوانا،اإلنسانكان 

 يقال أو يكون قوال جازما يلحقه التصديق أنخرج كل جزء من أ...) فإن...إذا( لفظ الشرط والجزاء
هو بالجملة مسلم )  كذا كذا،فإن كذا كذا كانإذا( :وبالتالي فالقول . كاذبأوإنه صادق فيما قاله  :لقائله
 إما قلت هذا إذا وكذلك « حد ما سلم،لفعل في المقدمة الكبرى هو نفسه أوليس المطلوب المذكور با واحد،
  .4»مة سلّ الماألمورفإذن النتيجة غير  .األجزاءصار الصادق المسلم هو الجملة غير   كذا،وإماكذا 
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  :ستثنائية القضية اال -3
       

 وهي المقدمة الكبرى،  شرطية ال محالة،إحداهما من مقدمتين يتألفستثنائي  كان القياس االوإذا       
 القضية أو 1)المستثناة( ىسموهي المقدمة الصغرى التي تُ حد طرفي المقدمة الكبرى، تستثني أواألخرى

 إالستثنائية ال تكون  إن اال: ما يقالإلى  «– كما قرر الشيخ الرئيس –فإنه يجب عدم االلتفات  ستثنائية؛اال
وبالتالي  ،2» ستثناء نقيضه في اإلأوهو  ، أخوذ تكون ما يكون المقدم والتالي المأنهاواعلم . حملية

 قضية إحداهما من مقدمتين يتألفستثنائي هو الذي  القياس االأنفالتعريف الشائع الذي ينص على 
  القياس الشرطي،يتألف تبعا البن سينا «ه والقول أنّ ية غير جامع،ستثنائ ا قضية حمليةواألخرى شرطية،

 3» األولى تالي أو ترفع المقدم أو حملية تضع وأخرىقضية شرطية  قتراني من مقدمتين؛مثل القياس اال
 من شرطية ال محالة يتألف كان إذاستثنائي تبعا البن سينا  القياس االذلك ألن ،ةَغير صحيح البتّ

  .4» تكون حملية وشرطية أن يجوز « الثانية فإن ية،ستثنائوا
التي وضعها الرواقيون  الشيخ الرئيس يتجاوز الصورة البسيطة أنيبدو واضحا  على ذلك،بناء      

 ليس في كالم إذ ، وهي صورة لم يخرج الواردون بعدهم من المناطقة عنها ستثنائية،لألقيسة اال
 – الشرطي أن القول إالاللهم  ، ا على ما ذكره الرواقيون من قبلمثال جديد) ه339-259)(الفارابي(

مثال ذلك  وعن موجبة وسالبة، ، بل عن سالبتين ،  عن موجبتين فقطيأتلف ال –وكذلك يسميه الفارابي 
وكذا  ).كان النهار موجودا إن لم يكن الليل موجودا،( :، وقولنا)لم يكن نهار إن لم تطلع الشمس،( :قولنا
 كان إذا( : ذلكل، مثا  متعاندةأقاويل التالي قد يكون أنفي صنف الرفع بالرفع من الشرطي المتصل قوله 

 مركب؛ولكن الجسم غير المتناهي ال بسيط وال  . مركبوإما بسيط إما و، فهالجسم غير المتناهي موجودا
ع في القضايا الشرطية لتوسستثمر هذا ل ابن سينا قد اأنوال يبعد  ،5)فليس الجسم غير المتناهي موجودا

 التالي أوستثنائية تكون مايكون المقدم  القضية االأنوفي المقابل يتضح من كالم الشيخ الرئيس  .المركبة
 ستثنائية حملية، كانت المقدمة الصغرى االستثنى من جزئي المقدمة الكبرى حمليا؛فإذا كان الم المأخوذ ؛

   .ومثاله من المتصل ما سلف
ذاإ اوأمستثنائية شرطية،مقدمة الصغرى االستثنى من جزئي المقدمة الكبرى شرطيا؛ كانت ال كان الم 
 يستثني أن أرادثم . فالنهار الزم للشمس كان نهارا؛ إن كان إن طلعت الشمس، :فلذلك إن قال قائل«

 : أي ،6» شرطيا إال يستثن م، لالمقدم
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   الزم للشمس نهارا؛ فالنهارنإن كان إن طلعت الشمس، كا
  كان نهارا  طلعت الشمس،إذاولكن 

  . إذن فالنهار الزم للشمس
 ما كانت أولهما ؛ ستثنائية، قسمان نوع القضية االإلىبالنظر  ستثنائي،القياس اإل أنعن هذا ويلزم      

كبرى تكون وألن ال .ستثنائية فيه شرطيةوثانيهما ماكانت اال. فيه حملية ى،أي المقدمة الصغر ستثنائية،اال
ستثنائي تبعا لذلك فيكون القياس اال  تكون منفصلة،أن وإما تكون متصلة أن إمافإنها  ؛ال محالة شرطية

من النوعين قضية ي ما كانت صغراه سمولنُ ،)ستثنائي منفصلقياس إ(، و)قياس إستثنائي متصل(  :نوعين
وسنبرر  ، ستثنائي المركبية القياس اال صغراه منهما شرطتوما كان،  ستثنائي البسيط القياس اال:حملية

ستثنائية فيه واال ثنائي الذي تكون كبراه شرطية،ستننظر في نوعي القياس اال هاهنا فاأم هذه التسمية الحقا،
 . حملية

 
 :ستثنائي المتصلالقياس اإل -أوال
  

  :مثال ذلك ج عين التالي،فينت ستثنى عين مقدمها، يإما حينما تكون المقدمة الكبرى شرطية متصلة، -      
  فالكواكب خفية ،  كانت الشمس طالعةإذا

  ولكن الشمس طالعة
  . فالكواكب خفية

  :  ذلكل، مثا نقيض المقدمج، فينت يستثنى نقيض تاليهاوإما -     
  فالكواكب خفية ،  كانت الشمس طالعةإذا

  ولكن ليست الكواكب خفية
  . فليست الشمس طالعة

 حالة ه، وهذ حيث تكون النتيجة مثبتة للتالياألول : شكالنإالّستثنائي المتصل ياس االال يوجد إذن للق     
 وضع الملزوم ذلك ألن وهذه حالة الرفع بالرفع؛ والثاني حيث تكون النتيجة نافية للمقدم، .الوضع بالوضع

 نقيض المقدم شيئا،ستثناء عين التالي ووال ينتج ا الزم يوجب رفع الملزوم،ورفع ال يوجب وضع الالزم،
كما اليلزم من كون الشمس ليست   ليست كذلك،أو الشمس طالعة أن ال يلزم من كون الكواكب خفية إذ

 ما إلى كان ابن سينا ال يضيف جديدا إذاه وال جرم أنّ. 1 ليست الكواكب خفيةأو الكواكب خفية أنطالعة 
سميه بضروب لرئيس لما ي في عرض الشيخ افإن ؛  الرواقيون والمشاؤون من قبل في هذا المجالقاله

  .  من سلفهأكثرجاهه نحو الصورية والشمولية تّ ما يكشف عن ا ومناقشتهاستثنائيالقياس اال
ز بين المتصلة اللزومية التي يكون  ابن سينا الذي وجدناه في مبحث القضايا يميأن ، أوال ذلك     دليل

والمتصلة  . على فرض صدق المقدمويحكم فيها بصدق التالي وم، التالي للمقدم على سبيل اللزتباعافيها 
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يقرر  م دون التالي،وبالتالي قد يصدق المقد تفاقية حيث الموافقة ال تعدو مجرد التركيب بين مقدم وتال،اال
متصالت  تكون الأن فيجب « يل الموافقة لم تجب عندئذ نتيجة،تصال في الكبرى على سب كان االه إنأنّ

  .1»ستثنائية هي المتصالت اللزومية لة في المقاييس االالمستعم
     ذلك ألن  نتج فيها وضع التالي وضع المقدم ورفع المقدم رفع التالي،ويستعرض ابن سينا ضروبا ي

 أو وهي التي يلزم فيها المقدم التالي كما لزم التالي المقدم، المقدمة الكبرى هاهنا متصلة لزومية تامة،
خالفا للمتصلة اللزومية  ،  باللزوماآلخرقدم والتالي متالزمين ينعكس الواحد منهما على حيث يكون الم

وهو   الضرب الثالث من المشهور،«ومن تلك الضروب  .لتالي وال ينعكسغير التامة حيث المقدم يلزم ا
  : ومثاله ،2»فينتج عين المقدم   يكون المستثنى عين التالي من التام اللزوم،أن
   المفردة أجزائهفهو مساو لمجموع   العدد تاما،كان إذا

   المفردةأجزائهولكنه مساو لمجموع 
  . فالعدد تام إذن

  :  نقيض المقدمج، فينتستثناء نقيض تال تام اللزوم او، وهوكذلك الضرب الثامن
   المفردةأجزائهالعدد ليس مساويا لمجموع ولكن 

  .فالعدد ليس تاما إذن
  ) .↔(و التشارط ) ( تمييز بين الشرط وفي هذا ، كما هو واضح ،

 –ستثنائيا  الذي يسميه ابن سينا ا– القياس الشرطي أنقد ذكر )  نصر الفارابيأبا( وألن المعلم الثاني    
 أحصى الشيخ الرئيس وألن . كذلك عن سالبتين وعن موجبة وسالبةيأتلف  عن موجبتين،يأتلفمثلما 

حدهما موجب  أجزأين ن، وم سالبينجزأين ن، وم موجبينجزأينة من القضايا الشرطية المتصلة المؤلف
ستثنائي قضية شرطية متصلة كر عندما شرع في تعريف القياس االه هو ذاته قد ذوحيث أنّ . سالبواآلخر

لم  إن أو . جسمن، فاإلنسا حيوانااإلنسانإن كان  :إن قلنا « : من سالبتينى، وأخر فة من موجبتينمؤل
تبعا البن سينا الذي يكتفي  ستثنائي المتصل،اس االي القأننستنتج  ؛3» فليس بحيوان  جسما،اإلنسانيكن 

 أربعةولكل واحد من ذينك الشكلين  ، شكالن  من الحكمة ويطلب تفريعها وتفصيلها،أصولبتقديم 
  :ضروب
  ):الوضع بالوضع (األولالشكل 

  ).ج د (إذن؛ ) أ ب(ولكن  ،)ج د(ف  ،)أ ب( كان إذا -1
  ).ج د( فليس إذن؛ ) أ ب(ولكن  ،)ج د(فليس  ،)أ ب( كان إذا -2
  ).ج د( ف إذن؛ ) أ ب(ولكن ليس  ،)ج د(ف  ،)أ ب( كان ليس إذا -3
  ).ج د(؛ فليس ) أ ب(ولكن ليس  ،)ج د(، فليس )أ ب( كان ليس إذا -4
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  ):الرفع بالرفع(الشكل الثاني 

  ).أ ب(فليس ؛ ) ج د(ولكن ليس  ،)ج د(ف  ،)أ ب( كان إذا -1
  ).أ ب(؛ فليس ) ج د(ولكن  ،)ج د(فليس  ،)أ ب( كان إذا -2
  ).أ ب(ف ؛ ) ج د(ولكن  ،)ج د(ف  ،)أ ب( كان ليس إذا -3
    ).أ ب(ف ؛ ) ج د(ولكن  ،)ج د(فليس  ،)أ ب( كان ليس إذا -4
  

   :القياس االستثنائي المنفصل -ثانيا
  

 حقيقية وغير إلى تقسيمه القضية المنفصلة أساسي المنفصل على قسم ابن سينا القياس االستثنائ        
 المنفصالت منها حقيقية ت، وكانه لما كانت كبرى هذا القياس قضية شرطية منفصلة ألنّك، وذلحقيقية

 منع إما) إما(ب وغير حقيقية وهي التي يراد فيها  .منع الجمع والخلو معا) إما(ب وهي التي يراد فيها 
قياس  :أقسامستثنائي المنفصل ثالثة الخلو دون الجمع ؛ كان القياس اال منع وإما لخلو،الجمع دون ا

. منفصل كبراه مانعة الجمعستثنائي وقياس ا.   حقيقيةأو ستثنائي منفصل كبراه مانعة الجمع والخلو،ا
  .في العلومستعمال  ومكانته من حيث االأحكامهولكل واحد  .ستثنائي منفصل كبراه مانعة الخلووقياس ا

  
    ): كwق ( ؛ القياس االستثنائي الذي كبراه منفصلة حقيقية-1

  :  مثل قولناجزأين تكون ذات أن إماوهي  هذا النوع كبراه قضية شرطية منفصلة حقيقية،     
  ). يكون العدد زوجاأن وإما فردا، يكون العدد أن إما(

  : قولنال، مث متناهية في القوة والفعلأجزاؤها تكون أن إما بدورها هاألجزاء، وهذ تكون كثيرة أن وإما    
  ). مساووإما ناقص، وإما زائد، إماإن هذا العدد (

  :  قولنال، مث غير متناهية في القوةأجزاؤها تكون وإما   
  ..).أربعة أو ثالثة أو يكون هذا العدد اثنين أن إما(

 وألن . نقيضه بالوضع والرفعأو ألجزاءا، تستثني عين ما يتفق من تلك  أي الصغرى ستثنائية،واال
بل  ، حد الطرفينوتمنع الخلو من أحدهما فال يخلو من أ  المقدم والتالي،المنفصلة الحقيقية تمنع الجمع بين

 نقيض البواقي بحالها أنتج استثنيت عين واحد منها إذا «هما فقط ؛ قرر الشيخ الرئيس أنه يوجد واحد من
 عين أنتج استثنيت نقيض واحد منها إذا وأما(...)   نقيض الباقية بحالهاأو ، منفصلة إن كانت كثيرة

   .1» عين الواحد الباقي بحاله أوالبواقي بحالها 
  : ستثنائي المنفصل الذي تكون كبراه منفصلة حقيقية شكالن للقياس اإلأنوعليه يتضح      
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  :الجزأين في المنفصلة الحقيقية ذات -أ
  
  ): لرفع بالوضعا (األولالشكل  
  :  رفع التالي بوضع المقدم-*

   فرداوإما زوجا، يكون أن إماهذا العدد 
  لكنه زوج

  . فليس بفردإذن
  :  رفع المقدم بوضع التالي-*

  لكنه فرد
  . فليس بزوجإذن
  

  : )الوضع بالرفع (الشكل الثاني
  : وضع التالي برفع المقدم-*

  لكنه ليس بزوج
  . فهو فردإذن
  :برفع التالي وضع المقدم -*

  لكنه ليس بفرد
  . فهو زوجإذن
  
  : المتناهيةاألجزاء في المنفصلة الحقيقية ذات -ب
  

  : )الرفع بالوضع ( األولالشكل 
  .1» يستثنى عين ما يتفق منها، فينتج نقيض ما سواها  «-*

   تاموإما ناقص، وإما زائد، إماهذا العدد 
  ولكنه زائد

  . فليس بناقص وال تامإذن
  

    : )الوضع بالرفع (لثانيالشكل ا
  .2» عين ما بقي جمنها، فينت يستثنى نقيض ما يتفق  «-*
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  ولكنه ليس بزائد
  . تاموإما ناقص، إما فهو إذن
ومن « صير مقدمة كبرى لقياس آخر،ت سينا،كما يسميها ابن   هذه النتيجة القريبة،أنويالحظ هنا     

وتكون كثرة القياسات   ينتج عين واحد منهما بعينه،أن إلىى ديتأ(...)  ستثناء نقيض بعض أجزائهاا
 المقدم  بينه مادامت المنفصلة الحقيقية مثلما سلف بيانه تمنع الجمعوذلك ألنّ ،1» األجزاءبحسب كثرة 

حتى « ياس ثان من تلك النتيجة القريبة  قإنشاء ستأنفي أنه يجب فإنّ حدهما ؛والتالي وتمنع الخلو من أ
  وبذلك تكون نتيجة القياس السالف الذكر مقدمة لقياس آخر يليه ،2»بقى قسم واحد ناءات، فيستثتستوفى اإل

  : هذا مثاله
   يكون تاماأن وإما ناقصا، يكون أن إماهذا العدد 

  ولكنه ليس ناقصا
  . فهو تامإذن
 :ال ذلك قولنامث ،  متناهية في القوة والفعلأجزاءبناء على ذلك لو فرضنا قضية منفصلة حقيقية ذات     

  من منفصلة ومتصلة،وإما  من منفصلتين،وإما  مؤلف من متصلتين،إماقتراني الشرطي القياس اإلهذا (
وشكلت قياسا  ،األجزاءرت القياسات تبعا لكثرة لتكثّ ؛) من منفصلة وحمليةوإما  من متصلة وحملية،وإما

  :  مقدمة للذي يليهتكون نتيجة السابِق مركبا موصول النتائج،
  ولكنه ليس مؤلفا من متصلتين

من منفصلة  وإما  من متصلة وحملية،وإما  من منفصلة ومتصلة،وإما  مؤلف من منفصلتين،إما فهو إذن
  .وحملية

  ولكنه ليس مؤلفا من منفصلتين
  . من منفصلة وحمليةوإما  من متصلة وحملية،وإما  مؤلف من منفصلة ومتصلة،إما فهو إذن

؛  القاعدة واحدةأنويتبين من ذلك  . حتى يبقى قسم واحدأربعةستثناءات قياسات     وهكذا تنشُأ من اال
 كان الباقي جزءا واحدا ء، سوا أي جزء ينتج عنه رفع الباقيع، ووض أي جزء ينتج عنه وضع سواهعفرف
ستثناء االفليس ينتفع ب  غير متناهية في القوة،األجزاء  إن كانتوأما «.  متناهية في القوة والفعلأجزاء أو

عتبار وال أستحسن اشتغال من اشتغل با  عنه قياس، يكونأنمن مثل هذه الشرطية بوجه من الوجوه في 
 فإن البواقي ال حد لها، ،  وضعناهأو األجزاءحد ر الشيخ الرئيس ألنه سواء رفعنا أكما قر ،3 »نتاجها

  .  قسم واحدإلىستثناءات المتتالية نتهاء باال ال يمكن اإلوبالتالي
  
  
  

                                                
  .404 . ، ص الشفاء، القیاس - 1
  .501 . ، ص اإلشارات والتنبیھات - 2
  .404 . ، ص الشفاء ، القیاس - 3



 -  

  164 

   ): ك|ق  (؛ القياس االستثنائي المنفصل الذي كبراه منفصلة مانعة الجمع-2
  

 أونفصال الغير التامة اإل( تي يسميها البعضوال القضية الشرطية المنفصلة مانعة الجمع هذه،     
ك سلفا في ن الشيخ الرئيس ذلتمنع الجمع بين المقدم والتالي فقط دون منع الخلو منهما كما بي ،1)العناد

هذا حيوان ( :في جواب من قال)  شجراأو  يكون هذا الشيء حيوانا،أن إما( :ففي قولنا مبحث القضايا،
دون الخلو منهما معا متى  وهذا هو منع الجمع، وحيوانا في نفس الوقت،ال يكون الشيء شجرا  ،)شجر
 وضع المقدم يلزم أنأي  ،2»ن للنقيض ستثناء العي ينتج فيها إإنما « :وعليه فالقاعدة هنا.  حجرا مثالكان

  : مثاله ووضع التالي يلزم عنه رفع المقدم، عنه رفع التالي،
   شجراأو حيوانا، يكون هذا الشيء أن إما -*

  لكنه حيوان
  .إذن فهو ليس شجرا

  :أو
   شجراأو حيوانا، يكون هذا الشيء أن إما -*

  ولكنه شجر
  .إذن فهو ليس حيوانا

ستثناء نقيض  وفي المقابل ال ينتج ا. يكون كذا؛ ال  كان الشيء كذاى، فمتماع بينهماجتوذلك المتناع اال
حد الطرفين ال يلزم  رفع أأنومعنى هذا  ،رتفاعهماوا لجواز الخلو منهما معا اآلخرأي جزء كان عين 

  .ا يكون حجرأن يمكن إذْ ه شجر،ال يلزم عنه أنّ لكنه ليس حيوانا، :فلو قلنا ،اآلخرعنه وضع 
  
   ): كvق (؛ القياس االستثنائي المنفصل الذي كبراه منفصلة مانعة الخلو-3

     حد  بكون الثانية هي تلك التي يكون أز ابن سينا بين المنفصلة الحقيقية وغير الحقيقية مانعة الخلويمي
  :  مثال ذلك ،3 كالهما سالباأو أجزائها

 ال يكون زيد أن وإما حيوانا، ال يكون زيد أن إما( و ) ال يغرقأن ا، وإم يكون زيد في البحرأن إما(
 غير الحقيقية مانعة الجمع ، فإن) كوإما ق إما( :قرأ هكذا كانت المنفصلة الحقيقية تُإذاوبالتالي  ).نباتا
  ). ليس كوإما ليس ق إما( :قرأ غير الحقيقية مانعة الخلو تُا، بينم) كأو ق إما( :تقرأ
 ليس و، فه تمنع الجمع بينهما متى كان زيد مثال نائما، والحد الطرفينالخلو من أ تمنع األخيرةهذه     

 ثم . عين الباقيأنتجستثني نقيضه  أأيهما «وعليه فالقاعدة هنا  .في البحر وال يغرق في نفس الوقت
 ع المقدم، رفع المقدم يلزم عنه وضع التالي ورفع التالي يلزم عنه وضأنأي  ،4»ستثناء العين ال ينتج ا

  : حد جزئيها سالب منفصلة غير حقيقية مانعة الخلو أمثاله من
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   ال يغرقأن ا، وإم يكون زيد في البحرأن إما -*

  لكنه يغرق
  . فهو في البحرإذن

  ).يغرق (إثبات) ال يغرق(ألن نفي النفي 
  : أو
   ال يغرقأن ا، وإم يكون زيد في البحرأن إما -*

  لكنه ليس في البحر
   .  يغرقإذن فهو ال

  : ومثاله من منفصلة غير حقيقية مانعة الخلو مقدمها وتاليها سالبان    
   ال يكون زيد نباتاأن ا، وإم ال يكون زيد حيواناأن إما -*

  لكنه حيوان
  . إذن فليس بنبات

  :أو
   ال يكون زيد نباتاأن وإما  ال يكون زيد حيوانا، أنإما -*

  نباتولكنه 
  . إذن فليس بحيوان

. جتماعهما لجواز ااآلخر جزء كان نقيض ستثناء عين أيوفي المقابل ال ينتج ا. رتفاعهماالمتناع اوذلك 
 يلزم عنه ، الولكنه ليس حيوانا :مثال قلنا واآلخر، فلحد الطرفين ال يلزم عنه رفع  وضع أأنومعنى ذلك 

  . )زيد حيوان(هو  )ال يكون زيد حيوانا(، وبالتالي فرفع إثبات نفي النفي أن ذ، إأنه نبات
ستثنائي المنفصل الذي تكون كبراه غير حقيقية مانعة الجمع يشبه الذي  القياس االإنوقصارى القول       

والذي تكون كبراه منفصلة  . التاليأوأي وضع المقدم  ستثناء العين،كون كبراه منفصلة حقيقية من حيث ات
 التالي كما أوأي رفع المقدم  ستثناء النقيض،ن حيث امغير حقيقية مانعة الخلو يشبه المنفصل الحقيقي 

  .1ستنتج ابن سينا ذلكا
  

  :ستثنائي المركب القياس اال-ثالثا
  

المتصل  ستثنائي بنوعيه،في القياس اال  المقدمة الصغرى،أو ستثنائية، القضية اإلأنذكرنا سلفا      
 تكون ما يكون المقدم والتالي أنها قرر  الشيخ الرئيسبل إن ال تكون بالضرورة حملية، والمنفصل،

 ستثنائية حملية،ى من جزأي الكبرى حمليا؛ كانت اإلفإذا كان المستثن .ستثناء نقيضه في االأوالمأخوذ هو 
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 تكون المقدمة األولىومعنى هذا أنه في الحالة .  كان المستثنى شرطيا؛ كانت الصغرى شرطيةوإذا
 في الحالة الثانية فتكون الكبرى قضية شرطية اوأم  حمليتين، منتتألفالكبرى قضية شرطية بسيطة 

 تركيبا قياسا أكثركان  ستثنائي؛ف منها قياس الّ تأإذا األخيرةوهذه  ،  من شرطيات ومن خلطتتألفمركبة 
ستثنائيا ولذلك سميناه قياسا إ ة فيه حملية،ستثنائي المعروف والذي تكون القضية المستثنا القياس االإلى
  .  كون كبراه قضية شرطية مركبةإلىبا بالنظر مرك
 مقدمها قضية متصلة، ولتكن الكبرى متصلة، ، قياسا على ذلك المنوالفنالّأ إذا أخرىومن جهة     

  : اآلتيستثنائي المتصل كان لدينا القياس اال مانعة الخلو؛وتاليها قضية منفصلة 
  
نهارن، كا كان كلما طلعت الشمسإن ون النهار يكأن ا، فإمال تكون الشمس طالعةأن ا، وإم   

  كان نهار ولكن كلما طلعت الشمس،
  . ال تكون الشمس طالعةأن ا، وإم يكون النهارأنإذن فإما 

ستثنائي كان لدينا القياس اال ستوفى اإلستثناءات؛ قياس من هذه النتيجة حتى تُإنشاءستؤنف  اإذاثم      
  : أي ، حد الطرفينستثناء نقيض أ عين الباقي باإالّالذي ال ينتج و المنفصل الذي كبراه مانعة الخلو،

  
   ال تكون الشمس طالعةأن ا، وإم يكون النهارأنأما 

  لكن ال يوجد نهار
  .إذن فال تكون الشمس طالعة

  :أو
  لكن الشمس طالعة
  .إذن فالنهار موجود

  : لحصلنا على مايلي منفصلتين؛ قياسا مقدمته الكبرى قضية شرطية منفصلة مؤلفة من فناألّولو      
  

  .  سوداويةأو تكون هذه الحمى بلغمية أن وإما  دموية،وإما صفراوية إما تكون هذه الحمى أن إما
   دمويةوإما صفراوية إماولكن ليست هذه الحمى 

  .  سوداويةأو تكون بلغمية أن إماإذن فهذه الحمى 
 تفنيد وهي منفصلة حقيقية ما دام قد تم ،)جة القريبةالنتي( قياس من هذه نشاءا استؤنف كذلك إذاثم     
يكون لدينا  جتماع؛فال مجال للقول بجواز اإل ،األولستثناء االستبعاد بديلين بالنسبة لموضوع الحمى في وا

  : القياس التالي
  

   تكون سوداويةأن ابلغميه، وإم تكون أن إماهذه الحمى 
  ولكنها ليست بلغمية

  . ويةإذن فهذه الحمى سودا
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ستثنائي كبراه  قياس اتأليف أيضا فباإلمكان  مما ال نهاية له،فتتألّوما دامت القضية الشرطية المركبة    
  : كاآلتيمتصلة تاليها قضيتان شرطيتان منفصلتان 

  
 تكون هذه الحمى أن وإما  دموية،وإما صفراوية إما تكون هذه الحمى أنفإما  إن كان زيد مصابا بالحمى،

   سوداويةوأبلغمية 
  ولكن زيد مصاب بالحمى

  . سوداويةأو تكون هذه الحمى بلغمية أن وإما  دموية،وإما صفراوية إما تكون هده الحمى أن ماإفإذن 
 السابق مقدمة قيسة نتيجةُستثناءات ثالثة أوتنشأ من اال ،األجزاءقيسة بحسب كثرة  األروهكذا تتكثّ     

فهو يشبه القياس  ثنائيا مركبا،ست هذا القياس االستثنائي قياسا انا سميأيضاولهذا السبب  .للذي يليه
 من حيث  كثيرة متناهية في القوة والفعلأجزاءستثنائي المنفصل الذي تكون كبراه منفصلة حقيقية ذات اال

 النتيجة أنستثنائي البسيط من حيث  ويختلف عن القياس اال. قسم واحدإلىستثناءات متوالية تنتهي وجود ا
ماخال المنفصل الحقيقي الذي  ستثنائية حملية تكون النتائج حملية،بينما حيث تكون القضية اال  شرطية،يهف

 شرطية أو حمليات كثيرة إماونتيجته كما ال حظنا   كثيرة متناهية في القوة والفعل،أجزاءكبراه قضية ذات 
  : ستثنائية المركبة عن تلك األقيسة االأمثلةوهذه  .سالبة

  
  النتيجة  )ستثنائيةإلا(الصغرى  ىالكبر

  إن كان كلما كانت الشمس طالعة
كانت  ، فكلما كان ليل كان نهار،

  الشمس غاربة 

      كانت  ولكن كلما كان نهار،   
  الشمس طالعة

 فكلما كان ليل، كانت الشمس
  .غاربة

  
  فكلما إن كانت الشمس علة النهار،
  طالعة كان النهار موجودا،فالشمس

  مس علة النهارولكن الش
  

      كان النهار موجودا، فكلما 
  .فالشمس طالعة

   كان كلما كان النهار موجودا،إن
علة  الشمس ن، فإفالشمس طالعة

  رالنها

  ولكن كلما كان النهار موجودا،
  فالشمس طالعة

  .فالشمس علة النهار

   زوج،إما و، فهإن كان هذا عددا  .فرد ا، وإم زوجإمافهو   ولكنه عدد
   فردوإما

  فهو ليس عددا   فرداا، وإم زوجاإمالكنه ليس 

   فردا،وإما زوجا إماإن كان هذا    عددإذنفهو    فردوإما زوج إماولكنه 
 ا، وإم يكون زوجاأن إمافليس   ولكنه ليس عددا  فإنه عدد

  .يكون فردا أن
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  ولكن إن كانت الشمس طالعة،
  فالنهار موجود

  

   تكون الشمس طالعةأن إمافليس 
  . يكون النهار موجوداأن وإما

  

 كانت الشمس ن، إ يكونأن إما
   أن ا، وإم موجودر، فالنهاطالعة
  تكون الشمس طالعة أن ا، إميكون
   تكون الشمسأن إماولكن ليس    يكون النهار موجوداأن وإما

   يكون النهارأن ا، وإمطالعة
  موجودا

  إذن إن كانت الشمس طالعة،
  .فالنهار موجود

  
  

 :ستثنائيةرد األقيسة اإل -رابعا
 
 ستثنى فيه الستشعار المتصل، يماإنّستثنائي المنفصل  القياس االإن« : دما يقول ابن سيناهذا وعن      

وأنلتالي،ستثنى فيه بنقيض ا المتصل الذي ي ه يشير فإنّ؛ 1»  عين المقدمستثنى فيهيستبين  بالذي الم
 شكل أنلى  وإصل من جهة، القياس االستثنائي المتّإلىالمنفصل ستثنائي  ارتداد القياس االإلىبوضوح 

 شكل إلىن برده يـب يأنه يجب ـوعلي ال،ـستثنائي المتصل ليس قياسا كامالرفع بالرفع في القياس اال
  .2»ن والقياس فيه كامل  بيأمر ذلك  «ألن ،الوضع بالوضع

  
  :  اللزومإلى رد االنفصال -1
  

، وتبعا لما تقرر في تالزم القضايا الشرطية ، حيث القضية الشرطية المنفصلة بناء على ذلك      
الحقيقية الموجبة ، موجبة األجزاء ، تلزمها من المتصالت ما يكون نقيض أحد جزئي المنفصلة فيه مقدما 

  :وعين تاليه تاليا ، أي 
يؤول  ، ]02:  قا[. ل ج د إذا لم يكن كل أ ب ، فكإما أن يكون كل أ ب ، وإما أن يكون كل ج د 

  : ستثنائي المنفصل الذي كبراه منفصلة حقيقيةالقياس اال
   يكون فرداأن وإما زوجا، يكون هذا العدد أن إما

  ولكنه زوج
  . فإذن ليس بفرد

  :  القياس االستثنائي المتصلإلى
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   فرده، فإنّ لم يكن العدد زوجاإذا
  ولكنه ليس زوجا

  .إذن فهو فرد
وضع المقدم السالب يلزم عنه وضع ( ).ج د(ف ؛  )أ ب(ولكن ليس  ،)ج د(ف  ،)أ ب(يس  كان لإذا :أي

  . وهذا في حالة الوضع بالوضع ).التالي الموجب
    في حالة الرفع بالرفعاأم  :  

  ولكنه ليس فردا
  . إذن فهو زوج

 يلزم عنه رفع المقدم رفع التالي الموجب( ).أ ب(ف  ؛)ج د(،ولكن ليس )ج د(ف  ،)أ ب( كان ليس إذا: أي
  . )إثبات النفي ي، ونفالسالب

  
    يكون زيد في أن إما( : ستثنائي المنفصل الذي كبراه غير حقيقية مانعة الجمع فقط القياس االاوأم 

  : ستثنائي المتصل القياس االإلىفسيؤول  ،) ال يغرقأن وإما الماء،
   ال يغرقأن ه، فيلزمإن لم يكن زيد في الماء

   ليس في الماءولكنه
  .  ال يغرقأنإذن فيلزمه 

وضع المقدم السالب يلزم عنه ). ( ج د(فليس  ؛)أ ب(ولكن ليس  ،)ج د(فليس  ،)أ ب(إذا كان ليس : أي
  .في حالة الوضع بالوضع) وضع التالي السالب

    في حالة الرفع بالرفعاأم  :  
  ولكنه غرق

  . إذن فهو في الماء
 في تالزم ]07:رقم[ وهذا بناء على القاعدة ).أ ب(ف  ؛)ج د(ولكن ،)دج (ليس ف ،)أ ب( كان ليس إذا: أي

  :القضايا الشرطية ، حيث 
  . إذا لم يكن أ ب ، لم يكن ج د إما أن يكون أ ب ، وإما أن ال يكون ج د          

  
  : ستثنائي المتصلإل الوضع في اإلىرد حالة الرفع   -2
  

ستثنى فيه عين المقدم فينتج عين التالي ستثنائي المتصل الذي يلقياس اإل ابن سينا ار، ويعتب هذا      
  : ه، وصورتقياسا كامال

  )ج د( ف ،)بأ ( كان إذا
  )أ ب(ولكن 
  . )ج د(إذن 
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  :  الذي صورتهي، أنقيض المقدم قياسا ليس كامالبينما القياس الذي نرفع فيه التالي فينتج      
  )ج د(ف ، )أ ب(إذا كان 
  )ج د(يس ولكن ل

  . )أ ب(إذن فليس 
  :1لف هكذان بالخُبي وياألول إلى ردى يصير الثاني كامال؛ يوحتّ    

 ي، ونف صادق) أ ب(إن لم يكن ليس  :هـ؛ فنقيضر صحيحـ كان غين، فإ)أ ب(هو ليس : المطلوب
  .  ق←) ق ~( ~:  أو، )أ ب(ف  ؛ )أ ب( إن لم يكن ليس ي، أ إثبات) لم يكن ليس(النفي 
راه المقدمة الكبرى في كب ،  خالص متصلقتراني شرطي هذه القضية مقدمة صغرى في قياس انجعل

  : األصليستثنائي المتصل القياس اال
  
   ك← ق  )                      ج د(ف  ،)أ ب( كان إذا

   ق ←) ق ~(   ~ )            أ ب(ف  ،)أ ب(وإن لم يكن ليس 
   ك←) ق ~(          ~ )ج د(ف  ،)أ ب(إن لم يكن ليس  :ينتج

  )ق ~( ~ )                        أ ب(ولكن ليس ليس 
  . ك ).                                أ ب(ف  :ينتج

   
وعليه فإنه إذا كانت المقدمات . وهذا خلف ،)ليس أ ب( األصليةولكن هذه النتيجة تناقض الصغرى 

 حيث رفع األصليستثنائي  فالقياس االي، وبالتال تكون كاذبةأن  النتيجة ال يمكنن؛ فإ صادقةاألصلية
  : ولنوضح ذلك بمثال .التالي صحيحالمقدم برفع 

   يحرك رجليهو، فه كان على يمشيإذا
  ولكن على ال يحرك رجليه

  . إذن فهو ال يمشي
وين قياس  تكإلىوهو ما سيؤدي  وبالتالي نفرض صدق نقيضها ،  النتيجة غير صحيحة،أننفرض     

  :  هكذااألصلينتيجته تناقض صغرى القياس 
  . علي ال يمشي: المطلوب

  : ب، ونكت )وهذا معناه أنه يمشي( على ال يمشي هو علي ال ال يمشي: نقيض
  فهو يمشي ؛ إذا كان علي ال ال يمشي

القياس برى في كبراه المقدمة الك قتراني شرطي خالص ، تلك القضية مقدمة صغرى في قياس اونجعل   
  : األصليستثنائي اال
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  فهو يحرك رجليه ،  كان علي يمشيإذا
  فهو يمشي ،  كان علي ال ال يمشيوإذا
  . فهو يحرك رجليه ،  كان علي ال ال يمشيإذا: ينتج

  ولكن علي ال ال يمشي
  . إذن فهو يحرك رجليه

 كانت المقدمات إذاومنه  .وهذا خلف ، )علي ال يحرك رجليه( األصليةولكن هذه النتيجة تناقض الصغرى 
 األصلي فالقياس ي، وبالتال  تكون كاذبةأنستنتجناها منها ال يمكن  النتيجة التي ان؛ فإ صادقةاألصلية
  . صحيح
 يكون القياس أن ريدُأ إذاقتراني الشرطي  يتم بالقياس االماإنّستثنائي  القياس االأنيتضح من ذلك      
 القياس إلىستثنائي المنفصل الرئيس رد القياس االفالشيخ  ،  السالف كما سبق ذكره في الفصل1مفيدا

ن بقياس بيلف حيث المحال يثم برهن صحة الشكل الناقص من المتصل بواسطة الخُ ، ستثنائي المتصلاال
قتراني الحملي الخالص كما سيفعل  االإلىستثنائي  االأوقتراني الشرطي ولكنه ال يرد اال قتراني شرطي،ا
ذلك ألنه  ،مثال) مTricot.J ()1863-1962() تريكو(و ) مLachelier.J ()1832-1918( )شولييال(

والذي  .شيءقترانيات الشرطية عند وضع وفي اال ،  اللزوم في الحمليات مطلقأنقرر مثلما ذكرنا سلفا 
نتاج ال تقبل الرد ست في االأصيلةوطريقة  ، ستثنائي جنس على حدة القياس االأن «يهمنا في هذا المقام 

  .2» غيرها إلى
 يكون أن المطلوب يجب  «ألن ،  المتصلإلىستثنائي المنفصل  كان ابن سينا يرد القياس االوإذا    

 الثاني إلى األول رد القياس فذلك ال يعني ،3»والمعاند ليس بالفعل الزما لما يعانده  ، الزما عن القول
 القياس أنن الذي بي  الشيخ الرئيس،أنبل ويؤكد كذلك  ال فحسب،ستعما إوأكثر مفيدا األخيرلكون هذا 

ستدالل  في عملية االأساسيايعتبر اللزوم مبدأ  ، ستثنى فيه الستشعار المتصل يإنماستثنائي المنفصل اال
القياس إلى من منفصلة ومتصلة أوقترانية المؤلفة من منفصلتين ن لنا ذلك عندما رد األقيسة االكما تبي 

قتراني لقياس العام الذي يشمل القياس االكيف ال وهو عندما تحدث عن ا ، قتراني المتصل الخالصاال
 كان يلزم عنه ذ إ، علم أنه لما كان القياس كالمقدم للنتيجة ا«:  قال، لفستثنائي والخُبنوعيه والقياس اإل

وليس يجب . يجة ال محالة صادقة تكون النتأن(...)  فيجب من وضع المقدم والنتيجة كالتالي، النتيجة،
 للقياس بوصفه قضية وفي هذا قراءة واعية وصريحة. 4»كذب النتيجة ال محالة (...)  برفع المقدم

  . لزومية
ستثنائي المنفصل الحقيقي كما  ابن سينا لم يقف عند القياس االأنيتقرر لدينا  ، بناء على ماسلف -    
داخل المتعاندات بين )  نصر الفارابيأبو( ميز د، لق نعم.  اليومإلىهم ومثلما هو شائع بعد ،نالرواقيوفعل 

 وإذا .اآلخر اتفق لزم مقابل أيهما استثنى إذا « الثانية ي، وف يكون عنادها غير تاما، ومما يكون عنادا تاما
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غير الحقيقية وهذه المنفصلة  ،1»حدهما لم يلزم بالضرورة شيء ال الثاني وال مقابل الثاني استثنى مقابل أ
القضية  ، فضال عن القضية الشرطية المتصلة وقضية العطف كما عرف الرواقيون،.  مانعة الجمع

لكننا ال نجد في المبرهناتهم  وقضية الشطب، ،ية غير التامة مانعة الجمع والقضية العناد العنادية التامة،
  . لذي تكون كبراه عنادية غير تامةوالمنفصل الحقيقي دون ا ، المتصل والمتصل العطفي الشرطي إالّ

فمثلما هنالك   تقسيمه للقضية الشرطية؛أساسستثنائي على  المقابل قسم ابن سينا القياس االوفي    
يوجد قياس  ر حقيقية مانعة الخلو،ومنفصلة غي ومنفصلة غير حقيقية مانعة الجمع، منفصلة حقيقية،

وثان  . كثيرة متناهية في القوة والفعلأجزاء ذات وإما  ذات جزأين،إماستثنائي منفصل كبراه حقيقية ا
 كان القياس الشرطي وإذا . اليستعمل في العلوماألخيروهذا  وثالث كبراه مانعة الجمع، .كبراه مانعة الخلو

فإن الصغرى عند الشيخ  ؛2)الفارابي(هو الذي تكون كبراه شرطية وصغراه حملية مستثناة كما قرر
ستثنائي عنده يتجاوز تلك الصورة التي تكون فيها وبالتالي فالقياس اال وتكون شرطية،الرئيس تكون حملية 

ومنه تتوالى االستثناءات  فيها شرطية مركبة، الكبرى أخرى إلى المقدمة الكبرى قضية شرطية بسيطة،
  . ستبعاد البدائل حتى يبقى قسم واحدبتفنيد وا

اهية في القوة  والمتناألجزاءلذي تكون كبراه حقيقية كثيرة المنفصل استثنائي فالقياس اال وبالفعل،     
 منفصلة مؤلفة من أو ستثنائي الذي سميناه مركبا والكبرى فيه متصلة تاليها منفصلة،والقياس اال والفعل،

الحذف ( يبدو قريبا من منهج ،األجزاءأي حيث تكون كثرة القياسات بحسب كثرة  منفصلتين مثال،
الذي جاء بإبرة ممغنطسة ) مArago.F ()1786-1853( )راڤوآ(فالفيزيائي ؛)ج البواقيمنه(و) ادستبعواإل

 لو وضعنا أسرع حالة السكون على نحو إلى تصل أنهافوجد  وحرك اإلبرة، وعلقها في خيط من الحرير،
  : اآلتية على العلة وفق الحركة الذهنية ستدّلال شك أنه قد ا ،تحتها لوحة من النحاس

 إلى ا، وإم  طبيعة مادة الخيطإلى ا، وإم مقاومة الهواءإلى إما السكون إلى اإلسراع في اإلبرة ترجع زيادة
  لوحة النحاس الموضوعة تحتها

   مقاومة الهواءإلى السكون إلى اإلسراع في اإلبرةولكن ال ترجع زيادة 
  ).نتيجة قريبة( .ا لوحة الحاس الموضوعة تحتهإلى وإما ،  طبيعة مادة الخيطإلى إماإذن فهي ترجع 
   طبيعة الخيطإلىولكنها ال ترجع 

  .3 السكونإلىفإذن لوحة النحاس هي العلة في زيادة إسراع اإلبرة 
ثم رد   المتصل،إلىستثنائي المنفصل برده برهن الشيخ الرئيس صحة القياس اال أخرى ومن جهة -    

 الذي يستثنى فيه عين المقدم فينتج عين التالي، الشكل إلى الشكل الذي ينتج فيه رفع المقدم عن رفع التالي،
 ابن سينا يؤثر من أنومعنى هذا كله  .أي ذلك الذي ينتج الموجب كذلك واعتبر الثاني شكال كامال،

وكالهما قياس   المتصل،إلىويرد المنفصل  حد الطرفين،ائي المنفصل ما تكون نتيجته عين أستثناال
قتراني شرطي وهو قياس مركب من ا  بواسطة الخلف، الموجبلىإثم يرد المتصل السالب  ستثنائي،ا
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ستعماال عند الناس الذين يعملون  اأكثروذلك ألن الوضع بالوضع والوضع بالرفع  ستثنائي، اوآخر متصل
 ابن سينا يميل وألن . وتفنيدهااألخرى اآلراءا يعملون على نفي  ممأكثر ،رائهمآ ثباتافي الغالب على 

  .ستنباطيا قوامه اللزوم  المنطق نسقا اوإقامة من عدد الالمبرهنات، التقليل إلى
  :  واحدة هيإلىستثنائي  في القياس االتبرهناالالم ابن سينا يختزل عدد أن يتأكدوعليه     

  . )ج د(ف ؛ ) أ ب(، ولكن ) ج د(ف ، ) أ ب( كان إذا                   
  .  ك←)  ق^)  ك←ق : ((أي                        

وفي  .والخلف ستنتاجية هي قواعد تالزم القضايا الشرطية، على قواعد اإليهاويعتمد في رد المبرهنات 
لرئيس القياس الشرطي الذي يسميه ة لموضع ينتقص فيه الشيخ اه ال وجود البتّهذا ما يؤكد من جهة أنّ

ومن  .1»ويقربه من المنطق الحديث واقي، جانبا هاما في المنطق الرعد الذي ي«ذلك القياس  ستثنائيا،ا
نسياقا برعوا في تناول األقيسة الشرطية ا أنهم برغم  «اإلسالميين أن أنه ليس صحيحا البتة أخرىجهة 

  . 2» أبحاثهمستبعدوها من  تاما واهماالا عملية الرد أهملوا أنهم إالّ مع موقف الرواقيين،
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II- اإلضافي القياس  
      

 الموضوعة األشياءلزم من تلك ( : في حد القياسأرسطووهو بصدد شرح قول  لقد ذكر ابن سينا،      
 يلزم عنها ما أن ال يحتاج في « التي سلمت وهي المقدمات األشياء أن معنى ذلك أن ، )بذاتها ال بالعرض

لقول فا. 1»  مصرحا بهأوعقوال  يقترن بها شيء يتم بذلك لزوم ما يلزم عنها سواء كان مأن إلىيلزم 
 : قلتإذاك نّأ« مثال ذلك  ، غريبة خارجة عن القياسا يلزم بواسطة مقدمة حتراز به عم لالإذن) بذاتها(
) ج (أنن استشعرت  لك هذا بأ يكون تمإنما ،)د (لمساو ) ج(ف ؛ ) د( لمساو ) ب(، و) ب (لمساو ) ج(

  .2»فليس هذا القول قياسا على وجهه .  تساويةومساويات المساويات م ،)د(مساو لمساوي 
 في األصغر كان الحد إذاه  أنّإذ لية،رسطي كُد في القياس الحملي األ الحدوأن كان من المعلوم وإذا     

 األصغر إلىى الحكم دوبالتالي يتأ ، وكانت الكبرى كلية ، األوسط الكامل مثال داخال في األولالشكل 
ختالف بين  اإلفإن  عموما؛األقل إلى عمنتقال من حقيقة أ االومنه يتم ، األوسطفي لعمومه جميع مايدخل 

بواسطة ) د (لمساو ) ج( :القياس الحملي وذلك القول الذي ليس قياسا على وجهه ال يكمن في لزوم النتيجة
 قضيتين متعلق ستدالل الذي يتركب من في هذا االإنبل  ،  وليس عن المقدمات لذاتها فحسبمقدمة غريبة

في ) ب(ندراج وا ، )ب(في ) ج(ندراج ال مجال للحديث عن ا ، األخرى يكون موضوع أوالهمامحمول 
عدل بالقياس عن وجهه  «وعليه فقد  ،األكبر في واألوسط ، األوسط في األصغرمثلما يندرج الحد ) د(

  . ن الشيخ الرئيس كما يبي3» وقوع الشركة في بعضه إلى األوسطمن وجوب الشركة في جميع 
ستداللية التي ال  ينطبق على مثل تلك العمليات اال للقياس الأرسطو تعريف أن إذن ابن سينا أدرك     

) األولىالتحليالت ( المذكور في ذلك ألن ، تكون الرابطة بين الحدود فيها رابطة الموضوع والمحمول
 يلزم عن المقدمات مايلزم بواسطة أن إلى يحتاج أي ذلك الذي ال ،  هو القياس المنتج للحملي فقطإنما

يث وح ،  تنفيهأو من قضايا حملية تثبت محموال لموضوع يتألفوالذي  ، مقدمة غريبة خارجة عن القياس
تعارف بنى على صورة مخالفة للقياس المستنتاج الذي يبينما هذا اال .حتواءالعالقة بين الحدود هي عالقة ا

 ال يمكن ذ، إ وبين النوعين تقابل. إضافة توجد بين طرفيها نسبة إضافيةن قضايا  كما هو واضح ميتألف
 القياس غير إدخال الشيخ الرئيس ال يحاول أنومنه يتضح في هذا المقام  .األولى إلىرد القضية الثانية 

 ال يخرج أرسطو أهمله الذي اإلضافي القياس أنوال يزعم فضال عن ذلك  ،4 في القياس الحمليالمتعارف
  .5 البعضإليه كما يذهب باإلجمالعن تعريف القياس 

يس قياسا  هذا القول لأن المقتبس الثاني من هذا المبحث آخر ابن سينا ذكر بوضوح في أندليل ذلك      
علم أنه غير  حتى يباإلشارةوخصه ) قياس المساواة (إليهستدالل المشار وعندما سمى اال ، على وجهه
 ليس الصورة الوحيدة أرسطو القياس الحملي الذي وضعه أنوهوما يعني  ، سة المتعارفةقيمتعلق باأل
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 المقدمات أحكامرف من ما عه رب إنّ«: فقال ، ن من تباينن كذلك مابين الصورتيبي ، ستدالل الصحيحلال
  : مثل قولهم ، بنى القياس على صورة مخالفة للقياسوي ،  تسقطأشياء

  )ب (لمساو ) ج(
  )أ (لمساو ) ب(و
   )أ (لمساو ) ج(ف 

 يشتمل على المماثلة والمشابهة ا، كم أشباهوهذا قياس له (...)  مساوي المساوي مساوأنسقط منه فقد ُأ
  : وكقولنا .وغيرهما
   من النطفةاإلنسان

  والنطفة من العناصر
   من العناصرفاإلنسان
  : وكذلك

  الشيء في الشيء
  والشيء على الشيء

  .1»ة في القياس المنتج لهذه النتيجة  الحدود المرتبإلىنحالل وهو عسر اإل ، راهماوما يجري مج
 عن تجاوز الشيخ الرئيس آخره يكشف من جانب فإنّ  كان في هذا المقتبس ما يؤكد الذي سلف؛وإذا    

 تجري شباهأ مثاال له إالّ  ليس المذكورإذ ،  عدد ال حصر له من العالقاتإلى اإلشارة إلىلعالقة الحمل 
  كما يقول ،  2» أمثاله في إليهجعل تحليله قانونا يرجع وي) سمإ(ب ولذلك استحق ألن يسمى  « ، مجراه

 العالقة المذكورة في المثال وهي المساواة أنوهنا يالحظ .  ) ه672-597( )نصير الدين الطوسي(
  : متعدية

  )أ(ع ) ج (←) أ(ع ) ب(و ) ب(ع ) ج(         
  : وتناظرية

  ).ج(ع ) ب (←) ب(ع ) ج(         
3أرسطو لو قلنا مع إذ ، حتواءالعالقة بينها عالقة اف ،  الحدود في القياس الحملي كليةبينما ألن:  

  أوراقه كان كل عريض الورق ينثر إذا
  وكل كرم عريض الورق

  . أوراقهفكل كرم ينثر 
  : ؛ لكتبنا )ج (،)ب( ، )أ( : على الترتيب هذه الحدود الكليةإلىورمزنا 

  .ب ج ف ،  أ ب و ج  أ         
  . )ب(ع ) ج(←) أ(ع ) ج(و ) ب(ع ) أ: (أي   
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) كل عريض الورق( كان الحد الكلي إذاألنه  ، )أ(ع ) ب (←) ب(ع ) أ (أنولكن ليس صحيحا      
  :وعليه ،  صحيحرفالعكس غي ؛ )أوراقهينثر (محتوى في الحد الكلي 

  )أ () ب (←) ب( ) أ(           
حتواء التي تقوم عليها نظرية القياس الحملي متعدية لكنها ليست تناظرية مثلما هو الحال في فعالقة اال

  . الذي يتحدث عنه الشيخ الرئيس) قياس المساواة(
نعكاسية هذه في منطق العالقات ال واإل ، نعكاسيةوعالقة االحتواء والمساواة لهما خاصية اال ، هذا     

تكون  ،)أ (   في المجموعةه أي أنّة حين تقوم بين حد وذاته،نعكاسيتكون اع  العالقة إنبل  ني العكس،تع
ومنه ففي  .سع س : العالقة  س جل كل عنصر ، كان من أ إذاوفقط  ،إذانعكاسية اع  لثنائية  العالقة ا

 المجموعة محتواة في  ألن)أ( ) أ( األرسطيوفي القياس  ،)ج (لمساو ) ج(قياس المساواة السينوي 
  . نفسها
الحملي متعدية لكلية في القياس حتواء التي تربط بين الحدود ا عالقة االأنبناء على ذلك يتضح     
لى صورة مخالفة للقياس فمتعدية بنى عالذي ي) قياس المساواة( عالقة المساواة في اأم نعكاسية،وا
وفقط  ، إذا تكون العالقة الثنائية عالقة تكافؤ  إذْ ،  عالقة التكافؤءإزاوبالتالي فنحن  ، نعكاسية وتناظريةوا
  . 1نعكاسية وتناظرية ومتعدية، كانت هذه العالقة الثنائية اإذا

والذي تلزم فيه النتيجة عن  ،  ذي الحدود الكليةاألرسطيختالف القائم بين القياس اإلذلك هو      
اواة الذي تلزم فيه النتيجة بواسطة مقدمة غريبة خارجة عن وقياس المس المقدمات الموضوعة بذاتها،

فإذا  ،  حدين فرديينإلى من قضايا شخصية تنحل  في القياس الذي يكونأيضاى وهو ما يتجلّ.  القياس
 بما هو إالّوالعلم  ،  القياس موضوع ألجل العلم من حدود كلية ألنإالّ فيتألّ ال أرسطوكان القياس عند 

مهد لمباحث وي ،2نه معنى الكلية بتضمإالّ قتراني الحملي ال يتم القياس االأندرك ن سينا الذي يفإن اب كلى؛
زيد  :ه قد يكون من مخصوصتين قياس كقولك أنّ« يقرر،3 والسلبباإليجاب ّلالقياس ببيان المقول على الكُ

نا نّلو أو. 4»تكون مخصوصة شخصية ولكن النتائج . خو عمرو أأو ،  عبد اهللا هذاوأبو ،  عبد اهللاأبوهو 
  : القضايا هذا مثاله قياسا من مثل تلك فناألّ

  عبد اهللا أبوزيد هو 
   عبد اهللاأبووهذا الرجل هو 

  . فهذا الرجل هو زيد
،  الهويةأو تدل على المساواة ام، وإنّ حتواءليست للداللة على االندراج أو اال) هو(ابطة  الرأنفإننا نالحظ 

  .عالقة عالقة تكافؤ فالكولذل
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عترافه وا شخصية والقضية المحصورة الكلية، تمييز ابن سينا بين القضية الأنيتضح من ذلك      
ففي القضية الشخصية التي يكون الموضوع  كتشاف منطق العالقات،نه من اهو الذي مكّ ،األولى بأصالة
كما سلف بيانه عند   ال تقبل التقسيم،والمحمول معنى شخصيا يتعلق بوحدة ، ا واحدا بالعددشخصفيها  

 منهما األولوليس  ، ين بين الحد يوجد تكافؤ من الناحية الماصدقيةالحديث عن المنحرفات الشخصية،
محتوى في الثاني كما هو الحال في القضايا التي تتضمكل عريض الورق ينثر ( مثل قولنا لية معنى الكُن

كل واحد واحد من ) كل عريض الورق(ومعنى  ،)عريض الورق (لكلية) أوراقهينثر (حيث  ،)أوراقه
  .وهذا تعريف االحتواء  ،  شيءعريض الورق حتى ال يشذّ

 القضية بأصالة ابن سينا يعترف أن زعمنا حيث ذلك يؤكد ما ذكرناه في مبحث القضايا أنال جرم      
 ه مثلما أنّفمعنى هذا ،1»  الكليةأحكام أحكامهالمخصوصات  ان وإ«: وبالتالي فهو عندما يقوللشخصية،ا

 عالقة المساواة بين الحدود في القياس الفردي فإن ، في القياس المؤلف من حدود كلية يوجد شكل وشكل
  : فيصير لدينا فضال عما سلف ،  التبادلبإجراء أكثرتسمح 

   هو هذا الرجل عبد اهللاأبو
   عبد اهللاأبووزيد هو 

  . فزيد هو هذا الرجل
  : لكوكذ
   هو هذا الرجل عبد اهللاأبو

   هو زيد عبد اهللاوأبو
  . فزيد هو هذا الرجل

 الشيخ مامأ فاقاآل تي فتحأصال هي التحذف في لغة العرب  الرابطة التي تُن، إ أخرىومن جهة     
   عنده الحد الذي تنتهيى، إل  طرف البدايةأو) المتعلق به(جه من الرئيس لتصور العالقات الواسعة التي تتّ

وال  التي تستعمل في اللغة العربية مسلوبة الداللة عن الزمان،) كان(فال  .  طرف النهايةأو) المتعلق (يأ
اليونانية الدالة تارة على الحمل ) استين (ض تعو، أداة هي مجرد ماوإنّالتي ال داللة لها بنفسها ) هو(

ر عالقة المساواة والمماثلة والمشابهة سمح بتصواب الرابطة ذلك ومنه فغي ، وتارة على الوجود ، المطلق
  . مجراهاوما يجري 

فهو لم يقتصر على  ستنتاج،ابن سينا قد قام بتوسيع نظرية اال الشيخ الرئيس أن لدينا يتأكد هنا إلى    
زاع  كان دون نوإذا، 2»قيسة الشرطية ع في القضايا واألوتوس قة التالزم،عني بعال  «وإنما عالقة الحمل،

      . الرواقيون من قبل ذكرهفإنه لم يقف عند ما  لم يبتكرها،
 ة،قيس كيف كانت مادة األإذ ، ستثنائيةثه لألقيسة االعند بح  الجانب الصوريإبراز فلقد حرص على -    
من أما.  هو النظر في صورة القياس من حيث هو قياسإنماستنتاج  المعتبر في صياغة قواعد االفإن 

  .فليس ذلك نظرا فيه بالذات  مادة وخصوصية،حيث له 
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   -ن  وبينتهى  مبحث القضايا اه فيوألنّ  القضية المستثناة تكون مايكون المقدم والتالي في الكبرى،أن
 كبراه إلى مركب بالنظر وإما ،  بسيطإماستثنائي  القياس االأنلزم عن ذلك   قضايا شرطية مركبة،إلى

  .  الصورة الثانية غير مسبوقةأنال جرم و ستثناءات فيه،وعدد اإل
 الذي تكون كبراه إلى ابن سينا أشاربل  ، ستثنائي المنفصل الحقيقي على القياس االاألمر ولم يقتصر -  

وذلك  .والذي تكون كبراه مانعة الخلو تنتج بالنقيض دون العين مانعة الجمع تنتج بالعين دون النقيض،
  .  العكس دائما بالضرورةأو اآلخرحد الطرفين رفع لزم عن وضع أ ال يذ، إ وأدقّ أفضلتقسيم 

 إلىورد حالة الرفع بالرفع من المتصل   المتصل،إلىستثنائي المنفصل  ثم رد ابن سينا القياس اال-  
 ستداللية،ه متضمن في جميع العمليات اال وأنّ اللزوم عندهةأهمي كان في هذا مايؤكد وإذا الوضع بالوضع،

لمات في النظرية مس التقليل من عدد الإلى المنطق الصوري المعاصر الذي ينحو «قريب من ه فإنّ
  .1» اإلمكانستنباطية الواحدة قدر اال
 العالقة بين الحدود الكلية هي أنقة بسبب  تنحصر في دائرة ضياألرسطية كانت نظرية القياس وإذا -  

 وتأسيسا بين القضية المحصورة الكلية والقضية الشخصية، الشيخ الرئيس بفضل تمييزه فإن حتواء،قة اعال
وحيث يوجد تكافؤ من الناحية  ،  شخصي واحد بالعددأمر إلى يشير  حيث الحدعلى قوله بالقياس الفردي

 منطق العالقات القائم على القضية إلىنتبه ا اب الرابطة في اللغة العربية؛ غيوألجل العددية بين الحدين،
قال مثال عن المساواة والمماثلة والمشابهة وغيرها من العالقات التي ال تكاد  يأنث ال يمكن  حياإلضافية

  صورة مخالفة للقياس المتعارف،ىهاهنا علبنى ستدالل ي االإنبل . سب تضمن ِنهاأنّتقع تحت الحصر 
) زيد(ثنائية بين المتعلق به  تكشف عن عالقة تكافؤ مادامت العالقة الهاأنّن  نبيأنتلك الصورة التي حاولنا 

د االحتواء الذي له خاصية  تفوق مجرإذنفهي  نعكاسية وتناظرية ومتعدية،ا)  عبد اهللاأبو(والمتعلق 
  : اآلتيتماما مثلما يختلف القياس  نعكاس والتعدي دون التناظر،اال

   هو أبو علي بن سينا هذا الرجل
  والشيخ الرئيس هو هذا الرجل

  . علي بن سيناأبوو فالشيخ الرئيس ه
  : عن هذا القياس التالي

  كل إنسان فان
  إنسان وأرسطو
  .  فانفأرسطو
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 نتائج البحث

  
     ورد  ،) محمول-رابطة-موضوع(  بالقضايا ذات الصورة أرسطو لم يعن إالّإذا كان من الثابت أن

 ومن ثمة اقتصر غيرها من العالقات الكثيرة، أن يذكر دوننواع العالقات إلى عالقة الحملل أتبعا لذلك ك
  .  أال وهو القياس الحملي ، ستداللالمنطق لديه على نوع واحد من االستدالل اليستغرق كُّل أنواع اال

ال عالقة لها إذْ  الرواقيين رفضوا القضية الحملية بصورة مطلقة،     وإذا كان من الثابت أيضا أن 
 من هنا كان القياس عندهم شرطيا، ستدالل،بروا القضية الشرطية أبسط صور االواعت عندهم بالمنطق،

  .متصال أو منفصال فحسب 
من ثمة قتراني المؤلف من قضايا حملية خالصة فقط ، وه للقياس اال     وإذا كان بعض المناطقة قد تنب

لى ما يتألف من قضايا حملية، أو من قضايا شرطية مثلما  من اليونانيين إئلواقسم القياس بعد الرواد األ
 يفرغ نفسه عن عهدة ما ورثه مثلما يقول ر لم يقدر على أنوكان البعض اآلخ.  بو نصر الفارابيفعل أ

  غالباه ، رغم أنّ منطق الرواقيين ولم يخرج عن الصورة التي وضعها أرسطو للقضيةفذم الشيخ الرئيس،
   .1»ما تتخذ القوانين العلمية الصورة الفرضية « 

  :وىـوافق على مثل هذه الدعنـ أن ، عنه بحثنا قد كشف  هذا الذي نعتقد أندالبتة، بع     فإنه ال يمكن 
ها ويعدها جلّي  ابن سينا قد أخذ بنظرية القياس األرسطية في جوهرها وتفاصيلها، نستطيع أن نقرر أنو« 

  نستخلص بأنأو أن .2»ضعت كاملة بحيث ال تقبل زيادة وال نقصا ها و، ويرى أنّ رهنةأسمى صور الب
فيما عدا بعض «  عاء بأنهدوبالتالي اال الباحث اليعثر عند ابن سينا على جديد خليق بهذا اإلسم ،

 شيئا يضيفه ال نكاد نجد البن سينا) مثل األقيسة المؤلفة من شرطيات فقط(التفصيالت الفرعية الصغيرة 
  .3» على منطق أرسطو وشراحه

،   في منطق أرسطو ثلما وشعثاه ثبت لدينا أن الشيخ الرئيس أبا علي بن سينا قد أدرك أن     ذلك ألنّ
ما تتصفوفي هذا إدراك تام ل. الحملي ليس إالّ) التحليالت األولى(قتراني في  المذكور من القياس االوأن 
رغم ماتتضمنه من طابع  ،من ضيق ،   التي هي القصد األول من المنطق ،ةنظرية القياس األرسطيبه 

من  ستثنائيا ألنسينا القياس الشرطي ايسمي ابن صوري وتماسك منطقي من جهة، ومن جهة أخرى 
 ستثنائية، ا حسبوا أن الشرطيات ال تكون إالّ المناطقةقتران، ويبين أنالشرطيات ما يكون على سبيل اال

وعلى . ا أيضا حكم واع على ما يسميه الجمهور بعد الرواقيين القياس الشرطي بالنسق الضيقوفي هذ
قياس الحملي كتفى بالونسق الرواقيين، مادام األول قد االجملة فكال النسقين محدود المجال ؛ نسق أرسطو 

وحيث  ،لزوم القة الندراج، بينما اقتصر الثاني على القياس الشرطي القائم على عالقائم على عالقة اال
  . الصغرى تستثني أحد طرفي الكبرى

                                                
  .283. ، صالمنطق الصوري جول تریكو ، - 1
  .17 . ، صكتاب الشفاء ، القیاسور ، تصدیر  إ، مدك - 2
  .44.، ص ) ابن سینا( ، الجزء األول ، مادة موسوعة الفلسفة  بدوي ، - 3
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 ستدالل على ذينك النوعين من العالقة،ك الضيق حيث يقوم االوفي المقابل تجاوز المنطق السينوي ذل     
بل نحن إزاء  منطق حدود ومنطق قضايا، وليس في ذلك مجرد تلفيق بين نسقين منطقيين متعارضين،

نظر ويقدم ال تطلع الى تخليص المنطق من التصورات األنطولوجية المتعارضة،توفيق واع مادام صاحبه ي
 الفارغ ماصدقيا في بناء القضية، ويعتبر درج الحدخرى يومن جهة أ من جهة،) الصورة الجامعة( في
حدي القضية الحملية محمولين لحامل واحد ملى وبذلك سبق أقطاب المنطق الحديث إ. ر في الذهنقد

حيث التعبير الرمزي عن ) Bool.G( )جورج بول( القضية الكلية قضية افتراضية، بدءا من اعتبار
، والقضية لى تصورات الحدود تشير إلى أصناف وليس إصفر، إِذ= أ ب : هو القضية الكلية الموجبة 

يرسب( وكذا .1صفر= أ ب :  مضمون وجودي، خالفا للقضية الجزئية التي يرمز لهاالكلية تخلو من أي( 
)Peirce.C.S (الذي قرر أالقضية ن )س حاصال على الصفة إنسان ، ذا كان إ «ه نّتعني أ) كل إنسان فان

 نالذي أعلن بدوره أ) Bradley.F.H( )برادلي. ه. ف(ثم . 2»ن يكون حاصال على الصفة فان يلزم أ
. 3)ه سوف يحاكمنّيئة؛ فإإذا ارتكب شخص ما خط(ه تعني أنّ) المخطئون سوف يقدمون للمحاكمة(القضية 

عمال رائدا في هذا المجال، ذلك عتبر تحليله للقضية الحملية الذي يFrege.G (( )غوتلوب فريجة( خيرا وأ
ه يقوم على التمييز الدقيق بين القضية الشخصية والقضية الكلية، ورفض التمييز بين الموضوع نّأل

الذي وجدنا لموضوع والمحمول على حد سواء، وهذا ذ الحكم فيها منصب على ا، إوالمحمول في الثانية
 تحليل ابن سينا للقضية الحملية يجعل كال من الموضوع ن أ«ليه، وبذلك يتضح الشيخ الرئيس قد ذهب إ

دم ظهور بالمعنى المعاصر للمصطلح، وذلك من الناحية الوظيفية، رغم ع) Fonction(والمحمول دالة 
  .4»ي الفترة المعاصرة  فالّلفظ الدالة كمصطلح تقني إ

ي ابن سينا، الذ     هذا، ولقد ثبت لدينا أنالقضية من قيود ص الرابطة مجرد أداة نحوية، خلّ يرى أن 
يونانية، وهذا ليس باألمر اليسير إذا اعتبرنا الجهود الكبيرة التي بذلها المنطقيون الغربيون للتوصل اللغة ال

فضال عن القياس الفردي   ذلك ، والجرم أن.عد في حاجة الى الرابطةإلى صورة الدالة القضوية التي لم ت
قد فتح اآلفاق أمامه الى تصور   الحدود الكلية،الذي أشار إليه بوضوح خالفا ألرسطو الذي البقبل إالّ

يجري مجراها إلى حيث ال يمكن رد عالقة المساواة وما منطق العالقات القائم على القضية اإلضافية،
بينما  وبالتالي فهي عالقة تكافؤ، نعكاسية،وحيث العالقة متعدية وتناظرية وا ندراج،لحمل واالعالقة ا

  . حتواء في القياس الحملي ذي الحدود الكلية متعدية وإنعكاسية فقطعالقة اال
لم فإذا كان المع رسطو ذاته يعتبر جزءا من هذه اآللة المنطقية السينوية،نطق أ م     وعليه يتضح لنا أن

 ابن سينا قد عني بعالقة فإن ندراج ؛ووقف األمر في نظره عند عالقة االاألول لم يعن بمنطق العالقات 
فاشتمل المنطق عنده على نظرية  وكذا بعالقة التالزم،  وغيرها مما ال يقع تحت الحصر،التساوي

يسة التي تستثني فيها ستدالل بواسطة األقياس المؤلف من حمليات خالصة، واالستدالل بواسطة القاال
  . ستدالل اإلضافيى أحد أجزاء المقدمة الكبرى، واالالصغر

                                                
  .150 . ، ص راسات في المنطق،  د   عزمي اسالم - 1
  .93 . ، صالمنطق الرمزي ، نشاتھ وتطوره  فھمي زیدان ،- 2
  .190 . المرجع نفسھ ، ص - 3
  .82 . ، ص، تحلیل القضیة الحملیة عند ارسطو، ابن سینا و غوتلوب فریجة أحمد موساوي - 4
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قترانية تنتاج بواسطة األقيسة االسشيخ الرئيس إلى بناء نظرية في االهتدى ال     ومن جهة أخرى ا
رية ة لتلك األقيسة بنظن أنه ال عالقولعل في عرضنا لها ما يبي. المركبة من شرطيات ساذجة ومن خلط 

قدامى قبل ث عن مثلها وال المناطقة ال أرسطو لم يتحد، كما أنستثنائي التي عالجها الرواقيونالقياس اال
نتاج فيها على كال الناقصة منها إلى الكاملة، واستخراج قواعد االعتمد في رد األشولئن كان قد ا ابن سينا،

ستنتاجية أصيلة هو المستقل ؛ فإنه استعمل قواعد اي سبق إليها المعلم األولبعض أحكام األقيسة الحملية الت
 األقيسة المؤلفة من وهو ما يثبت أن باستخراجها كتالزم القضايا الشرطية وجبر المتصلة السالبة،

شرطيات فقط ليست مجرد تفصيالت فرعية فقط ، وإنما هي إضافة حقيقية ونظرية متكاملة ومتماسكة 
نسب إلى ابن سينا بما  الرجوع إلى النص السينوي، ثم المقارنة بين ما يوماعلى الباحث هاهنا إالّ ،منطقيا

ى الصورة اإلجمالية في إدراك على مثل تلك الحاالت المخالفة ألحكام عامة ال تتعدليقف  قاله هو ذاته،
  . مدى مساهمة الشيخ الرئيس في تطوير المنطق

أن ثم ذكر . ستثنائيا يسميه هو اشرطيا،يسميه الجمهور  القياس الذي       وبالفعل، قرر ابن سينا مثال أن
وعندما شرع في  . ثنين في هذا المقامز بين االومي ستثنائي،اقتراني وا القياس على ما حققه هو قسمان،

 مثل وفي المقابل نقرُأ. قترانيحرص على تمييزه عن القياس اال صنافه،ستثنائي وتعديد أتعريف القياس اال
 يقسم االقترانية إلى اقترانية – أي من المناطقة العرب –والبعض اآلخر « :لذي أشرنا إليه سلفاهذا الكالم ا

ستثنائية هي المركبة من الحمليات والشرطيات أو من شرطيات واالقترانية اال ستثنائية،حملية واقترانية ا
  .1») البصائر( فحسب وعلى رأس هؤالء ابن سينا وتبعه صاحب

ا      ورغم أن حيث تلزم النتيجة عن المقدمتين ز بين تعريف أرسطو للقياس لشيخ الرئيس مي
وهنا   وبين قياس المساواة حيث تلزم النتيجة عن مقدمة غريبة خارجة عنه، الموضوعتين فيه بذاتهما،

بل عن  ومما وضع فيه بذاته، فإن هذا اليلزم عن هذا القول،(...)  على وجهه ليس هذا القول قياسا«
يدخـل في القياس  اول ابن سينا أنـويح«  :ا نقرأ أيضا مثل هذا الكالمـن أنّإالّ .2» مات محذوفةمقد
 أنه ليس من اليسير إالّ(...)  أنه يتضمن أمرا محذوفا ا، مالحظ د= إذن ج .د = ب  ، و  ب= ل ج ـمث
س يقوم أساسا على عالقة  هذا القيارد البرهنة الرياضية إلى مجرد قياس أرسطي ، ذلك ألنائما أن تُد

والتالزم   البرهنة الرياضية تقوم على عالقات أخرى كالمساواة والالمساواة،في حين أن الحمل والتداخل،
 ابن سينا لم يحاول ن لنا أن؛ لتبي ولو جمعنا النصوص المتفرقة في الموضوع الواحد .3» والتعارض

ه غير علم أنّ يه باإلشارة حتى على العكس من ذلك خص بل إنهإدخال قياس المساواة في القياس الحملي،
ستدالالت التي تشتمل على رجع إليه في أمثاله من االانونا يوجعل تحليله ق متعلق بالقياس المتعارف،

  . ا يجري مجراها وال يقع تحت الحصرلمشابهة وغيرهما ممالمماثلة وا
لصت إليه من أحكام عامة  ماخاب الكيف، ويبدو أن على حس مثاالن على أبحاث شغلها الكم      ذانك
بل  ، ال تقتصر على الشيخ الرئيس فحسب ، ستقراء شائع يقوم على التعداد البسيط للشواهدهي نتاج ا

                                                
  .212 . ، صالمنطق الصوري والریاضيعبد الرحمن ،   بدوي /  د- 1
  .59،60.  ، ص الشفاء  ، القیاس - 2
  :وانظر.4: ص. الشفاء، القیاس تصدیر كتاب  إبراھیم مدكور  ،- 3

- Madkour.I, L’organon d’Aristote dans le monde Arabe, P.196.   
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 وهكذا تم  وغيره إلى غاية القرن الثالث عشر الهجري،)البصائر(وتشمل من تيعه من المناطقة كصاحب 
عتبر المنطق المعاصر وبالتالي ُأ المنطق باللغة العربية،طقة الذين كتبوا في تجاهل مساهمة أجيال من المنا

ستمرارية تاريخ المنطق  معرفية إلى قطيعة تاريخية تلغي اوتحولت القطيعة من قطيعة ال سابق له،الحقا 
  .طوره وت

ترانية الشرطية التي قالة نظرية االستنتاج بواسطة األقيسة اال      ولكن هذا البحث المتواضع قد أثبت أص
عمر بن (ع فيها المناطقة العرب بعده أمثال وتوس ، عرضا صوريا نسقيا،)الشفاء(عرضها ابن سينا في 

تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة " في ) قطب الدين الرازي(و " البصائر"في ) سهالن الساوي
 يهمل اإلشارة إلى دون أن ،" لم المنطقمختصر ع"في ) اإلمام محمد بن يوسف التلمساني(و" الشمسية

وهو مالم ينتبه إليه المناطقة المحدثون في الغرب  .الذي أشار إليها مجرد إشارة غير واعية )ثيوفراسط(
 بعض المناطقة أغفل األقيسة التي تكون فيها النتائج إن«  :عندما يقول) Keynes)(كينز(كما يؤكده 

ة خالصة وقصر األقيسة الشرطية على تلك التي تكون فيها إحدى الشرطية مستنتجة من مقدمات شرطي
  .1»المقدمتين فقط شرطية 

ن أنكما بي     ى إليها ا فكرة تسوير المحمول أداأللف والالم في اللغة جتهاد ابن سينا في بيان أن 
ا يؤكد أن المشاكل وهو م. ي وهو كلوالرد على من زعم أنه ال مهمل إالّ العربية ال توجب الحصر الكلي،

عترضت سبيل الشيخ الرئيس لم تخطر على بال المعلم األول أو شراحه من المشائين اليونان في التي ا
 فكرة تسوير المحمول عند ابن سينا تندرج في سياق مختلف وأن ، ضوء دراسته للمنطق باللسان العربي

  . إلى الفكرة) أمونيوس(و) ثيوفراسط(عن ذلك الذي أشار فيه 
ه والحقيه على ستقصاء من أبحاث سابقي ا وأشدنوي للقضايا المنحرفة أكمُلوهنا وجدنا العرض السي   

ستقصى حال المنحرفات الشخصية والمهملة فضال على دراسة المنحرفات حد سواء ؛ فهو قد ا
 كما أن ، تسوير محمول القضايا المحصورة وفي المقابل لم يدرس سلفه من المناطقة إالّ .المحصورة

) Hamilton.W)(هاملتون(الثبت السينوي للمنحرفات المحصورة يتضمن األنواع الثمانية التي ذكرها
ثم بعد هذا كله ينتقد الشيخ الرئيس فكرة تسوير المحمول كما فعل  .ويزيد عليها) م1788-1856(

فيختزل  ،) كوتيرا( و )جون ستيوارت مل(و ) إدموند غوبلو(و ) جول تريكو(أمثال المناطقة المحدثون 
  . ل والنقد الدقيقفصتجمع بين العرض الم) الشفاء(بذلك جهد أجيال من المناطقة في صفحات من 

دي (و ) هاملتون( المجادلة بين يرى أن) مBlanche.R ()1898-1975( )روبير بالنشي(وإذا كان    
 سيما عندما نعلم أن المهم في النظرية قد وال« نتحال فكرته كانت في غير محلها، همه باتّالذي ا )مورغان

) جورج بنتام(ل وذلك في كتاب  ، سبق في الواقع عرضه قبل سنوات دون أن تلفت اإلنتباه كثيرا آنذاك
George Bentham هو Outline of a new system of logic) ؛ 2») مخطط لنسق جديد في المنطق 

في هذا مايؤكد القطيعة التاريخية التيفإن أشرنا إليها، ذلك ألن كما ثبت لدينا في هذا – في النظرية  األهم 
ل اإلمام وعلى عرض الشيخ الرئيس ذلك عو . قد سبق في الواقع عرضه قبل قرون عند ابن سينا-البحث

                                                
  .213 . ، صالمنطق الصوري والریاضي عبد الرحمن ،   بدوي: نقال عن - 1
  .284 . ، ص...المنطق وتاریخھبیر بالنشي ،  رو- 2
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كما بسط القول في القضية  ، في المنطق" الموجز " صاحب ) ه646-590( )أبو عبد اهللا محمد الخونجي(
في أعقاب إطالعه على أقوال اإلمام الخونجي في ) ه895-832( )إلمام السنوسي التلمسانيا(المنحرفة 

كما ذكر  ،2» قضية ة عشرصور في ذلك من القضايا مائة واثنتاعدد ما يت « وذكر أن ،1نفس الموضوع
به الكاذب من ذلك العددعرفُضابطا ي   .  

والفن األول أو المدخل، والفن الخامس أو  ألولى من المنطق، ترجموا الجملة ا)الالتين( نا نعلم أنثم إنّ    
أي قبل  ،3 في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميالديرةفي مرحلة مبكّ البرهان من كتاب الشفاء،

فكرة ) مThomas d’Aquin)(1225-1274( )توما اإلكويني( القرن الثالث عشر حيث حارب القديس
 كما نعلم أن4. القديس توما اإلكويني ذكر ابن سينا أكثر من أربعمائة مرةعلما أن تسوير المحمول،

الذي يرى  ،) Ars magna" (الفن الكبير " صاحب ) م1316-1233أوLull.R ()1232( )رامون لول(
قد  المعجب به كثيرا،) ليبنتس( في وكان له أثر كبير منطق الصوري المعاصر،فيه البعض إرهاصا بال

 ، م1306وقبلها إلى بجاية في الجزائر حوالي سنة وأقام فيها قرابة العامين، م،1314س سنةسافر إلى تون
 ، إذ أن ه الكبير من محاولة ابن سينا التعبير عن المعاني الفلسفية بواسطة الحروفه استلهم فنّوال يبعد أنّ

، و "  موجز منطق الغزالي "ه ذلك في  هذا عرض فنّ)لول(و  ، المدينة الثانية كانت يومئذ حاضرة للعلم
  .ا من ابن سينا في المنطق أفاد كثير) أبو حامد الغزالي(

  بصلة إلى أتى بمنطق جديد ال يمتّه إذا كان ال يمكن البتة الزعم أن ابن سينا قد     وقصارى القول أنّ
 إطالقا  ال يصحهفإنّ ، ويقطع بصورة تامة مع ما أضافه الرواقيون وورد عند الشراح قبله منطق أرسطو،

ووضع  ، عطاها الرواد األوائلوتفريع أصول أ ، وتمييز مخلوط ،  مفسدإنكار مافي عمله من تهذيب
 . مرحلة من مراحل تطور المنطق ال يمكن تجاهلهاعدا يمم ، ماقاله هؤالء موضع المفتقر إلى مزيد عليه

وأ وجهة نظر ابن سينا إلى تاريخ المنطق أدقّوال جرم أن ن درسوه صوب من وجهات نظر الكثيرين مم
ما تكمل  العلوم إنّفهو كما الحظنا يرى أن أو الذين تجاهلوا مساهماته في تطوير مسائل المنطق الصوري،

السابقة من رتقى بالكثير من تلك األفكار ه قد ا أنّوال شك المتأخر بالمتقدم،قتفاء بتالحق األفكار فيها وا
ستدالل أكثر خصوبة مما عل االستنتاج مما جع في نظرية االوتوس وى الصريح، مستمستوى الضمني إلى

    .كان عليه مثلما يؤكده جدول المقارنة األخير بين الشيخ الرئيس وسلفه من المناطقة
  .والحمد هللا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

  
  
  
  

                                                
  .182 . ، صدروس المنطق الصوريمحمود یعقوبي  ، /  د- 1
  المكتبة الوطنیة، ، أ 20.  رقم ،)مخطوط( ، شرح السنوسي على المختصر في المنطق ي ، االمام محمد بن یوسف السنوس- 2

  . 31 ظھر الورقة الجزائر ،
  .234.، ص   المجلد األول ،دائرة المعارف اإلسالمیة فنسك وآخرون ، - 3
  .236 . المرجع نفسھ ، ص - 4
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I- المراجع المصادر و فهرس  
  باللغة العربية: أوال 

  
I-المصادر :  
  
  :ابن سينا* 
  .م1960، دار المعارف ، مصر،) نشرة سليمان دنيا(، المنطق. اإلشارات والتنبيهات - 1  
بدون (  2، ط  مصر، دار المعارف ،) نشرة سليمان دنيا( ، اإللهيات. اإلشارات والتنبيهات - 2  

  ).تاريخ
  .م1959 ، القاهرة ،) تحقيق األب جورج قنواتي( ، الشفاء ، المقوالت - 3  
، وزارة المعارف )  فؤاد األهواني- محمود الخضيري-تحقيق األب قنواتي( ، المدخلالشفاء، - 4  

  .م1953 العمومية ، مصر،
  .م1970  ، مصر، وزارة المعارف العمومية،) تحقيق محمود الخضيري( ، ة، العبارالشفاء - 5  
  .م1964 العمومية ، مصر، ، وزارة المعارف) تحقيق سعيد زايد( ، القياس الشفاء، - 6  
  .م1954، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ) نشرة بدوي(،  البرهان الشفاء، - 7  
  .م1965، وزارة المعارف العمومية ، مصر،) تحقيق فؤاد األهواني( ، الجدل الشفاء، - 8  
  .م1960 ، مصر، ارة الثقافة واإلرشاد القومي وز،) إبراهيم مدكور(  ، الشفاء،اإللهيات - 9  
  .م1953التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ، لجنة ، ) نشرة بدوي(،  تلخيص كتاب فن الشعر - 10  
  ه1298 ، مطبعة الجوائب ، قسطنطينية ، الطبعة األولى ،  تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات- 11  
  .م1980 ، 2، دار القلم ، بيروت ، ط ) دوينشرة ب(،  عيون الحكمة - 12  
بدون (عة جديدة باألوفست عن طبعة بوالق ، طب ، بغداد ،  مكتبة المثنى، القانون في الطب - 13  

  . )تاريخ
  .م1978،  2، دار القلم ، بيروت ، ط ) أرسطو عند العرب، بدوي:ضمن (كتاب المباحثات - 14  
السلفية ، مطبعة مكتبة تصحيح ونشر ال ، منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة في المنطق - 15  

  .م1910 القاهرة ، ،المؤيد 
  .1982 ، 1داثة ، بيروت ، لبنان ، ط  دار الح،) تحقيق شكري النجار( ، منطق المشرقيين  - 16  
  .ه1331 ، مصر،  طبعة الشيخ محي الدين الكردي ، النجاة- 17  
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II-المراجع :   
  
 .م1965بيروت ،  منشورات دار مكتبة الحياة ،  ،األطباءعيون األنباء في طبقات ابن أبي أصيبعة ،  -1

، دارالفكر للطباعة والنشر )مجموع مهمات المتون(، ضمنمتن إيساغوجي األبهري، أثيرالدين، -2
  ). بدون تاريخ(والتوزيع، 

، دار )موع مهمات المتونمج(، ضمنمتن السلم المنورق في علم المنطق األخضري، عبد الرحمن، -3
  ).بدون تاريخ(لطباعة والنشر والتوزيع، الفكر ل

، الجزء األول ، القاهرة ، ) نشرة بدوي( ، ترجمة إسحاق بن حنين ، الطبيعة أرسطوطاليس ، -3
  .م1964

قديم عبد الرحمن بدوي ، دار القلم ، بيروت ، ، ثالثة أجزاء ، تحقيق وتمنطق أرسطو أرسطو ، -4
  .م1980 ، 1وكالة المطبوعات ، الكويت ، ط 

  .م1972 ، مطبوعات جامعة الكويت ، اإلستدالل الصوريإسالم عزمي ،  -5
  .م1970 ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، أسس المنطق الرمزي إسالم عزمي ، -6
  .م1985 ، ذات السالسل ، الكويت ، دراسات في المنطق إسالم عزمي ، -7
ار الحداثة ، لبنان  يق محمد محي الدين عبد الحميد ، د ، تحقمقاالت اإلسالميين األشعري أبو الحسن ، -8

    .  م1985 ،2ط 
  .م1983 ، 1 ، منشورات دار اآلفاق الجديدة ، بيروت ، ط المنطق السينوي آل ياسين جعفر ، -9

بدون (الجزء األول والثاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان  ، ظهر اإلسالم أمين أحمد ، -10
  ).تاريخ

  .م1965 ، القاهرة ، ديكارت أمين عثمان ، -11
  .م1959 2 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط الفلسفة الرواقية أمين عثمان ، -12
بدون (، دار المعارف ، مصر ، ) سلسلة نوابغ الفكر العربي ( ابن سينا األهواني أحمد فؤاد ، -13

  ).تاريخ
 ، ترجمة تمام حسان ، مكتبة األنجلو المصرية ،  إلى العربمسالك الثقافة اإلغريقية  أوليري ، -14

  ).بدون تاريخ(
  .م1976 ، تحقيق أحمد المهدي ، مكتبة األزهر ، حاشية الباجوري على السلمالباجوري إبراهيم ،  -15
  .م1980 ، 2ار القلم ، بيروت ، ط  ، دأرسطو بدوي عبد الرحمن ، -16
  .م1978 ، 2ار القلم ، بيروت ، ط  ، دالعربأرسطو عند  بدوي عبد الرحمن ، -17
 ، 4ار القلم ، بيروت ، ط  ، دالتراث اليوناني في الحضارة اإلسالمية بدوي عبد الرحمن ، -18

  .م1980
  .م1983 ، 3ار األندلس ، بيروت ، ط  ، درسائل فلسفية بدوي عبد الرحمن ، -19
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  .م1968نهضة العربية ، القاهرة ، ار ال ، دمناهج البحث العلمي بدوي عبد الرحمن ، -20
ار القلم ، بيروت ، وكالة المطبوعات ، د ، المنطق الصوري والرياضي بدوي عبد الرحمن ، -21

  .م1977 ، 4الكويت ، ط 
ف العثمانية ، حيدر  ، جمعية دائرة المعاركتاب المعتبر في الحكمة البغدادي أبو البركات بن ملكا ، -22

  ه1357آباد ، 
ار المعرفة ، يق محمد محي الدين عبد الحميد ، د ، تحقالفرق بين الفرقغدادي عبد القاهر ،  الب-23

  ).بدون تاريخ( بيروت ، لبنان ، 
  المطبوعات الجامعية ، ترجمة محمود يعقوبي ، ديوان) األكسيوماتيك (المصادريات بالنشي روبير ، -24

  .م2004الجزائر ، 
ار الكتاب  ، ترجمة محمود يعقوبي ، دريخه من أرسطو إلى راسلالمنطق وتا بالنشي روبير ، -25

  .م2004، )  الجزائر- الكويت-القاهرة( الحديث 
  .ه1289 ، مطبعة الدولة التونسية ، شرح على متن إيساغوجي  بيرم الثالث،الشيخ محمد ،-26
 المعارف ، مصر ، ، دار يديعبد الفتاح الد، ترجمة  مقدمة في المنطق الرمزي بيسون وأكونر، -27

  .م1971
 ترجمة محمود يعقوبي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  ،المنطق الصوري  تريكو جول ،-28

  .م1992
  .م1989 ، موفم للنشر، الجزائر،اإلمتاع والمؤانسة التوحيدي أبو حيان ، -29
  الوند ترجمة رمضان ،سطىفلسفة ابن سينا وأثرها في أوروبة خالل القرون الو م ،.أ. جواشون-30

  .م1950 ، 1لبنان، ط  ،دار العلم للماليين 
ار  ، تحقيق إحسان عباس ، منشورات دالتقريب لحد المنطق والمدخل إليه ابن حزم األندلسي ، -31

  ).بدون تاريخ(مكتبة الحياة ، بيروت ، 
  .م2000، المكتبة العصرية ، لبنان ، المقدمة  ابن خلدون ، -32
 ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مكتبة وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان خلكان ،  ابن-33

  .م1948 ، 1النهضة المصرية ، القاهرة ، ط 
  .م1978 ، منشورات جامعة بغداد ، الجزء األول ، التراث العلمي العربي  خليل ياسين ، -34
  .م1979 معة بغداد ، ، مطبعة جا مقدمة في علم المنطق خليل ياسين ،-35
  .م1981بغداد ،  مطبعة جامعة  ،نظرية القياس المنطقية  خليل ياسين ،-36
 و محمد مرسي علي مصطفى مشرفة ، تحقيق كتاب الجبر والمقابلة  الخوارزمي محمد بن موسى ،-37

  .م1968 ، مصرمحمد ، دار الكتاب العربي ،
  2 ، مؤسسة الرسالة ، سورية ،ط عربية اإلسالميةالعلوم البحتة في الحضارة ال  الدفاع علي ،-38

  .م1983
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  .م1979 ، دار جون وايلي ، نيويورك ، الموجز في التراث العلمي العربي اإلسالمي ، الدفاع علي -39 
 ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ، دار النهضة العربية تاريخ الفلسفة في اإلسالم  دي بور ،-40

  .م1981 ، 5بيروت ، ط 
  .م1991شر، الجزائر، موفم للن ، ترجمة جميل صليبا ،مقالة الطريقة   ديكارت ريني ،-41
   ، ترجمة محمد بدران ، المجلد الرابع ، لجنة التأليف والنشر، القاهرة قصة الحضارة  ديورانت ول ،-42
  .م1974  ،3ط 
 ،  شرح الرسالة الشمسيةتحرير القواعد المنطقية في  الرازي قطب الدين محمود بن محمد ، -43

  ه1311 ، 1المطبعة األزهرية المصرية ، ط 
،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ترجمة فؤاد زكريا ، نشأة الفلسفة العلمية  رايشنباخ هانز ،-44

  .م1979 ،2بيروت ، ط 
، الجزء  األهواني  ترجمة محمد مرسي أحمد و أحمد فؤاد ،أصول الرياضيات  راسل برتراند ،-45

  .م1965 األول ، دار المعارف ، مصر،
لجنة التأليف .  الجزء الثاني ، ترجمة زكي نجيب محمود ،تاريخ الفلسفة الغربية  راسل برتراند ،-46

  .م1968  ،2ة والنشر، القاهرة ، ط والترجم
ت جيرار جيهامي ، منشورا ، ثالثة أجزاء ، تحقيق وتقديم تلخيص منطق أرسطو ابن رشد ، -47

  .م1982الجامعة اللبنانية ، بيروت ، 
، منشورات دار األفاق ) الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة ( فلسفة ابن رشد ابن رشد ، -48

  .م1979 ، 2بيروت ، ط 
 ، دار النهضة أسس المنطق الصوري ومشكالته أبو ريان محمد علي و علي عبد المعطي محمد ، -49

  .م1976  ،2العربية ، بيروت ، ط 
 ، دار المعرفة الجامعية، ) أرسطو والمدارس المتأخرة (تاريخ الفكر الفلسفي أبو ريان محمد علي ، -50

  .م1987 ، 4ط إسكندرية ، 
  ).بدون تاريخ( ، 2، مصر، ط  ، دار المعارف )سلسلة نوابغ الفكر العربي( ،  الفارابي زايد سعيد ،-51
 ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار ان في علوم القرآنالبره  الزركشي بدر الدين محمد ،-52

  ).بدون تاريخ(  ،2المعرفة ، بيروت ، ط 
 ، ترجمة فاطمة عبد القادر، مطابع الرسالة ، الكويت الرياضيات في حياتنا  ، زالتكا شبورير-53

  .م1987
  .م1979 بية ، بيروت ، ، دار النهضة العرنشأته وتطوره المنطق الرمزي،  زيدان محمد فهمي ،-54
 اإلسكندرية،  ، مؤسسة شباب الجامعة ،تاريخ المنطق عند العرب  سالم محمد عزيز نظمي ،-55

  . م1983



 -  

  190 

 تحقيق الشيخ محمد عبده، مكتبة الثقافة  ،البصائر النصيرية ين عمر بن سهالن ،زين الد  الساوي-56
   .2005الدينية ، مصر، 

  .المكتبة الوطنية الجزائر)  أ 20:مخطوط رقم ( ،تصر علم المنطقشرح مخ  السنوسي ابن يوسف ،-57
نصيحة أهل اإليمان :ومعه.(صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم  السيوطي جالل الدين ،-58

  مة طبعة عباس أحمد الباز ، مكة المكر، تحقيق وتعليق علي سامي النشار ، )في الرد على منطق اليونان
  ).بدون تاريخ(

 -تحقيق وتعليق محمد أحمد جاد المولى(  ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها  السيوطي جالل الدين ،-59
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  .م1949 ، 2 دار الفكر العربي ، ط  ،عثمان أمين تحقيق  ،إحصاء العلوم  الفارابي أبو نصر ،-72
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  .م1981
  .م1995مطبوعات الجامعية ،الجزائر،ديوان ال ، أصول الخطاب الفلسفي ي محمود ، يعقوب-107
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  .م1999  ،2ط 
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اسعة مجمع اللغة العربية ، بحوث ومؤتمرات الدورة الت ، أنيس إبراهيم ،  أصوات اللغة عند ابن سينا-1

  .م1963عشرين ، القاهرة ، وال
 أحمد موساوي ، مجلة المبرز ،  ،تحليل القضية الحملية عند أرسطو ، ابن سينا وغوتلوب فريجه -2
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     .م1984
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 عبد الرشيد – جالل العشري –اد كامل  فؤ:نقلها عن اإلنجليزيةالموسوعة الفلسفية المختصرة ،  -2
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 .م1933أول ، أكتوبر ، 
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  .183، 182، 181 ،177، 176، 175، 150، 97): االندراج( عالقة الحمل -
  .178، 176:  عالقة ضد تناظرية-
  .183:  عالقة الالمساواة-
  .182، 178، 176، 175:  عالقة متعدية-
  .183، 182، 178، 177، 176، 40:  عالقة المساواة-
  .183، 178، 177:  عالقة المشابهة-
  .183، 178، 177:  عالقة المماثلة-
  .176، 40:  عالقة الهوية-
  .54، 46، 43، 31، 22: رهاني العلم الب-
  .150، 74، 73، 70، 57، 51:  عناد-
  .75:  عناد تام-
  .159:  عين التالي-
  .159:  عين المقدم-
  .156:  عين النتيجة-
  

  :الغين
  .48:  غير المحصل-
  

  :الفاء
  .75:  فصل ضعيف-
  .75:  فصل قوي-
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  : القاف

  .62، 57، 54، 48، 46، 43، 40، 39، 32: القضية -
  .178، 167، 165، 161، 159، 158، 78:قضية إستثنائية -
   .162، 178، 174، 91، 55 :  قضية إضافية-
  ).قضية حملية: انظر: ( قضية اندراجية-
  ).هنةالمبر: انظر: ( قضية أولية-
  .56:  قضية بسيطة-
  .56:  قضية تفضيلية-
، 97، 92، 91، 81، 71، 70، 64، 63، 61، 60، 57، 56، 55، 40، 22، 15، 13:  قضية حملية-

99 ،101 ،110 ،150 ،174 ،181 .   
  .60:  قضية ثالثية-
  .56:  قضية ثنائية-
  .182، 54:  قضية جزئية-
  .182، 58، 55، 54:  قضية كلية-
  .62:  قضية كلية سالبة-
  .79، 63، 59): مسورة( قضية محصورة -
  .188، 177، 70، 58:  قضية محصورة كلية-
  .63، 17:  قضية مطلقة-
  .63، 51:  قضية وجودية-
  .81، 80، 57، 54:  قضية حملية جزئية سالبة-
  .80، 57، 54:  قضية حملية جزئية موجبة-
  .80، 57، 54:  قضية حملية كلية سالبة-
  .182، 80، 57، 54:  قضية حملية كلية موجبة-
  .71:  قضية موجبة معدولة-
  .81:  قضية معدولة المحمول-
  .182، 178، 177، 176، 90، 80، 79، 64، 58، 55، 54): صوصةمخ( قضية شخصية -
  .57:  قضية شخصية سالبة-
  .57:  قضية شخصية موجبة-
  .184، 177، 91، 69، 65، 64، 58:  قضية شخصية منحرفة-
  . 185، 184، 91، 69، 64، 58:  قضية منحرفة-
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  .184، 91، 69، 68، 67، 64:  قضية محصورة منحرفة-
  .90، 80، 79، 59، 54 : قضية مهملة-
  .57:  قضية مهملة سالبة-
  .57:  قضية مهملة موجبة-
  .184، 91، 68، 64:  قضية مهملة منحرفة-
  .71، 56:  قضية مركبة-
  .62:  المجرد قضية ذات السور الكلي-
، 150، 142، 101، 99، 98، 92، 81، 72، 71، 70، 56، 19، 15، 14، 13:  قضية شرطية-

158 ،181 .  
  .159، 144، 99، 92، 91، 82، 71، 63، 62، 57، 56: )لزومية(ية شرطية متصلة  قض-
  .160، 144، 72: قضية شرطية متصلة إتفاقية-
  .84:  قضية شرطية متصلة إتفاقية جزئية سالبة-
  .84:  قضية شرطية متصلة إتفاقية كلية موجبة-
  .73:  قضية شرطية متصلة مهملة-
  .73:  قضية شرطية متصلة مخصوصة-
  .132:  قضية شرطية متصلة جزئية-
  .132، 71:  قضية شرطية متصلة كلية-
  .121، 71:  قضية شرطية متصلة سالبة-
  .71:  قضية شرطية متصلة موجبة-
  .132، 105، 84، 73:  قضية شرطية متصلة جزئية سالبة-
  .105، 87، 84، 82، 73:  قضية شرطية متصلة جزئية موجبة-
  .105، 84، 82، 73: كلية سالبة قضية شرطية متصلة -
  .105، 84، 82، 81، 73:  قضية شرطية متصلة كلية موجبة-
  .160:  قضية شرطية متصلة ذات جزأين موجبين-
  .160:  قضية شرطية متصلة ذات جزأين سالبين-
  .160:  قضية شرطية متصلة ذات جزء موجب وآخر سالب-
  .121:  قضية شرطية متصلة سالبة األجزاء-
  .140: ية شرطية متصلة موجبة سالبة الجزأين قض-
  .140:  قضية شرطية متصلة موجبة سالبة التالي-
  .119، 118، 92، 82، 74، 57:  قضية شرطية منفصلة-
  .164، 142، 75):  كWق ( قضية شرطية منفصلة حقيقية -
  .164، 75):  كIق ( قضية شرطية منفصلة غير حقيقية مانعة الجمع -
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  .118، 75، 56):  كVق (منفصلة غير حقيقية مانعة الخلو  قضية شرطية -
  .75:  قضية شرطية منفصلة مخصوصة-
  .75:  قضية شرطية منفصلة مهملة-
  .74:  قضية شرطية منفصلة جزئية سالبة-
  .74:  قضية شرطية منفصلة جزئية موجبة-
  .74:  قضية شرطية منفصلة كلية سالبة-
  .82، 74 : قضية شرطية منفصلة كلية موجبة-
  .84:  قضية شرطية منفصلة حقيقية ذات جزأين-
  .84:  قضية شرطية منفصلة حقيقية ذات أجزاء كثيرة-
  .140:  قضية شرطية منفصلة حقيقية موجبة األجزاء-
  .140:  قضية شرطية منفصلة موجبة سالبة التالي-
  .  56:  قضية الشطب-
  .56:  قضية العطف-
  .56:  قضية علية-
  ).قضية شرطية منفصلة: انظر: ( دية قضية عنا-
  ).قضية شرطية منفصلة حقيقية: انظر: ( قضية عنادية تامة-
  ).قضية شرطية منفصلة غير حقيقية مانعة الخلو: انظر: ( قضية عنادية غير تامة-
  ).قضية شرطية متصلة: انظر: ( قضية لزومية-
  ).قضية استثنائية: انظر: ( قضية مستثناة-
  ).الجزء المشترك: انظر (: قضية مشتركة-
  .77، 76:  قضية شرطية مؤلفة من حمليتين-
  .77، 76:  قضية شرطية مؤلفة من متصلتين-
  .77، 76:  قضية شرطية مؤلفة من حملية ومتصلة-
  .77، 76:  قضية شرطية مؤلفة من حملية ومنفصلة-
  .77، 76:  قضية شرطية مؤلفة من متصلة ومنفصلة-
، 171، 158، 157، 151، 150، 103، 102، 101، 99، 98، 97، 21، 20 ،15، 13:  قياس حملي-

174 ،176 ،181 ،183.  
  . 157، 45، 43): عام( قياس مطلق -
  .145، 46، 44:  قياس برهاني-
  .46، 44:  قياس جدلي-
  .44:  قياس خطابي-
  .46، 44:  قياس سفسطائي-
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  .44:  قياس شعري-
  .51): عالجي( قياس طبي -
  .145، 97، 80، 20: ل قياس كام-
  .145، 97، 96، 20:  قياس ناقص-
  .144:  قياس مسموع-
  .144:  قياس معقول-
  .151): جزمي( قياس ضروري -
  .151): استنتاجي( قياس فرضي -
  .149، 20:  قياس الخُلْف-
  .20:  قياس قائم على الفرض-
  .183، 157، 156، 149، 104، 103، 102، 21، 20:  قياس اقتراني-
  .146، 145، 103، 90، 30، 21: قياس اقتراني حملي -
  .171، 150، 149، 146، 145، 104، 103، 98:  قياس اقتراني شرطي-
  .148، 147:  قياس اقتراني شرطي كامل-
  .148، 113، 108، 106:  قياس اقتراني شرطي غير كامل-
  .145:  قياس اقتراني شرطي مطبوع-
  .145، 135:  قياس اقتراني شرطي غير مطبوع-
  .148، 136، 135، 128:  قياس اقتراني شرطي كامل ومطبوع-
  .128:  قياس اقتراني شرطي كامل غير مطبوع-
  .137، 136:  قياس اقتراني شرطي غير كامل وغير مطبوع-
  .137:  قياس اقتراني شرطي غير كامل ومطبوع-
  .170 ،141، 134، 109، 108، 106، 105:  قياس اقتراني شرطي متصل خالص-
  .113، 111:  قياس اقتراني شرطي متصل خالص مطبوع-
  .113:  قياس اقتراني شرطي متصل خالص غير مطبوع-
  .116، 115، 113، 112، 111، 110، 109:  قياس اقتراني شرطي متصل مؤلف من حملية ومتصلة-
  .128:  قياس اقتراني شرطي متصل مؤلف من حملية ومتصلة كامل-
  .128: ي متصل مؤلف من حملية ومتصلة مطبوع قياس اقتراني شرط-
  .137:  متصل مؤلف من حملية قياس اقتراني شرطي ومتصلة غير كامل-
  .118:  قياس اقتراني شرطي منفصل خالص-
  .119:  قياس اقتراني شرطي منفصل خالص مطبوع-
  .123، 121، 120:  قياس اقتراني شرطي مؤلف من متصلة ومنفصلة-
  .140، 123، 121: طي مؤلف من متصلة ومنفصلة مطبوع قياس اقتراني شر-



 -  

  205 

  .141، 140:  قياس اقتراني شرطي مؤلف من متصلة ومنفصلة غير مطبوع-
  .127، 124، 123:  قياس اقتراني شرطي مؤلف من منفصلة وحملية-
  .124، 123:  قياس اقتراني شرطي مؤلف من منفصلة وحملية واحدة-
  .127، 124: نفصلة وحمليات بعدد أجزاء االنفصال قياس اقتراني شرطي مؤلف من م-
  .127:  قياس اقتراني شرطي مؤلف من منفصلة وحمليات ال تشترك أجزاؤها في محمول واحد-
  ).االقتران بين منفصلة وبين حمليات بعدد أجزاء االنفصال: انظر: ( قياس مقسم-
  .127:  قياس مقسم غير مطبوع-
  ).ف من منفصلة وأجزاء الحملي ال تشترك في محمول واحدالمؤل: انظر: ( قياس غير مقسم-
  .152:  قياس اقتراني شرطي نتيجته شرطية مؤلفة من حملية مقدما، ومتصلة تاليا-
، 171، 159، 158، 157، 156، 150، 149، 104، 103، 102، 78، 21، 19: قياس استثنائي-

178 ،183.   
  .178 ، 172، 171، 169، 168، 161، 160، 159، 149: قياس استثنائي متصل-
  .169، 168:  قياس استثنائي متصل كامل-
  .170:  قياس استثنائي متصل غير كامل-
  .172، 171، 168، 161:  قياس استثنائي منفصل-
  .178، 168، 161:  قياس استثنائي منفصل حقيقي-
  .162:  قياس استثنائي منفصل كبراه منفصلة حقيقية ذات جزأين-
  .172، 163، 162: ئي منفصل كبراه منفصلة حقيقية ذات أجزاء كثيرة قياس استثنا-
  .178، 169، 164:  قياس استثنائي منفصل كبراه منفصلة غير حقيقية مانعة الجمع-
  .178، 165، 164:  قياس استثنائي منفصل كبراه منفصلة غير حقيقية مانعة الخلو-
  .166: وتاليها منفصلة مانعة الخلو قياس استثنائي متصل كبراه متصلة، مقدمها متصلة -
  .166:  قياس استثنائي كبراه منفصلة مؤلفة من منفصلتين-
  .167:  قياس استثنائي كبراه متصلة تاليها قضيتان شرطيتان منفصلتان-
  .174:  قياس إضافي-
  .174:  قياس غير متعارف-
  .182، 178، 177، 176:  قياس فردي-
  .183، 178، 174:  قياس متعارف-
  .183، 176، 174:  قياس المساواة-
  .183، 177، 173، 152، 148، 140، 135، 96:  قواعد استنتاجية-
  .   90، 89:  قواعد تالزم القضايا الشرطية-
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  :  الكاف

  .59، 54، 32:  الكلي-
  .71:  كلية التالي-
  .79، 71، 64، 63، 59:  كلية الحكم-
  .71:  كلية العناد-
  .71:  كلية اللزوم-
  .71، 69:  كلية المحمول-
  .71:  كلية المقدم-
  .79، 71، 64، 63، 59:  كلية الموضوع-
  .58، 57:  الكم-
  .63، 56:  كم القضية-
  .64، 63، 56:  كم المحمول-
  .63، 56، 54:  كم الموضوع-
  .63، 58، 57، 54:  الكيف-
  

  :الالم
  .144، 121، 87:  الالزم-
  .142:  الزم المتصلة السالبة-
  .137، 136:  الزم المتصلة الموجبة سالبة المقدم-
  .168، 142، 141:  الزم المنفصلة الحقيقية الموجبة موجبة األجزاء-
  .169، 143، 142:  الزم المنفصلة غير الحقيقية مانعة الجمع-
  .173، 146، 145، 98، 97، 96، 30:  المبرهنات-
  .99، 98 ،21،  14):أقيسة الرواقيين(رهنات الخمس  الالمب-
  .148، 147:  ال مبرهنات نظرية األقيسة االقترانية الشرطية-
  .20:  المبرهنة نظرية القياس االستثنائي-
  .178، 173، 171، 150، 73، 70، 57، 51:  اللزوم-
  .171، 150، 99:  اللزوم في القياس الحملي-
  .150، 99:  اللزوم في القياس الشرطي-
  .171: ي الشرطي اللزوم في القياس االقتران-
  .62:  لزوم صوري-
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  .62:  لزوم مادي-
  .183، 174، 144، 44، 43:  لزوم النتيجة عن المقدمتين-
  .12:  اللغة الرمزية-
  .143، 130، 129:  اللغة الطبيعية-
  .75): إما( لفظة -
  .58:  لفظ جزئي-
  .59، 58:  لفظ كلي-
  .157:  لفظ الشرط والجزاء-
  .177، 60، 40): كان( لفظة -
  .59، 11): كل( لفظة -
  .177، 60، 40): هو( لفظة -
  

  : الميم
 .68، 64:  مادة القضية-

  .69، 65:  مادة االمتناع-
  .69، 65، 59:  مادة اإلمكان-
  .69، 65:  مادة الواجب-
  .177، 143، 96، 44:  مادة القياس-
  .144، 51:  مادة المقدمات-
  .177، 96، 91، 69، 64، 61، 57، 56، 14:  ماصدق-
  .36، 31:  مباديء التفكير-
  .36، 31:  مباديء الوجود-
  .44:  مباديء صورية-
  .44:  مباديء مادية-
  .31:  مبدأ الهوية-
  .31:  مبدأ عدم التناقض-
  .32:  مبدأ الثالث المرفوع-
  .98:  مبدأ القياس الشرطي-
  .173، 148، 146، 97:  مبرهنات-
  .178، 177:  المتعلق به-
  .178، 177: علق المت-
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  .153، 143، 62، 49، 14:  متغيرات-
  .99:  متغيرات حدية-
  .99:  متغيرات قضوية-
  .171، 150، 20:  المحال في الخلف-
  .58:  المحصورات-
  .59:  محصورات جزئية-
  .59، 58:  محصورات كلية-
  .48:  المحصل-
  .61:  المحمول على الشيئ-
، 86، 78، 70، 69، 64، 63، 62، 61، 60، 58، 55، 54، 51، 40، 32، 22، 14، 09: محمول-

87 ،91 ،97 ،99 ،104 ،127 ،145 ،150 ،174 ،177 ،181 ،182.  
  .166، 20:  مستثنى-
  .175:  المشابهة-
  .157:  مضمون العالقة-
  .149، 102:  مطالب حملية-
  .151، 150، 102:  مطالب شرطية-
  .51:  مطالب جزئية-
  .51:  مطالب ممكنة-
  .166، 20: المطلوب -
  .171:  المعاند-
  .91، 69، 64، 61، 57، 56، 14:  مفهوم-
، 111، 109، 105، 99، 98، 89، 86، 85، 84، 76، 74، 73، 72، 71، 70، 63، 62: مقدم-

113 ،119 ،120 ،121 ،127 ،136 ،150 ،158 ،160 ،164 ،165 ،178.  
  .176، 175، 174، 150، 145، 97:  المقدمات-
  .50، 29: ات البرهان مقدم-
  .51:  مقدمات ضرورية-
  .51:  مقدمات ممكنة-
  .152:  مقدمات شرطية خالصة-
  .183، 176، 174:  مقدمة غريبة-
  .176، 98، 96، 14:  المقول على كل والمقول ال على واحد-
  .47، 46، 32:  المقولة-
  .144، 121، 87:  الملزوم-
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  .175:  المماثلة-
  .62، 36 ،35:  ممتنع الوجود-
  .62:  ممكن الوجود-
  .92:  المنحرفات-
، 97، 96، 55، 46، 44، 23، 20، 17، 16، 15، 13، 12، 11، 10، 09، 08: منطق أرسطو-

181 ،182.  
  .09:  منطق تقليدي-
  .143:  منطق تطبيقي-
  .182، 173، 47، 11:  المنطق الحديث-
  .182، 99، 55، 14، 13:  منطق الحدود-
  .56، 49، 12: ي المنطق الرمز-
  .181، 173، 32، 21، 14:  المنطق الرواقي-
  .182:  المنطق السينوي-
  .184، 153، 143، 50:  المنطق الصوري-
  .21:  المنطق الصوري الحديث-
  .182، 178، 177، 176، 41:  منطق العالقات-
  .182، 99، 21، 14، 13:  منطق القضايا-
  .185، 184، 178، 145، 49، 47، 44:  المنطق المعاصر-
  .172:  منهج البواقي-
  .172:  منهج الحذف واالستبعاد-
  .184، 92، 91، 80، 79، 64، 57، 41:  المهمل-
، 70، 69، 64، 63، 62، 61، 60، 58، 55، 54، 51، 40، 34، 32، 22، 14، 09 : الموضوع-

78 ،86 ،87 ،90 ،91 ،97 ،99 ،104 ،127 ،145 ،150 ،174 ،177 ،181 ،182.  
  .66): حكم( الموقوف -
  

  : النون
  .152:  نتائج شرطية-
  .176، 175، 159، 157، 150، 145، 105، 99:  النتيجة-
  .176): مخصوصة( نتيجة شخصية -
  .166، 163:  النتيجة القريبة-
  .157:  نتيجة القياس االستثنائي-
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  .60:  النسبة الحكمية-
  .184، 145، 141:  النسقية-
  .173، 148، 98، 96 ،21:  نسق استنباطي-
  .66:  نسق منطقي ثنائي القيمة-
  ).مبرهنات: انظر: ( نظريات-
  .185، 184، 177:  نظرية االستنتاج-
  .184، 183، 153، 152، 151، 148، 143، 127:  نظرية األقيسة االقترانية الشرطية-
  .181، 178، 176، 152، 151، 104، 99، 97، 96، 54، 44، 13:  نظرية القياس األرسطية-
  .78:  نظرية تقابل القضايا-
  .79:  نظرية العكس-
  .183:  نظرية القياس االستثنائي-
  

  :الواو
  .35:  واجب الوجود-
  .66:  الواجب العام-
  .66:  الواجب المساوي-
  .177، 55، 40، 36، 35، 33، 32:  الوجود-
  .63، 61، 36، 35، 34، 32:  الوجود والماهية-
  .35، 34، 33:  وجود ذهني-
  .61، 60، 35، 34، 33:  وجود عيني-
  .92:  الوصل-
  .160، 159، 156، 58:  الوضع-
  .164، 163، 162:  وضع بالرفع-
  .178، 169، 160:  وضع بالوضع-
  .146: الوظيفة المنطقية ألشكال القياس-
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III-فهرس األعالم   
             أ

  .38 ):عليه السالم(آدم * 
  .172: ، فرنسواوڤآرا* 
  .15: أبقراط* 
  .79: وليوسپأ* 
  .30، 24: ابن أبي أصيبعة، أبو العباس أحمد بن القاسم* 
  .25: األبهري، المفضل بن عمر المفضل أثير الدين السمرقندي* 
  .149، 25: األخضري، عبد الرحمن بن محمد* 
، 29، 28، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 08: أرسطو* 
30 ،31 ،32 ،33 ،35 ،36 ،38 ،39 ،40 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،49 ،50 ،51 ،52 ،54 ،55 ،
56 ،57 ،63 ،64 ،70 ،78 ،79 ،80 ،81 ،86 ،96 ،97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،102 ،103 ،147 ،

150 ،173 ،174 ،175 ،176 ،177 ،178 ،179 ،181 ،182 ،183 ،.  
  .25: األرموي، أبو الثناء محود* 
  .102، 101، 97، 85، 81، 80، 49، 21، 18، 15، 13: األسكندر األفروديسي* 
  .38): عليه السالم(إسماعيل * 
  .15: أفالطون* 
  .18: أفلوطين* 
  .97، 96، 12: أقليدس* 
  .185: األكويني، القديس توما* 
  .184، 45: أمونيوس* 
  .101، 97، 56، 19، 13: أوديموس* 

          ب
  .182: ه، ف، برادلي* 
  .31: هبرغسون، * 
  .21: بروشار، ف * 
  .25، 19: البغدادي، أبو البركات هبة اهللا بن علي بن ملكا* 
  .184:بالنشي، ر* 
  .34: البلخي، أبوزيد* 
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  .09: بناتيوس الرودسي* 
  .184: بنتام، ج* 
  .25: بهمنيار بن مرزبان* 
  .29: البوزجاني، أبو الوفاء محمد بن يحي* 
  .09: دونيوس األباميبوزي* 
  .100، 64، 22، 20: بوشنسكي* 
  .182: بول، جورج* 
  .28: بياجي، ج* 
  .11: بيانو، ج* 
  .182، 41: يرس، ش، سپ* 
  .29، 28: البيروني، أبو الريحان محمد* 
  .37: بيسون وأكونر* 
  .11: بيكون ، روجر* 
  .09: بيكون ، فرنسيس* 

           ت
  .171، 64، 58، 20: تريكو، ج* 
  .25: التفتازاني، مسعود بن عمر* 
  .10، 09: ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم* 

          ث
  .18، 15، 13: ثامسطيوس* 
  .184، 101، 100، 97، 64، 63، 56، 22، 21، 19، 17، 13، 12: ثيوفراسط * 

          ج
  .101، 51، 21، 18، 15، 13: جالينوس* 
  .34: الجبائي، أبو هاشم* 
  .50، 41: الجوزجاني، أبو عبيد* 
  .09: الجوزية، ابن القيم* 
  .149: جيوفنز، س* 

         ح
  .149: ابن الحاجب، عثمان بن عمر* 
  .25: الحلي، الحسن بن يوسف* 
  .15: الحمصي، عبد المسيح بن عبد اهللا ناعمة* 
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  .30، 29: بن حيان ، جابر* 
  .13: بن حيالن، يوحنا* 

        خ
  .45، 33، 31، 21: ن خلدون، أبو زيد عبد الرحمناب* 
  .38: ابن خلكان، أحمد البرمكي* 
  .62، 37، 34، 30، 29: الخوارزمي، محمد بن موسى* 
  . 185، 25: الخونجي، أبو عبد اهللا محمد* 

        د
  .16: دي بور* 
  .33، 09: ديكارت، ر* 
  .183، 40: دي مورغان، أ* 
  .56: ديودور كرونوس* 

   ر     
  .26: فخر الدين الرازي، *
  .184، 195، 145، 119، 25: الرازي، قطب الدين* 
  .30: الرازي، محمد بن زكريا* 
  .41، 11، 09: راسل، ب* 
  .185، 49: رامون، لول* 
  .12: هرايشنباخ، * 

  .38): عليه الصالة والسالم(الرسول * 
  .100، 99، 96، 46، 35، 31، 25، 20، 15، 09: ابن رشد، أبو الوليد محمد* 
  .30، 28، 23: ريشر، ن* 

  ز    
  .14: ابن زرعه، أبو علي عيسى بن إسحاق* 
  .19، 09: زينون القبرصي* 
  .09: زينون الطرسوسي* 
  س   
  .29:  سارتون، ج*
  .184، 151، 150، 145، 45، 25: الساوي، عمر بن سهالن* 
  .29: سخاو* 
  .56: سقراط * 
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  .45، 13: سمبليقيوس* 
  .184، 183، 145، 111، 25: لسنوسي، أبو عبد اهللا محمد بن يوسفا* 
  .23: السيرافي، أبو سعيد* 
  .39، 38، 09: السيوطي، جالل الدين* 
    

  ش      
  .38: الشافعي، محمد بن إدريس* 
  .39، 18، 16: الشهرستاني، أبو الفتح محمد* 

  ص      
  .09: الصنعاني، ابن الوزير* 
  .10:  الدين أبو عمرو عثمان الشهرزوريابن الصالح، تقي* 

  ط      
  .23: ابن طِِبون، صمويل* 
  .35، 11: ابن طفيل، أبوبكر* 
  .174، 93، 73، 61، 46، 26: الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن نصير الدين* 

  ع     
  .14 :بن عدي، يحي* 
  .38: ابن عساكر، علي بن الحسن* 

  غ    
  .09: غاليلي، غ* 
  .185، 149، 46، 45، 25: الي، أبو حامدالغز* 
  .184: غوبلو، إ* 

  ف    
، 79، 58، 49، 45، 43، 39، 38، 24، 23، 22، 20، 19، 18، 17، 15، 14: الفارابي، أبو نصر* 

100 ،101 ،902 ،158 ،160 ،171 ،179 ،181.   
  .182، 22، 13، 11: فريجه، غ* 
  .45، 24، 18، 17، 16، 15، 13: فورفوريوس* 
  .56: فيلون الميغاري* 

  ق    
  .145، 119، 25: القزويني، علي بن عمر بن علي الكاتبي* 
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  .16 :القفطي* 
  .25: القلصادي، أبو الحسن* 
  .13: قويري* 

  ك    
  .11، 09: ، رپكارنا* 
  .22، 12، 10، 08: كانط ، إ* 
  .19، 09: كريسبوس الطرسوسي* 
  .34: الكعبي، أبو القاسم* 
  .39، 14: و يوسف بن إسحاقالكندي، أب* 
  .184: كينز* 
  .184: كوتيرا، ل* 

  ل     
  .171، 146، 55: الشوليي، ج* 
  .97، 96، 21، 14، 13، 12: لوكازفتش، ي* 
  .185، 49، 12، 11، 10: ليبنتس، غ، ف* 

  م     
  .29 :مأمون بن مأمون* 
  .14: المروزي، أبو يحي زكريا* 
  .184: مل، ج، س* 
  .141: الملوي* 
  .23: بن ميمون، موسى* 

  ن    
  .31، 28، 24: الناتلي، أبو عبد اهللا* 
  .13: النحوي، يحي* 
  .30، 14: ابن النديم، محمد بن إسحاق* 
  .19: النشار، علي سامي* 
   .25: ابن النفيس، * 
  .41: نوح بن منصور* 
  .29: النيسابوري، محمد بن محمود* 
  ه   
  . 184، 22: هاملتون، و* 
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  .30، 29، 28 :الهيثم، أبو علي الحسن بن الحسنابن * 
  .22: هيغل، ف* 
  .11: هوايتهد، أ، ن* 
  ي   
  .23، 14: بن يونس، متى*
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IV-فهرس المدارس   

  .34، 33 :األشاعرة* 
  .17 :أفالطونية حديثة* 
، 99، 98، 97، 81، 70، 47، 39، 32، 22، 21، 20، 19، 15، 14، 13، 09، 08: الرواقيون* 

100 ،101 ،102 ،103 ،152 ،158 ،171 ،173 ،176  ،179 ،181 ،182 ،183.  
  .10: الفقهاء* 
  .31، 23، 22: مدرسة بغداد* 
  .23: مدرسة المشرقيين* 
  .55، 50: المدرسيون* 
  .35، 10: المتكلمون* 
  .183، 97، 71، 70، 56، 31، 24، 21، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 10: المشاؤون* 
  .35، 34، 33: المعتزلة* 
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   فهرس الجداول-

  
  الصفحة  الجدول  
  65  .في حالة كون المحمول معنى شخصياأحكام القضية الشخصية المنحرفة   أ

  66 - 65   .أحكام القضية الشخصية المنحرفة في حالة كون المحمول معنى كليا  ب
  67  .نحرفةم القضية المهملة الماحكأ  ج

  68 - 67  .أقسام القضية المحصورة المنحرفة  د
  69 - 68  . حيث الموضوع مسور بسور كلي موجبأحكام القضية المحصورة المنحرفة  ھ
  77  .القضايا الشرطية المؤلفة من أكثر من قضيتين حمليتين  و

  82  .التقابل بين القضايا الشرطية المتصلة  ز

  83  .ة المنفصلةالتقابل بين القضايا الشرطي  ح

  84  .تناقض القضايا الشرطية  ط

  88  .عكس القضية الشرطية المتصلة عكس استقامة  ي

  88  .عكس القضية الشرطية المتصلة عكس نقيض  س

الضروب الكاملة وغير الكاملة، المطبوعة وغير المطبوعة من القياس   ع
  .االقتراني الشرطي المؤلف من حملية ومتصلة

113 ← 116  

  117  .م صور االقتران بين الحملية والمتصلة غير المطبوعةأحكا  ف

يلخص رد ضروب الشكلين الثاني والثالث غير الكاملين إلى الشكل األول   ص
  . الكامل من القياس االقتراني الشرطي المتصل الخالص

134  

  167 -166  .أمثلة عن أقيسة استثنائية صغراها قضية شرطية  ك

  179  . أرسطو، الرواقيين، الفارابي وابن سينامقارنة بين القياس عند  ل
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  فهرس الموضوعات
  04المقدمة                                                                           - *
  07                                  موقف ابن سينا من منطق أرسطو: الفصل األول -*
I- 08                                                       رسطيمواقف من المنطق األ  

II- 13                                        تنوع الموروث المنطقي والتحقيق التاريخي 

III- 22                                                 التطوير بين التضمين والتصريح  
IV- 24                                        طقية وتطوره الفكريمؤلفات ابن سينا المن  
 27                                                      سياق التطوير: الفصل الثاني -*
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 42                                          موضوعهطبيعة المنطق و: الفصل الثالث -*
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   95                               نظرية األقيسة االقترانية الشرطية: الفصل الخامس -*
I- 101                                                         يم القياس عند ابن سيناتقس   

II- 104                                                نظرية األقيسة االقترانية الشرطية  

III- 127                                       برهان الضروب الناقصة وغير المطبوعة 

IV- 143                                         النظام البديهي للقياس االقتراني الشرطي 

V- 149                                                 أصالة األقيسة االقترانية الشرطية   
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I- 156                                                          نظرية األقيسة االستثنائية 

II- 174                                                                  القياس اإلضافي    
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