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 (1)لفلسفة العربية واإلسالمية للغة والمنطقا

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 2عمرو بسيونيترجمة: 

 
ي عشر خالل  ، واألرسطية الفارابية والرشدية،الفلسفة العربية واإلسالمية للغة والمنطقحول 

ي القرن الثان 
والمنطق ف 

جمة للـد  ؛إل ترسيم المذاهب المنطقية حقبة الغزالي خاصة، يت . نص متر ي ستر
موسوعة والمنشور عىل ) ،طون 

جمة هي ستانفورد للفلسفة ي الموسوعة عىل  (. ننوه بأن التر
 هذا الرابطللنسخة المؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

، والتر

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة للمقالة، حيث أ النسخة الدارجةعن  نه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،  هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر

                                                           
(1 )Street, Tony, "Arabic and Islamic Philosophy of Language and Logic", The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Spring 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 
 URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/arabic-islamic-language/.> 

 (: أود التنبيه على ما يلي: املرتجم)( 2) 2
إبحاالت املؤلف للمصادر اليت اقتبس : نقلت مجيع النقول املذكورة يف ذلك املدخل من مصادرها األصلية، عدا نقلني البن رشد نبهُت عليهما. وقد احتفظُت مع ذلك أوًلا

 منها ترمجات تلك النقول، حفاظًا على عمله، وألهنا مصادر املؤلف، وألهنا دالة على مظان تلك الرتمجات للقارئ املهتم بذلك.
 رادفات الرتاثية املتعلقة ابألدبيات األصلية.: مجيع ما يف منت النص بني هذين املعقوفني ][، فهو من إضافيت، وهي إضافات يسرية؛ للتوضيح، أو ذكر بعض املاثنًيا
 (، وقد آثرت أن تكون قليلة للحاجة املاّسة فحسب، نظًرا لضيق الوقت وكثرة األشغال.املرتجم: مجيع تعليقات احلواشي هي للمؤلف، إال اليت أكتب قبلها أو بعدها )اثلثًا
 اصله معي، وإمدادي ببعض النقول العربية األصلية اليت مل تكن مصادرها حتت يدي، فجزاه هللا خريًا.: أتوجه ابلشكر إىل الدكتور طوين سرتيت، على حسن تو رابًعا

https://www.divinity.cam.ac.uk/directory/tony-street
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/arabic-islamic-language/
https://plato.stanford.edu/entries/arabic-islamic-language/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  2

ن الثامن وصواًل إىل اليوم. لسنواٍت عديدة كانت املنطق العريب هو تقليد فلسفي استمر منذ منتصف القر 
الدراسات الغربية للمنطق العريب متيل إىل الرتكيز على األجزاء املبكرة من اترخيه، خباصة على السوابق اليواننية 

م(، وابن 1037م(، وابن سينا )ت. 950للمنطق العريب، وعلى كتاابت الفالسفة التأسيسيني: الفارايب )ت. 
م(. ومع ذلك، ففي اآلونة األخرية كانت هناك انعطافات ملحوظة خارج هذا النطاق من 1198رشد )ت. 

ا يف هذا املدخل للتنويه إبسهامات مناطقة ما بعد القرن الثاين عشر  الرتكيز التقليدي، وأان أبذل جهًدا خاصًّ
 .(3)يف احللِّّ الفلسفي للنقاط املتنازع عليها

م القسُم األول من هذا ا ملدخل بعَض السياقات التارخيية جملموعة واسعة من األعمال املنطقية، يقدِّ
ويقدم القسُم الثاين عدًدا من النصوص كعيِّّنات للحجج الفلسفية اليت تتضمنها. أما التقييم الفلسفي هلذه 

نَّ احلجج فهي مهمة جارية اآلن يف األدبيات الثانوية، وأشري إىل بعض هذه التقييمات يف املالحظات. لك
اهتمامي األساس هو تقدمي جمموعة من النصوص اليت توّضح مسار احلجج اليت تواصلت خالل الفرتة التكوينية 

 لذلك الفرع املعريف. 

إن املصطلح املفضَّل لديَّ للماّدة اليت أغطيها هو "املنطق العريب". يشري املصطلح الذي استخدمُته 
ل يف النصوص امل رتمجة من اليواننية إىل العربية يف حركٍة بدأت يف القرن الثامن امليالدي. إىل تقليد املنطق املتأصِّّ

م وتناقِّش املنت األرسطي والشروح العتيقة  استقرَّت التقاليد تدرجييًّا على جمموعٍة من املصطلحات الفّنية اليت ترتجِّ
نت واليت تتطلب احللَّ. مركِّزًة املتأخرة املرتبطة به، كما توصلت إىل اتفاٍق حول اإلشكاالت الرئيسة يف ذلك امل

مت إىل األمام بشكل أو آبخر  يف البداية على هذه اإلشكاالت؛ تطورت يف خطٍّ مستمٍر من املناقشات، وتقدَّ
 إىل اليوم.

له أمهيٌة حمدودة. األوىل: أنه نتيجة  –يف رأيي  –ميكن القول إّن املنطَق العريبَّ إسالميٌّ من انحيتني، كالمها 
ات اإلسالمية من القرن السابع، فإن اللغة العربية كانت هي اللغة األساسية للتعلم. وفيما وراء حتديد للفتوح

                                                           
 Blackوهو جيد حول العالقة املتبادلة بني املنطق والعلوم اإلسالمية؛  ،Arnaldez 1991هناك نظرات عامة أخرى حول املوضوع. واملوصي به بصورة عالية: ( 3)

 Rescher، وهو ممتاز حول أنواع الكتاابت، والببلوغرافيا األساسية والتاريخ العام؛ Gutas 1993د للقضااي الفلسفية اخلاصة ابملنطق العريب؛ ، وهو استعراض جي1998
حول التطورات املهمة ، ألجل نظرة عامة El-Rouayheb 2010a، وهو ال غىن عنه، مع اتريخ عام وتفاصيل ببلوغرافية للمناطقة األساسيني طيلة هذا التقليد؛ 1964

 يف هذا التقليد يف القرن الثالث عشر.
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اللغة اليت تُرمجت هبا النصوص التأسيسية للحركة؛ فلم تلعب لغُة الفاحتني أيَّ دوٍر مهّم يف تطوير املوضوع. 
أن يعثر على مكاٍن يف التعليم املدرسي، ومن ََثَّ اثنًيا: كان على تقليد املنطق العريب بعد القرن الثالث عشر 

كان عليه أن يتنافس مع خمتلف الفروع املعرفية اإلسالمية اليت تعاجل قواعَد اللغة والبالغة والفقه. ويف هذه 
العملية؛ ختلَّى املنطُق العريب عن مزاعمه ليتعامل مع اخلطاب اجلديل واخلطايب والشعري. ولكن يف الوقت الذي 

رُتف فيه ابملنطق يف مناهج مؤسسات التعليم؛ كانت معظم اجلوانب الرمسية ملا أصبح يطلق عليه إىل األبد اع
 " قد تبلورت ابلفعل.املنطق"

إنَّ إجراءه ابللغة العربية، حبسب فهمي؛ ليس ضرورايًّ وال كافًيا العتبار املنطق منطًقا عربيًّا. فقد جرى تبّنِّّ 
سجيلها يف مصطلحات فنية تؤدَّى أو ترتَجم إىل لغات أخرى مثل الفارسية والرتكية معضالت املنطق العريب وت

والعربية واألردية. ولكي حنصل على مثال من األمثلة العديدة املمكنة؛ فقد كان كتاب نصري الدين الطوسي: 
امس عشر، وذلك حتديًدا " الذي ُكتِّب ابلفارسية؛ مناسًبا للرتمجة العربية الدقيقة يف القرن اخلأساس االقتباس"

ه؛ جرى تقدمي تقاليد منطقية أخرى ابللغة العربية،  ألنه منطٌق عريب مكتوٌب بلغة أخرى. وعلى املنوال نفسِّ
: منطًقا عربيًّا. إن املنطق احلديث يف التقليد الذي افتتحه فرجيه -حبسب استخدامي  –ولكنها ليست 

Frege بية احلديثة، وابللغة العربية غالًبا؛ ليس منطًقا عربيًّا. كذلك؛ ، والذي يُدرَّس يف معظم اجلامعات العر
إذا كان صحيًحا أّن املارونيني يف القرن الثامن عشر قد كتبوا مقاالٍت منطقيًة ابللغة العربية، تستند فحسب 

 نطًقا عربيًّا.إىل املنطق الذي درسوه يف روما؛ فإهنم قد كانوا يكتبون املنطق الالتيّن ابللغة العربية، وليس م
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 خمططااترخييا-1
 الرتمجاتااملبكرة 1-1

م( عالمًة على بداايت االهتمام ابلفلسفة من جانب النخبة 1258 -750اخلالفة العباسية )لقد كان ظهور 
احلاكمة. كان هذا إيذااًن حبركة الرتمجة اليت تَ رَّمجت يف املقام األول املصطلحاتِّ السراينيَة للفلسفة إىل العربية، 

. أحد (4)ها يف أواخر العصور القدميةولكنها حتّولت بعد ذلك إىل نصوص أرسطو نفسها والشروح املكتوبة علي
م( لرسالة 756األمثلة على الرتمجة العربية اليت أُنتِّجت قبل االنعطاف األرسطي هو ترمجة ابن املقفع )قبل 

)رمبا من مدخل قدمي إىل الفلسفة الكالسيكية؛ ا(5)]أطروحة[ منطقية، رمبا وصلت إليه من السراينية عرب البهلوية
، (6)املقوالت، َث تنعطف إىل إيساغوجي(. تتجه إشارات الرسالة حنو :fn. 68 Gutas 1993 44انظر: 

(. 1978حول القياس احلملي االقرتاين )دانش بروه  (8)التحليالت األوىل، وأجزاء متهيدية حول (7)العبارةو
( للغرب logica vetus) املنطق القدميمنذ فرتة طويلة؛ فإن هذه املادة تقابل  Pinesوكما أشار بينس 

(. جيب على املرء أن يضع يف اعتباره أن هناك اختالفاٍت مهمًة بني املنطق العريب Pines 1996الالتيّن )
للتقاليد الالتينية. أوال: كانت هناك ترمجات سراينية لنصوص أرسطية منطقية  واملنطق القدمييف القرن الثامن 

Jamal and -Elamrani، (9)حليالت الثانيةالتأخرى متوفرة طيلة هذه الفرتة )على سبيل املثال: 
Hugonnard-Roche 1989 ا ينبغي أن ن ََثَّ فقد كان هناك علماء لديهم فكرة جيدة عمَّ (، ومِّ

                                                           
دة، ولن حناول هاهنا التعاطي مع دوافعها أو حتويل الرتكيز عن موضوعنا. لالطالع على بيان متهيدي، انظر:( 4) ، ولبيان أكثر Gutas 2000 حركة الرتمجة هي ظاهرة معقَّ

 .Gutas 1998تفصياًل، انظر: 
 (.املرتجماللغة الفارسية القدمية ) ( هي شكل من أشكال5)
)اجملموعة املنطقية اجملموعة من  األورغانون  املسمى لدى املعرِّبني العرب األوائل: قاطيغورايس، من Categories ،Categoriaeيشري ذلك إىل الكتاب األول، ( 6)

 (املرتجمكتاابت أرسطو( )
 (.املرتجم) العبارة ، املسّمى لدى املعرّبني العرب األوائل: ابرميينياس أوOn Interpretation  ،etationeDe Interprالكتاب الثاين ( 7)
 (.املرتجم، املسّمى لدى املعّربني العرب األوائل: أانلوطيقا األوىل، أو القياس )csPrior Analyti ،Analytica Prioraالكتاب الثالث،  ( 8)
 (.املرتجم، املسّمى لدى املعرّبني العرب األوائل: أانلوطيقا الثانية، أو الربهان )Posterior Analytics ،Analytica Posteriora( الكتاب الرابع، 9)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88)


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. واثنًيا: بعد فرتة وجيزة من إنتاج ابن املقفع لرسالته؛ ترجم علماء األورغانونتعرضه النصوص الالحقة يف 
غة العربية. نعلم، على سبيل املثال، أن اخلليفة العباسي املهدي )حكم آخرون أعمااًل أرسطية كاملة إىل الل

ه برتمجة: 775-785  (.Gutas 1993: 43، )(11)واألغاليط ]السفسطة[، (10)اجلدلم( قد وجَّ

السكندري  األورغانونكان املسيحيون السراين قد تبنَّوا تقليًدا للتدريس مشل إصدارًا مقتطًفا من 
(. استمر هذا التحليالت األوىل، والفصول السبعة األوىل من والعبارة، املقوالت، يتبعه فورفوريوس إيساغوغي)

م(. ومع ذلك، 750 -661التقليد املدرسي دون انقطاع خالل الفتوحات العربية ويف ظل اخلالفة األموية )
 وخالل هذه الفرتة؛ فقد أاثر ذلك القليَل من االهتمام من جانب الفاحتني املسلمني.

م( 830تمرت حركة الرتمجة يف اكتساب الزخم خالل القرن التاسع، وحبلول العقد الثالث منه )اس
م(. 870كانت دائرة من املرتمجني ترتابط بصورة فضفاضة حول أيب يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي )ت 

حلقته: (، وأنتج أعضاء Rescher 1963aابلكامل )مرتمجة يف  األورغانونأنتج الكندي حملة عامة عن 
، ورمبا ترمجة مبكرة األغاليط ]السفسطة[، ونسخة من للعبارة، وخمتصرًا املقوالتخمتصرًا وشرًحا على 

 . (13()12)للخطابة

م(؛ بدأ املرتمجان السراينيان املسيحيان 850يف وقت الحق، رمبا يف مخسينيات القرن التاسع )
م(؛ يف إنتاج ترمجات متكاملة 910)ت م( وابنه إسحاق بن حنني 873العظيمان ُحنني بن إسحاق )ت 

، بصفٍة عامة عن طريق ترمجات سراينية، بعضها يعود إىل ما قبل الفتوحات األورغانونلألعمال الكاملة من 
، ويبدو أن حنني العبارة، وترجم إسحاق: املقوالتالعربية. أحدمها أو اآلخر )ليس مؤكًدا يف املصادر( ترجم: 

، ويبدو أن األب واالبن كان هلما يٌد التحليالت األوىلعروف بصورة ما؛ يف ترمجة تعاون مع تيودروس، غري امل

                                                           
 (.املرتجم، املسّمى لدى املعرّبني العرب األوائل: الطوبيقا، أو اجلدل )Topics ،Topica ( الكتاب اخلامس،10)
، املسّمى لدى املعرّبني العرب األول: سوفسطيقا، أو السفسطة، أو Sophistical Refutations ،De Sophisticis Elenchis( الكتاب السادس، 11)

 (.املرتجماألغاليط )
 (.املرتجم، املسّمى لدى املعربني العرب األوائل: ريطوريقا، أو اخلطابة )oricRhet( الكتاب السابع، 12)
واملقاالت الالحقة يف   :Roche 1989d-and Hugonnard30 –7Peters 1968ملعلومات أساسية حول هذه الفقرة، والفقرات الثالث اآلتية، انظر: ( 13)

Goulet 1989–. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة للتحليالت الثانيةيف إنتاج ترمجة سراينية جديدة  م إسحاق ترمجاٍت منقحَّ واخلطابة. ورمبا كان  للجدل، وقدَّ
عرهناك شخص يف هذه الدائرة قد ترجم   .(15)إىل اللغة السراينية (14)الّشِّ

م من هذه اإلجنازات؛ فإن دائرة حنني مل تكن أرسطية بشكل ال لبس فيه. كان حنني نفُسه وعلى الرغ
ا جبالينوس أكثر من أي شيء آخر، وما نعرفه عن أعظم عمل منطقي جلالينوس؛ نعرفه من خالل  مهتمًّ

لة )  (.Boudon 2000: 458 On Demonstrationاستشهادات حنني يف قائمة أعماله املبجَّ

 

اةاالفارابّيةاألرسطي 1-2

موا أنفسهم على  وا املشائني، الذين قدَّ ومع ذلك، وبعد فرتة وجيزة؛ هيمنت فلسفُة بغداد من خالل َمْن تَسمَّ
أهنم إعادة أتسيٍس لتعاليم أرسطو احلقيقية بعد فرتٍة من القطيعة. كان روَّاد هذه احلركة: السرايين املسيحي أبو 

م(. يف أوائل القرن التاسع 950ألصغر املسلم أبو نصر الفارايب )ت م( وزميله ا940بشر مّّت بن يونس )ت 
العريب املتنامي. ساهم هو  األورغانونإىل االتحليالت الثانية، وللشعرأضاف أبو بشر ترمجاٍت من السراينية 

 .األورغانونوزمالؤه أيًضا يف تقليد الشرح على كل عنصر من عناصر 

اتريخ املنطق العريب ابعتباره املدافع اخلجول عن وجهة النظر اليت ترى  ميأل أبو بشر كلَّ مكاٍن ُكتب فيه
أّن الناطقني ابلعربية حباجٍة إىل تعلُّم املنطق اليوانين. ففي مناظرٍة حول املزااي النسبية لقواعد اللغة وقواعد املنطق، 

، الذي يربكه بسلسلة من الدقائق النحوية. ُعقِّدت لتسلية الوزير؛ يواجه ]أبو بشر[ منافًسا شاابًّ ذكيًّا، السريايفَّ 
 ولذلك جييب أبو بشر:

                                                           
 دى املعربني العرب األوائل: بوطيقا، أو الشعر.، املسّمى لPoetics( الكتاب الثامن، 14)

 (.املرتجمليد القروسطي )ويالحظ أن األورغانون يف العصور احلديثة للبحث املنطقي يقتصر على الكتب الستة األوىل فحسب، يف حني أنه يضم الكتب الثمانية يف التق
 .Lameer 1994: chapter 1(: التحليالت األوىلانظر )وخباصة حول جمموعة  لفكرٍة حول جمموعات الرتمجة الناجتة عن ممارسات الرتمجة هذه،( 15)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هذا حنٌو، والنحو مل أنظر فيه؛ ألنه ال حاجة ابملنطقّي إليه، وابلنحوّي حاجة شديدة إىل املنطق؛ 
ألّن املنطق يبحث عن املعىن، والنحو يبحث عن اللفظ، فإن مرَّ املنطقّي ابللفظ فبالَعَرض، وإن 

 .(16)ملعىن فبالعَرَض، واملعىن أشرف من اللفظ، واللفظ أوضع من املعىنعثر النحوّي اب

ومهما يكن احلكُم املوضوعي على رؤية أيب بشر لعالقة املنطق ابللغة؛ فقد خرج من عاصفة نقد السريايف 
، ولكنها تنفع على األقل يف (17)بصورة سيئة. ختتلف التقييمات حول ما جيب أن نتعلمه من هذه املناقشة

ظهار أن البعض كانوا متشككني يف جدوى املنطق األرسطي. ذهب علماء مسلمون آخرون إىل أبعد من إ
السريايف، واعتربوا دراسة املنطق إمثًا، ويرجع ذلك ابألساس إىل ارتباطه ابمليتافيزيقا. وكما قال أحد العلماء 

م(، نقاًل عن 1245بن الصالح )ت بعد ذلك بسنوات عديدة: "مدخُل الشرِّ شرٌّ أيًضا" )ا (18)اإلميانيني
Goldziher 1981: 205–206.) 

كان الزميل األصغر أليب بِّشر، الفارايب؛ هو املساهم البارز يف املشروع األرسطي، ولكن ليس كمرتجم 
. فحول مسألة العالقة بني اللغة واملنطق يقّدم الفارايب وجهة نظٍر أكثَر Rudolph 2012))انظر اآلن: 

أدانه(. كما زعم أنه ال غىن عن املنطق لتحليل أشكال احلجج  1. 1. 2ما من أيب بشر )انظر:  دقة إىل حدٍّ 
املستخدمة يف الفقه والالهوت ]الكالم[، وهو ادعاءٌ كان من املقرَّر أن جيري تناوله بعد قرن على يد أيب حامد 

                                                           
 . Margoliouth 1905)مع تغيريات طفيفة(. وترد ترمجة للمحاورة أبكملها يف  Abed 1991: xviالرتمجة من ( 16)

 (: وحنن نقلناه من املصدر )اإلمتاع واملؤانسة( أليب حيان التوحيدي.)املرتجم
  Mahdi( )مع الرتمجة األملانية(، و1986)  Endress( )مع الرتمجة الفرنسية(، و1983) Jamal-Elamraniالذين يعتربوهنا مهمة، ومنهم  فهناك أولئك( 17)
)وأان أتفق  Frank 1990يف  Endress؛ انظر: استعراضه إلندرس Frank( )بتناول خاص(. وهناك أولئك الذين يعتربوهنا غري مهمة نسبيًّا، من بينهم فرانك 1970)

 مع فرانك(.
سطني ومذهبه ، نسبة لإلميانية، وهي مذهب الهويت يقول ابإلميان القليب من دون احلاجة إىل االستدالل العقلي، وهو يشيع يف املسيحية، بدءًا من أوغfideist( اإلمياين 18)

. بكثرة –غري الفلسفي  -ميان من خالل التجربة، وهو اجتاه موجود يف التصوف اإلسالمي يف اإلشراقات وصواًل إىل الذروة مع الربوتسانتية وخباصة يف نسختها الكالفنية واإل
 (.املرتجم(. )النقليوأقرب ما ميكن التعبري عنه يف هذا السياق فوق )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د الطريَق إلدخال املنطق يف املدرس1111الغزايل )ت  أدانه(. ولدعم  1. 4. 1ة )انظر: م(، وبذلك فقد مهَّ
 .املختصر الصغري يف املنطق على طريقة املتكلمنيادعائه؛ كتب الفارايب: 

الفقهاء ابعتبارها أقيسًة منطقية وفًقا ملذاهب  وقياساتالذي شرح فيه ُحجج الالهوتيني 
 .(19)القدماء

سلة من الشروح على كتب إال أن إسهام الفارايب الرئيس يف املشروع األرسطي كان عبارة عن سل
، واليت متثِّّل أفضَل إجناز يف دراسة املنطق األرسطي ابللغة العربية. -الكثري منها ضاعت لألسف  – األورغانون

يهدف عمله يف هذه اجملال إىل ]حتقيق[ أدىن حدٍّ من االنسجام، "مشروع صياغة مذهب واحد متناسق، من 
يف أطروحات أرسطو العديدة"، وهذا ما ميّيزه كمتشّبٍث اباللتزام التأويلي النظرايت املتناقضة أحيااًن؛ املوجودة 

(. جودة ُحجج الفارايب Wisnovsky 2003: 15, 266األساسي للعصور املتأخرة القدمية )انظر 
. وهو أول مفّكر مستقّل حبق يف املنطق العريب، وهي حقيقٌة (20)واضحةٌ من شروحه الطويلة املتبقية على أرسطو

 قياسَهتفى هبا ابن سينا عرب اللقب الذي منحه إايه: املعلم الثاين )بعد أرسطو(. وعندما وضع ابُن سينا اح
 (.Street 2001اخلاص؛ أشار إىل كلِّّ نقطٍة اختلف فيها مع الفارايب )

 ؛ قد وصل إىلاألورغانونإن التقليد الذي ارتبط به الفارايب، وهو تقليد مرتكز على مشاكل تفسريية يف 
ه الذي كان ابن سينا قد  -(21)لألورغانونوهو ترمجة رائعة وواضحة للغاية  –إجنازه التتوجيي  يف الوقت نفسِّ

غرَي ذي صلة ابلنسبة للغالبية العظمى من املنطقيني  األورغانونوضع فيه عَمَله يف الشرق. العمل الذي جعل 
 العرب الالحقني.

 يف عمله على النصوص األرسطية، على الرغم من أنه أكثر هذه حلظٌة فاصلة: استمّر التقليد الفارايب
دفاعية وتفاعلية مع التحدايت اليت يطرحها ابن سينا. ببساطة جتاهل تقليُد ابن سينا النصوَص األرسطية. 

                                                           
 Lameerت إىل أقيسة، انظر: . ولتحليل احلجج الفقهية اليت اُختزل Sabra 1965: 242a. راجع: 12 -11. 68( 1986) كتاب القياس الصغريالفارايب، ( 19)

1994: chapters 6, 7 & 8. 
 .Thom 2008a. ولتقييم فلسفي لذلك املسار القصري، انظر: Zimmermann 1981; Dânishpazhûh 1989راجع: ( 20)
 Roche-Hugonnardنظر: م(. لالطالع على مالحظات حول طبيعة احلواشي، ا1999م(، وجرب )1948/52العريب: بدوي ) لألورغانونهناك إصداران ( 21)
 Lameer (1996.)(؛ انظر أيًضا العرَض يف هذا املقال: 1993)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقّلص التقليد الفارايب بسرعة كبرية، لدرجة أنه لدراسة املنطق الفارايب حّت يف أواخر القرن الثاين عشر؛ كان 
. كانت إسبانيا ومشال إفريقيا آخر معاقله، وكان أفضل فهٍم لعمل ابن (22)الضروري السفر إىل مشال إفريقيا من

ٌم ابلرتكيز والتوّجه لنقد ابن سينا. 2. 4. 1رشد )انظر:   أدانه( أنه شرٌح على أرسطو، ُمَصمَّ

 

ااألرسطيةاالسينويةا1-3

ه الذي كان فيه الفالسفة يف بغداد وأتثيثه ابحلواشي  األورغانونيضعون اللمسة األخرية لرتمجة  يف الوقت نفسِّ
م( حياتَه العلمية يف الشرق، يف خراسان. كان من شأن أسلوبه يف الفلسفة 1037الواسعة؛ بدأ ابن سينا )ت 

ه م(23)أن جيعل النصوَص األرسطيَة غرَي ذات صلة ابلتقاليد السائدة للمنطق العريب بعده. مقوًدا حَبْدسِّ  ؛ قدَّ
نفَسه ابعتباره متعلًِّّما ذاتيًّا، قادرًا على تقييم وإصالح التقليد األرسطي. بعبارٍة أخرى؛ أعطى مذهب ابن سينا 

 له أرسطيًة غري مقيَّدة اباللتزامات التأويلية ل "احلدِّ األدىن من االنسجام". احلْدسيف 

هات، على سبيل املثال )املوضوع اخلاليف بشكل كب  3. 2ري يف التقليد العريب؛ انظر ففي منطق املوجَّ
أدانه(؛ ختطَّى املشكالتِّ يف احلساب األرسطي عن طريق اعتبارها إما اختبارات لفطنة الطالب، أو أخطاء 

 ، املكتوب يف منتصف حياته العلمية: الشفاءيف  القياسمن أرسطو يف تطبيق املبادئ. هذا ما يقوله يف 

تعليم األول من أمرِّ االختالطات امتحاانت، وليست واعلم أّن أكثر ما يشتمل عليه يف ال
( 1964) القياسفتاوى حقيقية. وسيتضح لك حقيقة ذلك يف مواضع. )ابن سينا، 

204 .10- 12.) 

يف كتاابته املتأخرة؛ كان ابن سينا أقلَّ اهتماًما بتفسري ما يعتربه تناقًضا يف القياس األرسطي، وكتب عن 
املسائل مشكالت نشأت بسبب السهو؛ وكمثاٍل على نصٍّ كذلك: فهناك ك  التحليالت األوىلمشكالت 

 Street[، واليت أعتقد أهنا مكتوبة قبل الفرتة املشرقية البن سينا مباشرة )املسائل الغريبة العشرينية] العشرون
(. وهو يتأّلف من إجاابٍت Gutas 1988: 144انظر التحقيب التارخيي يف  ;103–100 :2010

                                                           
 .Stern 1962م( لتعلم منطق الفارايب يف: 1231انظر تقريرًا حول حماوالت عبد اللطيف البغدادي )ت ( 22)
 . 197–198وخباصة  Gutas 1988هو مصطلح فّن يف فلسفة ابن سينا. ملعاجلة أوسع انظر:  احلدس( 23)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن ََثَّ يظهر كيف بدا أن نظام ابن سينا على مسائلَ   متعلِّّقٍة ابلقياس، ُمرَسَلة من رجاٍل متعلمني من شرياز )ومِّ
كان غريًبا ملعاصريه(. ملاذا، كما يقولون؛ أنتج ابن سينا نظاًما قياسيًّا خيتلف اختالفًا جذرايًّ عن نظام أرسطو؟ 

سطو )حول ]القياسات[ املختلطة من القضااي املمكنة يف يف نقاط متنوِّعة؛ جند أن ابن سينا يقّدم أحكاَم أر 
. 94( 1974: )املسائل الغريبةاملقدمات الصغرى( على أهنا إخفاٌق يف تطبيق املبادئ العامة )ابن سينا، 

14 ،94 .20 ،94 .22 ،95 .5 ،95 .11.) 

أيًضا عن تفسري مل َيَضْع حْدُس ابن سينا أجزاًء مهمة من منطق أرسطو جانًبا فحسب، بل اختلف 
الفارايب هلذا املنطق. والبن سينا، على كل حال؛ طرق أكثر مالءمة ابستمرار للرتاجع عن اتباع الفارايب. فهو 
يشري إىل الفارايب ابعتباره "العامل املتأخر املرموق، الذي نشعر ابالهتمام بتوجيه مالحظاتنا جتاهه "، يف الوقت 

 (.Street 2001ر الذي يبّن فيه نظامه املختلف )انظ

البن سينا )انظر  النجاةوللوقوف على نظرٍة عامة على منطق ابن سينا؛ توجد اآلن ترمجةٌ إجنليزية ملنطق 
Avicenna 2011aالبن سينا كان  اإلشارات والتنبيهات؛ فإن (24)(. ولكن من بني مجيع أعماله الكثرية

أصبح، كما صرَّح ابن تيمية؛ قرآن الفالسفة  األكثر أتثريًا على األجيال الالحقة من املنطقيني. لقد
(Michot 2000: 599 من هنا؛ قد نالحظ بعض االختالفات العريضة، ولكن النموذجية؛ من .)

( هلا شروط الصدق احملّددة assertoricيف القياس. أواًل: القضااي املطلقة )ترتَجم عادة إىل  التحليالت األوىل
هة وقتية )من خال ل احلذف "ال دائًما"، ومن ََثَّ، وعلى سبيل املثال، فإن نقيض املطلقة ليس حبيث تكون موجَّ

مطلًقا، والقضية الكلية السالبة املطلقة ال تنعكس، والشكل الثاين من القياس مبقدمات مطلقة؛ عقيم ]ال 
ة لقضااي الصيغة: أدانه(. واثنًيا: يبدأ ابن سينا يف استكشاف اخلصائص املنطقي 1. 3. 2يُ ْنتِّج[. انظر أيًضا: 

م ابن سينا  (، وهو استثنائي(، وشكل )اقرتاينإىل شكٍل ) القياس"كل )ج( )ب( حني )ج(". واثلثًا: يقسِّّ
 (.374، 314، 309( 1971)ابن سينا، اإلشارات ) وشرطي، محليتقسيٌم حيلُّ حملَّ النموذج القدمي إىل 

نائي. فاالقرتاين هو الذي ال القياس على ما حّققناه حنن على قسمني: اقرتاين، واستث
يُ تَ َعرَُّض فيه للتصريح أبحد طريف النقيض الذي فيه النتيجة، بل إمنا يكون فيه ابلقوة،...، 

                                                           
 (.اإلشاراتوما بعدها ) 140(، و الشفاءوما بعدها ) 101لبيان وتسلسل زمّن ألعمال ابن سينا الرئيسة، وخباصة  Gutas 1988انظر: ( 24)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأما االستثنائي فهو الذي يُ َتعرض فيه ]النتيجة أو أحد النقيضني[  للتصريح بذلك. )ابن 
 (.374( 1971) اإلشاراتسينا، 

" إذا تبىّن هذه املذاهب. وكدليل تقرييب؛ فإننا قد ندعو  مل تكن النص الوحيد املهم  اإلشاراتاملنطقيَّ "سينوايًّ
التحليالت البن سينا يف املنطق العريب الالحق. استخرج املنطقيون يف مرحلة ما بعد ابن سينا اجلزء اخلاص من 

ل عليه، رمبا حّت أكثر ابن سينا، حول القياس مبقدمات شرطية، القياس الذي قاموا ابلتعدي شفاءمن  األوىل
هات السينوي )انظر اخلوجني  ؛ وانظر أيًضاك مقدمة الرويهب، 10: القسم 2010مما عّدلوا يف قياس املوجَّ

xlv–xlviii.) 

 

ااملنطقايفاالقرناالثايناعشرا1-4

لسابق ظهوَر يعدُّ القرن الثاين عشر أحد أكثر فرتات التحوُّل تعقيًدا يف التاريخ الفكري اإلسالمي. شهد القرن ا
(، 31 وخباصة   ,Makdisi 1981: 27–32"املدرسة" كمؤسسة تعليم رئيسة يف العامل اإلسالمي )

وُعنيِّّ أبو حامد الغزايل يف أعلى هذه املؤسسات اجلديدة قدًرا. تناول أحد أكثر املفكرين املسلمني املوّقرين عرب 
لالهوت ]الكالم[ والقانون ]الفقه[، وخباصة يف آخر كل العصور؛ ُحجَج الفارايب الداعمة لفائدة املنطق يف ا

، وهو النص الذي أصبح بعدها بوقت قريب: دعامة أساسية املستصفى يف أصول الفقهمؤلفاته القانونية، 
للمدرسة. كما شهد القرن الثاين عشر أيًضا إنتاَج ابن رشد ملا كان ابلفعل آخَر عمٍل يف التقليد الفارايب 

رًا أن يرتَجم إىل العربية والالتينية، والذي كان، مع استثناءات طفيفة؛ للمنطق، وهو العم ل الذي كان مقدَّ
ل، الذي  ُمهَماًل من قِّبل املنطقيني العرب. وأخريًا، خالل القرن الثاين عشر؛ بدأ ظهور املنطق السينوي املعدَّ

 سيجري تبنِّّيه بواسطة النصوص املنطقية للمدرسة.

 

اطقالغزايلاواملنا1-4-1

يف فرتٍة سابقة، والسيما خالل القرننْي العاشر واحلادي عشر؛ بُذِّل قدٌر من اجلهد يف حتديد العلوم اليت تشّكل 
م عاملٌ موسوعي من القرن الرابع عشر  ، وكيف ترتبط هذه العلوم بعضها ببعض. قسَّ بة لدراسة العاملِّ البؤرة املناسِّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نف طبيعي لإلنسان يهتد ن وضعه" )ابن خلدون، علوَم احلضارة إىل "صِّ ْنٍف نَ ْقلي أيخذه عمَّ ي إليه بفكره، وصِّ
(. كان العلماء األوائل قد أقاموا متييزًا بني العلوم األجنبية والعلوم اإلسالمية. 385: 2( 1858) املقدمة

املنطق  كانت الفلسفة هي العلم البارز يف النوع األول، وعلوم الالهوت والفقه للنوع الثاين. وعلى الرغم من أن
كان يف األصل جزًءا من الفلسفة، وبسبب هذا االرتباط فقد احتقره كثري من الالهوتيني والفقهاء )املشار إليها 

 (؛ فقد حدث تغريٌُّ يف املوقف يف القرن الثاين عشر:2. 1أعاله يف 

 اعلم أن هذا الفن قد اشتدَّ النكرُي على انتحاله من متقدمي السلف واملتكلمني، وابلغوا
يف الطعن عليه والتحذير منه، وحظروا تعلمه وتعليمه. وجاء املتأخرون من بعدهم من 

م((، فساحموا 1210م( واإلمام ابن اخلطيب )الفخر الرازي )ت 1111لدن الغزايل )ت 
يف ذلك بعض الشيء. وأكبَّ الناس على انتحاله من يومئذ إال قلياًل، جينحون فيه إىل 

، 113( 1858) املقدمةنه ويبالغون يف إنكاره. )ابن خلدون، رأي املتقدمني، فينفرون ع
 (.144 -143: 3: 1967وراجع: ابن خلدون، 

(. وسأتعامل مع مسامهة الرازي أدانه Rudolph 2005كان للغزايل التأثري األكرب يف هذا الصدد )انظر 
 (.1. 5. 1)انظر 

الفرتاضات امليتافيزيقية الضارة ابإلميان. وهذا جادل الغزايل أبن املنطق، إذا ُفهم بشكل صحيح؛ خاٍل من ا
 يعّن أن املنطق ميكن استعماله يف االستدالل الشرعي:

سنعرفك أّن النظر يف الفقهيات ال يباين النظر يف العقليات، يف ترتيبه وشروطه وعِّياره، 
 (.4 -2. 28( 1961) املعياربل يف مآخذ املقدمات فقط )الغزايل، 

وقٍف أقوى يف هناية حياته. فأكثر من كونه غرَي ضاّر؛ كان املنطق ضرورايًّ للمعرفة الصحيحة. مال الغزايل إىل م
)مشريًا إىل عملنْي من أعماله السابقة  املستصفى يف علم أصول الفقههذا ما قاله الغزايل يف بداية كتابه الشهري: 

 يف املنطق(:

ط الربهان احلقيقي وأقسامهما، نذكر يف هذه املقدمة، ...، شرط احلدِّ احلقيقي، وشر 
على منهاٍج أوجز مما ذكرانه يف كتاب "حمّك النظر" وكتاب "معيار العلم" )على التوايل: 

((. وليست هذه املقدمة من مجلة علم األصول وال 1961(، الغزايل )1966الغزايل )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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له بعلومه من مقدماته اخلاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن ال حييط هبا فال ثقة 
 (.17 -15. 10ه ( 1322) املستصفىأصاًل )الغزايل، 

وعلى الرغم من أمهيته التارخيية يف عملية إدخال املنطق إىل املدرسة؛ إال أن املنطق الذي دافع عنه الغزايل كان 
. ة، حبيث ال ميكن التعرُّف عليه فارابيًّا أو سينوايًّ  خمفوقًا بشدَّ

 

اةااألرسطيةابنارشداوهنايةاالنّصيا1-4-2

كان ابن رشد أحد آخر ممثلي األرسطية احملتضرة، الذين بذلوا كل جهدهم ملهمة "احلد األدىن من االنسجام"، 
 Dunlopوالتوفيق بني نصوص أرسطو بعضها مع بعض. كطالٍب لفلسفة بغداد اليت نُقلت إىل األندلس )

 التفاصيل اليت نبذها الحًقا:(، تدرَّب ابُن رشد على منطق الفارايب، ووجد الكثري من 1955

ر عليها هو االحنراف عن تعليم أرسطو، وسلوك سبيل  م العامل املتأخِّّ إن أسوأ األمور اليت قد يُقدِّ
 مقاالتآخر غري سبيل أرسطو، وذلك ما صنعه الفارايب يف كتبه املنطقية ... )ابن رشد، 

(1983 )175 .6-8)(25). 

رايب لفهم الصعوابت يف نصوص أرسطو ضعيفًة للغاية ألن تسَتعَمل، ابلنسبة البن رشد؛ كانت حماوالت الفا
أو جتيب على انتقادات ابن سينا. يف أحد هذه املواضع، منطق املوجهات؛ عاد ابن رشدة إىل املشكالت أربع 

(، َث يُعيد قرَب هناية حياته تقييم Elamrani-Jamal 1995مرات خالل حياته العلمية )انظر: 
 فسريات زمالئه، ليكتب:املشكالت يف ت

هذه مجيع الشكوك حول تلك املسألة. وقد ظّلت تعرِّض لنا، حّت عندما كّنا مناشي يف تلك 
املسألة بعض أقراننا يف أجوبٍة مل يكن حلُّها هلذه الشكوك بيًِّّنا. فدفعّن ذلك اآلن )لعلّو اعتقادي 

                                                           
اليت ينقل منها  –( 1983)مل أقف على املصدر، وهو كتاب: )مقاالت يف املنطق والعلم الطبيعي(، حتقيق: مجال الدين العلوي، دار النشر املغربية، الدار البيضاء ( 25)

م( 2014توزيع، تونس، )، وحتقيق: أسعد مجعة، بعنوان: )املقدمات يف الفلسفة، أو املسائل يف املنطق والعلم الطبيعي والطب(، دار كريانيس للطباعة والنشر وال-الكاتب 
اَع ذلك. اآليت من الكتاب نفسه، فلريُ  النصالرشدي خصوًصا. واألمر نفسه يقال يف فرتمجت املراد أبوفق عبارة تؤدي املعىن، وتكون قريبة من األسلوب القدمي عموًما، و 

 (.املرتجم)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، وأن أبذل يف أرسطو، ويقيّن يف أن حبثه أفضل من سائر َمن عداه( إىل حت قيق هذه املسألة جبدٍّ
 (.10 -6. 181( 1983) مقاالتُوسعي فيها )ابن رشد، 

كان مشروع ابن رشد، يف ذروة ازدهاره الكامل؛ مدفوًعا مبتطلبات هذا الفهم الدقيق لالنسجام األدىن، وأيًضا 
 لمذهب األرسطي.إبعادة الصياغة السينوية، وذات الشعبية املتزايدة؛ ل –وعلى الرغم من كل شيء  –

 

االتقليداالسينويايفاالقرناالثايناعشرا-1-4-3

ًما من الناحية الفّنية )ومن ََثَّ خبالف ]عمل[ الغزايل(، ومؤثّ رًا على  ولكّن العمل على املنطق، الذي كان متقدِّ
سينويون، الذين املناطقة العرب املتأخرين )ومن ََثَّ خبالف ]أتثري[ ابن رشد(؛ كان الذي قام به هم املناطقة ال

بدأوا يف إصالح وإعادة صياغة عمل ابن سينا. وكما أعلن ابُن سينا عن حريته يف إعادة صياغة أرسطو حبسب 
ما يستلزمه احلْدس؛ فكذلك اعترب هؤالء املناطقة الذي يعملون على منطق ابن سينا أنفَسهم أحرارًا يف إصالح 

ضات الداخلية، أو املتطلبات الفكرية خارج النظام. كان من النظام السينوي عند احلاجة، سواء ألجل التناق
اوي )ت  البصائر م(؛ الذي بدأ يف عمله 1148أوائل املمثِّّلني الرئيسني هلذا االجتاه: عمر بن سهالن السَّ

هات السينوي النصريية . فكان أّن طاّلبَه وغريَهم من الطالب هم من سيستمر يف (26)إعادة صياغة قياس املوجَّ
 اء التعديالت النهائية على املنطق السينوي، الذي متّيز بكونه املاّدة اليت أصبحت تدرَّس يف املدرسة.إجر 

 

االتقليداالسينويايفااملدرسةاوماابعدهاا1-5

 Endress)جنح الغزايل يف إدخال املنطق إىل املدرسة )على الرغم من أنه قد ُدرس يف مناطق أخرى أيًضا 
يت هذه الفرتة، (. ما حدث بعد ذلك  (2006 كان بفضل أنشطة املناطقة األكثر موهبة من الغزايل. وقد مسُِّّ

(. ويف هذه الفرتة، وخباصة يف القرن الثالث عشر؛ Gutas 2002مبدئيًّا؛ ابلعصر الذهيب للفلسفة العربية )
رئيسة يف  جرى إدخال التغيريات الرئيسة على مدى وبِّنية املنطق السينوي. أُدخلت هذه التغيريات بصورة

                                                           
. 76وما بعدها، والعكس  14. 68( يف مسائل من القياس: تصحيح حساب ابن سينا للتناقض أفضل املتأخرين؛ حيث إنه يصحح أبدب ل  )1898الساوي  انظر (26)

 وما بعدها. 10. 91املركبة وما بعدها، واملوجهات املختلطة  3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها يف املنطق. ولوحظ أن القرن الثالث عشر كان هو الوقت "الذي انفصل فيه املنطق  أطروحات قائمة بنفسِّ
ي، رمبا أكثر من أي وقت مضى" )الرويهب،  (. العديد 49-48ب: 2010ابللغة العربية عن التفسري النصِّّ

 أتيت من هذه الفرتة.من الكتب املدرسية الرئيسة لتدريس املنطق يف القرون الالحقة؛ 

 

يا1-5-1 االرازياواخلوَنج

م(، يف القرن الرابع عشر؛ الطرَق اليت تغريَّ هبا املنطق العريب منذ أواخر القرن 1406الحظ ابن خلدون )ت 
(: 14الثاين عشر )يذكر التقييد املتنامي ملوضوع القياس، والرتكيز على اجلوانب الصورية للمنطق؛ انظر النص )

 ه(، وأمساء العلماء الذين يعتقد أهنم مسئولون عن التغيري.أدان 3، 2، 2

وأول من فعل ذلك )املوضوع كما ُتُصوَِّر حديثًا( اإلمام فخر الدين بن اخلطيب ومن 
رت كتب  بعده أفضل الدين اخلوجَني وعلى كتبه معتمد املشارقة هلذا العهد...، وُهجِّ

رة املنطق وفائدته كما قلناه )ابن خلدون، املتقدمني وطرقهم كأن مل تكن وهي ممتلئة من مث
 (.143: 3: 1967؛ وراجع: ابن خلدون 113( 1858) املقدمة

لننظر اآلن يف طبيعة عمل املنطقي األول الذي ذكر امَسه، فخر الدين الرازي. لقد شهدت اجلهوُد العلمية 
ك حتليل ملنطقه نسبيًّا، ابستثناء الشرح احلديثة عدًدا من األعمال املهمة املنشورة عن الرازي، ولكن مل يكن هنا

صعلى كتابه  (. كان معلمه 2002لكلٍّ من قراملكي، وأصغري نزاد )انظر النصف الثاين ل : الرازي  امللخَّ
. وعلى الرغم من هذه (27)األول يف املنطق هو جمد الدين اجليلي، الذي حيتمل أن يكون من طاّلب الساوي

بة لتصحيح نظام ابن سينا اليت جندها يف أعمال الساوي؛ مفقودة لدى الرازي. السلسلة؛ فإن الطريقة املهذّ 
هات، َث يقول عن عرض ابن سينا:لباب اإلشاراتففي   ؛ يضع الرازي حسابَه اخلاص املدَمج املميز للموجَّ

ومّت وقفَت على ما ذكران؛ عرفَت أنه مع اختصاره أكثر بيااًن وحتقيًقا مما جاء يف الكتاب 
 (.15 -14. 22ه ( 1355) اللبابوله )الرازي، على ط

                                                           
يل، انظر:   (27)  .A.H 1381 ، وRâzî 1996ويشمل املنشورات املهمة اليت مل نرجع إليها هلذه الدراسة، ومنها:  .Street 2005للوقوف على حتليل أوَّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م بطرٍق اإلشاراتورغم تعليقاته القادحة؛ فإن منطق الرازي هو، فوق كل شيء آخر؛ تطويٌر ملنطق  ، مقدَّ
ة من أساليب ابن سينا يف العرض. إن إحدى الطرق لفهم املنطق العريب يف القرن الثالث عشر، على  مستمدَّ

 بالد فارس واملناطق احمليطة هبا: أنه حماوالت حلل اإلشكاالت اجلدلية اليت أنشأها األقل املنطق املطوَّر يف
أدانه. وهذا املنطق السينوي: الرازي، مثل  3، 2الرازي، وسنعطي أمثلًة على هذه الديناميكية يف القسم 

 إشاراتطة يعيد صياغة الساوي؛ ال يشري أبًدا إىل نص أرسطو، ويشري إىل الفارايب بطريقٍة تشري إىل أنه ببسا
 ابن سينا.

م 1249ويبدو أن املنطقي الثاين الذي أشار إليه ابن خلدون؛ أفضل الدين اخلوجَني )ت  (؛ قد قدَّ
ق كتابه األساس يف املنطق مؤخرًا، وهو:  كشف املزيد من التغيريات اجلوهرية على املنطق السينوي. وقد ُحقِّ

(، مع مقدمة طويلة تتضمن سرية هذا املنطقي املهم، 2010) لكشفا)اخلوجني،  األسرار عن غوامض األفكار
اب؛ على أنه  ف اخلوجني، رمبا على حنو جذَّ ونظرة عامة على بعض أفكاره اجلديدة األكثر أمهية(. وقد ُوصِّ
واحد من تالميذ الرازي، حني كتب ابن العربي عن جمموعة اشتهرت أبهنا "أصحاب تصانيف جليلة يف املنطق 

(. من ococke 1663: 485.7–13ة،...، ]منهم[ أفضل الدين اخلوجَني مبصر" )مرتَجم يف واحلكم
املفرتض أنه من املمكن أن يكون تلميذ الرازي قد درس على شخٍص درس على الرازي. سيمرُّ بعض الوقت 

ا، وكثريًا ما اختذ قبل أن نكون قادرين على تقييم أمهية اخلوجني بدقة، حيث يبدو أنه قد مارس نفوًذا استثنائيًّ 
موقًفا قوايًّ ضد رأي الرازي وابن سينا. وبطرقها املختلفة؛ أتثّرت كلٌّ من تقاليد منطق مشال إفريقيا والشرق 

 أدانه(. 6، 1األوسط ابخلوجني بشدة )انظر القسم 

 

االطوسياومدرسةامراغةا1-5-2

ْين آخرْين مل يذكرمها ابن خلدون، ومها: أثري للخوجَني من قَِّبل منطقينْي مشرقينْي كبري  كشف األسراراسُتلهم 
م(. يدعي ابن العربي أن األهبري كان أيًضا 1267م(، وجنم الدين الكاتيب )ت 1265الدين األهبري )ت 

من تالمذة الرازي، كما هو احلال ابلنسبة للخوجني، وفرصة االتصال املباشر ]بينهما[ ينبغي أن تكون منعدمة 
م( 1274تلميَذ األهبري. كذلك رمبا يكون العامل الشيعي العظيم نصري الدين الطوسي )ت  تقريًبا. كان الكاتيب

(. هؤالء الرجال Endress 2006: 411البن سينا على األهبري ) اإلشاراتقد قرأ شرح الرازي على 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لكاتيب واألهبري؛ الثالثة هم من بني أعظم املناطقة يف مجيع األحناء يف القرن الثالث عشر. أنتج اثنان منهما، ا
النصنْي اللذين أصبحا الدعامة األساسية لتدريس املنطق يف املدرسة، حيث ُدرسا من أواخر القرن الثالث عشر 

 (.1948، والكاتيب  Calverley 1933)انظر:  والشمسية، إيساغوجيإىل يومنا هذا: 

ام اإليلخانيون عك م(: مرصد مراغة. 1259ام )ما شارك الثالثة يف مشروٍع فكري كبري أقامه احلكَّ
وقد منح املغوُل الطوسيَّ مهمة إقامة مرصد فلكي، وطََلب من الكاتيب )ضمن آخرين( مساعدته. ويف مرحلٍة 

فخر  ملّخصما من السنوات األوىل للمرصد؛ انضم األهبري إليهما. حنن نعلم أن الكاتيب كان يدّرس كاّل من 
الل هذه الفرتة، وأن األهبري والطوسي كاان يناقشان أفضَل السبل اخلوحَني؛ للطالب خ وكشفالدين الرازي، 

للتعامل مع التحدايت اليت أاثرها اخلوجَني على منطق ابن سينا. ُكتِّبت األعمال الرئيسة للكاتيب يف املنطق 
( بعد هذه املناقشات، واستخدمت العديد الشمسية، والكتاب املدرسي: جامع الدقائق)األطروحة الطويلة: 

م(، من بني 1365للكاتيب على يد قطب الدين التحتاين )ت  الشمسيةمن احلجج اليت أثريت فيها. ُشرِّحت 
 ;Schmidtke 1991, 2013آخرين كثريين )للوقوف على تفاصيل حول هذه الشروح األخرى، انظر 

Wisnovsky 2004 الباحثني يف (. يسّجل شرح التحتاين عدًدا كبريًا من املناقشات الفنية الدائرة بني
مرصد مراغة. يشكِّل كتاب الكاتيب وشرح التحتاين مًعا التجهيَز املثري لإلعجاب الذي اجتازه معظم العلماء 

 املسلمني يف املنطق.

ابن  إشاراتالطوسيُّ مثرٌي لالهتمام بشكل خاص من حيث عالقته ابالنتماءات التارخيية. لقد قدِّم إىل 
ّنه طّور احرتاًما أعمق ألساليب ابن سينا، أكثر من أيٍّ من معاصريه. لقد سينا من خالل تالميذ الرازي، لك

. طبيعة ردود حل مشكالت اإلشاراتيف كتابه:  اإلشاراتواجه الطوسي عداَء الرازي لعرض ابن سينا يف 
 ، ولكن يف-فقد نقل وصًفا لعمل الرازي أنه "جرح وليس بشرح"  –الطوسي على الرازي كانت سلبيًة متاًما 

الواقع: اعرتف الطوسي بقيمة عمل الرازي. التفاعل اخلطايب مع عمل الرازي هو يف احلقيقة جزٌء من محلة 
أوسع للدفاع عن منطق ابن سينا، وكذلك عرضه لذلك املنطق. ولنأخذ مثااًل على ذلك: فقد كان تفسري ابن 

بني املناطقة ما بعد السينويني، فيشرح الطوسي سينا ألنواع خمتلفة من القضااي املطلقة يثري العديد من التساؤالت 
مها:   ملاذا عرضها ابن سينا ابلطريقة اليت قدَّ

الباعث على هذا أن املعلم األول )أرسطو( وغريه قد يستعملون يف القياسات املطلقة 
نقائَض بعض املطلقات على أهنا مطلقة، ولذلك حكم اجلمهور أبهنا تتناقض، فلّما أبطله 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( 1971) شرح اإلشاراتسينا( أراد أن جيعل لذلك حمماًل )الطوسي،  الشيخ )ابن
312 .5-7.) 

يف أعماله األخرى؛ اختذ الطوسي موقًفا أكثر صالبة ضد التغيريات األكثر جوهرية املقرتحة ملنطق ابن 
ع لكتاب تعديل املعيار يف نقد تنزيل األفكارسينا، خاّصة يف كتابه:  لألهبري  فكارتنزيل األ، وهو تقييم موسَّ

ب(، حيث تبىّن األهبري عدًدا من مواقف اخلوجَني. فال جند هاهنا جمرَد عرٍض متعاطف 1974)الطوسي 
للمنطق السينوي كما كان يريد ابن سينا أن يُفَهم، بل هو هجوم منطقي على التفكري حنو اقرتاحات بديلة. 

 أ(.1974الكاتيب )الطوسي استمر الطوسي يف هذا املشروع، يف سلسلة من التباُدالت مع 

، على أنه َعْرٌض غري جديل للمنطق. وكتب كتاب التجريدومن بني أعماله األخرى، كتب الطوسي 
م(، والذي كان قد درس على الكاتيب أيًضا؛ شرًحا عليه، 1325تلميذه الشهري واملؤثّر، العاّلمة احلّلي )ت 

(. ومل يطبع النص والشرح إال يف اآلونة األخرية نسبيًّا ه 1363)احلّلي  اجلوهر النضيد يف شرح منطق التجريد
هامش  108ب: 2010)أواخر القرن التاسع عشر(، واسُتخدم يف احلوزات الشيعية لتقدمي املنطق )الرويهب 

(. ويف ظاهر األمر؛ فإن النصَّ أرسطيٌّ حمافِّظ بشكل كبري، وتتبع عناويُنه املسار التقليدي للموضوعات اليت 7
، وبنفس الرتتيب؛ ومن أجل ذلك كلِّّه يبدو أن جوهر مذهبه على وجه العموم وكأنه سينوّي األورغانون غطّاها

 خالص، وعلى وجه التحديد: مذهب الطوسي الدفاعي ضد الرازي واخلوجَني واألهبري والكاتيب.

 

ااملنطقاواملدرسةا1-5-3

نة والشيعة )على الرغم من أّن الشيعة حتّولت اسُتخدِّمت نصوُص األهبري والكاتيب يف "املدرسة" من قِّبل السُّ 
إىل نصوص الطوسي واحللي يف القرن التاسع عشر(. لكّن التقليد كان أكثر ديناميكّيًة مما قد يوحي به تثبيت 
هذه النصوص يف املنهج الدراسي. أواًل: فمهما كانت النصوص التمهيدية املستعملة يف تدريس العِّْلم؛ فمن 

ب الذين اجنذبوا إىل املنطق قد درسوا بشكل جيد خارَج هذه النصوص مع املعّلمني يف الواضح أن الطاّل 
مت أماكن أخرى، مثل  املدرسة، الذين كانوا يشاركون تدريس موادَّ أخرى يف كثري من األحيان. اثنًيا: قدَّ

 (.Endress 2006املستشفيات واملراصد؛ مواقَع أقل رمسيًة للدراسة املتقدمة للمنطق )انظر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إاّل أن املدرسة كانت مبثابة العمود الفقري للتقليد، وقد ذهب عدٌد من الفقهاء إىل التأكيد مرارًا وتكرارًا على 
ا ابلنسبة للدين كفرض كفاية: أي كواجب ديّن، جيب على اجملتمع أن يضمن أّن  أن دراسة املنطق مهمة جدًّ

 ه.بعض الباحثني، على األقل؛ قادرين على متابعة دراست

علم املنطق على قسمني، القسم األول: ما ليس ممزوًجا بعلم الفالسفة، كاملذكور يف هذا 
لَّم،...، ورسالة أثري الدين األهبري املسماة  ، وأتليف الكاتيب )أي إيساغوجيالسُّ

(، وسعد الدين )التفتازاين، اجلَُمل(، أي 1249(، واخلوجَني )أفضل الدين )ت الشمسية
(، وغريهم من املتأخرين؛ فهذا ليس يف جواز االشتغال به خالٌف، وال هتذيب املنطقأي 

؛ ألن حصول القوة على رّد الشكوك فرض كفايةيصدُّ عنه إال َمن ال معقول له، بل هو 
يف علم الكالم الذي هو فرض كفاية؛ يتوقف على حصول القوة يف هذا العلم، وما 

 .(28)يتوقَّف عليه الواجب فهو واجب

تدعوان إىل التفكري يف املنطق املمزوج ابلفلسفة؛ أحد الباحثني املذكورين يف  الفتوىإن مثل هذه ابلطبع؛ ف
(. يبدو منطق 2001للبيضاوي على أنه منطٌق من هذا النوع )البيضاوي  طوالع األنوارالدراسة للتّو يقّدم 

ع مبا -كتعميٍم للمنطق السينوي   –البيضاوي نفسه غرَي ضارٍّ  شرًة قبل عرض الالهوت الكالمي ولكّنه ُوضِّ
املقتبسة؛ فرمبا  للفتوىاملتأثّر بشدة ابلفلسفة السينوية. كان للعلماء املختلفني مواقف خمتلفة، ولكن ابلنسبة 

 يكون السياق احمليط ابلنص املنطقي هو كلُّ ما يهم يف جعله مقبواًل من عدمه.

 

اترسيماالتقاليدااملنطقيةا1-6

مت دراساٌت م( أو حن1350بعد عام ) وها؛ بدأت التقاليد املنطقية تتبلور، على أساس إقليمي غالًبا. قدَّ
ن قِّبل الرويهب ) ( خمطَّطاٍت أّوليةً لسبعة قرون، أو حنو ذلك؛ من النشاط 2012ب( وأمحد )2010حديثة مِّ

ها العمل ب( خاّصًة أنه ال ميكننا أن نفرتض أّن هناك نقطًة يتوقف عند2010املنطقي. يوّضح الرويهب )
األصلي ويبدأ التقليد ببساطة يف إعادة التأكيد على النتائج القدمية. من الصحيح أن الكثري من املواد املتأخرة، 

                                                           
 .Rouayheb 2004: 227-Elمرتجم يف:  (28)
 ، وقد نقلناه من األصل، وما بني األقواس من إضافة الرويهب على النص املرتجم إىل اإلجنليزية، ونقلها املؤلف.(: القائل: امللَّوي يف شرح السلم املنورق يف املنطقاملرتجم)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  21

مت كشروح. وهناك إغراء لالستنتاج من ذلك  وعلى عكس اجلزء األكرب من مادة القرن الثالث عشر؛ قد ُقدِّ
لك اليت حتت احلكم اإلسالمي، يتوافق مع تراجع القرن السادس أن هناك اخنفاًضا يف الدراسات املنطقية يف املما

عشر للموضوع يف بواكري أورواب احلديثة، ويبدو أن مثل هذا االستنتاج مدعوٌم بتقليٍد من االشتغال العلمي 
املكرَّس للحديث بشأن َترف الشروح متعددة الطبقات ]الشروح واحلواشي والتقريرات[ على نّص أساٍس عمرُه 

م هبذه الطريقةمخس  .(29)مائة عام. إال أّن النوَع ال يفرض احملتوى، وكثريًا ما جند عماًل أصياًل ُقدِّ

كانت النزعة اإلقليمية عاماًل مهًما يف تقاليد املنطق املدروس يف األندلس. وبشكٍل عام فإن تبلور 
راءة اخلوجني يف مشال إفريقيا؛ فإنه يبدو التقاليد بعد اخلوجني مال أيًضا إىل أن يكون إقليميًّا. وعلى الرغم من ق

أن علماء مراغة مل يُقرَأوا هناك، على األقل ليس بشكل منهجي. وعلى النقيض من ذلك؛ كان ابن رشد ال 
يزال يُقرأ ويعلَّم يف مشال إفريقيا حّت هناية القرن الرابع عشر، وحّت ابن خلدون فقد درَّس ابن رشد ابإلضافة 

م(؛ قد كتب شرًحا كبريًا على كتاٍب 1370ي، وكان معلِّّمه، حممد الشريف التلمساين )ت للخوجن املوجزإىل 
لقصرٍي للخوجني،   (.79 -71ب: 2010)الرويهب  اجلُمِّ

يف هذه املرحلة من البحث، من األفضل تقسيم التقاليد املنطقية احلديثة املبكرة على طول خطوط 
ة والفارسية واهلندية. مجيُع هذه التقاليد أنتجت كمياٍت هائلة من االنشقاق لإلمرباطورايت العظيمة: العثماني

م( كان 1501األعمال. فيما يتعلق ابلتقاليد الفارسية؛ أود أن أشري فقط إىل أنه خالل ظهور الصفويني )
رن السابق، التقليد الفلسفي حماطًا بنزاٍع بني اثنني من كبار العلماء الذين استمدا قوهتما يف الربع األخري من الق

وصار ذلك نقطًة مالحظًة فيما أصبح تبجياًل فلسفيًّا لتفضيل العلماء القدامى على األحدث، وحظَي ابن 
، ألحد اجلوانب 104 -92ب: 2010رشد إبحياء االهتمام من وقٍت آلخر كنتيجة لذلك )انظر الرويهب 

. يف التقاليد العثمانية؛ للخلفية(” Pourjavady 2011: “Introduction املتضمنة يف النزاع، و
م( بني املنطقيني الذين يتعاملون مع قياس النسبة 1600جند فورًة من النشاط املثري لإلعجاب بعد عام )

relational syllogisms  (. وأخريًا، فيما يتعلق 7، 6، 5ب، الفصول: 2010)ُعرض يف الرويهب
تدريس املنطق هناك )ُوضعِّت هلا خمططات يف أمحد ابهلند؛ ُتظهر األحباث احلديثة تعقيداتِّ تشكيل تقاليد 

2012.) 

                                                           
 . Walbridge 2000, 2003بداية واعدة يف حبٍر من املواد. انظر أيًضا: Rouayheb-El (2005)يصنع ( 29)
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ن أبن هناك إمكاانٍت جديدًة مهمة  إن جميء القوى املركزية الغربية يشري إىل نقطة مناسبة ميكننا فيها التكهُّ
فُتحت يف املنطق العريب. على األقل، تدّرب بعض أعضاء الطوائف املسيحية يف األراضي احملتلة يف سوراي 

ن يف أورواب. وإذا كانت الكتب اليت كتبوها يف املنطق ابللغة العربية هي ببساطة منطًقا غربيًّا؛ فإن أعماهلم ولبنا
م(؛ 1688) مدخلهم( يف 1743تقع خارج نطاق هذا املدخل. إال أنّن أشري إىل أن بطرس التوالوي )ت 

م تعريًفا للقياس املنطقي أييت من اخلوجني )انظر: اخلوجني  (، وهو األمر الذي 14-13: 238: 2010يقدِّ
 114ب: 2010يفرتض أنه نتيجة لعملية توفيقية ذات أمهية كبرية يف اتريخ املنطق العريب )انظر: الرويهب 

 .(30)وما بعدها(. ومرًة أخرى؛ جيب حتقيق النصوص ذات الصلة ودراستها

 

ااملذاهبااملنطقيةاحتتااخلالفا-2
اليت حتتمل البحث؛ يبدو يل أن املناقشات حول ثالثة مذاهب منطقية؛  من بني العديد من املذاهب املرّشحة

، وهو أمٌر جيب حتديده إذا كان هناك أي إمكانية لتقدمي مبوضوعااملنطق األولمفيدة بشكل خاص. يتعلق 
عي  بط معظم أطراف املناقشة أنه يريده(. كان للمذهب املرت -على األقل  –املنطق كعلٍم )وهو الشيء الذي يدَّ

اببن سينا فيما يتعلق مبوضوع املنطق أتثرٌي حاسم يف التقاليد املنطقية الالتينية، على الرغم من أنه مل يكن 
من املذاهب وما يتعلق هبا؛ صلةٌ بتقدمي  الثانيةاملذهب العريب الوحيد يف النصوص العربية الالحقة. وللمجموعة 

. خضعت -الربهان، واجلدل، واخلطابة، والشعر  – مًعا تناسبافروعااملنطقااملختلفةرؤية حول كيفية 
التوقعاُت املوروثة عن الفروع اليت ينبغي أن تغطيها األطروحة املنطقية؛ لضغٍط من فروٍع معرفيٍة جديدة مستمدة 

نت من النحو والقانون ]الفقه[. ويف هناية املطاف؛ مل تُعْد تُعاَمل فروُع اجلدل واخلطابة والشعر ابلطريقة اليت كا
هو املوضوع األكثر إاثرًة للجدل يف املنطق  قياسااملوجَّهات؛ رمبا كان وأخريًاعليها يف التقليد األرسطي. 

خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر، وأان أقّدم نظرًة عامة حول سطٍر واحد من النقاش الذي حدث. إنّن 
 منطق مراغةوهو تقليٌد أمسيه  –رن الثالث عشر أنظر بصورة خاصة إىل احُلَجج اآلتية من شرق إيران يف الق

                                                           
 هذه النصوَص إىل ضوء البحث العلمي: (؛ هو جزء من مشروع أكرب، أنمل أن جيلِّب2001إن التوالوي )( 30)

Max van Berchem Foundation/Articles. 

http://www.maxvanberchem.org/en/scientific-activities/projects/?a=101
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أعاله(؛ ألهنا كانت فرتة نشاط منطقي خاص مكثف، بلغت ذروهتا يف الكتب املدرسية  2، 5، 1)انظر 
ا يف التدريس الالحق هلذا الفرع املعريف.  املهمة جدًّ

تطوُّرًا من الناحية دعوين أتقّدم على الفور إىل االعرتاف أبن هذه قد ال تكون املناقشات األكثر 
)يف  Hodges 2011aالفلسفية أو التمثيلية التارخيية اليت جرت يف التقاليد العربية )انظر على سبيل املثال 

ا جرت مناقشُتها من  موارد اإلنرتنت األخرى( حول موضوع املنطق(. ومع ذلك؛ فإن مجيعها تتميز مبيزةِّ كوهنِّ
قرون، وكانت موضوًعا لبعض الدراسات األكادميية على األقل. توّضح قِّبل عدٍد من املناطقة العرب على مر ال

َبه. فبالنظر يف العمل الرائع الذي أجنزه ابن سينا حول نظرية الربهان،  حة األخرى ما أودُّ جتن ُّ املوضوعاُت املرشَّ
من تتبع  , موارد اإلنرتنت األخرى(، ابلقدر الذي استطعُتهHodges 2009الذي تُرجم وُحلِّّل على يد )

ه؛ مل أشاهد قطُّ  ا من الفطنة املنطقية. ويف الوقت نفسِّ ر مستوى غرَي عادي حقًّ يف  –هذا العمل؛ فإنه يُظهِّ
شخًصا آخر يطّور أو حّت يستخدم نتائج ابن سينا يف هذا اجملال. ابختصار، -ضوء قراءيت الضيقة يف التقليد 

 ثر من كونه موضوًعا شائًعا عرب املنطق العريب.يوّضح هذا املوضوُع عبقريَة ابن سينا املنطقية أك

مع األخذ يف االعتبار الحًقا: العمل يف التقليد السينوي حول األقيسة ابملقدمات الشرطية واالستثنائية 
أعاله(. هذه املادة املهمة أصليٌة ابلنسبة البن سينا، وُتسَتْخدم من بني أمور أخرى يف حتليل  3، 1)انظر 

اخلوجَني؛ فإننا جند الرُّْبَع األول من  كشف. وإذا راجعنا reductio argument احملال ُحجَّة الرد إىل
يت لألقيسة ابملقدمات الشرطية أو االستثنائية؛ مطوِّرًا املوضوع  صفحات الكتاب اليت تصل إىل أربعمائة قد أُعطِّ

لك بطريقة رافضة إىل حدٍّ ما لعمل )وغالًبا ما يكون ذ الشفاءإىل ما هو أبعد من آراء ابن سينا األصلية يف 
ابن سينا(. لقد نظر اخلوجني بوضوٍح إىل تعديالته على هذا اجلزء من منطق ابن سينا على أهنا حمور مركزي 
ملشروعه، َث تبىنَّ تعديالتِّه املناطقُة املتأخرون مثل الكاتيب. فإن كان شيٌء؛ فسيكون هذا املوضوع أفضَل من 

هات لتوضيح اخل صائص املميزة للمناقشات اليت دارت يف املنطق العريب. ومع ذلك، ويف احلالة الراهنة املوجَّ
للمجال، وعلى الرغم من وجود دراسات رئيسة حول القياس املنطقي البن سينا ابملقدمات الشرطية )على 

(؛ فإنه ال يوجد على اإلطالق Rescher 1963c; Shehaby 1973; Gätje 1985سبيل املثال: 
]دراساٌت حول[ االستقبال والتعديل يف التقليد الالحق. أحد هذين السببني أو كالمها  –حدِّ علمي  على –

)أي: اإلمهال يف التقليد الالحق، أو اإلمهال يف األدبيات الثانوية(؛ يستبعدان موضوعات رئيسة أخرى، مثل 
لكن انظر حول األول: )و  meta-syllogisticنظرية الربهنة، وما ميكن تسميته ما بعد القياسي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Hasnawi 2008; Strobino 2010, 2012 :وحول الثاين ;El-Rouayheb 2009; 
Hodges 2011c .))يف موارد اإلنرتنت األخرى( 

 

اموضوعااملنطقا2-1

إن املذهب الشائع يف أوساط املناطقة الالتينيني القروسطيني هو أن املنطق علم لغوي. واملذهب املرتبط بذلك 
 الثالثية، أو الفنون الثالثة للغة. مل تكن trivium(31)طق يشّكل مع النحو والبالغة: الثالثية هو أن املن

( الصناعات الثالثموجودةً قطُّ يف العامل الفلسفي الناطق ابلعربية، وعندما حتّدث العلماء عن "الفنون الثالثة" )
العلماء الذين يعملون على النصوص اليواننية، كانوا يشريون إىل الربهان واجلدل واخلطابة. أّدت الصدامات بني 

والعلماء الذين يعملون على النصوص العربية؛ إىل طرح السؤال حول كيفية ارتباط املنطق ابللغة، وحتديًدا ابللغة 
 العربية. وهذا بدوره أجرب على مناقشة ما هو موضوع املنطق، وكيف اختلف موضوعه عن موضوع النحو.

 

اعاين،اواملعقولتاأللفاظ،اواملا2-1-1

مه أبو بشر مّتَّ ردًّا على هجوم السريايف على املنطق )انظر  ر الذي قدَّ أعاله(؛  1،2دفع العرُض غري املبشِّّ
 الفارايبَّ إىل القيام مبحاولة اثنية لشرح كيفية ارتباط املنطق والنحو واللغة بعضها ببعض.

ب صناعَة النحو: ذلك  (:1النصا) أن نسبة صناعة املنطق إىل وهذه الصناعة تناسِّ
العقل واملعقوالت كنسبة صناعة النحو إىل اللسان واأللفاظ. فكل ما يعطيناه علم النحو 

 .(32)من القوانني يف األلفاظ فإن علم النحو يعطينا نظائرها يف املعقوالت

 وهذا يسمح للفارايب أن يشرح موضوَع املنطق، على النحو اآليت:

                                                           
 (.املرتجم) انت تؤلِّف اجلزء التمهيدي من الفنون احلّرة السبعة يف مدارس العصر الوسيطالثُّالثّية: الفنون احلُرَّة الثالثة ]النحو والبالغة واملنطق[ اليت كقال يف املورد: ( 31)
 )تغيريات طفيفة(. Black 1998؛ مرتمجة يف: 8 -5. 12( 1931) إحصاء العلومالفارايب، ( 32)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املنطق، وهي اليت فيها تعطى القوانني؛ فهي املعقوالت من  وأما موضوعات (:2النصا)
 حيث تدلُّ عليها األلفاظ، واأللفاظ من حيث هي دالة على املعقوالت.

)....( 

وهو ]املنطق[ يشارك النحَو بعض املشاركة مبا يعطي من قوانني األلفاظ، ويفارقه يف أن 
ٍة م ا، وعلم املنطق إمنا يعطي قوانني مشرتكة علم النحو إمنا يعطي قوانني ختصُّ ألفاَظ أُمَّ

 .(33)تعمُّ ألفاَظ األمم كلها

، أو  –للمذهب  Blackوأان هنا أتَّبع توصيف بالك  –إن هذا يعّن  أن املنطق هو شيٌء من الَنْحو العامِّّ
اد، مثل بشكل أكثر حتديًدا: أنَّ تقدمَي حنٍو عامٍّ هو أحد مهمات املنطق. الفالسفة اآلخرون يف مدرسة بغد

 ;ndress 1977, 1978م(؛ كانوا يتبنَّون إىل حد كبرٍي مذهَب الفارايب )انظر 974حيىي بن عدي )ت 
cf. Black 1991: 48ff أعتقد أن الفارايب كان مائاًل حنو االعتقاد أبن موضوع املنطق هو املعقوالت( .)

 كتاب احلروف; الفارايب Menn 2012: 68الثانية، ورمبا وصل يف النهاية إىل اعتناق هذا املذهب، انظر )
ه(.67 -66، 64( 1970)  (، ولكن املوقف املوصوف أعاله ميثِّّل املذهب الذي كان ابن سينا يدفع ضدَّ

 

ااملعقولتاالثانيةا2-1-2

تستدعي جوانُب هذه احملاولة لتحديد موضوع املنطق؛ توضيًحا. أواًل: هل املعقوالت ]األوىل[ املطابقة، مثل 
هي جزٌء من موضوع املنطق؟ اثنًيا: هل اإلشارة إىل العبارات ]األلفاظ[ أساسّيٌة يف تعريف املنطق، "حصان"؛ 

 كما يُ ْقرَتح يف عبارة: "]أنه[ املعقوالت من حيث تدلُّ عليها العبارات"؟

مه ابن سينا: فإن تصوُّراٍت ]م فاهيم[ وبعبارة أكثر حذرًا حول ما كان على األرجح املذهَب نفَسه الذي قدَّ
مثل "حصان"، و"حيوان"، و"جسم"؛ تتطابق مع الكياانت يف العامل الواقعي، ]وهي[ الكياانت اليت ميكن أن 
يكون هلا خصائص متنوعة. ويف العامل العقلي ]الذهّن[؛ ميكن للتصورات أيًضا أن تكتسب خصائص متنوعة، 

]الذهن[، خصائص مثل كوهنا:  خصائص تكتسبها ببساطة من خالل وجودها ومعاجلتها من قِّبل العقل

                                                           
 .Black 1998، الفقرة األوىل مرتمجة يف 7 -4. 18، 7 -5. 17( 1931) إحصاء العلومالفارايب، ( 33)
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موضوًعا أو حممواًل أو جنًسا. تلك هي موضوعات املنطق، ويبدو أهنا ليست سوى املعاجلة العقلية اليت تؤدي 
 إىل هذه اخلصائص.

لها يف  (:3النصا) إذا أردان أن نتفكر يف األشياء ونعلمها؛ فنحتاج ضرورًة إىل أن نُدخِّ
ل اليت تكون يف التصور، فنحتاج ضرورًة إىل أن نعترب التصور، فتعرض هلا ضرورًة األحوا

األحواَل اليت هلا يف التصور، وخصوًصا وحنن نروم ابلفكرة أن نستدرك اجملهوالت، وأن 
يكون ذلك من املعلومات. واألمور إمنا تكون جمهولةً ابلقياس إىل الذهن ال حمالة، وكذلك 

ارض الذي يعرِّض هلا حّت ننتقل من معلومها إمنا تكون معلومًة ابلقياس إليه. واحلال والع
إىل جمهوهلا، هو حال وعارِّض يَعرِّض هلا يف التصور، وإن كان ماهلا يف ذاهتا أيًضا موجوًدا 
مع ذلك، فمن الضرورة أن يكون لنا علم هبذه األحوال، وأهنا كم هي، وكيف هي، وكيف 

 .(34)تُعترب يف هذا العارض

صورات هي معقوالٌت اثنية. وهذا عرٌض لذلك اجلزء من مذهب ابن سينا هذه اخلصائص اليت تكتسبها الت
 عن طريق الرازي:

موضوع املنطق املعقوالت الثانية، من حيث إنه ميكن أن يُتأّدى بواسطتها  (:4النصا)
من املعلومات إىل اجملهوالت. وتفسري املعقوالت الثانية: أن اإلنسان يتصّور حقائَق 

. فتكون املاهية حمكوًما األشياء أواًل، َث حي كم على بعضها ببعٍض حكًما تقييدايًّ أو خربايًّ
عليها على هذا الوجه أمٌر ال يلحقها إال بعد صريورهتا معلومًة أواًل، فهو يف الدرجة 
ث عن هذه االعتبارات، ال مطلًقا، بل من حيث إنه كيف ميكن أن يُتأّدى  الثانية. فإذا حبِّ

إىل اجملهوالت أتداًي صوااًب: فذاك هو املنطق، ال جرم كان بواسطتها من املعلومات 
. 10( 2002) امللّخصموضوعه املعقوالت الثانية من هذا االعتبار املذكور )الرازي، 

، عما إذا كان توضيح 77 -72، وخباصة: 2012؛ وانظر اآلن: الرويهب 8. 10 -1
 الرازي يتوافق يف هناية املطاف مع ابن سينا(.

 إشارة خاصة إىل هذه املعقوالت الثانية. ما بعد الطبيعة ]اإلهليات[سينا يف كتابه: يشري ابن 

                                                           
 . )اختالفات طفيفة مع ترمجة صربا(.17 -9. 15( 1952) كتاب الشفاء، املدخل؛ ترمجة كتاب ابن سينا: Sabra 1980: 752مرتمجة وحملَّلة يف ( 34)
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العلم املنطقي، كما علمَت؛ فقد كان موضوعه املعاين املعقولة الثانية اليت  (:5النصا)
تستند إىل املعاين املعقولة األوىل من جهة كيفية ما يتوصل هبا من معلوم إىل جمهول، ال 

معقولة وهلا الوجود العقلي الذي ال يتعلق مبادة أصاًل أو يتعلق مبادة غري من جهة ما هي 
 .(35)جسمانية

وبتعريف املعقوالت الثانية؛ يستطيع ابن سينا وضَع املنطق ضمن التسلسل اهلرمي للعلوم؛ ألنه ميتلك امتداده 
 اخلاص به، والذي هو موضوعه املناسب.

كلة األوىل يف صياغة الفارايب ملوضوع املنطق. ولدى ابن سينا وجهة نظٍر ومن ََثَّ فهذا كثرٌي فيما يتعلق ابملش
 أيًضا حول املشكلة الثانية، وهي مسألة ما إذا كان اللفظ ضرورايًّ أم ال يف تعريف املنطق وموضوعه.

فال خري يف قول من يقول إن املنطق موضوُعه النظر يف األلفاظ، من حيث  (:6النصا)
...، فلّما مل يتمّيز هلؤالء ابحلقيقة موضوُع صناعة املنطق، وال اجلهة  تدلُّ على املعاين،

 .(36)اليت هبا موضوعه؛ تتعتعوا وتبلدوا

أحد أسباب ذلك أنه يف علم النفس لدى ابن سينا؛ فإن اللغة مبا هي جمموعة من التعبريات املنفصلة؛ ليست 
ه مهما كان مذهب ابن سينا الرمسي؛ فإنه يدرك ضروريًة للعقل يف عملياته. ومع ذلك؛ فينبغي أن نالحظ أن

 وحياول التعامل مع العالقة الوثيقة بني اللغة والفكر.

ولو أمكن أن يُ َتعلم املنطُق بفكرة ساذجة، إمنا تُلَحظ فيه املعاين وحدها،  (:7النصا)
لكان ذلك كافًيا؛ ولو أمكن أن يطلع احملاور فيه على ما يف نفسه حبيلة أخرى، لكان 

غّن عن اللفظة البتة. ولكن ملّا كانت الضرورة تدعو إىل استعمال األلفاظ، وخصوًصا ي
ومن املتعذر على الروية أن ترتب املعاين من غري أن تتخيل معها ألفاظها، بل تكاد تكون 
الروية مناجاًة من اإلنسان ذهَنه أبلفاظ متخيلة؛ لزم أن تكون لأللفاظ أحوال خمتلفة 

ال ما يطابقها يف النفس من املعاين حّت يصري هلا أحكام لوال األلفاظ ختتلف ألجلها أحو 

                                                           
 .Sabra 1980: 753, and in Bertolacci 2006: 273؛ مرتمجة يف 7( 2005) اإلهلياتابن سينا، ( 35)
 .Sabra 1980: 762؛ وانظر أيًضا: Black 1991: 54، مرتمجة يف 4 -3. 24، 6 -5. 23( 1952) لكتاب الشفاء، املدخمن: ابن سينا، ( 36)
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مل تكن. فاضطرت صناعة املنطق إىل أن يصري بعض أجزائها نظرًا يف أحوال األلفاظ، 
...، وأما فيما سوى ذلك؛ فال خري يف قول من يقول إن املنطق موضوُعه النظر يف 

جيب أن يتصور على النحو الذي  األلفاظ، من حيث إهنا تدل على املعاين، بل
 .(37)ذكرانه

؛ يبدو أن ابن سينا يرى أن "اخلصائص اليت تشّكل موضوع املنطق ال ميكن تصورها Sabraوكما يقول صربا 
 (.Sabra 1980: 764دون ممارسةِّ وظيفٍة معيَّنٍة للغة" )

 

االتصوُّراتاوالتصديقاتا2-1-3

(. Sabra 1980: 757من أغلب املناطقة الذي تبعوه )انظر: مل يُعتَمد مذهب ابن سينا يف موضوع املنطق 
بل على العكس متاًما؛ فقد اّدعى اخلوجَني يف الربع الثاين من القرن الثالث عشر أن موضوعَ املنطق هو التصورات 

 والتصديقات، وهو ادعاٌء ُقووِّم بشدة من أتباع ابن سينا املتبَ ّقني مثل الطوسي. وقد أوضحت دراسٌة حديثةٌ 
 (.El-Rouayheb 2012القضيَة يف هذه املناقشة )

لفهم خلفية ادعاء اخلوجني؛ من الضروري وضع نقطتني يف االعتبار. األوىل: مذهب ابن سينا فيما 
. والثانية: ما الوسيلة ابلنسبة لشيٍء (38)يتعلق حباالت املعرفة اليت يهدف املنطُق إىل إنتاجها: التصور والتصديق

 لعلم األرسطي.ليكون موضوًعا ل

وكما أن الشيَء يُعلم من وجهنْي: أحدمها أن يُ َتَصوَّر فقط حّت إذا كان له  (:8النصا)
ق به، متثَّل معناه يف الذهن، وإن مل يكن هناك صدق وال كذب، كما إذا قيل:  اسم فُنطِّ
إنسان، أو قيل: افعل كذا؛ فإنك إذا وقفَت على معىن ما ختاطب به من ذلك، كنَت 

                                                           
)أجريت تغيريات   :54Black 1991–55؛ وجزئيًّا يف Sabra 1980: 763؛ مرتمجة جزئيًّا يف 8: 23 -14: 22( 1952) كتاب الشفاء، املدخلابن سينا، ( 37)

 طفيفة(.
(38 ) Lameer 2006 الرئيسة هلذا الثنائي. سيستخدم الميري )يف ترمجة التصديق(  هي الدراسة“belief”  بداًل من“assent.”  :انظر اآلنGutas 2012 الذي ،

 .”acknowledge as true“يستخدم 
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. الثاين: أن يكون مع التصور تصديق، فيكون إذا قيل لك مثاًل: إن كلَّ بياض تصورته
قَت أنه كذلك. فأما  عَرٌض، مل حيصل لك من هذا تصور معىن هذا القول فقط، بل صدَّ
إذا شككَت أنه كذلك أو ليس كذلك، فقد تصورَت ما يقال؛ فإنك ال تشكُّ فيما ال 

ه بعُد؛ وكلّ تصديق فيكون مع تصور، وال ينعكس. تتصوره وال تفهمه، ولكّنك مل تصدق ب
والتصوُّر يف مثل هذا املعىن يفيدك أن حيدَث يف الذهن صورة هذا التأليف، وما يؤلف 
منه كالبياض والعرض. والتصديق هو أن حيصل يف الذهن نسبُة هذه الصورة إىل األشياء 

 .(39)أنفسها أهنا مطابقة هلا، والتكذيب خيالف ذلك

 التصديق ليس جمرد إنتاج قضية من خالل ربط املوضوع ابحملمول مًعا، فإن "التصديق هو أن حيصل الحظ أنّ 
يف الذهن نسبُة هذه الصورة إىل األشياء أنفسها أهنا مطابقة هلا". فجميع املعرفة، وفًقا البن سينا؛ هي إما 

، والتصديق ينتجه الربهان.  مجيع األطروحات السينوية يف املنطق تنتظم تصّوٌر أو تصديٌق. التصوُّر ينتجه احلدُّ
ل إىل التصور، ويتناول القسُم الثاين  وفق هذا املذهب: يتناول القسُم األول التعريف ]احلّد[، والذي يوصِّ

 الربهاَن، والذي يوصل إىل التصديق.

ولكن جيري التحقيق يف موضوع علم أرسطي ابلنظر يف حتديد خصائصه يف ذاهتا، أي خصائصه الالزمة 
. فموضوع علم اهلندسة املقادير املكانية وأنواعها )مثل املثّلث(، فعلى سبيل املثال جند أن (40)غري املقوِّمة

"جمموع الزوااي الداخلية عبارة عن زاويتنْي قائمتنْي" ابلنسبة للمثّلث ]متساوي األضالع[؛ هي املهمة املناسبة 
عقوالت الثانية؛ فعندئذ تكون املهمة املناسبة لعلم املنطق هي لعلم اهلندسة. وإذا كان موضوع علم املنطق امل

                                                           
 )تغيريات طفيفة(. Sabra 1980: 760، املرتجم يف 17 -7. 17( 1952) كتاب الشفاء، املدخلابن سينا، ( 39)
)ابن سينا، منطق املشرقيني،  «املقوم هو الشيء الذي يدخل يف ماهيته فتلتئم ماهيته منه ومن غريه»، فإن الالزمومن  الذايتعند املناطقة أعم من  titutivecons املقوِّم( 40)

ملا كان املقوم »(، و14سينا، منطق املشرقيني، )ابن  «يشرتك املقوم والالزم يف أن كل واحد منهما ال يفارق الشيء»م(، ومن ََثَّ 1910، ط املكتبة السلفية، القاهرة 13
م(، 1960، ط دار املعارف، القاهرة 213، )ابن سينا، منطق اإلشارات، «فقد يسمى عرضيًّا، ومنه ما يسمى عرًضا –الزًما كان أو مفارقًا  –يسمى ذاتيًّا، فما ليس مبقوِّم 

م، وهو: إما ما تتألف منه الذات فيكون ذاتيًّا ابلقياس إىل الذات، .... وإما ما هو نفس الذات فهو ذايت قد يستعمل الذايت مبعىن آخر، ...، فيخصص هذا ابسم املقوّ »و
 (.املرتجم(. )200، )الطوسي، شرح اإلشارات )مع اإلشارات ط املعارف(، «ابلقياس إىل جزئيات الذات املتكثرة ابلعدد فقط
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حتديد اخلصائص الذاتية للمعقوالت الثانية. ووفًقا للخوجَني، ومع ذلك؛ فإّن بعض اخلصائص اليت جيري البحُث 
 فيها من املنطقي هي صفاٌت للمعقوالت األوىل، ونتيجًة لذلك جيب أن يكون موضوُع املنطق شيًئا أعمَّ من

املعقوالت الثانية. وهذا ما دفع اخلوجني إىل إعالن أن التصورات والتصديقات هي موضوع املنطق. وقد قَبِّل 
 الكاتيبُّ هذا الرأَي:

إذ املنطقيُّ قد يبحث عن أموٍر ال تلحق املعقوالت الثانية أصاًل،...، بل (:ا9النصا)
ْوعِّية واجلِّْنسية املعاين املفردةَ احلاصلة يف العقل ألنه يبحث عن مفهومِّ  الذاتّيةِّ والَعَرضية، والن َّ

 .(41)والفصلية، واملوضوعية واحملمولية، وغري ذلك ممّا يلحق املعقوَل من املعاين املفردة

 وكان املنطقيُّ اآلخر الذي تبع اخلوجَني يف ذلك: األهبري. وهذا بيانه لذلك املذهب:

فيه املنطقي من لواحقه من : موضوع املنطق، أعّن الشيء الذي يبحث (10النصا)
حيث هو هو: إمنا هو التصورات والتصديقات؛ ألنه ابحث عن املوصل إىل التصور، وما 

ل، لكون الشيء كليًّا وجزئيًّا، وذاتيًّا وعَرضيًّا، وأمثال ذلك  وابحٌث  –يتوقف عليه املوصِّّ
ا ت وقًفا قريًبا، ككون عن املوّصل إىل التصديق، وما يتوقف عليه املوصل إىل التصديق، إمَّ

الشيء قضيًة، وعكس قضية، ونقيض قضية، وأمثال ذلك، أو بعيًدا، ككون الشيء 
حممواًل أو موضوًعا. وهذه أحوال تعرض للتصورات والتصديقات من حيث هي هي. ال 

ب( 1974) تعديل األفكارجرم كان موضوعه التصورات والتصديقات )الطوسي، 
144 .14- 20.) 

 ّد الطوسي:وهذا جزٌء من ر 

: إن ُعَّن ابلتصورات والتصديقات مجيع ما يقع عليه هذان االمسان؛ فهي (11النصا)
العلم أبسرها؛ ألنه قسم العلم إليهما، وحينئذ يكون املفهوم منه أن موضوع املنطق هو 

 كل العلوم، وال شك يف أهنا ليست مبوضوع املنطق 
)...( 

لثانية، من حيث يتوصل النظر فيهما من واحلّق أن موضوع املنطق هو املعقوالت ا
املعلومات إىل اجملهوالت، أو إىل شيء ما يشبه ذلك، كاإللزامات واإلقناعات والتخييالت 

                                                           
 .f. 12b; British Library codex Or. 11201 ق يف كشف احلقائقجامع الدقائمن  Rouayheb 2012: 73-Elيقتبس ( 41)
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وغريها. والتصور والتصديق من مجلة املعقوالت الثانية، كما أن احلد والقياس وأجزاءها، 
يجة وغريها؛ أيًضا من مجلتها، كالكلي واجلزئي، واملوضوع واحملمول والقضية واملقدمة والنت

 تعديل األفكارإذا ختصصت ابلقيد املذكور على ما بيَّنه أهل الصناعة )الطوسي، 
 (.3. 146 -12. 144ب( 1974)

 
ولكن كما رأينا، فبالنسبة لزمالء الطوسي يف مراغة؛ فإن حتديد ابن سينا للمعقوالت الثانية كموضوع للمنطق 

مة يف يستبعد أشياَء ينبغي أن يُب َحث فيها يف املنطق )أالحظ، دون أن أحاول أن أغطي احلجج املضادة املقدَّ
 وما يليه(. El-Rouayheb 2012: 82التقليد املتأخر ضد موقف اخلوجني؛ انظر: 

 

احمتوايتااألطروحةايفااملنطقا2-2

لنصوص ابلرتتيب الذي وضعه ابلكامل أخريًا ابلعربية؛ مشل اجملموعَة الكاملة من ا األورغانونعندما متَّ مْجُع 
الفالسفة السكندريون. كان هناك توقُّع متوارث أبن ذلك هو االمتداد الكامل واملناسب للبحث املنطقي، وهو 

 اإلشارات والتنبيهاتالتوقُّع الذي كان سيقع حتت ضغٍط يف العامل اإلسالمي. لقد جرت مراجعته ابلفعل يف 
 لتغيرُي األكثر جوهرية.البن سينا، ولكن كان جيب أن يتبعه ا

كان أحد العوامل يف العمل على حتديد بِّنية أطروحات املنطق السينوي هو مذهب املعقوالت الثانية، 
. واحلجج املقوالتمن العامل املنطقي متاًما، وخباصة  األورغانونوهو املذهب الذي أّدى إىل استبعاد أجزاء من 

، مثل األورغانونكل تضمنَي بعض أجزاء أخرى من عناصر اليت استبعدت املقوالت كان ينبغي أن تستش
 .اجلدل

العامل اآلخر يف العمل ]على حتديد بنية األطروحة املنطقية[ كان مذهب التصّورات والتصديقات. 
فإذا ُشكِّل الربهان، كما هو مقبوٌل على نطاق واسع؛ للتوصُّل إىل التصديق؛ فإنه قد يتساءل املرء عن أنواع 

، وما املتغريات يف الربهان اليت تؤدي إىل أنواع خمتلفة من التصديقات. كان هذا املذهب ليحلَّ حملَّ التصديقات
ي تطبيقات املواد املختلفة للتفكري املنطقي، السياقاملذهب السكندري عن نظرية  ، حيث يُ تَّخُذ املنطق ليغطِّّ

ًقا للنسخة السكندرية من النظرية؛ كان من سواٌء الربهان أم اجلدل أم اخلطابة أم الشعر أم السفسطة. ووف
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املفرتض أن حُيلََّل جماُل اخلطاب وفًقا للسياق الذي ُوجد فيه، ففي الشعر على املرء أن يتوّقع عباراٍت كاذبًة 
ومستحيلة، ويف الربهان عبارات ضرورية وصحيحة. كان على املنطقيني العرب أن يرفضوا تلك النُّسخة، على 

 فقدوا يف هناية املطاف اهتماَمهم مبجموعة من التخصصات املتسقة مع النظرية.الرغم من أهنم 

ومثة عامل أخري، أو جمموعة من العوامل؛ يف العمل على تشكيل أطروحة املنطق اليت ظهرت يف القرن 
 الثالث عشر؛ نشأت من املناقشات يف القانون ]الفقه[، وخاصة تقليد اجلدل القانوين ]الفقهي[. كان هذا

. ومنت السفسطة، ومغالطات اجلدلالتقليد يتبلور يف هناية املطاف كأنظمة جديدة، اسُتبدِّلت ابملناقشات يف 
. وأان أفحص كالًّ والشعر للخطابةختصصات مماثلة للنحو والالهوت ]الكالم[، حلَّت حمل الدراسة املنطقية 

 من هذه العوامل يف املقابل.

 

ااملنطقاكعلمارمسيا2-2-1

 ُ مذهُب ابن سينا املعقوالتِّ الثانيَة موضوًعا للمنطق، له خصائصه األساسية اليت يدرُسها املنطقي؛ وهذا يعنيِّّ
ال يستطيع -ووفًقا للقيود املفرتضة على العلم األرسطي  –جيعل املنطَق عِّلًما ابملعىن األرسطي للمصطلح. ولكن 

(. امليتافيزيقاه ُمعًطى من علٍم أعلى )يف هذه احلالة: أيُّ علٍم أن يسربَ وجوَد موضوعه، بل جيب أن أيخذه على أن
ترتد جيئًة وذهااًب بني املعقوالت الثانية، واملعقوالت األوىل اليت هي شرط قَ ْبلي لوجود  املقوالتومع ذلك فإن 

 املعقوالت الثانية.

صحيٍح أم ال، وقرَّر كتااًب منطقيًّا بشكل   املقوالتلقد أعلن ابُن سينا نفُسه عن إشكالية ما إذا كانت 
مراعاًة للُعرف املّشائي. لقد مُجعت حجُجه يف عدم  الشفاءأهنا ليست كذلك، على الرغم من أنه عاجلها يف 

(؛ لكّن Gutas 1988: 265–267كتااًب منطقيًّا صحيًحا يف املاضي )انظر خصوًصا:   املقوالتاعتبار 
تأخرين. هنا يتناول احللِّّي ملاذا انتقل الطوسي من احملموالت خطَّ احلجج قد ذُكِّر بعناية من قِّبل املنطقيني امل
 اخلمسة ]الكليات اخلمس[ إىل املقوالت العشر:

العارضة هلذه املقوالت العشر  –ملّا فرغ من البحث يف املقوالت اخلمس  (:12النصا)
؛ شرع يف البحث عنها ]املقوالت العشر[، وإن مل تكن من علم املنطق؛ ألن موضوع -
، فكيف يبحث يف املعقوالت -العارضة للمعقوالت األوىل  –نطق هو املعقوالت الثانية امل
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، بل قد يبحث عنها فيه لالستعانة -فإنه يكون دورًا  –األوىل على أنه جزٌء من علمه 
به على حتصيل األجناس والفصول، فيكون ُمعيًنا على استنباط احملدود واملستنَتج، وإن مل 

 (.8 -4، 23ه ( 1410) اجلوهر النضيدم )احللي، يكن من هذا العل

مة. جيب تطبيق  املقوالتابختصار؛ ستكون دراسة  مفيدًة يف إعطاء أمثلة ملموسة للمذاهب املنطقية املقدَّ
، على الرغم من أنّن للجدلمن املنطق نفسها على النصوص اليت تبحث املنطق الشائع  املقوالتحجج إزالة 

من املنطق، اليت  املقوالتملنطقي عريب. ليس من الواضح ابلنسبة يل أن حجة استبعاد مل أر مثل هذه احلجة 
تعتمد، يف ُنسخة احلّلي، على كون املعقوالت الثانية هي موضوع املنطق؛ ال تزال تعمل ابلنسبة ألولئك الذين 

من أعماهلم  املقوالتد ال يوافقون على كْون موضوع املنطق هو املعقوالت الثانية، ومع ذلك فقد جرى استبعا
 أيًضا.

 

االتصديقاونظريةاالسياقا2-2-2

( أعاله(: عندما ُتكَتَسب التصوراُت اليت 8هتدف الرباهني إىل حتصيل التصديقات. وبتعبري أدق )انظر النص )
 تُنتِّج يف العقل كالًّ من معىن املصطلحات يف قضية معينة، وشكلِّ َنْظمِّ هذه املصطلحات؛ فإن التصديق حيدث

عندما "حيصل يف الذهن نسبُة هذه الصورة إىل األشياء أنفسها أهنا مطابقة هلا...". يف الواقع، ميكن ألنواع 
خمتلف من اخلطاب أن جتلب نوًعا أو أكثر من التصديق، أو شيًئا كافًيا مثل التصديق كي يندرج يف النظرية 

. هذا هو البيان األتقن الذي أعرفه السياقرية العامة للخطاب. أقدِّم بياَن الطوسي للنسخة السينوية من نظ
 للمعايري اليت تقّسم أنواع اخلطاب والتصديقات اليت هتدف إىل حتقيقها.

مثة بعض الكلمات األولية يف سبيل التقدمي هلذه الفقرة الكثيفة. يتحدث املناطقة العرب، مثل أغلب 
ا تؤخذ يف االعتبار عندما املناطقة األرسطيني؛ عن الصورة واملادة يف القضااي واأل قيسة، ولديهم فروٌق حمددة جدًّ

يتناولون ذلك. املادة يف القضية هي ما يضمن صحة أو خطأ اجلهة اليت حتملها القضية. عندما متتلئ املتغريات 
"ال املتومهة يف القضية بشروٍط معينة؛ فقد تكون النتيجة املدعاة حمددة دالليًّا )كما يف: "كل إنسان حيوان"، و

شيء من اإلنسان حبجر"(، وهذا سيجعل ماّدَة القضية ضروريًة أو ممتنعة، وإذا كانت ضروريًة فإنه سيجعل 
القضيَة صحيحًة كقضية ضرورية. وخبالف ذلك؛ قد تكون النتيجة املدعاة غري حمددة دالليًّا، )كما يف: "كل 
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وهذا من شأنه أن جيعل مادة القضية ممكنة، وتكون القضية صحيحة كقضية ممكنة. يف إنسان يكتب"(، 
املقابل؛ فإن املاّدة يف احُلّجة هي الوضع اإلبستمي أو القوة اإلقناعية لكلٍّ من املقدمات اليت تتضمنها، اليت 

سُتعطى من ُحجة صورية مناسبة. سُتْمَنُح وضًعا إبستميًّا أو قوة إقناعية مشاهبة أو أقل يف النتيجة، حبسب ما 
م من بالك اجلازم)الحظ أن " (، والذي Black 1990: 53” )apophantic“على أنه  Black" يُ َقدَّ

وابلنسبة للشروط الفنية املستخدمة للتعامل مع موضوع القياس، انظر اآلن: ”. truth-apt“أقدِّمه أان: 
Gutas (2012.)) 

عن بيان األحوال الضرورية للقياسات املنطقية، وما  ملَّا فرغ ]ابن سينا[ (:13النصا)
يشبهها، شرع يف بيان أحواهلا املاّدية. وهي تنقسم حبسبها، إىل مخسة أصناف، ذلك 

 ألهنا:

إما أن تفيد تصديًقا. وإما أتثريًا غريه، أعّن التخيل والتعجب. وما يفيد تصديًقا؛ فيفيد: 
ا، أو ال يعترب. وما إما تصديًقا جازًما، أو غري جازم. واجلا زم: إما أن يعترب فيه كونه حقًّ

ا أو ال يكون. فاملفيد للتصديق اجلازم احلق: هو ) . الربهان( 1يعترب فيه ذلك: يكون حقًّ
. والتصديق اجلازم الذي ال يعترب فيه كونه السفسطة( 2والتصديق اجلازم غري احلق: هو )

ا أو غري حق، بل يعترب فيه عموم االعرتا ، إن كان كذلك، وإال اجلدل( 3ف به: هو )حقًّ
. والتصديق الغالب املغالطةحُيسب صنًفا واحًدا، هو:  السفسطة، وهو مع الشغبفهو 

شرح )الطوسي،  الشعر( 5. وللتخييل دون التصديق: هو )اخلطابة( 4غري اجلازم: هو )
 (.12. 461 -1. 460( 1971) اإلشارات

لتصديق القضااي، على سبيل املثال؛ كوهنا أوليًة، أو موافقًة ألغراض بذهب الطوسي مباشرة إىل وضع أسٍس 
املناقشة. فالقضااي كي ُتستخدم كمقدمات للربهان ستتطلب أكثر املتطلبات جاذبيًة ابلنسبة لتصديقنا، 

 ومقدمات األنواع األقل من اخلطاب ستتطّلب شروطًا أضعف.

يف فقرة يف خواتيم  السياقملتأخرين عن إمياءة إىل نظرية مل يَزِّد الغالبية العظمى من املناطقة العرب ا
 –بقدر ما يهتم ابلتطبيق املادي للمنطق الصوري على وجه العموم  –أطروحاهتم. جيب أن يهتم املنطقي فقط 

 ابلربهان؛ ألنه يقوده إىل ما هو حق وجازم، وابلسفسطة؛ ألهنا قد تضله يف البحث عن احلق املربهن. 
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هي حماولة ملعرفة التأثري اإلدراكي والتواصلي لكل نوع من اخلطاب.  السياقلفلسفية؛ فإن نظرية من الناحية ا
ٌن يف صميم مجيع التفكري البشري، ويف  إهنا تفحص بتفصيل فائق االدعاَء األرسطي أن القياس املنطقي متضمَّ

واهنة وفًقا للمادة اإلبستمية ملقدماهتا. حماولة جلعل هذا االدعاء جيًدا؛ فإنه يقّدم حسااًب لألشكال القياسية ال
م  إنه يعرتف أيًضا أبن التواصل يعتمد على ما هو أكثر من جمرد احلقيقة املوضوعية والصحة الصورية، ويقدِّ
م من امتداد اخلطاب. وكنظريٍة؛ قد يكون انتشارها  ز تصديَق العارف البشري ألي نوٍع مقدَّ حسااًب ملا حيفِّ

ٌم ملحوظ لنظرية تطّورت جزئيًّا فحسب يف  العاملي أكثر إاثرة لإلعجاب من قدرهتا التحليلية، إال أهنا تقدُّ
 .(42)املدرسة السكندرية

 

اأورغانونابديل؟ا-2-2-3

يقلِّّل مذهُب املعقوالت الثانية من عدد املوضوعات اليت تُعاجلَ ضمن أطروحات املنطق، أو على األقل؛ تُعاَمل 
د مذهُب تقسيم املعرفة إىل تصور وتصديق بِّنية ما تبّقى يف أطروحات  ابعتبارها موضوعاٍت منطقيةً  صارمة، وحيدِّ

املنطق السينوي. وفرضت االهتماماُت الصورية للمناطقة ما بعد السينويني املزيَد من االهتمام ابلربهان؛ فأصبح 
مت التغيريات اإلضافية إليضاح القياس، على سبيل املثال؛ مركًزا حمورايًّ للبحث بدًءا من القرن الثالث عشر.  ُقدِّ

 عرض القياس.

ا14النصا) وا اصطالح املنطق، وأحلقوا ابلنظر يف الكليات (: َث جاء املتأخرون فغريَّ
. وحذفوا كتاب الربهاناخلمس مثرتَه، وهي الكالم يف احلدود والرسوم، نقلوها من كتاب 

الكالم يف  العبارةحلقوا يف كتاب ألّن نظر املنطقي فيه ابلَعَرض ال ابلذات. وأ املقوالت
يف كتب املتقدمني لكنه من توابع الكالم يف القضااي  اجلدلالعكس، )وإن كان من كتاب 

ببعض الوجوه(، َث تكلموا يف القياس من حيث إنتاجه للمطالب على العموم، ال حبسب 
 واخلطابة واجلدل الربهانمادة، وحذفوا النظَر فيه حبسب املادة، وهي الكتب اخلمسة: 

. ورمبا يُلِّمُّ بعُضهم ابليسري منها إملاًما، وأغفلوها كأن مل تكن هي املهمَّ والسفسطة والشعر
املعتمد يف الفن. َث تكلموا فيما وضعوه من ذلك كالًما مستبحرًا، ونظروا فيه من حيث 

                                                           
(42 )258–247Black 1990:  .الذي اعتمدُت عليه( لتقييم اآلاثر الفلسفية لنظرية السياق( 
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 املقدمة إنه فنٌّ برأسه، ال من حيث إنه آلة للعلوم، فطال الكالم فيه واتسع )ابن خلدون،
ا(.143 -142، 3: 1958، وقارن ابن خلدون 113 -112( 1858)

ألطروحات املنطق العريب قد ظلَّ موضع نزاع على األقل حّت  األورغانونمن الواضح أن مدى مناسبة هيكل 
ه الذي وضع فيه احلّلي منطَقه وفًقا للمخطط السينوي   لألورغانونهناية القرن الثالث عشر. ففي الوقت نفسِّ

ًما بعد املوضة 1310أعاله(؛ كان مشس الدين السمرقندي )ت  2، 5، 1)انظر القسم  م( يكتب كتااًب مصمَّ
 قسطاس األفكاراليت وصفها ابن خلدون يف النص السابق أعاله، مع اختالف رئيس. اختتم السمرقندي كتابه 

مٍد آداَب املناظرة عرب أطروحات بقسم طويل يغّطي ما أمساه "آداب املناظرة" واملغالطات. لقد تبىّن عن ع
 . واملغالطات السوفسطائية املقوالتاحلجج الفقهية، وقد أخرب قرَّاءه أنه كان قد قصد بذلك أن حيلَّ حمل دراسة 

لقد كان من عادة األقدمني؛ تذنيب كتبهم املنطقية إبيراد قسم اجلدل.  (:15النصا)
فقد أودعت مكانه قانواًن يف آداب البحث  وملّا صار علم اخلالف يف زماننا ُمغنًِّيا عنه؛

وترتيبه وتوجيه الكالم وهتذيبه، وهي يف صيانة التقرير والتحرير كاملنطق يف الرؤية والتفكري، 
...، وهي وإن كانت مرعّيًة عند احملققني، لكنها ما كانت منظومة يف سلك ومضمومة 

قسمني: األول: يف متهيد  يف عقد، فأردت نظَم منثورها مجع مأثورها. وهو مرتب على
 .(43)البحث وأسبابه. والثاين: يف الغلط وأسبابه

من انحيٍة؛ مل ينجح السمرقندي يف ذلك: مل يتبعه إال قليٌل من املؤلفني الالحقني يف إدراج آداب املناظرة يف 
ندي انجًحا متاًما. جزٍء من أطروحاهتم املنطقية. ولكن من انحية أخرى، ومبعىن أكثر أمهية بكثرٍي؛ كان السمرق

إىل حدٍّ كبري؛ قد اكتسبت مكااًن يف نظام املدرسة جبانب  واملغالطات السوفسطائية املقوالتفإّن صنيعه إبزاحة 
دت األطروحات حول آداب اجلدل ابستمرار يف املخطوطات جنًبا إىل جنب  الشمسية للكاتيب؛ فقد ُوجِّ

 أطروحات املنطق.

إىل املخطوطات مع املختصرات املنطقية. تنافست جمموعةٌ من الفروع  ذهبت علوم اللغة األخرى أيًضا
" )تقريًبا: علم البالغة" )تقريًبا: علم الداللة(، و"علم الوضعاملعرفية املتألِّفة من العلوم النحوية، وخباصة "

                                                           
 ,f.141 right Berlin ms. Ldbg. 1035)صنعت تغيريات طفيفة؛ فمخطوطيت ختتلف قلياًل عن خمطوطته(؛ وانظر:  Miller 1984: 200مرتجم يف ( 43)

column lines 40–45. 
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سية؛ جرى إجناز اخلطابة(؛ لتغّطي املواد اليت تغطيها أجزاء من املنطق األرسطي. وكما الكتب املنطقية املدر 
ت يف التعليم املدرسي القياسي يف وقت متأخر البالغةوعلم  الوضعالكتب املدرسية لكلٍّ من علم  ، واليت أُدجمِّ

 إىل حدٍّ ما.

، وتكريسه كفرٍع معريف منفصل عن طريق عمل الالهويت ]املتكلم[ األشعري الوضعجرت تسمية علم 
؛ مجع اإلجيي وجهات نظر أسالفه حول الطريق رسالة الوضعم(. ففي 1355الكبري عُضد الدين اإلجيي )ت 

لوحداتِّ األصوات  – وضع –الذي أتت منه اللغة. اتفق اجلميع على أن اللغة كانت نتيجًة لتعيني واٍع 
(. مل يكن هناك أي اختالف ]حقيقي[ يف املوقف املعاين( لوحدات التفكري )أو األلفاظامللفوظة )أو التعبريات، 

اه أي رأي جتاه أصل اللغة؛ ألنه إما هللا أو اجملتمع ميكن أن يوظَّف كواضٍع أّول للغة. الحظ أن الذي تبنّ 
وحدات التفكري هي منطقيًّا على األقل قبَل اللغة؛ ومن ََثَّ ال تُعترب اللغة شرطًا مسبًقا للتفكري. اللغة هي جمموع 

ع؛ فإن ذلك يكون هنائيًّا ال رجعة فيه. األلفاظ مع جمموع معانيها. مبجرد تعيني األلفاظ ملعانيه ا من قِّبل الواضِّ
وبعد أن ذكر هذه االفرتاضات الشائعة حول اللغة؛ حتّول اإلجيي إىل وضع تصنيٍف للوضع. الحظ اإلجيي أّن 

املعىن يف ذهن الشخص الذي يضع اللفَظ؛ مطابٌِّق للمعىن الذي لديه  –فيما اعتربه حاالٍت غري ُمشكلة  –
الكالم الفعلية. ولكن ماذا عن الضمري، "هو"، الذي سيكون له معىًن خمتلٌف يف مواقف الكالم يف حاالت 

املختلفة؟ هذه هي املشكلة اليت أمعن النظَر فيها اإلجييُّ يف رسالته. لقد تبنيَّ أّن حلَّها، كما قال طاش كوبرى 
خذ املرء فكرة الوضع جبدية؛ فإن الوضع زاده الحًقا؛ ليس سوى قطرة يف حبر املشكالت يف علم الوضع؛ فإذا أ

 Weissكتفسرٍي عام للعالقة بني اللفظ واملعىن قد انتهى إىل مشروٍع هائٍل استمرَّ حّت القرن العشرين )
 (.345–341 خصوًصا  :1987

خمتصر م( 1325ُعرِّض علم البالغة بصورة قياسية يف الكتاب املدرسي خلطيب دمشق القزويّن )ت 
علًما حيتوي على مادة مستمدة من عمل النحوي العظيم يف القرن احلادي  البالغة. كان علم مفتاح البالغة

م(. مدفوًعا ابجلدل حول كيفية احلكم على إعجاز 1078عشر والالهويت األشعري عبد القاهر اجلرجاين )ت 
 القرآن؛ حاول اجلرجاين تطويَر طريقة لتقومي التفّوق البالغي. 

رغِّب يف التأكيد عليه منذ البداية هو أن التفوَُّق األسلويب يكمن يف املبدأ األساس الذي 
(، النظمأو األفكار للكلمات، وكيف ترتبط مع بعضها البعض يف أتليٍف معنّيٍ ) املعاين

 (.Larkin 1982: 77أو الكلمات نفسها ) األلفاظوليس يف 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  38

االقضاايااملوّجهةاوقياسااملوجَّهاتا-2-3

مة املوّجهات اليت طوَّرها وانقشها املناطقة العرب. إن املواد املخصصة لدراسة هذا كان هناك عدد من أنظ
املوضوع كبرية للغاية، وأكثر من جمرد حساٍب سطحي خلطٍّ واحد من التطوير والنقاش. وأان أاتبع بعض اجلوانب 

ذ  من القياس السينوي من خالل معاجلاته يف القرن الثالث عشر، وحتوهلا إىل جسم مدمج يف املذهب الذي ُأخِّ
به يف املدرسة. مع األسف؛ يف حترير هذا املدخل؛ قد أغفلُت اإلشارة إىل الفارايب وابن رشد، ليس ألهنما غري 
مهمني، ولكْن، أواًل ألّن أطروحة الفارايب األكثر أمهية حول القياس مفقودة، واثنًيا ألن ابن رشد يقع خارج 

 التقليد املنطقي السينوي. 

ح من الواضح أن القياس السينوي قد حريَّ أولئك الذين جاؤوا بعده، وما زال حيرّي أولئك الذين سيصب
حياولون اليوم معرفَة ما كان ابن سينا يفعله. هناك بعض األسباب اليت جتعلك تفّكر يف أن القياس السينوي، 

حدٍّ كبرٍي بني منطقيي القرن الثالث من وجهة نظٍر نظامية؛ قاصٌر إىل حدٍّ ما؛ كان ذلك تقييًما شائًعا إىل 
عشر. يؤدي هذا بدوره إىل التفكري يف أنه رمبا مل حياول ابن سينا أن ينتج نظاًما قياسيًّا، وأنه كان لديه أهداف 

ألرسطو )بعُضها، من  التحليالت األوىلأخرى يف ذهنه نظرًا ألنه تعامل مع موادَّ احندرت يف هناية املطاف من 
مُت بشكٍل صحيح؛ فإن هذا بصفة عامة هو كيفية الشرَّاح؛ كا ن يبدو متعارًضا مع ممارسات أرسطو(. وإذا َفهِّ

مع موارد  Hodges 2011b, 2012a, and 2012bالبن سينا )انظر:  Hodgesمقاربة هودغز 
د يدفع إىل حتليل أكثر قُرابً  : متضي اإلنرتنت األخرى(. من انحية أخرى؛ قد يكون لدى ابن سينا نظاٌم معقَّ

للقياس السينوي على هذا األساس. أان أميل إىل االعتقاد أبن منهج ثوم واعٌد أكثر.  Thomدراسات ثوم 
 على أية حال؛ أخذ منطقيو القرن الثالث عشر من ابن سينا، وحاولوا، وفشلوا يف تقدمي نظام متماسك.

هة اليت يف هذه النظرة العامة املوجزة؛ أصف أحد جوانب شروط الصدق اليت طر  حها ابن سينا للقضااي املوجَّ
أصبحت مذهًبا شائًعا بني املنطقيني العرب فيما بعد. أمضي لفحص بعض ما قاله ابن سينا عن حد املوضوع 
يف القضية، وبعض االستدالالت اليت دافع عنها. أصبحت مذاهب ابن سينا حول كلٍّ من حّد املوضوع ]يف 

قضااي حملَّ جدٍل كبري يف منطق القرن الثالث عشر، وأان أاتبع خطًّا واحًدا القضية[، واالستدالالت املوّجهة؛ 
 من هذا النقاش. 
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اابناسيناا2-3-1

يف مقطع مشهور ومقتَبٍس بكثرة؛ يضع ابن سينا ستة شروط ميكن أن يقال معها إن القضية هلا جهة معينة 
ق على القضااي ذات مجيع اجلهات(. الشرطان )مجيع أمثلته هي للقضااي الضرورية، إال أن الشروط نفَسها تنطب

 األوالن مها األكثر أمهية:

 . كقولنا: هللا تعاىل موجود. على اإلطالق: الضرورة قد تكون (16النصا)

 : شرطوقد تكون معلقًة على 

. مثل قولنا: اإلنسان ابلضرورة جسم انطق. ولسنا الذات( دوام وجود 1والشرط إما )
يزل وال يزال جسًما انطًقا؛ فإن هذا كاذٌب على كل شخص  نعّن به أن اإلنسان مل

إنسااًن فهو جسم انطق. وكذلك احلال يف  مادام موجودَ الذاتإنساين. بل نعّن به أنه 
 كل سلٍب ُيشبه هذا اإلجياب. 

ع له. مثل قولنا: كل متحرٍك متغري. فليس   دوام( وإما 2و) كون املوضوع موصوفًا مبا ُوضِّ
 الق، وال مادام موجوَد الذات، بل مادام ذات املتحرك متحرًكا.معناه على اإلط

وفرق بني هذا الشرط والشرط األول؛ ألن الشرط األول وضع يف أصل الذات، وهو 
اإلنسان، وهاهنا وضع فيه الذات بصفة تلحق الذات وهو املتحرك؛ فإن املتحرك له ذات 

السواد كذلك )ابن سينا، يلحقه أنه متحرك وغري متحرك، وليس اإلنسان و  وجوهر
 (.266 -264( 1971اإلشارات )

لتكون القضية الصحيحة  -الذايتسيسمى الحًقا، ألسباب واضحة:  –أيخذ ابن سينا القضية حتت الشرط 
، وإلعداد املطالب التحليالت األوىللالستخدام أثناء وضع النظام الذي كان جيب أن يضعه أرسطو يف 

، وعندما حبث عن العكس األقوى الذايتاصة به. رّكز ابن سينا معظم انتباهه على األساسية للميتافيزيقا اخل
بصورة  والوصفية الذاتية. قارب املناطقة الالحقون مسألة الشروط الوصفية؛ جتاهل االنعكاسات الذاتيةللقضية 

 بطريقة مل يفعلها ابن سينا. . لقد دجموا القراءتنيذاتيةتنعكس إىل قضااي  الوصفيةمغايرة، وغالًبا ما جتد القضااي 

ًة بوضوح أم ال:  نصَّ ابن سينا على حد املوضوع جلميع قضاايه، سواًء أكانت موجهَّ
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: اعلم أننا إذا قلنا: كل )ج( )ب(؛ فلسنا نعّن به أن كلية )ج( )ب(، أو (17النصا)
 اجليم الكلي هو )ب(.

ا ب  )ج(: يف الفرض الذهّن، بل نعّن أن كلَّ واحٍد واحٍد مما يوصف ب  )ج(، كان موصوفً 
أو يف الوجود اخلارجي، وكان موصوفًا بذلك: دائًما، أو غري دائم، بل كيف اتفق؛ فذلك 

كذا، أو   حالكذا أو   وقتالشيء موصوف أبنه )ب( من غري زايدة أنه موصوف به يف 
 .مُطلقادائًما. فإن مجيع هذا أخص من كونه موصوفًا به 

ا: كل )ج( )ب(، من غري زايدة جهة من اجلهات. وهبذا املفهوم فهذا هو املفهوم من قولن
ا مع حصره )ابن سينا،  ى مطلًقا عامًّ  (.282، 280( 1971) اإلشاراتيسمَّ

قد تكون عبارة "كان موصوفًا ... يف الفرض الذهّن"؛ تعّن أن حد املوضوع يتسع ألقصى حد ممكن، حبيث 
ممكن )ب(". هذا هو ما فهمه الفخر الرازي من ابن سينا أن "كل )ج( )ب(" جيب أن تُعَترب "كل )ج( 

 (.Thom 2003, 2008b)وكذلك يف منوذجنْي حديثني من التوسيع السينوي القياسي للموضوع. 

هة. وهنا أاتبع بعض النقاط اليت وردت  أعطى ابن سينا عدًدا من احلساابت للقضااي واألقيسة املوجَّ
، الذي النجاةاطقة القرن الثالث عشر )على الرغم من أنّن أشري أيًضا إىل ، قِّبلة مناإلشارات والتنبيهاتيف 

؛ يف ترمجة إجنليزية(. تتضمن منهجيُة ابن سينا القضااي اليت بدون جهة واضحة )القضية اإلشاراتيتوّفر، مثل 
ذت من قبل ابن سينا لتشمل اجلهة الوقتية ]احلينية الالدائمة[: "ال دائًما"،املطلقة لذلك تُفهم القضية  ، اختِّ

على أهنا: "كل )ج( )ب( ابإلطالق العام ]ابلفعل["، والقضية السالبة الكلية مثل "ال شيء من )ج( )ب( 
دائًما"(، سواء أكانت جبهة واحدة أو جبهتني ]املوجهة املركبة[، والقضااي املمكنة سواء أكانت جبهة واحدة )" 

ملوجهة املركبة[، والقضااي الضرورية )"كل )ج( )ب( ابلضرورة"، كل )ج( )ب( ابإلمكان العام"( أو جبهتني ]ا
 والسالبة الكلية: "ال شيء من )ج( )ب( ابلضرورة"(.

يف عرضه املبدئي؛ اعترب ابن سينا أن القضية السالبة الكلية املطلقة، "ال شيء من )ج( )ب("؛ تنعكس 
صريه(. َث رفض ابن سينا أن تنعكس إىل "ال شيء من )ب( )ج(" )وهو عْكٌس مقبول لدى أسالفه ومعا

د لدى أرسطو "ال شيء من احلصان بنائم" )ابن سينا،  م مثااًل مضادًّا ُوجِّ  النجاةالكلية السالبة املطلقة، وقدَّ
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( 1971) اإلشارات(، ومثااًل آخر من اخرتاعه "ال شيء من اإلنسان بضاحك" )ابن سينا، 39[(1985)
 الكلية املطلقة، واملوجبة اجلزئية املطلقة، تنعكس: (. وقَبِّل أن القضااي املوجبة322

 "كل )ج( )ب(، و"بعض )ج( )ب("، تنعكس إىل: "بعض )ب( )ج(". (1)

م دلياًل توضيحيًّا على العكس )ابن سينا،  (. 44( 1985) النجاة، ابن سينا، 330( 1971) اإلشاراتوقدَّ
 وأثبت عكس القضية السالبة الكلية الضرورية:

 )ب( ابلضرورة"، تنعكس إىل: "ال شيء من )ب( )ج( ابلضرورة". "ال شيء من )ج( (2)

السالبة الكلية الضرورية تنعكس مثل نفسها سالبًة كلية؛ فإنه إذا كان (:ا18النصا)
"ابلضرورة ال شيء من )ب( )أ(؛ ف  "ابلضرورة ال شيء من )أ( )ب(". وإال فيمكن أن 

 وقت ما صار )أ( صار )ب يكون )ألٌف( ما )ب(، وليكن ذلك )ج(، حّت يكون يف
 النجاة، فيكون هو )ب( و )أ(، " فيكون ذلك )الباء( )أ(: هذا حمال )ابن سينا، )
(1985 )44-45.) 

َث انتقل ابن سينا إىل ما إذا كانت القضااي املوجبة الكلية الضرورية، واملوجبة اجلزئية الضرورية؛ تنعكسان إىل 
(، أم إىل املوجبة اجلزئية املمكنة؛ وموقفه األخري هو 45( 1985) نجاةالاملوجبة اجلزئية املطلقة )ابن سينا، 

 (.336 -335( 1971) اإلشاراتأهنما تنعكسان إىل املوجبة اجلزئية املمكنة )ابن سينا، 

"كل )ج( )ب( ابلضرورة"، و"بعض )ج( )ب( ابلضرورة"؛ تنعكس إىل "بعض )ب(  (3)
 )ج( ابإلمكان العام".

بة الكلية املمكنة )"ال شيء من )ج( )ب( ابإلمكان العام "(، عن طريق املثال رفض ابن سينا عكس السال
ه الذي استخدمه يف رفض عكس السالبة الكلية املطلقة العامة ]الفعلية[ )"ال شيء من اإلنسان  املضاد نفسِّ

زئية بضاحك ]بكاتب[ ابإلمكان العام"(. وجادل أن عكس القضية املوجبة الكلية املمكنة، واملوجبة اجل
 املمكنة:

"كل )ج( )ب( ابإلمكان العام"، و"بعض )ج( )ب( ابإلمكان العام"؛ تنعكسان إىل  (4)
 "بعض )ب( )ج( ابإلمكان العام".
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إذا كان "كل )ج( )ب( ابإلمكان"، أو "بعض )ج( )ب( ابإلمكان"؛ ف  (:ا19النصا)
ج(". "بعض )ب( )ج( ابإلمكان األعم". وإال فليس مبمكن أن يكون "شيء من )ب( )

ال شيء من )ب( )ج(". وينعكس "ابلضرورة ال شيء  -على ما علمت  -ف  "ابلضرورة 
 وما بعدها(. 339( 1971) اإلشاراتمن )ج( )ب(. هذا ُخلف )ابن سينا، 

ُيالحظ أن الدليل على عكس السالبة الكلية الضرورية يعتمد على عكس املوجبة اجلزئية املمكنة، والدليل على 
زئية املمكنة يعتمد على عكس السالبة الكلية الضرورية. وميكن اقرتاح أدلة بديلة: فبالنسبة عكس املوجبة اجل

لعكس السالبة الكلية، على سبيل املثال؛ ميكن أن جيادل املرء أبن عْكس "ال شيء من )ج( )ب( ابلضرورة" 
: أّن هذا مع القضية إىل "ال شيء من )ب( )ج( ابلضرورة"، إذا مل يكن "بعض )ب( )ج( ابإلمكان العام"

: "ليس بعض )ج( )ج( ابلضرورة"، وهذا Ferioاألوىل؛ يُنتِّج بواسطة الشكل األول من القياس االقرتاين 
ُخلف. كان هذا الدليل متاًحا البن سينا، نظرًا ألنه اعتمد الشكَل األول من القياس مع القضااي املمكنة ألن 

رُفض هذا القياس املختلط ن قِّبل أغلب املناطقة الالحقني،  مقدماته الصغرى اتمة أو قريبة من ذلك، وقد
اجنًبا إىل جنب األدلّة األخرى.

ا

ااملناطقةاماابعداالسينوينيا-2-3-2

وعلى العموم، اعتنق املناطقُة الذين جاؤوا بعد ابن سينا العديَد من افرتاضاته وتفريقاته: فهمه للقضية املطلقة 
، وتقسيم القياس إىل اقرتاين واستثنائي. لكنهم والوصفي الذايتوهلا(، وتفريق )على األقل فيما يتعلق جبهات حمم

هة، واألقيسة املنتِّجة اليت ميكن تشكيُلها منها. وحبلول  كانوا قلقني بشأن بعض ادعاءاته املتعلقة ابلقضااي املوجَّ
قضااي اليت ميكن أن منتصف القرن الثالث عشر؛ كان شاغلهم الرئيس هو إجياد شروط الصدق املتعلقة ابل

( أدانه(، ومع ذلك فقد انطلق كلُّ واحد منهم من صياغات ابن 24تكون مفيدًة يف العلوم )انظر النص )
سينا. كان التفريق ]التمييز[ املركزي يف هذه املناقشات املتأخرة بني القراءتنْي احلقيقية واخلارجية للقضااي. وهذا 

 ارجية":ما يعنيه املصطلحان "احلقيقية" و"اخل
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ى حينئذ حقيقية، (:ا20النصا) قولنا: "كل )ج( )ب(" يعترب اترة حبسب احلقيقة، وتسمَّ
كأهنا حقيقة القضية املستعملة يف العلوم، وأخرى حبسب اخلارج، وتسّمى خارجية، واملراد 

 (.8 -6. 94 التحرير: 1948 التحتاينابخلارج اخلارج عن املشاعر )احلواس( )
الرازي  مالحظاتازي أوَل من أدخل التفريق بني القراءات احلقيقية واخلارجية )انظر كان فخر الدين الر 

 (. عندما نقول "كل )ج( ]ب[؛ فإننا:400(، 2002)

ال نعّن به ما يكون موصوفًا ابجليمية يف اخلارج، بل ما يكون أعم منه، (:ا21النصا)
يف اخلارج أو مل يكن. فإنه وهو الذي لو ُوجد يف اخلارج لصدق عليه أنه )ج(، سواء كان 

ميكننا أن نقول "كل مثلث شكل"، ولو مل يكن شيء من املثلثات موجوًدا يف اخلارج، 
بل على معىن أن كل ما إذا ُوجد وكان مثلثًا فإنه البد وأن يكون حبيث مّت ُوجد كان 

صشكاًل )الرازي،   (.10 -6. 141( 2002) امللخَّ

)...( 

بقولنا "كل )ج(" أن كّل واحد مما ُوجد يف اخلارج من آحاد وأما الثاين، وهو أن نعّن 
)ج(، أو كل ما حضر من اآلحاد )ج(. وعلى هذا التقدير لو مل يوجد شيء من املسّبعات 
يف اخلارج ملا صح أن يقال "كل مسبَّع شكل"، ولو مل يوجد يف اخلارج من األشكال إال 

العتبار األول؛ فهما كاذبتان املثلث لصح أن يقال "كل شكل مثلث". وأما على ا
ص)الرازي،   (.1. 143 -13. 142( 2002) امللخَّ

]فحص[ االستدالالت ]بناء على[ كلتا القراءتني، ووجد أن االستدالالت اليت أتيت  حتقيقذهب الرازي إىل 
االنعكاسات من القضااي ابلقراءة احلقيقية تتوافق مع القراءة السينوية. أعطت هذه القراءاُت للرازي مجيَع 

أعاله، ما عدا واحًدا )فقد اعتمد أن املوجبة املطلقة تنعكس إىل قضية ممكنة(.  1-3-2املذكورة يف القسم 
كما قبِّل أيًضا أّن األقيسَة اليت تتضمن مقدماٍت صغرى من القضااي املمكنة؛ ُمنتِّجة. ورمبا تكون االعتبارات 

ز على ذلك التمييز االستداللية املفضَّلة ابلنسبة للرازي هي تلك  اليت متيل إىل القراءة احلقيقية؛ إال أن ما حيفِّ
بوضوح هو احلاجة إىل أن تشري القضااي إىل أشياء غري موجودة "خارجيًّا": واألمثلة دائًما من األشكال اهلندسية 

 غري التكرارية. 
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إىل كل ممكن، كما نَسبه  أوضح الرازي أنه ال يريد ابلقراءة احلقيقية أن تبلغ إىل توسيع حّد املوضوع
إىل الفارايب )"زعم الفارايب أنه ليس يُعترب يف قولنا "كل )ج(" حصول اجليمية ابلفعل، بل كل ما أمكن اتصافه 

ص ) (. ولكنه بعبارة "الذي لو ُوجد يف اخلارج؛ لصدق عليه"؛ 5 -4. 142( 2002هبا"، الرازي، امللخَّ
يمات اليت ال متثَُّل هلا، ويبدو أنه اختذ قضاايه هبذه الطريقة لتشري طرح الرازي نطاقًا من اخلطاب يتضمن اجل

 ابلتايل إىل جيمات ممكنة.

هذا على األقل هو ما فهمه اخلوجَني من حّل الرازي: أنه أخذ القضية إىل حدٍّ ليس أكثر من توسيع 
جوًدا لكان )ج(" لتشمل حّد املوضوع إىل املمكن. وعلى عكس الرازي؛ فقد فهم اخلوجني عبارة "لو كان مو 

ل أو رفض االنعكاسات األول والثاين والثالث والرابع. وقبل  اإلشارة إىل اجليمات املمتنعة، ومن ََثَّ فقد عدَّ
االنتقال إىل كيفية استخدام اخلوجني للقراءة احلقيقية؛ انظر تقييمه لقراءة الرازي يف خامتة فصل العكس يف 

 .الكشفكتاب 

أن هذه األحكام اليت ذكرانها يف العكس، وإن كانت ختالف قول واعلم (:ا22النصا)
املتأخرين من املنطقيني؛ فلعلها ال ختالف قول القدماء منهم خمالفة كثرية، حّت لو اكتفينا 
يف كون الشيء موضوًعا كونه هو ابإلمكان ومل نعترب الثبوت ابلفعل، كما ذهب إليه 

ضرورية، واملوجبات املمكنة ممكنة، ومل يزد عكس  الفارايب، لزم انعكاس السالبة الضرورية
الفعليات على اإلمكان، وكان القياس من املمكنة الصغرى يف الشكل األول منتًجا، على 
ما ال خيفى عليك بعد اختبارك مبا سلف واعتبارك القضااي على هذا االصطالح. 

مع اختالف احلكم  –ه واملتأخرون حيث غرّيوا االصطالح ومل يغرّيوا األحكام عّما قالو 
لزمهم اخلبط. ولعّل تردد الشيخ يف كون عكس الفعليات  –حبسب اختالف املصطلح 

ممكنة أو مطلقة إمنا هو لرتدده يف االصطالح، فحيث قال إهنا تنعكس ممكنًة؛ مل يعترب 
الثبوت ابلفعل يف املوضوع، وحيث قال إهنا تنعكس مطلقة؛ اعترب ذلك؛ ألن لزوم املطلقة 

هذا االصطالح مما سيكاد أن يكون جليًّا بيًنا، فال يليق ابلشيخ إنكاره )اخلوجني،  على
 (.145( 2010) كشف األسرار

لة ليصل إىل استنتاجات  بعد رفضه لفهم الرازي للقراءة احلقيقية؛ عرض اخلوجَني قراءته احلقيقية املعدَّ
لفعلية[، الذي اتفق ابن سينا والرازي على رفضه خمتلفة. فإذا أخذان عكس الكلية السالبة املطلقة العامة ]ا

)وفًقا للرازي، فإن ذلك العكس ال يصح سواء ابلقراءة احلقيقية أم اخلارجية(؛ فقد وافق اخلوجني على رفضه 
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من حيث القراءة اخلارجية )اليت اختذها بنفس الطريقة اليت فعلها الرازي(، ومع ذلك ففي القراءة احلقيقية 
"ال شيء من )ج( )ب( ابإلطالق العام ]ابلفعل["؛ تنعكس جزئية سالبة دائمة "بعض )ب( للخوجني فإنه 

ليس )ج( دائًما". ولُيظهر ذلك األمَر؛ كان على اخلوجني تقدمي دليل على ذلك العكس، َث الرد على األمثلة 
 ضادة.املضادة لذلك. سأختطى األدلة، وأذهب مباشرة إىل كيفية تعامل اخلوجني مع األمثلة امل

 
واحتجوا على عدم انعكاس هذه القضااي أبنه يصدق "ال شيء من القمر  (:23النصا)

مبنخسف ابلضرورة الوقتية"، و"ال شيء من احليوان مبتنفس ابالنتشار" وال يصدق يف 
عكسيهما "بعض املنخسف ليس بقمر"، و"ليس بعض املتنفس حبيوان"، والوقتية أخص 

 س مل ينعكس شيء منها.القضااي السبع، فمّت مل تنعك
وجوابه أاّن مننع كذب قولنا "بعض املنخسف ليس بقمر" وأمثاله إذا كان املوضوع حبسب 
احلقيقة ألنه حينئذ يكون معناها: بعض ما لو دخل يف الوجود كان منخسًفا ليس حبيث 
لو دخل يف الوجود كان قمرًا، وذلك ممنوع، غاية ما يف الباب أّن كل منخسف داخل 

لوجود قمر، وليس يلزم من ذلك صدق كل ما لو دخل يف الوجود كان منخسًفا فهو يف ا
حبيث لو دخل يف الوجود كان قمرًا؛ ألن ذلك يتناول األفراد الواقعة واملمكنة واملمتنعة، 
حّت لو شرطنا إمكاهنا مع ذلك كان حكمها حكم اخلارجيات، فاملنخسف الذي ليس 

ن األفراد اليت لو دخلت يف الوجود كانت منخسفة، فهو م –وإن كان ممتنًعا  –بقمر 
مع أنه مل جيب أنه إذا دخل يف الوجود كان قمرًا. وابجلملة إذا كانت القضااي حقيقة متَّ 
ما ذكران من الربهان على انعكاسها، والنقوض غري الزمة، فوجب القول بصحة العكس 

 (.12. 130 -14. 129( 2010) الكشف)اخلوجني، 
هذا ابلنسبة للمثال املضاد الذي نُظر فيه من قبل "ال شيء من اإلنسان بضاحك ابإلطالق العام"، ما يعنيه 

هو أنه ينعكس على هذا املنظور إىل "بعض الضاحك ليس إنسااًن، دائًما". هذا ألننا، وفق قراءة اخلوجني 
لة؛ انتهى اخلوجني إىل احلقيقية؛ قد نطرح املمتنع "الضاحك الذي ليس إنسااًن". مع هذه القراءة احل قيقية املعدَّ

 االنعكاسات اآلتية:
"كل )ج( )ب( ابإلطالق العام ]ابلفعل[ "؛ تنعكس إىل "بعض )ب( )ج( ابلضرورة" )اخلوجني،  (1)

 (.143( 2010) الكشف
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"ال شيء من )ج( )ب( ابلضرورة"؛ تنعكس إىل "ال شيء من )ب( )ج( دائًما" )اخلوجني،  (2)
 (.135( 2010) الكشف

 الكشفج( )ب( ابلضرورة"؛ تنعكس إىل "بعض )ب( )ج( ابلضرورة" )اخلوجني، "كل ) (3)
(2010 )143.) 

( 2010) الكشف"كل )ج( )ب( ابإلمكان العام"؛ ليس هلا عكس قابل لإلثبات )اخلوجني،  (4)
144.) 

ظم الذين مشلت أعماهُلم املختصراتِّ املنطقيَة اليت جرى تدريسها كثريًا يف مع –لقد صدر مناطقة مراغة 
بشكل رئيس عن عكس البن سينا والرازي واخلوجني. وافق اجلميع على وجود  –األحيان يف العامل اإلسالمي 

مشكالت يف استنتاجات ابن سينا، ولكن أيًضا كان نقد اخلوجني للقراءة املاهوية للرازي )اليت انتقدت معظم 
راءة املاهوية قد أّدى إىل مشكالته اخلاصة. استنتاجات ابن سينا( صحيًحا. إال أن تطوير اخلوجني البديل للق

فأواًل؛ أثبت األهبري أن القضية الكلية السالبة ال ميكن أن تكون صادقة وفق نسخة اخلوجني للقراءة، َث أثبت 
الطوسي األمر نفسه حول القضية الكلية املوجبة. وحبلول الوقت الذي جاء فيه الكاتيب للتعامل مع املشكلة؛ 

 ( أعاله على حممل اجلد:23وجني يف النص )أخذ تعليَق اخل
... تتعامل القضية من حيث موضوعها احلقيقي مع أفراد واقعية، وممكنة، ومستحيلة )تدخل حتت حد 
املوضوع(. وإذا كان سنحدد اإلمكانية )هلذه األفراد( إىل جانب )الشروط األخرى(؛ فإن حالتها ستكون 

 حالة األشياء املوجودة يف اخلارج.
ل الكاتيبُّ قراءَة اخلوجني حلدِّ القضااي ابملوضوعات املاهوية إىل تلك اليت لديها موضوعات اثبتة يف كم ا عدَّ

ذت القراءة املاهوية واخلارجية لتكون يف نفس احلالة، وهذا يعّن الشمسيةنفسها. ونتيجة لذلك؛ ففي  ؛ قد ُأخِّ
فإنه ميكن إثباهتا من خالل األخرى. فذهب الكاتيب أن مجيع االستنتاجات اليت ميكن إثباهتا من خالل قراءة 

 إىل أّن:
"كل )ج( )ب( ابإلطالق العام ]ابلفعل["؛ تنعكس إىل "بعض )ب( )ج( ابإلطالق العام  (1)

 ]ابلفعل[".
 "ال شيء من )ج( )ب( ابلضرورة"؛ تنعكس إىل "ال شيء من )ب( )ج( دائًما". (2)
، حني هو )ب(، ]ابإلمكان أو "كل )ج( )ب( ابلضرورة"؛ تنعكس إىل "بعض )ب( )ج( (3)

 ابلفعل[.
 "كل )ج( )ب( ابإلمكان العام"؛ ليس هلا عكس قابل لإلثبات. (4)
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لقد نظر التحتاين، الذي كتب يف أوائل القرن الرابع عشر؛ إىل جهود أسالفه يف القرن الثالث عشر، وخّلص 
عشر حتقيقاهتم يف القضااي املفيدة  طبيعة حتقيقاهتم. وإذا كانت رؤيته صحيحة؛ فقد حّدد مناطقة القرن الثالث

ه بوجود العديد من القضااي األخرى ذات شروط الصدق املختلفة اليت ميكن أن  علميًّا، واعرتفوا يف الوقت نفسِّ
 حيققوا فيها.

: الفن جيب أن يكون قواعده عامة. ألان نقول: القوم ال يزعمون احنصار (24النصا)
ة، بل زعمهم أن القضااي املستعملة يف العلوم مأخوذة مجيع القضااي يف احلقيقية واخلارجي

يف األغلب أبحد االعتبارين، فلهذا وضعوها واستخرجوا أحكامها لينتفعوا بذلك يف 
العلوم. وأما القضااي اليت ال ميكن أخذها أبحد هذين االعتبارين فلم يعرف بعد أحكامها، 

. 96 – 95 حترير: 1848تحتاين وتعميم القواعد إمنا هو بقدر الطاقة اإلنسانية )ال
11.) 
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